
  EPDSادينبرگ مقياس  پرسشنامه

  
  .........../............./.........تاريخ تولد  ............................ کد فردی    .............................نام ونام خانوادگی

  ...........................تحصيالت   .................................... نام مرکز بهداشتی درمانی

لطفًا درمقابل جوابی که بـا احسـاس شـما    . از آنجائيکه شما اخيرًا صاحب بچه شده ايد ، ما مشتاقيم احساس شمارا در اين رابطه دريابيم 

  روز گذشته و نه فقط امروز ، مطابقت بيشتری دارد عالمت بزنيد  ٧در طی 

  

  : به مثال زير که کامل شده است ، توجه کنيد 

    رتبه   عبارت  رديف

 

  من احساس خوشحالی داشته ام

    بله در تمامی اوقات

    بله در اکثر اوقات

    خيلی به ندرت

    و ابدا خير و اصًال
  

جـواب   بـاال لطفًا به ساير سـوالها بـه طريـق    ". شته ، اکثر اوقات احساس خوشحالی کرده اممن در طی هفته گذ" اين بدان معنی است که 

  .  دهيد
  

  : در هفته روزگذشته 
    رتبه  عبارت  رديف

١  

  

  توانستم بخندم و هر چيز را از جنبه خوب آن نگاه کنم 

  

  

    توانستم به همان اندازه ای که هميشه می

    مثل گذشته نه کامًال

    ور قطع کمتر از گذشته به ط

    و ابدا اصًال

   انتظار لذت بردن از هر چيزی را داشته ام  ٢

    کامًال مثل هميشه 

    کمتر از هميشه نسبتًا

    بطور قطع کمتر از هميشه 

    بندرت و به سختی 

٣  
وقتی کارها بر وفق مراد من نبوده است ، بی جهت خود را 

   .سرزنش کرده ام 

    کثر مواقع بله ،ا

    بله ، گاهی مواقع 

    خيلی بندرت 

    خير ، هرگز 

  بی دليل نگران و مضطرب بوده ام   ٤

    و ابدا خير ، اصًال

    خيلی بندرت 

    بله ، بعضی اوقات 

    بله ، اغلب اوقات 

  
  
  

  



    رتبه  عبارت  رديف

  بدون دليل احساس ترس و وحشت شديد داشته ام   ٥

    غلب مواقع بله ، ا

    بله ، گاهی اوقات 

    خير ، نه چندان 

    و ابدا خير ، اصًال

  همه چيز بر ضد من بوده و بر من تسلط پيدا کرده است  ٦

بله اينطور بوده و اکثر مواقع قادر به کنار آمدن بـا  

  . مسائل نبوده ام 

  

بله ، اينطور بوده ولی بعضی مواقع مثـل گذشـته ،   

  . نار آمدن با مسائل نبوده ام قادر به ک

  

، اينطور نبوده و بيشتر مواقع قادر به کنار آمدن خير

  . با مسائل بوده ام 

  

خير ، اينطور نبوده و مانند هميشه قـادر بـه کنـار    

  . آمدن با مسائل بوده ام 

  

  . آنقدر غمگين بوده ام که به سختی می توانسته ام بخوابم   ٧

     بله ، بيشتر اوقات

    بله ، گاهی اوقات 

    نه ، خيلی بندرت 

    و ابدا  خير ، اصًال

  احساس غمگينی و بد بختی کرده ام   ٨

    بله ، بيشتر اوقات 

    بله ، گاهی اوقات 

    خيلی بندرت 

    و ابدا اصًالخير ،

  آنقدر احساس غم و اندوه کرده ام که گريه کرده ام   ٩

    يشه ً همبله ، تقريبا

    بله ، اغلب مواقع 

    بله گاهگاهی 

    و ابداخير ، اصًال

  .فکر آسيب رساندن به خود را داشته ام   ١٠

    بله ، بيشتر اوقات 

    بله ، گاهی اوقات 

    بسيار به ندرت 

    و ابدا  خير ، اصًال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   EPDSادينبرگ مقياس  پاسخ نامه

