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   دهيچك

 يبـرا  كـه  اسـت  يدهـ  گـزارش -خـود  پرسشـنامه  نيتـر  جيرا احتماال بك يافسردگ پرسشنامه
 يبررسـ  پـژوهش  نيـ ا انجـام  از هـدف . شـود  مـي  اسـتفاده  انيدانشـجو  در يافسـردگ  سنجش
 سـه يمقا و التيتحصـ  سـطح  و تيجنس با آن ارتباط و پرسشنامه نيا يروانسنج اتيخصوص

 نفـر  2260 تعـداد  به اين منظور. است يرانيا انيدانشجو از يبزرگ گروه در عالئم نوع و شدت
 و دختـر % 8/66( رازيشـ  دانشـگاه  ارشـد  يكارشناسـ  و يكارشناسـ هـاي   دوره انيشجودان از
هـاي   روش از پرسشـنامه  ييايـ پا محاسـبه  يبـرا . كردند ليتكم را پرسشنامه نيا) پسر% 2/33

 ليـ تحل روش و همزمان ييرواهاي  روش از ييروا نييتع يبرا و يدرون ثبات و يسنج دوباره
 نيچنـ  هـم  و پسـر  و دختـر  انيدانشـجو  يافسـردگ  زانيـ م هسـ يمقل يبـرا . شـد  استفاده يعامل

 مرحلـه  در. شـد  استفاده مستقل t آزمون از ارشد يشناس كار و يكارشناس دوره انيدانشجو
. شـد  يبررسـ  التيتحص سطح و تيجنس با ارتباط در انيدانشجو در يافسردگ عالئم نوع بعد
 از زمـان  طـول  در و) α=87/0( بـاال  يداخل ثبات از  2-پرسشنامه افسردگي بك نشان داد جينتا
پرسشـنامه سـالمت    با آزمون نيا همزمان اجراء. بود برخوردار) r=  73/0(  يقبول قابل ييايپا

 از آزمـون  نيا داد نشان سوالي 21مقياس افسردگي اضطراب و استرس  و  سوالي 28عمومي 
هاي  عامل وجودها  ينآزمود كل يبرا عامل ليتحل انجام. است برخوردار يخوب همزمان ييروا

 بـه  پسـر  و دختـر  انيدانشجو يبرا عامل ليتحل روش. داد نشان را يجسم و يعاطف-يشناخت
 اما نبود معنادار تفاوت پسر و دختر انيدانشجو نيب ،يافسردگ زانيم نظر از. شد انجام كيتفك

 يمعنـادار  بطـور  ارشـد  يكارشناسـ  دوره انيدانشـجو  به نسبت يكارشناس دوره انيدانشجو
در . دادند نشان را عالئم از يمتفاوت يالگوها انيدانشجو نيچن هم. كردند كسب يباالتر نمرات

 در 2- بــك يافســردگ آزمــون قبــول قابــل ييايــپا و يــيروا پــژوهش نيــاهــاي  افتــهيمجمــوع 
 شـدت  و متفاوت پسر و دختر انيدانشجو در عالئم نوع يالگو. داد نشان را يرانيا انيدانشجو
  . داشت ارتباط انيدانشجو التيتحص سطح با يگافسرد عالئم

 
 .دانشجو ،ييروا ،ييايپا ،2- بك يافسردگ پرسشنامه :ها واژه كليد
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  مقدمه
 ين ابزارهـا يج ترياز را يكيبك  يپرسشنامه افسردگ

شـدت عالئـم    يابيارزش ياست كه برا يخودگزارش ده
 يص افسـردگ يو تشـخ  يماران روانپزشـك يدر ب يافسردگ

مطالعـات  . ]3-1[رود  مـي  در افراد بهنجار به كار يمالاحت
ن يان از ايدر دانشجو يسنجش شدت افسردگ يبرا ياديز

ن پرسشنامه يبك و بك   ا.  ]4[اند  پرسشنامه استفاده كرده
انـد   كرده يماران افسرده معرفيع بيسر يغربال گر يرا برا

 ين نسخه پرسشنامه با عنوان پرسشنامه افسـردگ يآخر. ]5[
ر و بـراون بـر   يتوسط بك، اسـت  1996در سال   12 -بك 

هـاي   اختالل يآمار و يصيتشخ يراهنما نيچهارماساس 
ن پرسشنامه بر ياهاي  ماده. ]8-6[م شده است يتنظ   يروان
ا بـر اسـاس   يو  يه خاص در باره افسردگيك نظري يمبنا

امده است، بلكه صرفا يبه دست ن يانجام مطالعات پژوهش
در بـاره   يفيانـات توصـ  يو ب ينيمشـاهدات بـال   يبر مبنا
ماران افسرده اظهار شـده  ياست كه اغلب توسط ب يعالئم
  . ]1[است 
ـ بـر پد  ير عوامـل فرهنگـ  يبا توجه بـه تـأث    هـاي   دهي

ـ و كاربرد گسترده ا يروانشناخت ـ ن پرسشـنامه در ا ي ران، ي
و ارتباط آن  يابي،  هنجاريات روانشناختيمطالعه خصوص

