
 

 
   کوتاه فرم –پرسشنامه افسردگی بک 

 

 کَتاُ فزم –پزسطٌاهِ افسزدگی تک 
Beck Depression short Inventory (BDI-S)  

است . ػثارت ّای ّز گزٍُ را تِ دقت گزٍُ سَال ٍجَد دارد ٍ ّز گزٍُ تیاى کٌٌذُ حالتی در فزد  31در ایي پزسطٌاهِ 
تخَاًیذ سپس ػثارتی را اًتخاب کٌیذ کِ تْتز اس ّوِ احساس کًٌَی ضوا را تیاى هی کٌذ، یؼٌی آى چِ را کِ در سهاى 

 اجزای تست احساس هی کٌیذ. سپس دٍر ػذد هقاتل آى ػثارت یک دایزُ تکطیذ.

3)       

 ص را ًذارم.. آى قذر غوگیي یا تذتختن کِ دیگز تحول1

 . ّویطِ غوگیي یا گزفتِ ام ٍ ًوی تَاًن خَد را اس ایي ٍضغ خالظ کٌن.2

 . هي غوگیي یا گزفتِ ام3

 . هي غوگیي ًیستن.0

2)       

 . هي احساس هی کٌن کِ تِ آیٌذُ اهیذی ًیست ٍ اٍضاع تْتز ًخَاّذ ضذ.1

 . هي احساس هی کٌن ّیچ اهیذی تِ آیٌذُ ًذارم.2

 تِ آیٌذُ هایَسن. هي ًسثت 3

 . هي ًسثت تِ آیٌذُ تذتیي یا هایَس ًیستن.0

1)       

 . هي احساس هی کٌن ضخػی ضکست خَردُ ام.1



 

 . هي ّز چِ تِ گذضتِ هی ًگزم چیشی جش ضکست ًوی یاتن.2

 . هي احساس هی کٌن تیص اس یک ضخع هتَسط در سًذگی تا ضکست هَاجِ ضذُ ام.3

 ًوی داًن.. هي خَد را ضکست خَردُ 0

4)       

 . هي اس ّوِ چیش ًاراضی ام.1

 . دیگز ّیچ چیش هزا راضی ًوی کٌذ.2

 . هي اس چیشّایی کِ لذت هی تزدم ، دیگز لذت ًوی تزم.3

 . هي ًارضایتی خاغی ًذارم.0

5)       

 . اًگار احساس هی کٌن کِ تسیار تذ ٍ تی ارسش ّستن.1

 کارم.. هي احساس هی کٌن کِ کاهال گٌِ 2

 . هي اغلة اٍقات احساس هی کٌن کِ تذ یا تی ارسضن.3

 . هي احساس گٌِ کاری خاغی ًذارم.0

6)       

 . هي اس خَد ًفزت دارم.1



 

 . هي اس خَدم تیشارم.2

 . هي اس خَدم ًا اهیذم.3

 . هي ًااهیذ ًیستن.0

7)       

 . اگز اهکاى داضت خَد را هی کطتن.1

 تزای خَدکطی دارم.. هي ًقطِ ّای هطخػی 2

 . هي احساس هی کٌن تْتز است تویزم.3

 . هي تِ ّیچ ٍجِ تِ فکز آسیة رساًذى تِ خَد ًیستن.0

8)       

 . هي توام ػالقِ ام را ًسثت تِ هزدم اس دست دادُ ام ٍ ّیچ تَجْی تِ آًْا ًذارم.1

 اًذک احساسی ًسثت تِ آًْا دارم.. هي ػالقِ ام را تا حذ سیادی ًسثت تِ هزدم اس دست دادُ ام ٍ فقط 2

 . هي اکٌَى کوتز اس گذضتِ ًسثت تِ هزدم ػالقِ دارم.3

 . هي ػالقِ ام را ًسثت تِ هزدم اس دست ًذادُ ام.0

9)       

 . هي دیگز ًوی تَاًن ّیچ تػویوی تگیزم.1



 

 . تزای هي تػوین گزفتي هطکل است.2

 تیاًذاسم. . هي سؼی هی کٌن تػوین گیزی خَد را تِ تاخیز3

 . هي هثل ّویطِ هی تَاًن تِ خَتی تػوین تگیزم.0

30)  

 . هي احساس هی کٌن سضت یا سًٌذُ ام.1

 . هي احساس هی کٌن کِ ٍضغ ظاّز هي دائوا در تغییز است ٍ تاػث هی ضَد در ًظز دیگزاى جذاب ًثاضن.2

 . هي اس ایي کِ پیز یا غیز جذاب تِ ًظز هی رسن، ًگزاًن.3

 ساس ًوی کٌن تِ ًظز دیگزاى تذتز اس گذضتِ تاضن.. هي اح0

33)  

 . هي اغال ًوی تَاًن کار کٌن.1

 . هي تزای اًجام ّز کاری تایذ خیلی تِ خَد فطار تیاٍرم.2

 . تزای هي ضزٍع یک کار هستلشم کَضطی فَق الؼادُ است.3

 . هي هی تَاًن هثل گذضتِ کار کٌن.0

32)  

 تتَاًن کاری اًجام دّن.. هي خستِ تز اس آًن کِ 1



 

 . هي تا اًجام ّزکاری خستِ هی ضَم.2

 . هي خیلی سٍدتز اس گذضتِ خستِ هی ضَم.3

 . هي تیص اس حذ هؼقَل خستِ ًوی ضَم.0

31)  

 . هي دیگز تِ ّیچ ٍجِ اضتْا ًذارم.1

 . حاال دیگز اضتْای هي خیلی تذ تز ضذُ است.2

 . اضتْای هي دیگز تِ خَتی گذضتِ ًیست.3

 . اضتْای هي تذتز اس حذ هؼوَل ًیست.0

  

 3188.  تؼثت اًتطارات.  رٍاى سالهت ٍ ضخػیت ارسضیاتی –فتحی آضتیاًی ، ػلی . آسهَى ّای رٍاى ضٌاختی 

 

 


