
 باشد.  یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

 نیاکامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا 
 

 نوجوانان  پرسشنامه افسردگی کودکان و

 

افسردگی  هدف از این پرسشنامه بررسی میزان  سوال بوده و    13پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان دارای  

باشد   می  نوجوانان  و  کودکان  زمینه   ودر  در  بالینی  روانشناسان  اصلی  نکات  ابتدا  شاخص،  این  ساخت    هنگام 

 .افسردگی حذف شد  افسردگی کودکان و نوجوانان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و معیارهای 

و    یی+ روا ل یو تحل  ری+ تفس ی نمره گذار وه ی + ش   یسواالت تخصص ی پرسشنامه به صورت کامل دارا نیدر ضمن ا

 .باشد  ی+ منابع م  ییایپا

 

 قسمتی از سواالت:

 

1) 

 همیشه در بازی ها و فعالیت های تفریحی شرکت می کنم. الف(  

 سرگرمی های تفریحی شرکت می کنم و گاهی دلتنگ می شوم.  ندرت در فعالیت ها وب( به 

و در هفته چند بار اتفاق می افتد که تمایلی نسبت به شرکت کردن   پ( تقریبا زود دلتنگ می شوم

 ها ندارم. در بازی ها و سرگرمی

 ت( اغلب زود دلتنگ می شوم و کاری برای انجام دادن ندارم.

 د در فعالیتهای تفریحی و سرگرمی ها شرکت کنم، همیشه دلم گرفته و دلتنگبای ث( به زور

 هستم.

2) 



  است. هیچ تغییری در نتایج درسی و میزان تمرکز فکری ام به وجود نیامده الف(  

ام تاثیر می   ب( گاهی در موقع مطالعه مواد درسی، دچار اغتشاش فکری می شوم که در مطالعه

 گذارد. 

چون به همان اندازه   کنم فقط حدود پنجاه درصد مطالب درسی را می فهمم،پ( احساس می  

 تمرکز دارم. 

 متناسب با استعدادم یاد نمی گیرم.  ت( در اکثر دروس ، هنگام مطالعه ذهنم مغشوش استو 

ندارم، تا کتاب را دستم می گیرم، تمرکزم از بین می   ث( اصال انگیزه برای درس خواندن و مطالعه

 رود. 

 

 ========================= ===================== ================================= 

12) 

 معموال فعال هستم.  (الف 

 ب( اخیرا کمی فعالیتم کم شده است.

 فعالیتهایم کند شده اند. پ( تقریبا حرکات و 

 (. ت( اغلب غیر فعال هستم ) نشسته یا خوابیده ام

 تقریبا همیشه تمایل به نشستن و خوابیدن دارم.  (ث

یر 
خ

 

ی
بل

 

پاسخ بلی یا خیر  است: به هر یک از موارد   سوال های اضافی شامل موارد زیر( 13

 بدهید. 

 و اضطراب رنج می برم. بیشتر وقت ها از دلشوره (الف  

 ب( همه وقت ها از دلشوره و اضطراب رنج می برم.   

 طور کلی از امتحان و تحصیل می ترسم.  پ( به   

 ندارم.  ت( حوصله هیچ کار و هیچ شخصی را   

 ث( همیشه احساس می کنم مریض هستم.   

 اشتهایم کمتر می شود. وزنم اخیرا کم شده است و هر روز ج(    

 چ( توان تمرکز ذهنی ام را از دست داده ام.  

 نمی توانم تصمیم بگیرم.  ح( به خوبی  

 خ( احساس نا امیدی می کنم.  

 


