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تٌام خذا 

 

بزای تکمیل . ایه پزسشىامٍ بزای غزبالگزی بیماری افسزدگی در جمعیت عمًمی ساختٍ شذٌ است

آن اس مُزاجع خًد بخًاَیذ کٍ در مقابل َز کذام اس سًاالت سیز با اوتخاب یکی اس جًاب َای بلٍ 

اس آسمًدوی بخًاَیذ کٍ بزای پاسخ بٍ سًاالت، حالت رياوی خًد را بزای . خیز بٍ آوُا پاسخ دَذ یا

. در وظز گزفتٍ ي پاسخ دَذ( ريس یا بیشتز 4)بیشتز ريسَای َفتٍ گذشتٍ 
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راَىمای تکمیل پزسشىامٍ غزبالگزی 

سَاالت کاهل تزی تزای  ّز یک اس سَاالت را هی تَاى ایي گًَِ اس هزاجع خَد پزسیذ ٍ یا اگز هزاجع سَال داشت

: ّزیک اس هَارد تِ شزح سیزتپزسیذ

، احساس تٌْایی هی کزدیذ ٍ فکز هی کزدیذ کِ هزدم (رٍس 4حذاقل )آیا در تیشتز رٍسّای ّفتِ گذشتِ تاحاال : 1سَال 

شوا را دٍست ًذارًذ؟ احساس هی کزدیذ طزد شذُ ایذ؟ دیگزفزد دٍست داشتٌی ًیستیذ؟ 

، اس چیشی یا کسی ٍ یا حتی تذٍى دلیل رٍشٌی (رٍس 4حذاقل )رٍسّای ّفتِ گذشتِ تا حاال  آیا در تیشتز: 2سَال 

احساس تزس داشتِ ایذ؟ هزتة ًگزاى، دلشَرُ ٍ یا اضطزاب شذیذ داشتیذ؟ 

، احساس هی کزدیذ کِ کارّای عادی ٍ رٍسهزُ (رٍس 4حذاقل )آیا در تیشتز رٍسّای ّفتِ گذشتِ تا حاال : 3سَال 

د را تا دشَاری ٍ سختی اًجام هی دّیذ؟ حس ٍحال اًجام آًْا را ًذاریذ؟ سًذگی خَ

تیَْدگی ٍ تی کفایتی هی کزدیذ؟ /، احساس تی ارسشی(رٍس 4حذاقل )آیا در تیشتز رٍسّای ّفتِ گذشتِ تا حاال : 4سَال 

تِ درد تخَر ....... ا پذر یا یعٌی اس خَدتاى تذتاى هی آهذ؟ یا خَد را فزدی تِ درد ًخَر تلقی هی کزدیذ؟ هثال هادر ی

ًیستیذ؟ یا ایي کِ اعتواد تِ ًفس ضعیفی داشتیذ؟ 

، آیا حال ٍ حَصلِ حزف سدى ٍ گپ سدى تا کسی را (رٍس 4حذاقل )آیا در تیشتز رٍسّای ّفتِ گذشتِ تا حاال : 5سَال 

دیگزاى هی گفتٌذ چقذر کن  ًذاشتیذ؟ دلتاى ًوی خَاست کِ تا کسی ًشست ٍ تزخاست کزدُ ٍ حزف تشًیذ؟ یا ایي کِ

حزف شذُ ای؟ 

، احساس غن، اًذٍُ ٍ یا افسزدگی هی کزدیذ؟ پکز (رٍس 4حذاقل )آیا در تیشتز رٍسّای ّفتِ گذشتِ تا حاال : 6سَال 

شذیذ؟ دل ٍ دهاغ ّیچی را ًذاشتیذ؟ 

یشی یا کسی ٍ یا حادثِ ای شوا ، دلتاى شاد ًوی شذ، چ(رٍس 4حذاقل )آیا در تیشتز رٍسّای ّفتِ گذشتِ تا حاال : 7سَال 

را خَشحال ًوی کزد؟ یا ایي کِ در طی ّفتِ گذشتِ تا حاال احساس ًشاط ٍ شادی ًذاشتیذ؟ 
، در تزاتز هسائل رٍسهزُ سًذگی احساس درهاًذگی، (رٍس 4حذاقل )آیا در تیشتز رٍسّای ّفتِ گذشتِ تا حاال : 8سَال 

س ًَهیذی داشتیذ؟ ًاتَاًی، عجش ٍ یا ضعف هی کزدیذ؟ آیا احسا
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یا باالتر از ایه مقیاش آورد وی را بً عىوان بیمار افسردي برای  4در صورتیکً ٌر یک از آزمودوی ٌا ومري ** 

بررسی مجدد و درمان بً پسشک معرفی ومایید 

 
 


