
 

 

 (BDI-II -2افسردگی بک ) پرسشنامه

 

 

 -------:  میزان تحصیالت                             --سن:             -----نام و نام خانوادگي:

 □مؤنث     □مذكر جنسیت:                                                     مجرد□متأهل      □ :    هلأوضعیت ت

 

سئواللطفاً جمله شمااي را كه بهتر از جملهها را به دقت بخوانيد و جملههاي هر گروه از  ساس  را  هاي ديگر، اح

ضردر طي  شته و در حال حا آن جمله يك كند، مشخخخك كنيد و سخخور دور شخخمار  ميبیان   دو هفتة گذ

اي را كند، جملهها به نحو يكساني در مورد شما صدق ميهاي مختلف در برخي از سئوالدايره بكشيد. اگر جمله

)تغيير  18)تغيير در ميزان خواب( و سئوال  16انتخاب كنيد كه بيشترين شماره را داشته باشد، در مورد سئوال 

 ايره نكشيد. اشتها( دقت كنيد كه دور بيش از يك شماره را د

1  ) 

 كنم. احساس غمگيني نمي    0

 كنم. اغلب اوقات احساس غمگيني مي    1

 هميشه غمگينم.     2

 توانم تحمل كنم. به قدري غمگين و بي نشاطم كه نمي    3

 

2  ) 

 نسبت به آينده ، بدبين نيستم.     0

 كنم. بيش از گذشته نسبت به آينده، احساس بدبيني مي    1

 انتظار ندارم كه وضعم بهتر شود.    2

 شود. كنم اميدي به آينده نيست و اوضاع فقط بدتر مياحساس مي   3

 

3   ) 



 

 

 اي باشم. كنم كه شخك شكست خوردهاحساس نمي   0

 ام. بيش از آنچه سزاوار بودم، شكست خورده   1

 بينم. يهاي زيادي را مكنم، شكستام نگاه ميوقتي به زندگي گذشته   2

 اي هستم. كنم كه شخك كامالً شكست خوردهاحساس مي   3

 

4   ) 

 برم. به انداز  گذشته از چيزهايي كه از آن ها لذت مي بردم، لذت مي    0

 برم. ديگر به انداز  گذشته، از چيزهاي اطرافم لذت نمي    1

 برم. از چيزهايي كه در گذشته برايم لذت بخش بودند، كمتر لذت مي    2

 از چيزهايي كه در گذشته لذت مي بردم، هيچ لذتي نمي برم.     3

 

5   ) 

 احساس گناه خاصي ندارم.     0

 كنم. دادم، احساس گناه ميام و يا بايد انجام ميها كه در گذشته انجام دادهدربار  بسياري از چيز    1

 كنم. اغلب اوقات احساس گناه مي    2

 كنم. گناه مي همواره احساس    3

 

6   ) 

 شوم. كنم كه دارم مجازات مياحساس نمي    0

 احساس مي كنم كه ممكن است مجازات شوم.      1

 انتظار مجازات دارم.     2

 شوم.  كنم كه دارم مجازات مياحساس مي   3

 

7   ) 

 احساسم دربار  خودم مانند هميشه است.     0

 ام. دادهاعتماد به نفسم را از دست     1

 از خودم مأيوسم.     2

 آيد. از خودم خوشم نمي    3

 



 

 

8 ) 

 دهم. بيش از حد معمول، خود را مورد انتقاد يا سرزنش قرار نمي    0

 كنم. بيش از گذشته، از خودم عيب جويي مي    1

 دهم. در مورد همة اشتباهاتم، خودم را مورد انتقاد قرار مي    2

 كنم. افتد، خود را سرزنش ميبدي كه ميبراي هر اتفاق     3

 

9   ) 

 اصالً در فكر آن نيستم كه به خودم آسيبي برسانم.     0

 كنم. كنم، ولي اين كار را نميدرباره اينكه به خودم آسيبي برسانم فكر مي    1

 دلم مي خواهد خودم را بكشم.     2

 كشتم. اگر مي توانستم خودم را مي    3

 

10   ) 

 كنم. بيش از گذشته، گريه نمي    0

 كنم.بيش از گذشته، گريه مي    1

 كنم. بخاطر هر چيز كوچكي، گريه مي   2

 توانم. كنم كه مي خواهم گريه كنم، اما نمياحساس مي  3

 