ـ استفاده كننـدگان از ا  يت شناختيات جمعيبا خصوص ن ي
ـ مطالعات ز. برخوردار است يژه ايت ويابزار از اهم  يادي
 يو سـاختار عـامل   يياي،  پاييمختلف رواهاي  در فرهنگ

ـ بك و همكـاران   . كرده اند يرا بررسپرسشنامه اين  ك ي
و عامـل   1يعـاطف -يشامل عامل شناخت يساختار دو عامل

ـ و پا  يين روايم چنن پرسشنامه و هيا يبرا 2يجسم   يياي
مطالعـه   . ]6[انـد   آزمون گـزارش كـرده   يبرا  يقابل قبول
ـ ك نمونه غي يبر رو اين پرسشنامه ينينسخه چ  ينير بـال ي

ي ن پرسشنامه به خوبيبزرگسال در هنگ كنگ  نشان داد ا
ـ ن جامعه ارزيرا در ا يتواند عالئم افسردگ مي  كنـد  يابي

سشـنامه افسـردگي   پر يات روانسنجيخصوص يبررس. ]9[
ـ در ا يماران مبتال به اختالل افسردگيب يبر رو 2-بك ران ي

ص و يتشـخ  يبـرا  يياين پرسشنامه به طور پاينشان داد ا

                                                            
1. Cognitive-Affective Factor 
2. Somatic Factor 

قبل و بعد از درمـان در دفعـات    يسنجش شدت افسردگ
 . ]10[ متعدد كاربرد دارد

ـ ا به مطالعه ايدر دن ياديقات زيتحق ن پرسشـنامه در  ي
دو پژوهش مختلف بـر  . اخته اندپرد ييدانشجوهاي  گروه
ــجو يرو ــيدانش ــود  يدر امر يان دوره كارشناس ــا وج ك

پرسشـنامه   اين در  يو جسم يعاطف – يشناختهاي  عامل
ـ و پا ييد نموده و رواييتأرا  آن  يبـرا  يقابـل قبـول   يياي

 ين پرسشنامه از همبستگيهم چن. ]2،11[اند  گزارش كرده
اضـطراب و   يهآزمون خود گزارش دهاي  با مالك يمثبت

 يدر دو مطالعـه بـر رو  . ]12[ برخوردار بـود   4يافسردگ
ـ و  ييان كانـادا ياز دانشجو يتعداد  يك مطالعـه بـر رو  ي

و  يعـاطف -يوجود هر دو عامل شناخت  ينيان چيدانشجو
ك ي يقات بر رويتحق. ]13-15[ گزارش شده است يجسم

كشـور   19ان يا و دانشـجو يان در اسـپان ينمونه از دانشجو
. ]16،17[پرسشنامه را قابل قبول گزارش كرده است يعرب

ـ     يل عـامل يدر تحل ان ياز دانشـجو  يكـه در گـروه بزرگ
ن، ييانجام شد سه عامل شامل اعتماد به نفـس پـا   يليبرز

. ]3[ به دست آمـد  يو عالئم جسم يعاطف-يعالئم شناخت
ـ ا ينسـخه فارسـ   يات روان سـنج ين خصوصيهم چن ن ي

 يبررسـ  يرانيان ايز دانشجوا يپرسشنامه در نمونه كوچك
 يبـر مبنـا   ييبـاال  يدرون ياز سازگار ينسخه فارس. شد
آن كـه   ييايبرخوردار بود و پا )=87/0α(كرونباخ  يآلفا

 )=73/0r(د قابل قبول يق آزمون مجدد محاسبه گردياز طر
بـا   ييباال يهمبستگپرسشنامه اين ن يهم چن. گزارش شد

  .داشت ]18،19[ال پرسشنامه افكار خودكار هولن و كند
ن است كه تابلو ياز ا يمختلف حاكهاي  ج پژوهشينتا
پرسشـنامه  كـه بـا اسـتفاده از      يزان افسـردگ يم و ميعال

 ير عوامل فرهنگيد تحت تأثيآ مي بدست 2-افسردگي بك
ـ در . رنـد يگ مـي  قرار يت شناختيات جمعيو خصوص ك ي

ن پرسشــنامه در يــا يات روان ســنجيپــژوهش  خصوصــ
 يبودند بررس يمختلف يكه از نژادها ييكايامران يدانشجو

، يشامل نگرش منف يك مدل سه عاملها ي ل دادهيتحل .شد
ــم   ــم جس ــرد و عالئ ــكل در عملك ــان داد يمش . را نش

سه بـا  يدر مقا يريك پذيد پوست در تحريان سفيدانشجو
احسـاس  هـاي   ، و در مـاده ييكايامر-ييايان آسيدانشجو
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بطـور   ييايان اسپانيانشجونسبت به د يقراريو ب يارزش يب
ن پرسشـنامه هـم   يا. ]20[ داشتند ينمرات باالتر يمعنادار

اد يز يفرهنگهاي  تفاوت يدارا يكشورها ين در بعضيچن
پس . با كشور سازنده آزمون مورد مطالعه قرار گرفته است

