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سبذتي اٗي پطسطٌبهِ ، ثب اٗي اًگ٘عُ صَضت گطفت تب ثِ آظهًَٖ ثطإ سٌجص افسطزگٖ ، هتٌبست ثب ٌّجبضّبٕ هحی٘ظ  

 (.1368*فطٌّگٖ اٗطاى ، زست ٗبفت )وبٍٗبًٖ، 

 4پطسص است وِ ثطاسبس ػالئن هرتلف افسطزگٖ تٌظ٘ن ضسُ است. زض همبثل ّیط پطسیص ،    30پطسطٌبهِ سوب زاضإ 

، گعٌٗیٔ     1وِ ثِ تطت٘ت ، ضست ػالهت ضا ًطبى هٖ زّس ؛ ثِ گعٌِٗ الف ًوطٓ صفط ، گعٌٗیٔ ة ًویطٓ    گعٌِٗ لطاض زاضز

هیٖ تَاًیس ثبضیس . هغبلؼیِ      90تؼلك هٖ گ٘طز . ثٌبثطاٗي ًوطُ ول پبسرگَٗبى ث٘ي صیفط تیب    4ٍ ثِ گعٌٗٔ ز ًوطٓ  2ًوطُ 

( هؼٌٖ زاض است. زض اٗي هغبلؼِ ًمبط r;70/0بٗبٖٗ )( ٍ پr;73/0همسهبتٖ ثط ضٍٕ اٗي پطسطٌبهِ حبوٖ اظ ضطٗت ضٍائٖ )

ثِ تطت٘ت ثطإ سالهتٖ ٍ افسطزگٖ ذف٘ف تب هتَسظ پ٘طٌْبز ضس . ثِ اٗي تطت٘یت ، وسیبًٖ ویِ زض اٗیي      53ٍ  21ثطش 

ٖ   53تب  22سبلن ّستٌس؛ افطازٕ وِ ث٘ي  99/0هٖ آٍضًس ، ثب اعوٌ٘بى  21آظهَى ًوطُ ووتط اظ   هٖ آٍضًیس، زاضإ افسیطزگ

 ذف٘ف تب هتَسظ ّستٌس ؛ ٍ ثبالتط اظ اٗي ًوطُ ًطبى زٌّسٓ افسطزگٖ ضسٗس است.

 نقاط برش پیطنهاد ضذه برای سنجه افسردگی سما

 وضعیت سالمتی نقطه برش

 سبلن ٍ ووتط 21ًوطُ 

 افسطزگٖ ذف٘ف تب هتَسظ 22-53ًوطُ ث٘ي 

 افسطزگٖ ضسٗس ٍ ثبالتط 54ًوطُ 

 
 
 
 
 

 پرسطنامه سما
 تبضٗد:                    

 تحص٘الت:   سي:  جٌس:  ًبم ًبم ذبًَازگٖ :

  توضیح:

پطسطٌبهِ إ وِ زض اذت٘بضضوبست ، حبٍٕ پطسطْبٖٗ است وِ ثطإ ّط پطسص ، پبسد ّبٖٗ زض ًظط گطفتِ ضسُ است  . 

است. لغفبً پبسد ّبٕ صیح٘   پطسطْب ضا ثرَاً٘س ٍ پبسرٖ ضا ػالهت ثعً٘س وِ ثبحبلت ضوب زض عٖ هبُ گصضتِ ّوبٌّگ 

                                                 
*

(. مطالعه مقدماتی برای تىظیم پرسشىامه میزان افسردگی ) سما(. پایان وامه کارشىاسی ارشد رواوشىاسی بالیىی، اوستیتى 8631کاویاوی، حسیه ) 

 روان پزشکی تهران.



