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 در جمعيت نوجوانان ايراني MDQ-A پرسشنامه سنجي روانارزيابي خصوصيات 

مت روان، دانشكده علوم رفتاري و سال -تهران پزشكي روانمركز تحقيقات بهداشت روان، انستيتو ، ميترا حكيم شوشتري
  دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران

دانشكده علوم رفتاري و سالمت روان، دانشگاه علوم  -تهران پزشكي روانمركز تحقيقات بهداشت روان، انستيتو ، امير شعباني
  پزشكي ايران، تهران، ايران

 lpanaghi@yahoo.com د بهشتي، تحقيقات خانواده، دانشگاه شهي پژوهشكده، شناسي رواندپارتمان ، ليلي پناغي
  دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران شناسي روان، دانشجوي دكتري ملكيقيصر 

 شهيد بهشتي، تهران، ايران، دانشيار دانشگاه علوم پزشكي رزيتا داوري
 

معيارهاي خروج از  نان ايراني است.در جمعيت نوجوا MDO-Aپرسشنامه  سنجي روانپژوهش از نوع مقطعي است و براي ارزيابي خصوصيات : مقدمه
  تر يينپاسو مصرف مواد، سايكوز شديد، پرخاشگري شديد و آژيته بودن حين پر كردن پرسشنامه، بهره هوشي مرزي و   از: اند عبارتمطالعه 
 ,YMRS ي وابسته از طريق بخش مانياي و گردآوري اطالعات در ارتباط با متغيرها شود ميپر  ها آنتخاب بيماران پرسشنامه دموگرافيك براي نا پس از

MDQ-A,BSDS, DICA.  شود ميانجام.  
(ع) و  اصغر عليكودكان بيمارستان حضرت  پزشكي روانهستند كه به درمانگاه  يا ساله 18تا  13نفر از نوجوانان  150جامعه مورد پژوهش  روش:

  .اند كردهمراجعه  ع)كودك و نوجوان بيمارستان امام حسين ( پزشكي روانبخش  درمانگاه و
خلقي همساني دروني پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد و ميزان آلفا كرونباخ  هاي اختاللبراي بررسي پايايي پرسشنامه  نتايج:

سطح زير منحني در مورد  .باشد مياين پرسشنامه  اعتماد قابل/. به دست آمد كه نشانه ثبات MDQ-A 96/. به دست آمد. ضريب پايايي پرسشنامه 84
/. براي سطح زير 880/. تا 738دهنده يك آزمون تشخيصي با درجه خوب است. همچنين  فاصله اطمينان /. كه نشان809پرسشنامه اختالالت خلقي 
درصد و اختصاصي  75 است كه حساسيت 7اين آزمون داراي ارزش تشخيصي است. بهترين نقطه برش  درنتيجهباشد و منحني شامل عدد نيم نمي

 درصد به دست آمد. 85درصد و ارزش اخباري منفي  53با نقطه برش هفت  MDQ-Aدرصد است. ارزش اخباري مثبت براي پرسشنامه  72بودن 
خيصي با مقياس تش آنگذاري بين افراد عادي و مبتاليان به اختالل دوقطبي را دارد، و از سوي ديگر همبستگي تفكيكMDQ-A توانايي  :بحث

  است كه با ابزارهايي كه از لحاظ نظري با سازه موردنظر ارتباط دارند، تا حدود زيادي هماهنگ است.      آنطيف دوقطبي حاكي از  هاي اختالل
 : پرسشنامه اختالل خلقي، اختالل دو قطبي، نوجوانانها كليدواژه
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