11  )  

 بيش از حد معمول، بي قرار يا برآشفته نيستم.     0

 ا برآشفته هستم. قرار يكنم بيش از حد معمول، بياحساس مي    1

 توانم آرام بگيرم. ام كه نميبه قدري بي قرار و برآشفته    2

 راحت هستم كه بايد اين طرف و آن طرف بروم و يا خودم را به كاري مشغول كنم. به قدري بي قرار و نا    3

 

12   ) 

 ام. ها از دست ندادهام را نسبت به مردم و فعاليتعالقه    0

 ها عالقه دارم.  گذشته، به مردم و چيز كمتر از    1

 ام. ها از دست دادهام را به مردم و چيزبيشتر عالقه   2



 

 

 مند شدن به هر چيز برايم دشوار است. عالقه    3

 

13   ) 

 توانم تصميم بگيرم. من مثل هميشه مي    0

 تصميم گرفتن برايم دشوارتر از حد معمول است.     1

 ه، در تصميم گيري مشكل دارم. بيش از گذشت    2

 شوم. دربار  گرفتن هر تصميمي، با اشكال روبرو مي   3

 

14   ) 

 كنم آدم ارزشمندي هستم. احساس مي    0

 كنم به اندازه گذشته، ارزشمند و مفيد هستم. احساس نمي    1

 دانم. در مقايسه با ديگران، خود را كم ارزش تر مي    2

 كنم.  ارزشي مياحساس بينهايت بي   3

 

15   ) 

 من به اندازه گذشته انرژي دارم.     0

 ام كمتر شده است. نسبت به گذشته، انرژي    1

 هاي زياد را ندارم.  انرژي الزم براي انجام كار    2

 انرژي انجام هيچ كاري را ندارم.     3

 

16   ) 

 ست.  در ميزان خواب من هيچ تغييري ايجاد نشده ا    0

 خوابم.) الف(    كمي بيش از حد معمول مي   1

 خوابم. )ب(      تا اندازه اي كمتر از حد معمول مي    1

 خوابم. ) الف(   خيلي بيشتر از حد معمول مي   2

 خوابم. )ب(     خيلي كمتر از حد معمول مي    2

 خوابم. ) الف(   بيشتر اوقات روز را مي   3

 توانم بخوابم. شوم و ديگر نميساعت زودتر از خواب بيدار مي 2تا  1ها )ب(    صبح    3

 



 

 

17   ) 

 بيش از حد معمول تحريك پذير نيستم.     0

 بيش از حد معمول تحريك پذير هستم.     1

 خيلي بيش از حد معمول تحريك پذير هستم.     2

 هميشه تحريك پذير هستم.     3

 

18   ) 

 اشتهايم تغييري نكرده است.      0

 اي كمتر از حد معمول است. ) الف(   اشتهايم تا اندازه   1

 )ب(     اشتهايم كمي بيشتر از حد معمول است.     1

 ) الف(   اشتهايم خيلي كمتر از حد معمول است.    2

 )ب(     اشتهايم خيلي بيشتر از حد معمول است.     2

 اشتهايي ندارم. ) الف(  اصالً    3

 )ب(    هميشه ميل زيادي به غذا خوردن دارم.     3

 

19 ) 

 تمركزم به خوبي گذشته است.      0

 توانم به خوبي گذشته، تمركز داشته باشم. نمي    1

 توانم براي مدت طوالني ذهنم را روي موضوعي متمركز سازم. نمي    2

 ي تمركز پيدا كنم.  توانم روي هيچ چيزكنم، نمياحساس مي    3

 

20   ) 

 بيش از حد معمول، خسته يا كسل نيستم.     0

 كنم.  زودتر از حد معمول احساس خستگي يا ناتواني مي    1

 دادم، انجام بدهم.  توانم كارهايي را كه قبالً انجام ميبه قدري خسته يا كسل هستم كه نمي    2

 دادم، انجام دهم. انم بيشتر كارهايي را كه قبالً انجام ميتوبه قدري خسته يا كسل هستم كه نمي   3

 

21   ) 



 

 

 ام پديد نيامده است. اي در عالقة من به امور جنسيتغيير تازه    0

 ام به امور جنسي كمتر از گذشته شده است.  عالقه    1

 ام به امور جنسي در حال حاضر، خيلي كمتر شده است. عالقه    2

 ام. به امور جنسي را كامالً از دست دادهام عالقه    3

 