 
                             ضا زض پبسییرٌبهِ ػالهییت ثعً٘ییس. صییسالت زض پبسییرگَٖٗ هییب ضا زض ٗییبضٕ ضسییبًسى ثییِ ضییوب ووییه ذَاّییس وییطز.                                          

 هتطىطٗن

 زض ثطذَضز ثب هسبئل ظًسگ٘تبى لبزض ثِ تصو٘ن گ٘طٕ ّست٘س؟ -1

 ٘طِ لسضت تصو٘ن گ٘طٕ ضضبٗت ثرطٖ زاضم.تمطٗجبً ّو -الف

 ث٘طتط اٍلبت احسبس هٖ وٌن لسضت تصو٘ن گ٘طٕ زاضم. -ة

 گبّٖ لسضت تصو٘ن گ٘طٕ زاضم. - 

 ثٌسضت زض هَضز هسبئل ظًسگ٘ن لبزض ثِ تصو٘ن گ٘طٕ ّستن. -ز

 ثب افطاز ذبًَازُ تبى چگًَِ سط هٖ وٌ٘س؟ -2

 ذبًَازُ ام احسبس ذَضٖ ٍ ًطبط هٖ وٌن.تمطٗجبً ّو٘طِ اظ ثَزى ثب افطاز  -الف

 ثؼضٖ ٍلت ّب  اظ اٗي وِ ثب ذبًَازُ ام ّستن ، احسبس ًبضاحتٖ هٖ وٌن. -ة

 ث٘طتط اٍلبت اظ هصبحجت ثب افطاز ذبًَازُ ام احسبس ًبضاحتٖ هٖ وٌن. - 

 ثٌسضت اظ هصبحجت ثب افطاز ذبًَازُ ام لصت هٖ ثطم. -ز

 ؟ًسجت ثِ آٌٗسُ چِ احسبسٖ زاضٗس -3

 ثٌسضت زضثبضُ آٌٗسُ ًگطاى ّستن. -الف

 گبّٖ ثسٍى ػلت ًگطاى هَضَػٖ ّستن. -ة

 ث٘طتط ٍلت ّب زضثبضُ هَضَػٖ وِ اتفبق ً٘فتبزُ ، ًگطاى ّستن. - 

 ّو٘طِ ثِ آٌٗسُ فىط هٖ وٌن ٍ اظ هَضَػٖ وِ ضخ ًسازُ سرت ًگطاًن . -ز

 ه٘ل ضوب ثطإ حضَض زض هجبلس هرتلف چگًَِ است؟ -4

 ٖ ثب زٗگطاى ّستن ، احسبس ذَضحبلٖ هٖ وٌن.ٍلت -الف

 گبّٖ هبٗل ً٘ستن زض جوغ ثبضن. -ة

 ث٘طتط اٍلبت زلن ًوٖ ذَاّس زض هجبلس ضطوت وٌن. - 

 تمطٗجبً ّو٘طِ زٍست ًساضم زض هجبلس ضطوت وٌن. -ز



 
 ّطگبُ ضرصٖ اظ ضوب اًتمبز وٌس ، ػىس الؼول ضوب چگًَِ است؟ -5

 ثِ ذَز ًبضاحت هٖ ضَم. ثٌسضت اظ اًتمبز زٗگطاى ًسجت -الف

 گبّٖ اگط اظ هي اًتمبزضَز ، احسبس زلتٌگٖ هٖ وٌن. -ة

 ث٘طتط ٍلت ّب اظ اًتمبز زٗگطاى ًسجت ثِ ذَز ًبضاحت هٖ ضَم. - 

 تمطٗجبً ّو٘طِ اظ اًتمبز زٗگطاى ًبضاحت ٍ غوگ٘ي هٖ ضَم. -ز

 ثِ عَض ولٖ ًظطتبى زضثبضُ ظًسگٖ چ٘ست؟ -6

 وٌٌسُ ٍ ثٖ هؼٌٖ ثَزُ است.ثٌسضت ظًسگٖ ثطاٗن ذستِ  -الف

 گبّٖ ظًسگٖ ثطاٗن ثٖ هفَْم ٍ ذستِ وٌٌسُ جلَُ هٖ وٌس. -ة

 ث٘طتط اٍلبت فىط هٖ وٌن ، ظًسگٖ ثَْ٘زُ إ زاضم. - 

 تمطٗجبً ّو٘طِ آضظٍ هٖ وٌن ، اٗىبش اصالً ثِ زً٘ب ً٘بهسُ ثَزم. -ز

 غتبى هٖ آٗس وِ هَضَع اصلٖ اظ ٗبزتبى ثطٍز؟ٌّگبهٖ وِ هٖ ذَاّ٘س ثِ هسئلِ إ فىط وٌ٘س ، افىبض زٗگطٕ ثِ سطا -7

