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چكيده
زمینه و هدف:

با توجه به شيوو روزافزون اختالالت روانی در تمامی گروههای سينّی ازجمله سالمندان  ،پرداختن به مسألهی سالمت روان

سالمندان و بهویژه افسردگی آنان امری مهم است .ازاین رو ،وجود ابزارهای غربالگری جهت تشخوص بهموقع افسردگی ضروریمیباشد .هدف
اصلی این مطالعه ،اعتباریابی و پایاییسنجی نسخهی دوم پرسشنامهی افسردگی بك می باشد.

موادّ و روشها:

نسخهی فارسی پرسشنامهی افسردگی بك با روش  Forward-Backwardآمادهگردید .سپس299نفر از سالمندان منطقهی

 1شيهر قم بهطور تصيادفی انتخابشيدند .ابزارهای مورد اسيتفاده ،شيام پرسشنامههای اطالعات دموگرافوك ،افسردگی بك بهمنظور بررسی
روایی و پایایی آن و همچنون پرسشنامهی  GHQ-28بهمنظور محاسبهی همبستگی آن با GHQ-28بود .برای سنجش پایایی پس از یك هفته،
پرسشنامهی بك مجدداً در اختوار22درصد از آزمودنیها قرارگرفت .سپس دادهها با کمك نرمافزار  SPSS-18مورد تجزیه و تحلو قرارگرفتند.

یافتهها.:

ضيری

همبستگی درون طبقهای  2/81محاسبه شد.ثبات داخلی آزمون نوز از روش آلفای کرونباخ و تنصوف به ترتو

2/39و 2/41

به دست آمد .در بررسی روایی همگرا ،پرسشنامه بك نوز از طریق سنجش همبستگی آن با نمره ک  GHQ-28و نوز با چهار سازه آن تعوون شد
که همبستگی پرسشنامه بك با ک نمره  2/8 ،GHQ-28به دست آمد.

نتیجهگیری:

نسيخهی دوم پرسيشنامهی افسيردگی بك جهت پژوهش در جمعوتهای سالمندان بهویژه در مناطق شهری از روایی و پایایی

مطلوبی برخورداراست .مطالعات دیگر جهت تعوون نقطهی برش مطلوب این پرسشنامه ضروری بهنظرمیرسد.

واژههای کلیدی :سالمندان ،نسخهی دوم پرسشنامهی افسردگی بك ،روایی و پایایی.
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بررسی روایی و پایایی نسخهی دوم پرسشنامهی افسردگی بك

اختال ي دارند( .)5افساردگی ،دومین اختالل شایف روانی

مقدمه
جمعیت ساالمندان در دنیا بهسارعت درحال رشد

در ساااالمندان اسااات و طبت پیشبینی ساااازمان جهانی

است .آمار سازمان ملل نشانمیدهد که جمعیت سالمندان

بهداشاات تا سااال  2222بیماری افسااردگی نخسااتین و یا

جهاان درساااال  ،2212حدود  565میلیون نفر بوده و

دومین علات عمدهی بار بیماریها را به خود اختصاااا

پیشبینیمیشاااود تااا سااااال  2252بااه  2میلیااارد نفر

خواهد داد (.)6 ,2

خواهدرسااید( .)1افزایش جمعیت سااالمند در کشااورهای

طبت گزارش سااازمان جهانی بهداشاات و بانك

درحاال توساااعه درساااالهای آتی با شااادي بیشاااتری

جهانی ،افسااردگی در صاادر مه ترین علتهای ناتوانی و

بهچشاا میخورد .بهطوریکه در سااال  2222تقریباً 422

ازکارافتادگی اراردارد ( .)7کشفی و جییونی در مطالعهای

میلیون نفر از ساااالمندان با ی  62ساااال در کشاااورهای

در شاایراز نشااان دادند که  %65سااالمندان با ی  62سااال

درحال توساااعه زندگی میکردند ،درحالیکه این جمعیت

تیت پوشش بهزیستی این شهرستان ،به افسردگی خفیف،

در سال  2225تقریباً به  542میلیون نفر افزایش مییابد که

 %25و  %8نیز بهترتیب مبتال به افساردگی متوسط و شدید

حدود  72درصد کل سالمندان جهان خواهند بود.

هساتند( .)5تابان و احمدزاده نیز در مطالعهای که در سال

کشاور ما ایران نیز از این تيییر جمعیتی بینصیب

 1352در اصافهان انجامدادند ،شیو افسردگی در جمعیت

نبودهاساات .طبت تیقیقاي انجامشااده ،سااالمندی جمعیت

عمومی ساالمندان را  %46ذکرکردند( .)8ابزار اساتفادهشده

ایران در ساااال  1415بااه بعااد خودنمااایی خواهاادکرد.