    رتبه  عبارت  ديفر

١  
توانستم بخندم و هر چيز را از 

  جنبه خوب آن نگاه کنم 

  ٠  توانستم به همان اندازه ای که هميشه می
  ١  مثل گذشته نه کامًال

  ٢  به طور قطع کمتر از گذشته 
  ٣  و ابدا اصًال

٢  
انتظار لذت بردن از هر چيزی را 

  داشته ام 

  ٠  کامًال مثل هميشه 
  ١  يشه کمتر از همنسبتًا

  ٢  بطور قطع کمتر از هميشه 
  ٣  بندرت و به سختی 

٣  

وقتی کارها بر وفق مراد من نبوده

است ، بی جهت خود را سرزنش 

  .کرده ام

  ٣  بله ،اکثر مواقع 
  ٢  بله ، گاهی مواقع 

  ١  خيلی بندرت 
  ٠  خير ، هرگز 

  بی دليل نگران و مضطرب بوده ام   ٤

  ٠  و ابدا خير ، اصًال
  ١  خيلی بندرت 

  ٢  بله ، بعضی اوقات 
  ٣  بله ، اغلب اوقات 

٥  
بدون دليل احساس ترس و 

  وحشت شديد داشته ام 

  ٣  بله ، اغلب مواقع 
  ٢  بله ، گاهی اوقات 

  ١  خير ، نه چندان 
  ٠  و ابدا خير ، اصًال

٦  
همه چيز بر ضد من بوده و بر من 

  پيدا کرده است تسلط

  ٣  . بله اينطور بوده و اکثر مواقع قادر به کنار آمدن با مسائل نبوده ام 
  ٢  . بله ، اينطور بوده ولی بعضی مواقع مثل گذشته ، قادر به کنار آمدن با مسائل نبوده ام 

  ١  . ، اينطور نبوده و بيشتر مواقع قادر به کنار آمدن با مسائل بوده ام خير
  ٠  . ، اينطور نبوده و مانند هميشه قادر به کنار آمدن با مسائل بوده ام  خير

٧  
آنقدر غمگين بوده ام که به سختی 

  . می توانسته ام بخوابم 

  ٣  بله ، بيشتر اوقات 
  ٢  بله ، گاهی اوقات 
  ١  نه ، خيلی بندرت 

  ٠  و ابدا  خير ، اصًال

٨  
احساس غمگينی و بد بختی کرده 

  ام 

  ٣  له ، بيشتر اوقات ب
  ٢  بله ، گاهی اوقات 

  ١  خيلی بندرت 
  ٠  و ابدا اصًالخير ،

٩  
آنقدر احساس غم و اندوه کرده ام 

  که گريه کرده ام 

  ٣  ً هميشه بله ، تقريبا
  ٢  بله ، اغلب مواقع 

  ١  بله گاهگاهی 
  ٠  و ابداخير ، اصًال

١٠  
فکر آسيب رساندن به خود را 

  .اشته ام د

  ٣  بله ، بيشتر اوقات 
  ٢  بله ، گاهی اوقات 

  ١  بسيار به ندرت 
  ٠  و ابدا  خير ، اصًال

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  .قابل اجرا است )پس از زايمان  هفته ٦تا  ،١٥-١٠مالقات دوم روز (اولين ويزيت پس از زايمان ر د پرسشنامه

  

  

  :ارزيابی و نتيجه بر اساس پاسخ داده شده وکسب امتياز از پاسخ نامه باال  بشرح زير است  
  

  شود که پاسخ مثبت آن بيانگر احتمال خودکشی است  ١٠سوال   ژه بهيتوجه و  امتياز و يا بيشتر١٠کسب   امتياز در هر گروه  ١٠کمتر از  

    خطرخودکشی)  ٣  افسردگی )  ٢  سالم )  ١

  

  

  

  :شرح زير است  ه بپرسشنامه ارزيابی و نتيجه بر اساس پاسخ داده شده وکسب عدد نهايی از فرمول موجود در فايل اکسل 

  

 .واردگردد) Edinburgh(، صفحه ل پرسشنامهفايل اکسنتايج پاسخ نامه برای هر فرد بايد در  -

 قرار دارد »  ٣تا  ٠«گزينه انتخاب شده در هر سوال بين اعداد پاسخ ها بر اساس  -

 :فرد ، رديف های زير را به ترتيب مشاهده نماييد وضعيت روان شناختیجهت تعيين  پس از ثبت اطالعات ، -

اين سلول زرد رنگ می گردد کـه  ، »  افسردگی« رديف  يا»  ١٤ « در رديف ويا بيشتر ١٠عدد درصورت مشاهده  -

 نمايانگر کسب امتياز افسردگی و لزوم ارجاع به روانشناس است

ايـن سـلول قرمـز رنـگ مـی گـردد کـه        ، »  خطر خودکشی«يا رديف »  ١٥ « در رديف ٣اعداد درصورت مشاهده  -

  است)پزشک خانواده با نظر (خطر خودکشی و لزوم ارجاع به روان پزشک  نمايانگر احتمال

  

          را کسـب نمايـد بـه روانشـناس ارجـاع و     »  افسردگی « چنانچه فردامتياز شرايط  ياد آور ميشود پس از ارزيابی وضعيت فرد ،

همچنين نتيجـه   .در مواردی که احتمال خطر خودکشی می رود با نظر پزشک خانواده  ، مستقيما به روان پزشک ارجاع گردد

                 ســاير ، در فايــل /  BEدر ســتون » پــس از زايمــان « و نوشــتن عبــارت »  افســردگی«بــا انتخــاب عبــارت  BCرا در ســتون 

  .اکسل جمعيت شناسی واردنماييد
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