 :ابزار یمعرف
و همكارانش ساخته شد. در اين پرسشنامه از  بكتوسط  1961براي اولين بار در سال  بكپرسشنامه افسردگي 

شود كه احساس خود را در دو هفته اخير در نظر بگيرد و به سواالت پاسخ دهد. اين پرسشنامه آزمودني خواسته مي

 ماده است. 21سال به باال طراحي شده است و داراي  13براي سنجش شدت افسردگي در بزرگساالن و نوجوانان 

جمله است كه فرد بايد دور  4گويه است و هر گويه متشكل از  21( داراي BDI-II) 2بك پرسشنامه افسردگي 

شود و بنابراين نمره گذاري مي 3تا  0ها خط بكشد و احساس و رفتار خود را نشان دهند. هر گويه از يكي از آن

 (.1394)مارنات، كسب كند  63تا  0اي بين تواند نمرهفرد در اين پرسشنامه مي

 

 :پرسشنامه ریو تفس یوه نمره گذارنح

 

 نشانه گذاری سواالت پرسشنامه
 : غمگيني1سوال 

 : بدبيني2سوال 

 : احساس شكست3سوال 

 : فقدان لذت4سوال 

 : احساس گناه5سوال 

 : احساسات مربوط به مجازات6سوال

 : بيزاري از خويشتن  7سوال 

 : عيب جويي از خويشتن8سوال 

 ل به خودكشي: فكر خودكشي يا مي9سوال 

 : گريه10سوال 

 قراري: بي11سوال 

 : بي عالقگي12سوال 



 

 

 : بالتكليفي  13سوال 

 : احساس بي ارزشي14سوال 

 : از دست دادن انرژي 15سوال 

 : تغيير در ميزان خواب16سوال 

 : تحريك پذيري17سوال 

 : تغيير در اشتها 18سوال 

 : اشكال در تمركز19سوال 

 احساس ناتواني: خستگي و 20سوال 

 : بي عالقگي به امور جنسي21سوال 
 

 

 :یشدت افسردگ یدرجه بند

توان براي نشان دادن سطح كلي افسردگي هاي زير را ميبراي درجه بندي شدت افسردگي آزمودني مي توان نمره

گي متوسط( )افسرد 28تا  20)افسردگي خفيف(،  19تا  14)هيچ يا كمترين افسردگي(،  13كار برد: صفر تا به

 (.1394)افسردگي شديد( )مارنات،  63تا 29و 

 

 

 افسردگی شدید افسردگی متوسط افسردگی خفیف هیچ یا کمترین افسردگی درجه بندی شدت

 13-0 امتیاز

 

14-19 20-28 29-63 

 

 

 یافسردگ یاتیو عمل یمفهوم فیتعر
 

 تعریف مفهومی:

شود اصطالحي است كه به مجموعه رفتارهائي اطالق ميافسردگي را چنين تعريف كرد: افسردگي ( 1967بك )

هاي فعال، فقدان عالقه، كم كه عناصر مشخك آن كندي در حركت و كالم است. گريستن، غمگيني، فقدان پاسخ

( افسردگي باليني 1976بك ) (. به عقيده1386مهريار، ) اشتهائي از ديگر عالئم آن استخوابي و بيارزشي، بي



 

 

وعي اختالل مرضي تعريف كرد كه شامل تغييراتي در پنج حوزه ي رفتاري عمده مي شود. عالئم را مي توان ن

 :مرضي اين تغييرات ممكن است همه يا هريك از تظاهرات زير را در برگيرد

عواطف منفي: معموالً شامل غم، ناشادي، احساس گناه با فراواني كمتر، حساسيت ، بي حوصلگي و عواطف و 

 .ديگر احساسات منفي

 مورد در  شناخت هاي منفي: معموالً شامل برداشت از خود يا خويشتن پنداري منفي، بدبيني و نظري نوميدانه

 .اطراف محيط

انگيزش منفي: مشتمل بر فقدان يا از دست دادن عالقه به فعاليت هايي كه فرد معموالً آنها را ترجيح مي داده و 

ه معموالً شامل كاهش در نرخ انجام كارها و فعاليت هاي رفتاري عادي تغييرات رفتاري: ك -.نيز افكار خودكشي