در این مطالعه(  GDS)Geriatric Depression Scaleبود.

بهطوریکه نسبت سالمندان  62سال و با تر از حدود 5/2

افراد سالمند به د یل مختلفی ازجمله کاهش تواناییهای

درصاد کنونی به 14/5درصاد در سال  1415و  22درصد

فیزیکی ،ترس از سارباربودن ،مرگ همسر ،بازنشستگی و

در سااال  1425خواهدرسااید و این درحالیاساات که طبت

جدایی از خانواده بهطور زیادی مساتعدّ ابتال به افسردگی

تعریف ساازمان ملل متید ،کشااوری که بیش از  7درصد

هسااتند( .)12افسااردگی موجب کاهش نقش اجتماعی و

کل جمعیتش ساالمند باشد ،کشور سالمند یا پیر میسو

همچنین کاهش کیفیت زندگی سالمندان میگردد .نیمی از

میشااود .بنابراین یکی از مسااا ل مه کشااور ما در آینده

افراد مبتال به افساردگی شدید در بخش مراابتهای اولیه،

مساألهی ساالمندی ،بهویژه سالمت روانی در این گروه از

تشاخیص دادهنمیشوند و لذا بدون درمان ،باایمیمانند و

جمعیت خواهدبود()2

عادم درماان افساااردگی موجب مختلنمودن حضاااور

اختال ي روانی از معضالي مه دوران سالمندی

اجتماعی ،افزایش میزانهای ابتال و مرگومیر و همچنین

بهشااامارمیآید که با افزایش تعداد و نسااابت ساااالمندان

افزایش هزیناههای بخش بهداشااات و درمان میگردد.

اهمیت بیشتری پیدا میکند .ازسوی دیگر افزایش جمعیت

درنتیجه برای افزایش میزان تشااخیص و درمان مبتالیان به

ساااالمندان با بار ااتصاااادی فراوانی برای جوامف مختلف

افسااردگی در گروه سااالمندان ،وجود ابزارهای غربالگری

همراهاست( .)3امروزه تقریباً  42درصد از جمعیت بستری

رروری است(.)11

در بیمارساتانهای روانی را سالمندان تشکیل میدهند(.)1

نساخهی دوم پرسشنامهی

افسردگی بك (Beck

نتایج مطالعاي بلیزر ) ( Blazerو همکاران در سااال 1857

 depression inventory- I I) BDI- I Iیکی از معروفترین

شااایو نقطاهی اختال ي روانی در ساااالمندان را%13 ،

و ماتااداولتاریان ابازارهااای خود گزارشدهی جهاات

عاناوانکردهاساااات( .)4در بین این اختال ي ،آلزایمر،

غربالگری افسااردگی در افراد با ی  13سااال اساات .این

شاایو بیشااتری نساابت به دیگر

پرسااشنامه به دو صااوري  21آیتمی و  13آیتمی موجود

افسااردگی و ارااطرا
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طاهری تنجانی و همکاران

میباشاد و اابلیّت سانجش نو و شدي افسردگی را نیز

برگرداناادهشاااد و در مرحلااهی بعااد یااك نفر بااهعنوان

دارد (.)12-12

هماهنگکننده با کناره اراردادن نساااخههای فارسااای و

در این پژوهش ،نساااخااهی دوم و  21آیتمی آن

انگلیسی پرسشنامهی فارسی مورد نظر را تهیهنمود .نهایت ًا

مورد مطاالعه ارارگرفتهاسااات .این پرساااشنامه که مدل

جهت بررسای روایی صاوری ،پرساشنامهی آمادهشده در

بهروزشده و تجدیدنظر شدهی نسخهی اصلی پرسشنامهی

اختیاار  12ساااالمناد که از یکی از پارک های شاااهر ا

افسااردگی بك میباشااد ،دارای ابعاد شااناختی ،انگیزشاای،

انتخاا گردیادناد ،ارارگرفت و تيییراتی جزیی ،همچون

عاطفی ،فیزیولوژیکی و عوامل دیگری نیز میباشاااد(,12

جاایگزین شااادن اصاااطالح "تنبیه" به جای اصاااطالح

 .)13 ,11مه ترین عیب نسخهی اصلی پرسشنامهی نامهی

"مجازاي" درسوال شش  ،درآن اعمالگردید و بدینترتیب

بك این بود که دربرگیرنده آیت های فراوانی جهت سنجش

نسااخهی نهایی و فارساای پرسااشنامهی افسااردگی بك

فعالیتهای جسمانی بود و این مسأله بهطور غیر وااعی و

آمادهگردید.

