
 

 

Edinburgh Postnatal Depression Scale  
Translation – Farsi 

  
 

 سنجش افسردگی پس از زايمان به روش ادينبورگ
 
Name:  __________________________________  Date: _____________________________  
  

     _____  :تعداد هفته های حاملگی: حامله هستيد اگر

 ________ : تعداد هفته های بعد از زايمان: اگر زايمان نموده ايد
 

جوابی را که نمايش دهنده لطفا .  حاضر چه احساسی داريد، ما عالقمنديم بدانيم در حال )به تازگی زايمان نموده ايديا (حامله هستيد به اين دليل که شما 
من در طول : "است بدين معنی Xدر مثال زير، عالمت   .عالمت بگذاريدهفت روز گذشته می باشد،  احساس شما، نه فقط در حال حاضر بلکه در

 "اوقات احساس خوشحالی کرده ام اغلبهفته گذشته 
 

 من احساس شادی کرده ام     :مثال
 اوقات تمامبله،  ____              

 _X__  ،اوقات اغلببله 
 خير، نه زياد ____  
  خير، ابدا ____  

 
       .را به همين طريق تکميل نمائيدزير سئواالت لطفا 

 
 :در هفت روز گذشته

 
 م بخندم و طنز را در مسائل ببينمتوانست .1

    به همان اندازه که هميشه می توانستم  ____ 
    در حال حاضر نه چندان  ____ 
    ه چندانقطع در حال حاضر ن بطور  ____ 
     ابدا  ____ 

 
 با لذت در انتظار اتفاقات روزمره بوده ام .2

    به همان اندازه که هميشه لذت می بردم  ____ 
    تقريبا کمتر از آنچه عادت داشتم  ____ 
    مطمئنا کمتر از گذشته  ____ 
     ابدا  ____ 

 
 سرزنش کرده امبی دليل ی روند خودم را که مسائل به درستی پيش نم یوقت .3

    بله، اکثر اوقات  ____ 
    بله، گاهی اوقات  ____ 
     نه زياد  ____ 
     خير، هرگز  ____ 

 
 بدون دليل نگران و مضطرب بوده ام .4

     خير، ابدا  ____ 
     خيلی به ندرت  ____ 
     بله، گاهی اوقات  ____ 
     اوقاتبله، اغلب   ____ 

 
  بدون دليل خاص احساس ترس و وحشت کرده ام .5

     بله، خيلی زياد  ____ 
     بله، گاهی اوقات  ____ 
     خير، نه زياد  ____ 
     خير، ابدا  ____ 

 
  
 
 



 مسائل بر من غلبه می کنند .6
  بله، اکثر اوقات نتوانسته ام با مسائل به خوبی مواجه شوم  ____ 
  بله، گاهی اوقات نتوانسته ام مانند سابق با مسائل برخورد نمايم  ____ 
   توانسته ام از عهده مسائل برآيم یخير، اغلب اوقات به خوب  ____ 
   خير، مانند هميشه با مسائل کنار آمده ام  ____ 

 
 ی شده استافسردگی من به قدری شديد بوده که باعث بيخواب .7

    بله، اکثر اوقات  ____ 
     گاهی اوقاتبله،   ____ 
     به ندرتخير،   ____ 
     خير، ابدا  ____ 

 
 من احساس غم و بيچارگی کرده ام .8

    بله، اکثر اوقات  ____ 
     بله، اغلب  ____ 
     نه زياد  ____ 
     خير، ابدا  ____ 

 
 ميزان غم و اندوهم آنقدر زياد بوده که گريه کرده ام .9

    بله، اکثر اوقات  ____ 
     بله، اغلب  ____ 
     فقط گاهی اوقات  ____ 
     خير، هرگز  ____ 

 
  فکر صدمه زدن به خودم به مغزم خطور کرده است .10

     اغلب اوقاتبله،   ____ 
     گاهی اوقات  ____ 
     خيلی به ندرت  ____ 
   هرگز  ____ 
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