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ر سالگی مورد استفاده قرا 21 -21سنجش افسردگی نوجوانان در سنین درجه بندی شده که برای  -بسیاری از آزمون های خود

و  بروکس)ن با محدودیت روبرو هستندو حساسیت نسبت به تغییر در طول این سنین و در طول درمامیگیرند،از نظر اعتبار ، روایی 

مناسب و ارزان تهیه  اطالعات سریع،است که این مقیاس ها برای بدست آوردن این محدودیت به این دلیل   متاسفانه، (.1002،رکوچ

درجه بندی شده که در اکثر مواقع بر روی نوجوانان بکار  -از جمله مقیاس های افسردگی خود.شده اند و مورد استفاده قرار می گیرند

 :می روند می توان به موارد زیر اشاره کرد

و همچنین ( 2912بک و دیگران، BDI) بکی افسردگی سوال 12؛ سیاهه ی (2991کوواک ، )سوالی افسردگی کودکان  12سیاهه ی 

هیچکدام از این مقیاس ها روایی تشخیصی یا افتراقی (. 2990 ریخ  و دیگران ، فن CES-D)همه گیر شناسی مقیاس افسردگی مرکز 

که از  ته باشندممکن است وجود داش  نیز اگرچه مقیاس های دیگری (.1002،ربروکس و کوچ)  خوبی در خصوص نوجوانان ندارند

 00، مقیاس (2910برلسون،  DSRS)درجه بندی شده ی افسردگی  -سوالی خود 21نمونه های فوق بهتر عمل کنند، مانند مقیاس 

کوستل و  MFQ)سوالی خلق و احساسات  01و پرسشنامه ی ( 2911ری نولد ، RADS)سوالی افسردگی نوجوانان ری نولد 

زیاد خوب  به تغییر در طول زمان RADSمقیاس  حساسیت .شکالت ذکر شده روبرو هستنداما این مقیاس ها نیز با م. (2911آنگولد،

در خصوص حساسیت به تغییر در طول زمان مورد ارزیابی  DSRQو   MFQسهایمقیا و همچنین (2911ری نولد و کوت، ) نیست

 .قرار نگرفته اند ، بخصوص در مورد نوجوانان 

 : KADSتوسعه ی مقیاس 

را  KADSمقیاس  رکوچ استنلی سریع یک ازمون معتبر و حساس نسبت به تغییرات افسردگی نوجوانان،برحسب نیاز به اجرای 

این نسخه در دو مطالعه . سوال بود که روی هم فراوانی عالیم را اندازه گیری می کرد 21نسخه ی اصلی این مقیاس دارای . ساخت

در یکی از این دو مطالعه امکان (. 1000؛ بروکس و دیگران،1001و دیگران  لی بالنک) اگانه مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتجد

در نتیجه ی این مطالعات، همانطور که در سطور زیر توضیح داده  .به تغییر در طول زمان فراهم آمد ارزیابی حساسیت آزمون نسبت

 .ینه سازی شدو اثرات درمان به سوال انتخاب و در سطح مناسب برای کنترل تغییرات افسردگی 22شده است، 

   KADSاجرای 

نفری از نوجوانان مورد اندازه گیری و  201بر روی یک گروه بالینی  KADSسوالی 21ویژگی های روان سنجی نسخه ی اولیه ی 

هفته ای انتخاب و در گروه های کنترل دارو نما،  1نفری نوجوانان برای یک دوره ی درمان  201گروه بالینی . بررسی قرار گرفت

 .قرار گرفتندD-B(Double–Blind )  گروه درمان دارویی و گروه 

این عده همچنین توسط مقیاس های افسردگی درجه بندی شده ی . را تکمیل کردند KADSسوالی  21اس تمام این آزمودنی ها مقی

و مقیاس بالینی کلی ( CGI-Severity) (سختی)، مقیاس بالینی کلی شدت (2991پوزنانکی و موکروس،) (CDRS-R)کودکان 

نفر بطور  30از این تعداد، . و معاینه قرار گرفتندمورد ارزیابی  1و 1،2،0،1،2در سطح پایه و در هفته های  (GAF)عملکرد 

 .نفر نیز بطور تصادفی در گروه دارونما جای داده شدند 30تصادفی در گروه دارو درمانی و 

بالینی گرها نیز بترتیب .هفته ای را طی کردند 1از آزمودنی ها تمام دوره ی مطالعه ی  (12)%نفر  20و( 19)%نفر 21به ترتیب 

پس از اتمام دوره های .در سطح پایه مورد معاینه قرار دارند CGIاز کل ازمودنی ها را با مقیاس ( 11)%نفر02و ( 10%)نفر 00

 :به تغییر رتبه بندی شدند، این دو برآورد موارد زیر بودندمتفاوت از حساسیت نسبت در دو برآورد  KADSمطالعه، سواالت آزمون 