 ثٌسضت زچبض اٗي حبلت هٖ ضَم. -الف

 گبّٖ اٗي حبلت ثِ هي زست هٖ زّس . -ة

 ث٘طتط ٍلتْب توطوع حَاس ذَز ضا اظ زست هٖ زّن. - 

 اٗي حبلت ، هطىل زائوٖ هي است. -ز

 ْ٘بٕ هَضز ػاللِ ذَز زاضٗس ؟)زضصَضت زاضتي سطگطهٖ ٗب سطگطهٖ ّب( فؼالً چِ احسبسٖ ًسجت ثِ سطگطه -8

 تمطٗجب ً ّو٘طِ اظ آًْب احسبس ذَضٖ ٍ لصت هٖ وٌن. -الف

 گبّٖ اٍلبت اظ سطگطهٖ ّبٕ زلرَاُ احسبس ضضبٗت هٖ وٌن. -ة

 ثٌسضت اظ سطگطهٖ ّبٕ هَضز ػاللِ ام احسبس لصت هٖ وٌن. - 

 وٌن.ّ٘چ گبُ اظ سطگطهٖ ّبئٖ وِ ثطاٗن جبلت ثَزُ اًس ، احسبس لصت ًوٖ  -ز

 ثِ عَض ولٖ ًظطتبى زضثبضُ هسبئل ٍ هطىالت ظًسگٖ چ٘ست؟ -9

 ثٌسضت زض ظًسگٖ احسبس ضىست هٖ وٌن. -الف



 
 گبّٖ احسبس هٖ وٌن وِ زض ظًسگٖ ، ضىست ذَضزُ ام.  -ة

 ث٘طتط اٍلبت احسبس ضىست هٖ وٌن ٍ لبزض ً٘ستن ثط هطىالت پ٘طٍظ ضَم. - 

 ذَضزُ ام ٍ هسبئل هطثَط ثِ آى ثطاٗن غ٘ط لبثل تحول است.ّو٘طِ احسبس هٖ وٌن ، ضىست سرتٖ زض ظًسگٖ -ز

 آٗب هَالؼٖ پ٘ص هٖ آٗس وِ احسبس وٌ٘س ّ٘چ وس ضوب ضا زضن ًوٖ وٌس ٍ ضوب تٌْبئ٘س؟ -10

 ثٌسضت چٌ٘ي احسبسٖ زاضم. -الف

 گبّٖ چٌ٘ي احسبسٖ ثِ هي زست هٖ زّس .  -ة

 ٍ هي تٌْبٗن.ث٘طتط اٍلبت احسبس هٖ وٌن وِ زٗگطاى هطا زضن ًوٖ وٌٌس  –  

 تمطٗجبً ّو٘طِ زٗگطاى هطا زضن ًوٖ وٌٌس ٍ هي تٌْبٗن. -ز

 زضثبضُ اػوبل گصضتِ ذَز ، چِ احسبسٖ زاضٗس ؟ -11

 ثٌسضت  اػوبل گصضتِ هطا آظضزُ ذبعط وطزُ است . -الف

 گبّٖ ثِ ذبعط اػوبل گصضتِ ، ذَزم ضا سطظًص هٖ وٌن. -ة

 سطظًص هٖ وٌن. ث٘طتط اٍلبت ، ذَزم ضا ثِ ذبعط اػوبل گصضتِ - 

 تمطٗجبً ّو٘طِ ًسجت ثِ اػوبل گصضتِ پط٘وبى ّستن ٍ ذَز ضا ثِ ضست سطظًص هٖ وٌن. -ز

 ٌّگبم ثطذَضز ثب هطىالت، احسبس هٖ وٌ٘س وسبًٖ ثبضٌس وِ ضوب ضا زض ضفغ آًْب ٗبضٕ وٌٌس؟ -12