 .فرد است

 تغييرات نباتي: كه معموالً شامل بي خوابي، كاهش اشتها و از دست دادن عالقه به فعاليت هاي جنسي مي باشد

 (.1386)مهريار، 

 

 تعریف عملیاتی:

سوالي  21ني در پرسشنامه افسردگي بك فرم بلند منظور از افسردگي در پژوهش حاضر، نمره اي است كه آزمود

 ( بدست مي آورد. 1961)

 

 : ییایپا

هاي مختلف براي تعيين همساني جهت سنجش پايايي پرسشنامه افسردگي بك، يك تحليل سطح باال از كوشش -

 (. 1394بوده است )مارنات،  86/0با ميانگين  92/0تا  73/0دروني نشان داده است كه ضرايب به دست آمده از 

، ضريب 91/0نفري در ايران به شرح زير بوده: ضريب آلفاي كرونباخ  94پايايي اين پرسشنامه در يك نمونه  -

 (.1382)فتي،  94/0و ضريب بازآزمايي  89/0همبستگي بين دو نيمه آزمون 

و  83/0( ميزان پايايي  1391، نقل از شريفي درآمدي و قاسمي داوري، 1366در پژوهش منصور و دادستان ) -

 گزارش شده است. 80/0روايي

 



 

 

( نيز پايايي و روايي پرسشنامه افسردگي بك به ترتيب 1391در تحقيق شريفي درآمدي و قاسمي داوري ) -

 (.1391براورد گرديده است )شريفي درآمدي و قاسمي داوري،  76/0روايي  و 85/0

 

 اعتبار )روایی(

 (. 1390؛ به نقل از علوي، 1384بود )موتابي،  93/0همبستگي پرسشنامه افسردگي بك با ويرايش اول آن  -

اس نااميدي بك سوالي از طريق اجراي همزمان آن با مقي 21روايي همگرايي پرسشنامه افسردگي بك فرم  -

 60/0و  37/0، 68/0( به ترتيب برابر با 1993(، سياهه اضطراب بك )1979(، مقياس افكار خودكشي )1988)

 (.1996بدست آمده است )بك و همكاران، 

همچنين ضريب همبستگي پرسشنامه افسردگي بك با مقياس درجه بندي روان پزشكي هميلتن براي افسردگي  -

 (.1391است )شريفي درآمدي و قاسمي داوري،  MMPI 74/0دگي و با مقياس افسر 73/0

 

و  83/0( ميزان پايايي 1391، نقل از شريفي درآمدي و قاسمي داوري، 1366در پژوهش منصور و دادستان ) -

 گزارش شده است. 80/0روايي

 

بك به ترتيب  ( نيز پايايي و روايي پرسشنامه افسردگي1391در تحقيق شريفي درآمدي و قاسمي داوري ) -

 (.1391براورد گرديده است )شريفي درآمدي و قاسمي داوري،  76/0و روايي  85/0

 

 :منابع

(. راهنماي سخخنجش رواني: براي روانشخخناسخخان باليني،مشخخاوران و روان پزشخخكان 1394مارنات گري، ) –گراث  -
 .رضا)جلد دوم(. ترجمه پاشا شريفي حسن، نيكخو محمد

 

بخشي رفتار درماني ديالكتيكي به (. اثر1390يزدي سيد امير، )غروي مرتضي، امين علوي خديجه، مدرس  -

 .124-135(، صفحات 2) 13هاي افسردگي در دانشجويان، مجله اصول بهداشت رواني، ي گروهي بر نشانهشيوه

ي: مقايسه (. ساختارهاي معناگذاري حالت هاي هيجاني و پردازش شناختي اطالعات هيجان1382فتي، الدن ) -

 دو چهارچوب مفهومي. پايان نامه دكتري روانشناسي باليني، انيستيتو روان پزشكي تهران.

 



 

 

(. مقايسه بينش هيجاني، ميزان عزت نفر و افسردگي در 1391شريفي درآمدي، پرويز و قاسمي داوري، ليال ) -

. فصلنامه افراد استثنايي، سال 1389-1390سال شهر تهران در سال  18تا  15دختران بزه ديده و بزه نديده 

 .1391، پاييز 7دوم، شماره 

 ي(.افسردگي )برداشتها و درمان شناخت(. 1386مهريار،  امير هوشنگ ) -
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