این تغییر برای هر یک از آزمودنی ها که مطالعه ی مورد نظر  :پایه و هفته ی هشتمتغییر مطلق در نمره ی آزمون بین سطح  -2

 .را کامل کرده بودند محاسبه شد و ارزش میانگین آن نیز برآورد گردید



این نمرات با تغییرات .مورد اندازه گیری قرار گرفت CGIنمرات آزمودنی ها در : CGIاهری در نمرات ظشدت تغییرات  -1

،یک  KADSسپس برای هر سوال . مورد مقایسه و ردیابی قرار گرفت KADSمتقابل در نمرات هر یک از سواالت 

زیرا در بعضی از موارد نمرات بدست آمده کمتر از حد انتظار بود  .مجموعه نمره برحسب ارزیابی های هفت گانه بدست آمد

آزمودنی  200 تعداد در کل با این وجود . ه ای از آزمودنی ها زودتر از موعود مقرر دوره ی مطالعه را ترک کرده بودندپار

 .تمام دوره ی مطالعه را طی کردند

ا پس از استخراج نمرات آزمودنی های فوق، همبستگی درون گروهی برای آزمودنی که مطالعه را تکمیل کرده بود محاسبه شد و متعاقب

در هر دو برآورد از حساسیت  KADSهمچنین هر یک از سواالت  .محاسبه شد KADSمیانگین و ضریب همبستگی برای سواالت 

سوال که دارای 20با محاسبه موارد فوق از بین تمام سواالت .نسبت به تغییر رتبه بندی شدند و میانگین رتبه ها نیز محاسبه گردید

بودند تغییرات متوسط بین نمرات سطح پایه و هفته ی هشتم را نشان دهند انتخاب شدند و در آزمون  میانگین باالتری بودندو توانسته

 .را نشان می داد CGIسوال همبستگی خوبی با نمرات آزمون 20نمرات این .جدید تعبیه گردیدند

سوال، یکی از سواالت آزمون اصلی که قدرت تشخیص خوبی در مورد خودکشی و آسیب به خود داشت انتخاب  20به غیر از این 

هفته ی هشتم را برآورد می کرد، اما با و  تغییرات کوچکتری در نمرات بین خط پایه  22هر چند این سوال با رتبه میانگین . گردید

 .این سوال نیز در آزمون جدید تعبیه شد و در نتیجه نسخه یازده سوالی مقیاس تهیه گردید .همبستگی خوبی داشت CGIآزمون 

در مقایسه با سایر آزمون های .سوالی برای بررسی تغییرات عالئم در طول زمان مناسب است22مطالعه نشان داد که این نسخه ی 

هشتم مراتب تغییرات متوسط بین خط پایه و هفته ی ب KADS، نمرات آزمون GAFو آزمون  CDRS-Rدرجه بندی بالینی مانند 

 .درمان را بخوبی نشان می داد

خوب است که نسبت به تغییرات افسردگی در طول زمان   با روایییک مقیاس  KADSسوالی 22این نتایج نشان می دهد که آزمون 

 .حساس می باشد

 : کاربرد

برای کنترل نظارت بر اثرات درمان دارویی بر روی نوجوانان افسرده بهینه سازی شده و  KADSنسخه ی یازده سوالی آزمون 

درجه ای 22سواالت این آزمون مطابق استاندارد واژه شناسی است و پاسخ های آزمودنی ها بر روی یک مقیاس . قابلیت کاربرد دارد

 .0=د 1=ج 2=ب 0=به ترتیب الف:نمره گذاری می گردد

برای تفسیر نمرات کل نیاز به نمرات کل طبقه ای با . ام سواالت بطور ساده قابل جمع بستن هستند تا نمره ی کل بدست آیداز این رو تم 

نمرات باالتر نشان دهنده .مورد ارزیابی قرار گیردات می بایست در ارتباط با نمره ی سطح پایه ی افراد رتمام نم. دامنه ی خاص نیست

 .است ت پایین تر نشان دهنده ی افسردگی کم و پیشرفتی افسردگی شدیدتر و نمرا

این آزمون برای بالینی گرهای سالمت روانی و . برای بیماران و بالینی گرها قابل استفاده است KADSبطور خالصه، نسخه ی کوتاه 

کنند یک ابزار معتبر با عالقمند هستند تا کارآمدی درمان را اندازه گیری  که متخصصین دارو درمانی و پژوهشگران دانشگاهی

سوالی این آزمون نیز برای  21نسخه ی . این آزمون در دو شکل الکترونیکی و مداد کاغذی قابل استفاده است.حساسیت خوب است

است  CAPNاین آزمون دارای یک نسخه ی تکمیلی به نام . صد پژوهشی در خصوص ارزیابی عالئم افسردگی نوجوانان مفید استامق

