 ﻣﺮﺟﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﯾﺮان- ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وان
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پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان
Child Depression Inventory
پطسطٌاهِ حاضط ضاهل زٌس هحَض ٍ تا هدوَعِ ای اظ عثاضت است ٍ ّط هحَض ًیع تیاًگط حالتی است .تطای اًتراب
عثاضتی وِ تا حالتْای ضوا ساظگاض است ّ ،وِ عثاضتْا ضا تِ زلت ترَاًیس ٍ سپس زض پاسرٌاهِ  ،عثاضت هَضز ًظط ضا
عالهت تعًیس .زلت زاضتِ تاضیس وِ هالن تطریص ،حال ولی ضوا زض یه ّفتِ گصضتِ است  .لطفا تا خایی وِ هوىي
است ّیر هَضزی ضا تسٍى پاسد ًگصاضیس.
1.الف ) ّویطِ زض تاظی ّا ٍ فعالیت ّای تفطیحی ضطوت هی وٌن.
ب) تِ ًسضت زض فعالیت ّا ٍ سطگطهی ّای تفطیحی ضطوت هی وٌن ٍ گاّی زلتٌگ هی ضَم.
ج) تمطیثا ظٍز زلتٌگ هی ضَم ٍ زض ّفتِ زٌس تاض اتفاق هی افتس وِ توایلی ًسثت تِ ضطوت وطزى زض تاظی ّا ٍ
سطگطهی ّا ًساضم.
ت) اغلة ظٍز زلتٌگ هی ضَم ٍ واضی تطای اًدام زازى ًساضم.
ث ) تِ ظٍض تایس زض فعالیتْای تفطیحی ٍ سطگطهی ّا ضطوت وٌن ّ ،ویطِ زلن گطفتِ ٍ زلتٌگ ّستن.
2.الف) ّیر تغییطی زض ًتایح زضسی ٍ هیعاى توطوع فىطی ام تِ ٍخَز ًیاهسُ است .
ب) گاّی زض هَلع هطالعِ هَاز زضسی ،ززاض اغتطاش فىطی هی ضَم وِ زض هطالعِ ام تاثیط هی گصاضز.
ج) احساس هی وٌن فمط حسٍز پٌداُ زضصس هطالة زضسی ضا هی فْون ،زَى تِ ّواى اًساظُ توطوع زاضم.
ت) زض اوثط زضٍس ٌّ ،گام هطالعِ شٌّن هغطَش استَ هتٌاسة تا استعسازم یاز ًوی گیطم.
ث) اصال اًگیعُ تطای زضس ذَاًسى ٍ هطالعِ ًساضم ،تا وتاب ضا زستن هی گیطم ،توطوعم اظ تیي هی ضٍز.
3.الف) زضذاًِ ٍ هسضسِ تِ ضاحتی هی تَاًن ضٍاتط اختواعی تطلطاض وٌن.
ب) تِ ضاحتی هی تَاًن زٍست پیسا وٌنّ ،طزٌس اظ ایي واض لصت ًوی تطم.
ج) ذیلی زضصسز یافتي زٍست ًیستن ،تلىِ زیگطاى تایس پیص لسم ضًَس .اغلة پیطٌْاز تاظی ضا ضز هی وٌنّ ،ط زٌس