 ثٌسضت احسبس هٖ وٌن زض هَاجِْ ثب هطىالت ، تٌْب ّستن. -الف

 وِ زض ضفغ هطىالت ظًسگٖ تٌْب ٍ ثٖ ٗبٍض ّستن.گبّٖ احسبس هٖ وٌن  -ة

 ث٘طتط اٍلبت زض ضفغ هطىالت وسٖ ً٘ست هطا ٗبضٕ وٌس. - 

 احسبس هٖ وٌن وِ زض حل هطىالت ظًسگٖ ، ثٖ ٗبض ٍ ٗبٍض ّستن.-ز

 آٗب اظ سط زضز ضًج هٖ ثطٗس؟ -13

 ثٌسضت هجتال ثِ سط زضز هٖ ضَم. -الف

 گبّٖ اظ سط زضز ضًج هٖ ثطم. -ة

 اٍلبت اظ سط زضز ضًج هٖ ثطم.ث٘طتط  - 



 
 سط زضز هطىل ّو٘طگٖ هي است. -ز

 هؼوَالً ذَاة ضوب چگًَِ است؟ -14

 هؼوَالًثِ ضاحتٖ هٖ ذَاثن . -الف

 گبّٖ لجل اظ ذَاث٘سى هستٖ زض ثستط ث٘ساض هٖ هبًن ٍثِ هسبئل ظًسگٖ فىطهٖ وٌن .-ة

 افىبض هرتلف  شٌّن ضا هطغَل هٖ وٌس.  ث٘طتط اٍلبت ثِ ٌّگبم ذَاة ،سبػت ّب زض ثستط ث٘ساض هٖ هبًن ٍ - 

 تمطٗجبً ّو٘طِ ثِ ٌّگبم ذَاة سبػت ّب زض ثستط ث٘ساض هٖ هبًن ٍ هسبئل گًَبگَى ثِ شٌّن ّجَم هٖ آٍضًس. -ز

 آٗب احسبس وطزُ اٗس ضت ٍ ضٍظ عَالًٖ تط اظ هؼوَل ضسُ است ٍضوب تحول آى ضا ًساضٗس ؟ -15

 ثٌسضت چٌ٘ي احسبسٖ زاضتِ ام . -الف

 گبّٖ اٗي عَض فىط هٖ وٌن ٍلٖ هٖ تَاًن آى ضا تحول وٌن . -ة

 ث٘طتط اٍلبت چٌ٘ي احسبسٖ زاضم ٍ تحول آى سرت است .  - 

 تمطٗجبً ّو٘طِ اًجبم وبضّب ثطاٗن زضَاض است ٍظٍز ذستِ هٖ ضَم . -ز 

 زض ظهبى اًجبم وبض چِ احسبسٖ زاضٗس ؟ -16

 ثٌسضت ًسجت ثِ اًجبم وبضّبثٖ ػاللِ هٖ ضَم . -الف

 گبّٖ اٍلبت اظ اًجبم وبضّب زلسطز هٖ ضَم . -ة

 ث٘طتط اٍلبت زض ظهبى اًجبم وبض ذستِ ه٘طَم .  - 

 تمطٗجبً ّو٘طِ اًجبم وبضّب ثطاٗن زضَاض است ٍظٍز ذستِ هٖ ضَم . -ز

 آٗب صج  ّب ثٖ اذت٘بض ظٍزتط اظ هؼوَل ث٘ساض هٖ ضَٗس ٍ زٗگط ذَاثتبى ًوٖ ثطز؟ -17

 ذ٘ط . -الف

 ظ هؼوَل ث٘ساض ه٘طَم . ثٌسضت ظٍزتط ا -ة

 گبّٖ ظٍزتط اظ هؼوَل ث٘ساض ه٘طَم ٍزٗگط ذَاثن  ًوٖ ثطز .  - 

 ث٘طتط اٍلبت ثٖ اذت٘بض ظٍزتط اظ هؼوَل ث٘ساض هٖ ضَم ٍ زٗگط ًوٖ تَاًن ًوٖ ذَاثن . -ز