مصاااناوعای نامارهی افساااردگی در سااااالمناادان را

در مرحلهی بعد ،از روی نقشااه و بهطورتصااادفی،

افزایشمیدهاد( .)13مطاالعااي فراوانی روایی ،پاایایی،

 12نااحیاه از منطقاهی  1شاااهر ا

انتخاا گردید و با

تیلیل عاملی و همچنین نقطهی برش این پرسااشنامه را

مراجعهی پرساشاگران به آن مناطت و رمن ررایت کتبی

مورد بررساای ارارداده و تأیید نمودهاند( .)13-12ازآنجاکه

آگااهانه از ساااالمند و خانوادهی آنها ،اادام به جمفآوری

در ایران روایی و پایایی این پرسشنامه تاکنون برای گروه

اطالعايشاد .پرساشاگران شاامل دو نفر کارشناس ارشد

ساااالمندان مورد تیقیت ارارنگرفته ،لذا دراین پژوهش،

روانشاااناااسااای بااالینی بودنااد کااه دورههااای زم برای

هدف براین اسات که روایی و پایایی پرسشنامهی مذکور

پرساشگری و مصاحبه را دیدهبودند .پرسشگران بهمنظور

در ساالمندان شهر ا بهمنظور بومیسازی این پرسشنامه

یکساان کردن شیوهی خود برای تمام سالمندان (باسواد و

برای سالمندان ایرانی سنجیدهگردد.

بیسااواد) از مصاااحبه اسااتفادهکردند .در میان منازلی که
باهطورتصاااادفی انتخاا شاااده بودناد 13 ،مورد اادر به

موادّ و روشها
در این پژوهش که از نو توصیفی ا تیلیلی بود،
افراد ساااالمناد تیات مطاالعااه از منطقااهی  1شاااهر ا

همکاری نبودند و لذا از منزل کناری آنان اساااتفادهگردید.
جمفآوری اطالعاي بهاینصااوري بود که در سااری اول
اطالعاي مربوط به نساخهی دوم پرسااشنامهی افسردگی

انتخاا گردیادناد و جمفآوری اطالعااي دو ماه به طول

بك ( )BDI- I Iو پرسااشنامهی

انجامید .نخستین گام برای آمادهسازی  ، BDI- I Iترجمهی

) 28همزمان باه جمفآوریشادند .پرسشنامهی

نساخهی اصلی و تین آن بود .این کار با روش استاندارد

 28جزء معدود پرسااشنامههایی اساات که روایی و پایایی

 Forward-Backwardانجام گرفت و نسااخهی اصاالی آن

آن توسااط ملکوتی و همکارانش برای سااالمندان ایرانی

بهطورمسااتقل توسااط دو مترج زبان انگلیساای که دارای

تأییدگردیدهاساات( .)6لذا  GHQ-28بهعنوان ابزاری جهت

مدرک کارشناسی ارشد مترجمی زبان بودند ،ترجمهگردید.

گردید .درنهایت،

سااا

تفاويهای موجود در دو ترجمه توساااط مجری

سااالمت عمومی(GHQ-

سنجش اعتبار همگرای  BDI- I Iانتخا

GHQ-

 233سااالمند وارد مطالعهگردیدند .معیارهای ورود شااامل

طرح ،شاااناساااایی و با حضاااور مجری و مترجمان یك

نداشااتن اختالل شااناختی و حافظه ،داشااتن ادري تکل

نساخهی تلفیقی حاصالشاد .در مرحلهی بعد ،توسط دو

مناساب ،توان براراری ارتباط مناساب و نداشتن تجربهی

مترج دیگر باازه بهصاااوري مساااتقل به انگلیسااای

حوادث ناگوار ،نظیر مرگ بسااتگان درجهی یك در شااش
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بررسی روایی و پایایی نسخهی دوم پرسشنامهی افسردگی بك