madsg.com

questionnaire1.com

http:// edu-administrators.persianblog.ir

واض هْوتطی ّن ًساضم.
ت) اغلة پیطٌْاز زٍستی زیگطاى ضا ضز هی وٌن ٍ هرصَصا واضی هی وٌن وِ زیگطاى هطا ططز وٌٌس.
ث) زاٍطلثاًِ ٍ تا ووال هیل تا زیگطاى ضاتطِ تط لطاض ًوی وٌن ّ ،یر زٍستی ًساضم ٍ اصال ًوی ذَاّن زاضتِ تاضن ( زِ
زٍستاى لسیوی ٍ زِ خسیس)
4.الف) هطىلی زض ذَاب ضفتي ًساضم ( حساوثط زض ووتط اظ ًین ساعت ذَاتن هی تطز).
ب) تِ ًسضت احساس هی وٌن زض ذَاتیسى هطىل زاضم.
ج) زض ّفتِ  ،فمط یىی زٍ تاض اتفاق هی افتس وِ تِ ضاحتی تِ ذَاب تطٍم یا ٍلتی اظ ذَاب تیساض هی ضَم ذستِ ام.
ت) تمطیثا ّط ضة زض ذَاتیسى هطىل زاضم.
ث) اصال ذَاب ضاحت ٍ ذَتی ًساضم ٍ ّویطِ هطىل زاضم.
5.الف ) اضتْاین ذَب است ٍ تِ اًساظُ غصا هی ذَضم.
ب ) اذیطا زض عازات غصایی ٍ اضتْاین تغییط ووی ایداز ضسُ است ٍ گَیی تستط ضسُ ام.
ج ) تمطیثا زض اضتْاین تغییط ایداز ضسُ است ٍ اًگاض تستط ضسُ ام.
ت) تی اضتْایی هي واهال هطرص ضسُ است ،اغلة احساس گطسٌگی ًوی وٌن.
ث) اصال اضتْایی تِ غصا ًساضم ٍ زٍست ًساضم سط سفطُ حاضط ضَم.
6.الف) تِ ّیر ٍخِ احساس ذستگی ًوی وٌن ( عازی ّستن).
ب) تعضی اٍلات احساس هی وٌن تسٍى زلیل ذستِ هی ضَم.
ج) تمطیثا تیص اظ هعوَل ( ّطزٌس زلتٌگ ّن ًیستن) احساس ذستگی هی وٌن.
ت) ّط ضٍظ اظ اًدام زازى واضی ذستِ هی ضَم ٍ توایل تِ تاظی ًساضم.
ث) اوثط اٍلات ذستِ ام ٍ گاّی ذَز تِ ذَز ذَاتن هی تطز( زطت هی ظًن)  ،اها تا ذَاتیسى ّن ذستگی ام تط ططف
ًوی ضَز( ًوی تَاًن تاظی وٌن).
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7.الف) ساتمِ ًساضز وِ اظ هَضَعی ذیلی عصثاًی ضَم ٍ تِ ضست ٍاوٌص ًطاى زّن.
ب) گاّی ٍلت ّا تِ ضست عصثاًی هی ضَم.
ت) زض ّفتِ زٌس تاض تِ ضست تحطیه هی ضَمٍ ،لی عصثاًیتن ظیاز طَل ًوی وطس.
ت) زض هست طَالًی تحطیه پصیط ضسُ ٍ زٌسیي تاض زض ّفتِ عصثاًی هی ضَم.
ث) زائوا عصثاًی ٍ تحطیه ضسُ ّستن.
8.الف) ًسثت تِ ذَز احساس ذیلی ذَتی زاضم ٍ فىط ًوی وٌن ذیلی همصط ٍ تی اضظش تاضن.
ب) تِ ًسضت احساس تسی ًسثت تِ ذَزم زاضم ٍ فىط هی وٌن همصط ٍ تی اضظش ّستن.
ج) اتفاق هی افتس وِ زض ّفتِ زٌس تاض احساس تسی ًسثت تِ ذَز پیسا هی وٌن ٍ فىط هی وٌن همصط ٍ تی اضظش
ّستن.
ت) اغلة احساس تسی ًسثت تِ ذَز زاضم ٍ فىط هی وٌن همصط ٍ تی اضظش ّستن.
ث) تمطیثا ّویطِ فىط هی وٌن تی اضظش ّستن ٍ ضسیسا احساس گٌاُ هی وٌن.
9.الف) هعوَال پیص ًوی آیس وِ غوگیي تاضن  ،ذَزم ضا ذَضثرت هی تیٌن.