 .س عالقمندان قرار داردکه در دستر

Sarah Brooks, MD, is a medical writer and research analyst, specializing in child and 

adolescent mental health. Dr. Brooks is currently working for the Department of Psychiatry at 

Dalhousie University. 
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                                                 (سوالی11) رازمون افسردگی نوجوانان کوچ                                         

 .ارات زیر با انتخاب یکی از گزینه ها مشخص کنید که طی هفته ی گذشته بطور معمول چگونه بوده ایدعبلطفا در خصوص هریک از 

 ار نمی بینمزا گی، افسرده، فقطخلق پائین،غمگین، احساس دلزد– 2

 همه ی مواقع -اکثر مواقع           د -بعضی از مواقع          ج -بندرت     ب-الف

 زودرنج بودن، زود از کوره در رفتن، دلخور شدن، از دست دادن خلق – 1

 همه ی مواقع-اکثر مواقع           د -بعضی از مواقع          ج  -بندرت      ب   -الف

داشتن مشکالت خواب که از حالت عادی متفاوت است، مشکل در بخواب رفتن، دراز کشیدن در رختخواب بدون اینکه بخواب  – 0

 .بروید

 همه ی مواقع-اکثر مواقع           د -بعضی از مواقع          ج  -بندرت      ب   -الف

انجام ( دختر یا پسر)با دوستان بسر بردن، با بهترین دوست خود بودن ل از قبی: قه های خود را از دست داده ایداحساس اینکه عال – 2

 دادن کار های مدرسه یا حیطه ی کار، انجام سرگرمی های مورد عالقه یا ورزش

 همه ی مواقع-اکثر مواقع           د -بعضی از مواقع          ج  -بندرت      ب   -الف

 .یدنیست یاحساس بی ارزشی داشتن، احساس ناامیدی، احساس اینکه فرد خوب – 3

 همه ی مواقع-اکثر مواقع           د -بعضی از مواقع          ج  -بندرت      ب   -الف

استراحت احساس خستگی کردن، احساس کوفتگی کردن، مشکل در انگیزه داشتن، با فشار خودتان را بکار وادار کردن ونیاز به  – 1

 .کردن و خوابیدن زیاد

 همه ی مواقع-اکثر مواقع           د -بعضی از مواقع          ج  -بندرت      ب   -الف

سریع به فکر فرو ) مشکل داشتن در تمرکز کردن، این که نتوانید بر روی کار خود تمرکز کنید، رویا پردازی روزانه داشتن – 1

 .احساس دلزدگی کردن ید فکر خود را جمع کنید، در کارهای تحصیلی یا غیرههنگام خواندن چیزی نتوان، (رفتن

 همه ی مواقع-اکثر مواقع           د -بعضی از مواقع          ج  -بندرت      ب   -الف

در )داشته باشید این که نتوانید به اندازه ی دلخواه سرگرمی و شادی احساس این که زندگی زیاد شاد نیست، احساس خوبی نداشتن،  – 1

 (مقایسه با قبل از بیماریتان

 همه ی مواقع-اکثر مواقع           د -بعضی از مواقع          ج  -بندرت      ب   -الف

 .احساس نگرانی داشتن، عصبی شدن، دچار ترس شدن و مضطرب بودن – 9

 همه ی مواقع-د اکثر مواقع           -بعضی از مواقع          ج  -بندرت      ب   -الف

 احساس ناراحتی جسمانی داشتن؛مانند سردردها، استفراغ، سرگیجه، بی قراری، اسهال، لرزش – 20

 همه ی مواقع-اکثر مواقع           د -بعضی از مواقع          ج  -بندرت      ب   -الف

 



 افکار خودکشی داشتن، طرح یا نقشه خودکشی کشیدن، فکر اسیب زدن به خود -22

 همه ی مواقع-اکثر مواقع           د -بعضی از مواقع          ج  -بندرت      ب   -لفا

 :مجوز

ناشر این آزمون را برای کسانی در نظر  .این آزمون تحت امتیاز کپی رایت است و فقط برای متخصصان در نظر گرفته شده است

ژوهش یا اجرا به منظور انجام پاین آزمون فقط برای شما که ثبت نام کرده اید . برای استفاده از این آزمون ثبت نام کردند که گرفته است

امکان فروش یا تکثیر این آزمون شامل به کتابچه کردن آزمون، فروش .ا دانشجویان خود در نظر گرفته شده استبر روی آزمودنی ها ی

 .برای انجام اموری این چنین می بایست قبال اجازه گرفته شود. است ممنوع ر نوع دیگربصورت ویدئو، مقاله، یا ه

 مهرداد شهیدی و مهناز شجاعی با اجازه از دکتر کوچر: مترجمان 

Translated by Mehrdad Shahidi and Mahnaz Shojaee with Dr.Stan Kutcher’s permission 

 

  

 


