آموزش نرم افزارهای آماری و پژوهشی
آموزش نگارش مقاله ،پایان نامه و رساله
پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته
و ...

خدمت ویژه مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی :محاسبه رایگان آلفای کرونباخ پرسشنامه برای خریداران پرسشنامه
پس از ورود پاسخ ها به فایل اکسل یا  ، SPSSفایل داده ها به همراه پرسشنامه خریداری شده را به ایمیل ما ارسال
نموده تا به طور رایگان آلفای کرونباخ محاسبه شود و نتایج برایتان ارسال شود
سایت
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به نام خدا

پرسشنامه افسردگی سالمندان ()GDS
پاسخگوی گرامی
با سالم و عرض ادب ،از قبول زحمت تکمیل پرسشنامه از شما بسیار سپاسگزارم
لطفا پاسخ مدنظر خود را با عالمت  یا  مشخص کنید

پرسشها
1

آیا از زندگی خود راضی هستید؟

2

آیا بسیاری از فعالیتها و عالئق خود را کم کردهاید؟

3

آیا احساس میکنید زندگی شما پوچ و بیمعنی است؟

4

آیا اغلب کسل هستید؟

5

آیا اغلب اوقات ،وضع روحی خوبی دارید؟

6

آیا میترسید اتفاق بدی برای شما بیفتد؟

7

آیا در اغلب مواقع احساس سرحالی میکنید؟

8

آیا اغلب احساس درماندگی میکنید؟

9

آیا خانه ماندن را به بیرون رفتن و کارهای دیگر ،ترجیح میدهید؟

11

آیا احساس میکنید مشکل حافظهتان بیشتر از سایر مشکالتتان است؟

11

آیا فکر میکنید زنده بودن لذتبخش است؟

12

آیا در وضعیت فعلی خود احساس بیارزشی زیادی میکنید؟

13

آیا احساس باانرژی بودن میکنید؟

14

آیا احساس میکنید موقعیت شما ناامیدکننده است؟

15

آیا فکر میکنید حال و روز اکثر آدمها از شما بهتر است؟

خیر بلی
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توضیحات پرسشنامه
عنوان پرسشنامه :افسردگی سالمندان( (GDS
نوع پرسشنامه :استاندارد
تعداد سئواالت 15 :سوال
سوال معکوس:

11-11-7-5-1

بعد یا مولفه :ندارد

>> مقیاس یا سطح اندازه گیری :دو وجهی :خیر و بلی

پاسخ ها

خیر

بلی

کد یا نمره
(جهت ورود پاسخ ها به اکسل یا )SPSS

1

1

مقیاس افسردگی سالمندان ) :(GDSاین آزمون توسط یساویج 1برای ارزیابی افسردگی سالمندان سااته داد و آزماو ی
مناسب برای تشخیص عالئم افسردگی در سالمندان است ک در محیطهای مهعدد درما گاهی و غیر درما گاهی اعهباریاابی
دده است و در تشخیص بالینی افسردگی از ثبات درو ی و بیرو ی برتوردار است .پایایی آن با روش بازآزمایی  0/58اسات
(یساویج1991 ،؛ ب قلاز پور ابراهیم و رسولی .)1151 ،در سال  1951فار کوتااه  18ساووالی دارای  %90ویژگای و %50
حساسیت برای تشخیص افسردگی بیماران بیمارسهان بود (گیل2002 ،2؛ ب قلاز پور ابراهیم و رسولی .)1151 ،این آزماون
دامل  10سووال است ک ب صورت بلی و تیر جواب داده میداود .نمرهی بین  0 -9بدون افسرردیی90 -99 ،
افسردیی متوسط و  00 -00افسردیی شدید را نشان میدهد ( در فررم وواراه  91سروالی دامنرهی
نمرات بین  0 -91است و در نتیجه دامنه ی نمرات باال اقسیم بر  0می شود) .این مقیاس دارای تصیص -

1. Yesavage.
2. Gail.
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های روانسنجی مورد ا هظار است .در مطالع ای پایایی آن با روش بازآزمایی ب فاصل یک هفه  0/58و  8دقیق بعد 0/51
بود .مرات آن برای شان دادن عد افسرد گی ،افسردگی مهوسط و افسردگی ددید تفاوت معنادار دار د ک حاکی از اعهباار
آن است .از طرف دیگر در مورد اعهبار آن ،همبسهگی  r=0/52با مقیاس «همیلهون »1و با آزمون «بک r = 0/11 »2گزارش
دده است (سگال2002 ،8؛ ب قلاز پور ابراهیم و رسولی .)1151 ،پایایی فر  18سووالی این آزمون در جامعا ی ساالمندی
ایران از طریق آلفا ،دو یم کردن و بازآزمایی ب ترتیب  0/59 ،0/9و  0/85گزارش دده است .برای گزارش روایی از تحلیل
عاملی اسهفاده دد ،تحلیل عاملی سوالهای آزمون حاکی از) (α= 0/92اسات .همنناین همبساهگی مقیااس کوتااه باا
مقیاس بلند این آزمون حاکی از( ) r=0/58است ( ملکوتی ،فهحاللهی ،میرآب زاده ،صلواتی و ز دی.)2001 ،
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"حق انتشار برای مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر مولف پیگرد قانونی دارد".
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