
  و استرس روانشناختی وضعيتپرسشنامه ارزيابی 

و کلماتی که  جمالتی که زير آن خط کشيده شدهپرسشگر گرامی: از آمودنی سواالت زير را بپرسيد. بر روی [

 ] برجسته شده اند، تأکيد کنيد.

. در کرده ایدروز گذشته تجربه  03طول سواالتی که از شما پرسيده می شود، در مورد حالتهایی است که در 

 پاسخ به هر سوال می توانيد بگوئيد هميشه، بيشتر اوقات، گاهی اوقات، بندرت یا اصالً.

 

 مضطرب و عصبی هستيد؟  ید کهاحساس می کرد ، چقدرروز گذشته 03در  -1

 ( نمی داند/پاسخ نمی دهد 9 ( اصالً 5 ( بندرت 4 ( گاهی اوقات 0 ( بيشتر اوقات 2 ( هميشه 1

 

 احساس  نااميدی می کردید؟  ، چقدرروز گذشته 03در   -2

 ( نمی داند/پاسخ نمی دهد 9 ( اصالً 5 ( بندرت 4 ( گاهی اوقات 0 ( بيشتر اوقات 2 ( هميشه 1

 

 ، چقدر احساس  ناآرامی و بی قراری می کردید؟  روز گذشته 03در   -0

 ( نمی داند/پاسخ نمی دهد 9 ( اصالً 5 ( بندرت 4 ( گاهی اوقات 0 ( بيشتر اوقات 2 ( هميشه 1

 

 به شدتی افسرده  و غمگين بودید که هيچ چيزی خوشحالتان نمی کرد؟ ، چقدر  روز گذشته 03در   -4

 ( نمی داند/پاسخ نمی دهد 9 ( اصالً 5 ( بندرت 4 ( گاهی اوقات 0 ( بيشتر اوقات 2 ( هميشه 1

 

 ، چقدر احساس می کردید که انجام دادن هر کاری برای شما خيلی سخت است؟ روز گذشته 03در   -5

 ( نمی داند/پاسخ نمی دهد 9 ( اصالً 5 ( بندرت 4 ( گاهی اوقات 0 ( بيشتر اوقات 2 ( هميشه 1

 

 احساس بی ارزشی می کردید؟  ، چقدرروز گذشته 03در  -6

 ( نمی داند/پاسخ نمی دهد 9 ( اصالً 5 ( بندرت 4 ( گاهی اوقات 0 ( بيشتر اوقات 2 ( هميشه 1

 

 
 
 
 

 

 



 پرسشنامه ارزيابی وضعيت روانشناختی و استرس  دستورالعمل تكميل پرسشنامه 

 

 :توضيح دهيد )پاسخ دهنده( موارد زير را  به خدمت گيرنده ،قبل از پرسشگری -الف 

 "  روانشناختی و استرس های شما بپرسم. شرایطدر این بخش می خواهم سواالتی در زمينه" 

 " هدف از این پرسشگری شناسائی زودرس ناراحتی های اعصاب و روان در مراجعين است. به این

          ترتيب افراد نيازمند به درمان، مراقبت و مشاوره زودتر شناخته شده و برای درمان ارجاع 

  "ای شدید اعصاب و روان پيشگيری نمود.می شوند و بدین ترتيب می توان از بروز ناراحتی ه

  :مطالبی که در این جلسه مطرح می گردد فقط مربوط به "در خصوص حفظ رازداری اطمينان دهيد   

        ارزیابی سالمت و تکميل پرونده بهداشتی شما می باشد. کليه اطالعات در این پرونده محفوظ

 "می ماند.

 " شود.استاندارد برای تمام مراجعان انجام میبه عنوان یک فرآیند  غربالگریاین" 

 "کند.گویی باز و صادقانه شما به تيم سالمت در ارایه خدمات مورد نياز کمک میپاسخ" 

 " روز گذشته تجربه  03سواالتی که از شما پرسيده می شود، در مورد حالت هایی است که در طول

يشه، بيشتر اوقات، گاهی اوقات، بندرت یا کرده اید. در پاسخ به هر سوال می توانيد بگوئيد هم

 "اصالً.

 به صورت زير انجام می شود:نمره گذاری اين پرسشنامه  -ب 

   4و  0، 2، 1، 3برای پاسخ های اصالً، بندرت، گاهی اوقات، بيشتراوقات و هميشه به ترتيب اعداد 

 تعلق می گيرد. 

  باشد.  24ل صفر تا حداکثر زات هر پرسشنامه می تواند از حداقمجموع امتيا 

  یا باالتر را کسب می کنند به عنوان غربال مثبت محسوب می گردند که بر اساس  7که نمره  افرادی

 فلوچارت ارائه خدمت اقدامات بعدی برای آنها انجام خواهد شد.

 