 اضتْبٕ ضوب ًسجت ثِ غصا چگًَِ است؟ -18



 
 اضتْبٕ ًسجتبً ذَثٖ زاضم . -الف

 اضتْب ّستن .گبّٖ ًسجت ثِ غصا ثٖ  -ة

 ث٘طتط اٍلبت ه٘لٖ ثِ غصاذَضزى ًساضم .  - 

 ثغَض زائن ًسجت ثِ غصا ثٖ اضتْب ّستن ٍ اظ آى چِ هٖ ذَضم لصت ًوٖ ثطم .  -ز

 احسبس ضوب ًسجت ثِ ظًسگٖ وطزى زض زً٘ب چ٘ست ؟ -19

 ثِ ظًسگٖ ػاللِ هٌسم . -الف

 ثٌسضت آضظٍ هٖ وٌن وِ ّطگع ثِ زً٘ب ً٘ب هسُ ثَزم .  -ة

 ّٖ آضظٍ هٖ وٌن وبش ٍجَز ًساضتن . گب - 

 ّو٘طِ احسبس هٖ وٌن إ وبش ه٘وطزم .  -ز

 آٗب ضوب زض تٌْبٖٗ گطِٗ هٖ وٌ٘س ؟ -20

 ثٌسضت چٌ٘ي وبضٕ هٖ وٌن .  -الف

 گبّٖ ثِ گَضِ إ هٖ ضٍم ٍ گطِٗ هٖ وٌن . -ة

 ث٘طتط اٍلبت ثِ گَضِ إ هٖ ضٍم ٍگطِٗ هٖ وٌن  -  

 تمطٗجبً ّو٘طِ زض تٌْبٖٗ گطِٗ هٖ وٌن .  -ز

 آٗب احسبس ذستگٖ هٖ وٌ٘س ، ثِ صَضتٖ وِ لسضت اًجبم وبضّبٕ ضٍظهطُ اظ ضوب سلت ضسُ ثبضس ؟ -21