ماه اخیر بود .یك هفته بعد ،پرسااشگران مجدد ًا سراغ 22

همکاران برای سالمندان ایرانی بومی گردیدهاست و دارای

درصد(47نفر) از افراد مورد مطالعه که به صوري تصادفی

حسااااسااایّت  ،%53ویژگی  ،%76آلفای کرونباخ ،%84

گردیاادنااد رفتنااد و اینبااار فقط  BDI- I Iمورد

تنصایف  %56و آزمون -باز آزمون %62میباشااد .همچنین

پرسااش ارارگرفت در نتیجه بهمنظور ساانجش پایایی باز

چهار عامل در این پرسااشنامه کشاافگردید که یکی از

آزمون 47 ،نفر  ،مورد آزمون مجاادد ارارگرفتناد .زم بااه

آنها ،عوامل افساردگی میباشاد که در مطالعهی سالمندان

ذکر اساات که هر سااالمند در هر دو مرحله توسااط یك

ایران از  25ساالال این پرسااشنامه 8 ،ساالال ،ساالا ي

پرسشگر مورد مصاحبه ارارمیگرفت(.)15 ,14

3،4،22،22،23،24،25،26و ،27مربوط به عامل افسااردگی

انتخاا

بااهمنظور تعیین پااایااایی  ،BDI- I Iاز روش باااز

است( .)6نمرهگذاری  GHQ-28همانند  BDI- I Iبهروش

آزمون )(Test-retestاسااتفاده شااد و رااریب همبسااتگی

لیکري صاااوريگرفاات و نمرهی بیشاااتر این عااامل،

اس یرمن ) (Spearmanو رریب همبستگی درونطبقهای

نشاااندهندهی شاادي افسااردگی اساات .بهمنظور ساانجش

 )ICC( Intraclass Correlation Coefficientمیاسااابه-

روایی همگرای پرسشنامهی افسردگی بك ،همبستگی آن

گردیاد .بهمنظور تعیین روایی  ،BDI- I Iاز روش تیلیل

با سااازهی افسااردگی ، GHQ-28نمرهی کل  -GHQ25و

عااامالای توصااایفی( )Explanatory factor analysisو

دیگر سااازههای آن ساانجیدهشااد و رااریب همبسااتگی

تااا ایاادی( )Confirmatory factor analysisو همچنین

اس ا یرمن براون میاساابهشااد .زم به ذکراساات مطالعاي

روایی همگرا ) ( Convergent Validityکه نوعی از اعتبار

بسیاری در دنیا اعتبار و پایایی پرسشنامهی  GHQ-28را

سااازه) (Validity Constructمیباشااد ،اسااتفادهشااد.

تأییدکردهاند(.)6

باهعباااري دیگر ،در روش روایی همگرا همبساااتگی بین

نساخهی دوم پرسشنامهی افسردگی بك

 BDI- I Iو  GHQ-28تعیینگردید .همچنین برای تعیین

 :) depression inventory- I Iنسخهی دوم پرسشنامهی

ثااباااي داخاالاای ،BDI- I Iاز روشهااای آلاافااای

افسااردگی بك( )BDI- I Iکه یك ابزار خودگزارشدهی

کرونباخ) (Cronbach’s Alphaو تنصاایف ( )Split-Half

( )Self-reportedمیباشااد ،دارای  21پرسااش اساات .هر

(Spearman-Brawn Coefficient-Unequal

پرسااش آن دارای چهار گزینه میباشااد و این گزینهها

) Lengthاساااتفادهشاااد .تمام تجزیه و تیلیلهای فوق با

بهترتیب با نمراي صفر تا  3نمرهگذاری میشوند و نمرهی

نرمافزار  Spss-18 Windowsانجام گرفت.

بیشااتر ،نشاااندهندهی شاادي افسااردگی اساات .در این

ابزارها

پرساشنامه 21 ،سلال در مورد احساس فرد در دو هفتهی

به شااایوهی

( Beck

مقیاس جمعیتشاااناختی :حاوی اطالعاتی نظیر

گذشته تا کنون پرسیده میشود .حداکثر نمرهی هر فرد در

ساانّ ،جن  ،ورااعیت تأهل ،ورااعیت شاايلی ،نیوهی

این پرسشنامه 63 ،خواهد بود .بهعنوان یك ااعدهی کلی

زندگی و میزان تیصاایالي بود .پرسااشنامهی سااالمت

نمرهی  14-18افسردگی خفیف 22-25 ،افسردگی متوسط

General Health Questionnarie (GHQ-28):

و  28تا  63بهعنوان افساردگی شدید تعریفمیشود(.)16

 ، GHQابزاری اساات که بهطور وساایعی برای ارزیابی و

هرچند نقاط برش آن در مورد گروههای ساانّی مختلف

غربالگری مشااکالي روانشااناختی در جمعیت عمومی

متفاوي گزارششده است(.)12

عمومی

بهکارمیرود .در این میان ،فرم  25سااو الی آن تنها فرمی

گفتنیاسااات باهخاطر رعایت مالحظاي اخالای،

اساات که خردهمقیاسهایی برای انوا اختال ي روانی

دادههاا باارراااایات آگاهانه از همهی شااارکتکنندگان

دارد( .)6فرم ساالالی این پرسااشنامه توسااط ملکوتی و

جمفآوریشد.
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مجادد ارار گرفتناد و لاذا باز آزمون بر روی  47نفر
اجراشااد .رااریب همبسااتگی اس ا یرمن بین دو دسااتهی

یافتهها
نمای کلی مشااخصاااي دموگرافیك آزمودنیها در

آزمون 2/64و رااریب همبسااتگی

جدول شمارهی  1آمدهاست .میانگین نمرهی افسردگی در

)P˂2/221( 2/51بهدستآمد.