ب) گاّی (تِ ًسضت) احساس غوگیٌی هی وٌن ّ ،ط زٌس ظٍز گصض است.
ج ) ٍلتی احساس غن ٍ اًسٍُ هی وٌن ،حسالل یه ساعت طَل هی وطس ٍ ّفتِ ای زٌس تاض اتفاق هی افتس.
ت) اغلة احساس غن ٍ اًسٍُ هی وٌن ٍ تیطتط فىط هی وٌن تسترت ّستن.
ث ) تحول احساس غن ٍ اًسٍُ تطاین سرت است  ،زَى ّویطِ ایي احساس تا هي است.
10.الف ) اظ ایي وِ زض ایي زًیا ّستولصت هی تطم ،اظ ٍلتْاین تِ ذَتی استفازُ هی وٌن ٍ تِ فىط پیططفت ّستن.
ب) ّطزٌس ذیلی ون ٍ ،لی ّطگاُ ذیلی عصثاًی هی ضَم  ،فىط هی وٌن زِ ذَب تَز اگط زض زًیا ًثَزم.
ج) تیطتط اٍلات ٍلتی عصثاًی هی ضَم ،تِ ایي فىط هی وٌن وِ ای واش هی تَاًستن ذَزم ضا تىطن.
ت) اغلة  ،افىاض ذَزوطی تِ شٌّن هی آیس.
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ث) تا تِ حال زٌس تاض السام تِ ذَزوطی وطزُ ام ٍ ،لی هَفك ًثَزُ یا ًتَاًستِ ام هَفك تاضن.
11.الف) هعوَال هسائلی هطا تِ گطیِ ٍاهی زاضًس وِ ّط ضرص زیگطی ًیع خای هي تاضس ،گطیِ هی وٌس .هي تیطتط هی
ذٌسم تا گطیِ وٌن.
ب) فىط هی وٌن ووی تیطتط اظ زٍستاًن گطیِ هی وٌن.
ج) زض ّفتِ زٌس تاض گطیِ هی وٌن.
ت) اغلة توایل تِ گطیِ وطزى زاضم ٍ زٍست زاضم زلن ضا ذالی وٌن.
ث) ّویطِ گطیاى ّستن ٍ ًوی تَاًن ایي حالت ضا وٌتطل وٌن ( ّط ضٍظ گطیِ هی وٌن).
12.الف )هعوَال فعال ّستن.
ب) اذیطا ووی فعالیتن ون ضسُ است.
ج) تمطیثا حطوات ٍ فعالیتْاین وٌس ضسُ اًس.
ت) اغلة غیط فعال ّستن ( ًطستِ یا ذَاتیسُ ام).
ث ) تمطیثا ّویطِ توایل تِ ًطستي ٍ ذَاتیسى زاضم.
سَال ّای اضافی ضاهل هَاضز ظیط است :تِ ّط یه اظ هَاضز پاسد تلی یا ذیط تسّیس.
 13.الف تیطتط ٍلت ّا اظ زلطَضُ ٍ اضططاب ضًح هی تطم.
ب) ّوِ ٍلت ّا اظ زلطَضُ ٍ اضططاب ضًح هی تطم.
ج) تِ طَض ولی اظ اهتحاى ٍ تحصیل هی تطسن.
ت) حَصلِ ّیر واض ٍ ّیر ضرصی ضا ًساضم.
ث) ّویطِ احساس هی وٌن هطیض ّستن.
ج) ٍظًن اذیطا ون ضسُ است ٍ ّط ضٍظ اضتْاین ووتط هی ضَز.
ذ) تَاى توطوع شٌّی ام ضا اظ زست زازُ ام.
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ش) تِ ذَتی ًوی تَاًن تصوین تگیطم.
خ) احساس ًا اهیسی هی وٌن.

ساعتسی .هحوَز  ،واهىاضی .واهثیع ،عسىطیاى .هٌْاظ  .آظهًَْای ضٍاى ضٌاذتی ً .طط ٍیطایص 1389 .
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کاربر گرامی:
این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز
به پرسشنامه استاندارد ،امتیازبندی ،تفسیر و روایی-پایایی دارید به سایت مادسیج مراجعه نمایید.
ورود به سایت مادسیج
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