 چٌ٘ي حبلتٖ ًساضم . -الف

 گبّٖ اٌٗگًَِ احسبس هٖ وٌن .  -ة

 ث٘طتط اٍلبت احسبس ذستگٖ ٍثٖ حبلٖ هٖ وٌن .  - 

 ِ عَضٕ وِ اظ ػْسٓ وبضّب ٕ ضٍظهطُ ثط ًوٖ آٗن.تمطٗجبً ّو٘طِ ذستِ ام، ث -ز

 ٍضؼ٘ت جسوبًٖ ذَز ضا چگًَِ هٖ ثٌ٘٘س ؟ -22

 اظ ًظط جسوبًٖ تفبٍتٖ ثب لجل ًساضم. -الف

 ظٗبز الغط ًطسُ ام. -ة



 
 تب حسٍزٕ الغطتط اظ لجل ضسُ ام. - 

 ثِ همساض لبثل هالحظِ إ وبّص ٍظى زاضتِ ام. -ز

 اثطاظ ذطن ذَز ّست٘س؟زض ثطذَضز ثب هطىل ، لبزض ثِ  -23

 ثٌسضت اتفبق هٖ افتس وِ ًتَاًن زض هَالغ ضطٍضٕ ، ذطن ذَز ضا اثطاظ وٌن. -الف

 گبّٖ  زض هَالغ ضطٍضٕ ًوٖ تَاًن ذطن ذَزضا اثطاظ وٌن. -ة

 ث٘طتط اٍلبت لبزض ثِ اثطاظ ذطن ذَز ً٘ستن. - 

 تمطٗجبً ّو٘طِ لبزض ثِ اثطاظ ذطن ً٘ستن ٍ ذَز ذَضٕ هٖ وٌن. -ز

 ل جٌسٖ ٍ ظًبضَٖٗ ذَز ضا چگًَِ هٖ ثٌ٘٘س ؟ه٘ -24

 ثٌسضت احسبس ثٖ ه٘لٖ هٖ وٌن. -الف

 گبّٖ احسبس ثٖ ه٘لٖ هٖ وٌن. -ة

 ث٘طتط اٍلبت احسبس هٖ وٌن ه٘ل جٌسٖ ٍ ٗب ظًبضَٖٗ ام وبّص ٗبفتِ است. - 

 تمطٗجبً ّو٘طِ چٌ٘ي  احسبسٖ زاضم.-ز

 وٌ٘س؟ زضثبضُ ًظط هٌفٖ زٗگطاى ًسجت ثِ ذَز چگًَِ  فىط هٖ -25

 اصالً اّو٘ت ًوٖ زّن. -الف

 گبّٖ اّو٘ت هٖ زّن ًٍبضاحت هٖ ضَم. -ة

 ث٘طتط اٍلبت زض همبثل ًظط زٗگطاى ًسجت ثِ ذَزم ثس٘بض حسبس ّستن. - 

 تمطٗجبً ّو٘طِ ثِ آى اّو٘ت هٖ زّن ٍ ًبضاحت هٖ ضَم. -ز

 ًظط ضوب زضثبضُ ذَزتبى چ٘ست؟ -26

 احسبس هٖ وٌن ٗه آزم ػبزٕ ّستن . -الف

 گبّٖ احسبس هٖ وٌن ثِ زضز اٗي ظًسگٖ ًوٖ ذَضم. -ة

 ث٘طتط اٍلبت آزم ثِ زضز ذَضٕ ً٘ستن. –  

 اصالً هي آزم ثٖ اضظضٖ ّستن. -ز



 
 ٍضؼ٘ت ذَاة ضوب اظ ٌّگبهٖ وِ ذَاثتبى هٖ ثطز تب صج  وِ اظ ذَاة ثط هٖ ذ٘عٗس چگًَِ است؟ -27

 هؼوَالً ثِ ضاحتٖ هٖ ذَاثن. -الف

 ثبض ث٘ساض هٖ ضَم. ثٌسضت تب صج  ٗه ٗب چٌس -ة

 گبّٖ ضت ّب تب صج  ٗه ٗب چٌسٗي ثبض ثٖ اذت٘بض اظ ذَاة ث٘ساض هٖ ضَم.-  

 ث٘طتط ضت ّب ثسٍى اٌٗىِ زست ذَزم ثبضس تب صج  ٗه ٗب چٌسثبض اظ ذَاة ث٘ساض هٖ ضَم. -ز

 زضثبضُ چ٘عّبٖٗ وِ هَضز ػاللِ ضوب ثَزُ اًس چِ احسبسٖ زاضٗس؟ -28

 اللِ هٌسٕ ّبٕ ظًسگٖ ام احسبس توبٗل هٖ وٌن.ٌَّظ هثل لجل ًسجت ثِ ػ -الف

 اًسوٖ ًسجت ثِ ػاللِ هٌسٕ ّبٕ ظًسگٖ ام ثٖ ه٘ل ضسُ ام. -ة

 ثغَض هتَسظ ًسجت ثِ ػاللِ هٌسٕ ّبٕ ظًسگٖ  ثٖ ه٘ل ضسُ ام. - 

 احسبس هٖ وٌن ػاللِ ام ثس٘بض ون ضسُ است. -ز

 ضه ًوٖ ضٗعٗس؟آٗب احسبس هٖ وٌ٘س وِ اظ زضٍى گطِٗ هٖ وٌ٘س ٍلٖ زض ظبّط ا -29

 چٌ٘ي احسبسٖ ًساضم. –الف 

 گبّٖ چٌ٘ي احسبسٖ زاضم.  -ة

 ث٘طتط اٍلبت زچبض اٗي حبلت ّستن. –  

 تمطٗجبً ّو٘طِ اٗي حبلت ضا زاضم. –ز 

 آٗب ضوب غوگ٘ي ّست٘س؟ -30

 ذ٘ط -الف

 گبّٖ احسبس غن ٍ زل گطفتگٖ هٖ وٌن. -ة

 ث٘طتط اٍلبت اٗي احسبس ضا زاضم. - 

 تمطٗجبً ّو٘طِ احسبس غن ٍ اًسٍُ هٖ وٌن. –ز 
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