کل سااالمندان تیت مطالعه  18 /56±6/85بهدسااتآمد.

روایی ) (Validityمقواس

درونطبقهای )(ICC

مطالعه(n=) 233

روایی  BDI- I Iبهروش اعتبار همگرا که نوعی

 1/ 45درصد  ،افسردگی متوسط 24/8درصد و افسردگی

اعتبار ساااازه میباشاااد ،انجامگرفت .در این مرحله ،در

شادید 12/8درصاد بود .ازنظر جنسیت ،بیشتر آزمودنیها

سااانجش اعتبار ،همبساااتگی  BDI- I Iبا نمرهی کل

زن بودند( 55/4درصد) .میانگین نمرهی  BDI- I Iدر زنان

پرسااشنامه  GHQ-28و همچنین با چهار سااازهی آن

 22/72±7/34و در مردان  17/87±6/85بود که آزمون من

اساتفادهشاد .همبستگی  BDI- I Iبا نمرهی کل پرسشنامه

ویتنی این تفاوي را از لیاظ آماری معنادار نشاااانداد

 )P˂2/221( 2/52 GHQ-28میااسااابهگردید .همچنین

( .)U=5255/52 ,P=2/222هاامااچنین آزمون من ویتنی

همبساتگی آن با ساازهی افسردگی ،ارطرا  ،فعالیتهای

اختالف میانگین نمرهی  BDI- I Iدر دو گروه سااانّی

جساااماااناای و عااماالااکاارد اجااتااماااعاای بااهتاارتاایااب

مختلف را معنادار نشاننداد (.)U=2146 ,P=2/253

 )P˂2/221( ./58 ، )P˂2/221( ./72،)P˂2/221(2/71و

شیو افسردگی خفیف در جمعیت مورد

همچنین برطبت آزمون کروسااکال والی

میانگین

نمرهی  BDI- I Iدر گروههااای تااأهلی مختلف بااهطور
معناداری متفاوي بود( )P<2/221که افراد متأهل دارای
نمرهی افسردگی کمتری نسبت به سایر گروهها بودند .بین
گروههای با وراعیت شايلی و تیصیلی مختلف اختالف
معناداری مشاهدهنگردید.
پایایی ) (Reliabilityمقواس
میانگین ،انیراف معیار و میانگین همبساااتگی
هریك از ساالا ي با نمرهی کل پرسااشنامهی بك در
جدول شاامارهی  2آمده اساات .بهمنظور ساانجش ثباي

جدول :1ويژگيهای جمعیت شناختي واحدهای پژوهش
()n=233
متغیر دموگرافیک
سنّ
جنسّیت

96- 99/9

669

88/4

≤06

60

11/9

زن

139

88/4

مرد

90

41/9

متأهل

189

98/6

وضعیت

مجرد

6

6/9

تأهل

بیوه

98

60/9

طالق گرفته

0

3

بازنشسته

84

39/1

بدون شغل

160

84/8

شاغل

66

9/4

فقط با همسر

84

39/1

نحوهی

با همسر و فرزندان

99

68/3

زندگی

با فرزندان

04

31/8

وضعیت
شغلی

داخلی ، BDI- I Iرااارایب آلفای کرونباخ وتنصااایف
میااساااباهگردیادناد که از این مقادیر ،بهترتیب آلفای

تعداد

درصد

کرونباخ()2/83و تنصایف ( )2/64حاصالشدند .حداال و

تنها

9

3/9

حداکثر میزان همبسااتگی بین ساالا ي به ترتیب  ./34و

بیسواد

90

68/8

وضعیت

ابتدایی

91

39/1

 2/68ومیانگین همبسااتگی بین ساالا ي پرسااشنامه نیز

تحصیلی

راهنمایی و متوسطه

81

61/9

دیپلم یا باالتر

64

16/3

 2/35باهدساااتآماد .همچنین بهمنظور تعیین پایداری
پرسااشنامه از روش آزمون اااا بازآزمون اسااتفادهشااد و
پرسشنامههای افراد در هر دو مرحله باه مقایسهگردیدند.
از بین  233نفر سااالمند تیت مطالعه  47نفر مورد آزمون
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جدول  :2میانگین ،انحراف معیار و همبستگي سئواالت با نمره کل BDI- I I
انحراف

همبستگی با

ضریب آلفا در

معیار

نمره کل

صورت حذف سؤال

6/98

6/966

6/88

6/963
6/964

سؤاالت

میانگین

غمگینی

6/89

6/96

بدبینی

6/96

6/48

ناکامی و احساس شکست

6/00

6/88

6/83

نارضایتی

6/04

6/89

6/89

6/963

احساس گناه

6/09

6/88

6/86

6/964

انتظار تنبیه

6/84

6/86

6/91

6/966

خود بیزاری

6/88

6/89

6/91

6/966

خود سرزنشی

6/84

6/86

6/91

6/966

افکار( قصد) خودکشی

./89

6/96

6/98

6/966

گریه

./81

6/49

6/96

6/963

بیقراری

./89

6/88

6/86

6/964

بیعالقگی

1/63

6/49

6/99

6/961

کاهش قدرت تصمیمگیری

1/60

6/43

6/94

6/966

احساس بیارزشبودن

6/89

6/49

6/81

6/964

تحلیل رفتن انرژی

1/61

6/46

6/43

6/968

تغییر الگوی خواب

1/19

6/81

6/98

6/966

تحریکپذیری

1/60

6/44

6/93

6/966

تغییر اشتها

1/18

6/81

6/99

6/961

اشکال در تمرکز

1/69

6/44

6/98

6/966

احساس خستگی

1/44

6/86

6/96

6/963

کاهش میل جنسی

1/91

6/98

6/88

6/964

جدول  :3همبستگي پرسشنامه بك با نمره  GHQ-28و سازههای آن

BDI- I I

نمره کل

سازه

سازه

GHQ-28

افسردگی

اضطراب

سازه فعالیت جسمانی

سازه عملکرد اجتماعی

6/86

6/01

6/06

6/89

6/98

()P<6/661

()P<6/661

((P<6/661

((P<6/661

((P<6/661

 )P˂2/221( ./65میاساابهشااد(جدول شااماره .)3تیلیل

کل 2/52،GHQ-28حاصاالشااد .لذا همبسااتگی با یی بین

عاملی اکتشاافی نشاندهنده  4خردهمقیاس در  BDI-IIبود

این دو پرساااشناامه وجوددارد و این نشااااندهندهی

که نتایج تیلیل عاملی تأییدکنندهی آن بود (جدول .)4

معتبربودن  BDI- I Iبرای بررسیهای بهداشتی و درمانی
جمعیت سالمندان ایرانی و بهویژه مناطت شهری میباشد.
از بین بخشهااای  BDI- I Iبیشترین میااانگین نمره،

بحث
این مطالعه ،باهدف تعیین روایی و

پایایی BDI- I

مربوط به بخش کاهش میل جنسی( ) M=1/64بود و در

Iدر سااالمندان  62سااال و با تر شااهر ا انجامگرفت و

وهلااهی بعااد ،احسااااس خساااتگی( ،)M=1/44تيییر

نتایج حاکی از رریب آلفای کرونباخ  ،2/83تنصیف 2/64

اشتها( ،)M=1/15تيییر الگوی خوا ( )M=1/16و اشکال

و آزمون  -باز آزمون ICC=2/51بود .اعتبار ساااازهی

در تمرکز( )M=1/28بهترتیب بیشترین میانگین را به خود

BDI- I Iنیز از روش تیلیل عاملی و سنجش همبستگی

اختصااا

دادند .ازسااوی دیگر کمترین میانگین بهترتیب

آن با  GHQ-28و سااازههای آن میاساابهگردید که این

مربوط به ازخودبیزاری( ،)M=2/55خودکشاای و احساااس

همبستگی با سازهی افسردگی ./71 ، GHQ-28و با نمرهی

غمگینی بود( .)M=2/58در مطااالعااهی سااااانگمی و
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جدول  :4نتايج تحلیل عاملي اکتشافي و تأيیدی BDI-II
شاخصهای برازش
عاملها

گویه ها

بار عاملی()p

)X2(df, p

AGFI

NFI

RMSEA

یاس و ناامیدی

6

(P<6/661)6/03

(18/86)19, 6/39

6/961

6/90

P˂6/661

9

(P<6/661)6/98

13

(P<6/661)6/98

19

(P<./661)6/91

10

(P<./661)6/80

66

(P<6/661)6/84

1

(P<6/661)6/99

0

(P<6/661)6/98

16

(P<6/661)6/89

14

(P<6/661)6/86

18

(P<6/661)6/49

18

(P<6/661)6/49

3

(P<6/661)6/04

8

(P<6/661)6/98

8

(P<6/661 )6/88

11

(P<6/661)6/83

عدم اطمینان به آینده

بدبینی

نومیدی از آینده

4

(P<6/661)6/94

16

(P<6/661)6/93

19

(P<6/661)6/86

(19/36)14, 6/46

(19/94)19, 6/39

(19/36)18, 6/39

6/934

6/963

6/919

6/99

6/93

6/94

P˂6/661

P˂6/661

P˂6/661

همکارانش در سنجش افسردگی در کره جنوبی ،بیشترین

 Scale) GDSدر سطح کشور میزان شیو افسردگی 22/4

میانگین را بهترتیب در کاهش میل جنساای ،تیلیل رفتن

درصاد گزارششادهاسات( .)17سهرابی و همکاران نیز با

انرژی و تیریكپذیری و همچنین کمترین میانگین را

کمك همین ابزار در سااال  1351در پژوهشاای بهمنظور

گریه ذکرکردند .دانیل و

بررسای شایو افساردگی ساالمندان شاهر شاهرود میزان

همکارانش( )16نیز بیشترین میانگین را در بخش کاهش

افسااااردگاای خاافاایااف ،مااتااوسااااط و شاااادیااد را

میل جنساای و کمترین میانگین را برای بخشهای افکار

بهترتیب56درصاد 31/8،درصد و  11درصد نشاندادند که

خودکشاای ،غمگینی و انتظار تنبیه ذکرکردند .بهطور کلی

با مطالعهی حارااار همخوانی دارد .خوشااابین نیز طی

میانگین ساالا ي این مطالعه با مطالعاي ابلی همخوانی

مطالعهای میزان شایو افساردگی سالمندان کشور را 13/7

دارد .در ایران مطالعهای که به این مورااو در سااالمندان

گزارشکرد()15

برای افکار خودکشاای و ساا

پرداخته باشد ،یافتهنشد.

در مصاحبههای بالینی(  )Gold standardکه توسط

در این پژوهش ،شاایو افسااردگی خفیف ،%45/1

روانپزشاکان بهمنظور تشخیص افسردگی استفاده میشود

متوسااط %24/8و شاادید  %12/8گزارششااد .در مطالعه

گاهی بسااایاری از موارد خفیف و حتی متوساااط در

کشافی و جییونی شایو افساردگی خفیف در سالمندان

پرساشنامههای دیگر نظیر بك را منفی تشخیصمیدهند.

تیت پوشاش بهزیساتی شاهر شیراز  ،%65متوسط %25و

از این رو ،مطاالعاتی جهت تعیین بهترین نقطهی برش

خفیف  %8گزارش شااده بود( .)13در مطالعهی رهگذر و

 BDI- I Iراااروری بهنظرمیرساااد .در مطالعاي متعدد

همکاران در سااال  1357در بررساای شاایو افسااردگی

خاارجی این نقطهی برش از  17تا  24گزارش شاااده

ساااالمندان با اساااتفاده از
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مااتاافاااوتاای را باارای گااروههااای سااانّای مااخااتاالااف

راندولف ) (Randolphو همکارانش آلفای کرونباخ

گزارشکردهاند( )12و این مسأله ،رروري مطالعاي دیگر

این پرسشنامه را  2/84میاسبهکردند و برای تعیین روایی

بهمنظور تعیین نقطهی برش مطلو

 BDI- I Iدر سالمندان

ایرانی را بیشتر نشانمیدهد.

همگرا پرسااشنامهی بك را با مقیاس

(20-Item Short

 Form Health Survey) SF-20مقایسهکردند که همبستگی

در مورد مقایسااهی نمرهی  BDI- I Iدر مردان و
زنان ساااالمند باید اشاااارهکرد که در مطالعهی حارااار،

پرسااشنامهی بك با سااازهی سااالمت روان2/65 ، SF-20
حاصل گردید (.)11

افساردگی در زنان بهطورمعناداری بیشتر بود که این مسأله

آلفای کرونباخ پرساااشنامهی بك نیز توساااط

با مطالعاي کارل( )22و کندی( )21که زنان سالمند بیشتر

جافرساااون)(jefferson

 ./55گزارشگردیااد( .)22در

دچار افساااردگی میگردند ،همخوانی دارد .البته کارل و

مطاالعاهی دیگری توساااط آنا ماری ) ) Anna-Mariو

کندی شایو افسردگی را در سنین با تر در هر دو جن

همکارانش بهمنظور تعیین روایی پرسااشنامهی افسااردگی

برابر گزارش نمودناد ،درحاالیکه در پژوهش حارااار

باك ،همبساااتگی آن را با مقیاس 2/67 ،GHQنشاااان

اینگونه نیست.

دادند( .)23ازاینرو ،روایی و پایایی این مطالعه با مطالعاي

ساااانگمی و همکارانش طی مطالعهای در کره

پیشاین همخوانی دارد و با توجه به نتایج حاصالشده از

جنوبی روایی و پایایی  BDI- I Iرا در گروه سااالمندان

پژوهش حارر ،میتوان  BDI- I Iرا بهعنوان ابزاری معتبر

با ی  62ساااال مورد پژوهش و مطالعه اراردادند و در

و پایا جهت بررسای افساردگی در سالمندان ایرانی بهویژه

مطالعهی خود آلفای کرونباخ را(P<2/221) ./55و پایایی

مناطت شاااهری به کارگرفت .از آنجا که جمعیت مورد

آزمون ا بازآزمون را (P<2/221 )2/62نشاندادند .همچنین

مطالعه در این پژوهش سااالمندان ساااکن منطقه شااهری

دراین مطالعه بهمنظور تعیین اعتبار سااازهی پرسااشنامهی

بودند ،لذا توصایهمیشود در مناطت روستایی ه مطالعاي

بك ،از روش اعتبار همگرا اساااتفادهگردید .بهطوریکه

دیگری صوريگیرد.

همبساتگی آن با چندین مقیاس سانجیدهشاد .همبستگی

نخسااتین میدودیت این مطالعه این بود که اگرچه

Center

منطقهی  1ا بهلیاظ برخی ویژگیها ،مناسبترین منطقه

)for Epidemiologic Studies Depression Scale

برای مطاالعاه بود ،اماا باه هرحال بهدلیل نبود زمان و

 BDI- I Iبا مقیاس  (P<2/221 )2/65 GDSو با(
 (P<2/221 ) 2/56 CES-Dحاصل شد (.)12

بودجهی کافی ،امکان نمونهگیری از کل مناطت شااهر ا

دانیل و همکارانش روایی و پایایی پرسشنامهی بك را در

امکاانپذیرنبود .میدودیت دوم مطالعهی حارااار ،اابل

دو گروه جوانان و سااالمندان مورد تیقیت اراردادند که

تعمی نبودن آن به مناطت روساتایی است .میدودیت دیگر

آلفای کرونباخ برای ساالمندان  2/56بهدستآمد .عالوه بر

این مطالعه ،زمان ک و یكهفتهای بین آزمون و باز آزمون

این در این مطالعه به منظور سااانجش روایی ساااازهی

بود که مطلو

این بود که این فاصله بیشتر باشد.

پرسشنامهی بك ،همبستگی آن را با مقیاسهای متعددی
سانجیدهشاد .بهطوریکه همبستگی آن با مقیاس
 (P<2/221)2/68بااا مااقاایاااس

CES-D

CATI-Depression

 (P<2/221)2/66و بااا مااقاایاااس

CATI-Anxiety

تشكر و قدردانی
از کلیاهی ساااالمنادانی که در انجام این پژوهش
مشارکت زم را به عمل آوردند ،تشکر میشود.

 (P<2/221)2/62حاصل گردید(.)16
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Abstract
Mojtaba Azadbakht,
Background: because of a dramatic rise in mental disorders
School of Public Health, Tehran
among all age groups such as elderly, paying attention to the
University of Medical Sciences,
elderly mental health and identifying their mental disorders such
Tehran, Iran
as depression and dementia is really essential. Thus, there is a
E-mail: m.azadbakht@yahoo.com
need to valid screening measures for common conditions in aged
population. This study aimed to evaluate the diagnostic validity of
the Beck Depression Inventory-II (BDI-II) in the elderly.
Materials and Methods: in the first, Persian version of BDI-II was
prepared using Forward-Backward method. After this, the BDI-II
and General Health Questionnaire (GHQ-28) were administered to
233 subjects over the age of 60 selected by stratified random
sampling in Qom City, Iran. The BDI and GHQ-28 were examined
at about a two-month interval. Twenty-four elder were withdrawn
during the retest of BDI-II, so that the retest conducts to 209
subjects. Finally, data was analyzed via SPSS-18.
Results: 12.9% of study population had major depression; %24/9
and% 45/1 of were rated as middle a mild depression, respectively.
The BDI showed significant positive internal consistency
(Alpha=0.92) and test–retest reliability (r=0.64), Intra-class
Correlation Coefficient (ICC=0.81), convergent validity with GHQ28(n-209) was significantly positive(r=0.80)
Conclusion this study indicated that the Iranian version of the
BDI-II is valid, reliable and appropriate instrument for screening
depression in elderly.
Keywords: Validity and reliability, Beck Depression Inventory-II,
elderly
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