 يتعـداد  يبـر رو  ك نسخه از پرسشنامه بـك ي ياز اجرا
 يبـرا  يسخه عربك ني يدختر و پسر اهل چند كشور عرب

 يكـه بـر رو    يگـر يمطالعـه د در . ]21،22[ ه شديآن ته
 يقابل قبـول  ييايو پا ييانجام شد روا ينيان بحريدانشجو

ـ يزهاي  رغم تفاوتيدهد عل مي بدست آمد كه نشان ن ياد ب
 يبـرا  ين پرسشنامه ابزار قويا يو غرب يعربهاي  فرهنگ

ـ . ]4[ اسـت  ينيان بحريدر دانشجو يسنجش افسردگ ك ي
ت يبـا وضـع   يگروه پژوهشـگر ارتبـاط عالئـم افسـردگ    

در  ي، احساس كنترل و عوامل فرهنگـ ياقتصاد-ياجتماع
را بـا  ) =n 17348(كشور مختلف جهـان   23ان يدانشجو

ج ينتا. كردند يبررس 2-پرسشنامه افسردگي بكاستفاده از 
ـ  ياروپا يكم در كشورها يبدست آمده افسردگ و  يغرب

 ي، افسـردگ يو جنـوب  يشمال يكاينطور امريو هم يجنوب
بـاال در   يو افسـردگ  يو شـرق  يمركز يمتوسط در اروپا

مطالعـه  . ]23[ ك را نشـان داد يفيپاس – ييايآس يكشورها
 ياروپـا  يدر كشورها ينشان داد عالئم افسردگ  يگريد

  . ]24[ است يشرق يباالتر از اروپا يغرب
ان دختـر و پسـر   يسه دانشجويبه مقا يمطالعات متعدد

 2-پرسشنامه افسردگي بكو  يدر ارتباط با عالئم افسردگ
 يدانشـجو  8538 يپرسشـنامه بـر رو   ياجرا .پرداخته اند

نشان داد در   يمختلف عرب يدر كشورها يدوره كارشناس
ـ ه، مصر، پاكستان، الجزايعراق، سور(كشور  9 ر، عمـان،  ي

 يان دختر بطور معنـادار يدانشجو) تيقطر، مراكش و كو
ان پسر كسب كردند، در ينسبت به دانشجو يترنمرات باال

بطور  يان پسر در كشور عربستان سعوديكه دانشجو يحال
ان دختـر  ينسـبت بـه دانشـجو    ينمرات بـاالتر  يمعنادار

لبنـان،   يكشـورها (گر يكشور د 7بدست آوردند، اما در 
ـ   يتونس، فلسـط  مـن، اردن و  ي، ين، امـارات متحـده عرب

در مطالعه . ]17[ دار نبودن دو جنس معنايتفاوت ب) سودان
ان گزارش شد كه دخترها بطور يدانشجو  يبر رو  يگريد

و  يرفتـار -يدر نمره كـل و دو عامـل شـناخت    يمعنادار

 كسب كردند يك نسبت به پسرها نمرات باالتريولوژيزيف
ان دختر ين دانشجويب يان افسردگيتفاوت در نحوه ب. ]25[

به . ]26[ه استهم گزارش شد يگريو پسر در مطاالعات د
زنان،  ينمرات افسردگ يليان برزيرسد در دانشجو مي نظر

ر يجـوان تـر نسـبت بـه سـا     هاي  يافراد شاغل و آزمودن
 يدر گروه زنان دو عامل عالئم شناخت. باالتر باشدها  گروه

و  ين و در گروه مردان عالئم جسـم ييو اعتماد به نفس پا
نشان داد  1يصيل تشخيتحل. ده شدين ديياعتماد به نفس پا

ان يرا در دانشـجو  يعالئم افسردگ ين پرسشنامه به خوبيا
 را ياز افسـردگ  يخاصـ هـاي   كنـد و جنبـه   مي مشخص

نكـه تفـاوت   يرغم ا يعل يگريدر مطالعه د. ]3[سنجد  مي
ان دختـر و پسـر   يدانشجو ين نمرات افسردگيب يمعنادار

آنهـا تفـاوت    يعالئم افسردگ يمشاهده نشد، اما در الگو
ه كردن، يگر  يبرا ييشتر عدم توانايپسرها ب. د داشتوجو

ات ي، احسـاس شكسـت و شـكا   ينداشتن عالئق اجتمـاع 
و عـدم   يريم گيشتر عدم قدرت تصميو دختران ب يجسم

  .]27[ عالقه به خود را مطرح كردند
ـ دهد عل مي قات فوق نشانيج تحقيدر مجموع نتا رغم ي

ختلف از م يدر كشورها 2-پرسشنامه افسردگي بكنكه يا
ـ    يقابل قبول ييايو پا ييروا  يبرخوردار بـوده اسـت، ول
از  يمختلف حاكهاي  انجام شده در فرهنگها  ل عامليتحل

ــم افســردگ يآن اســت كــه  از نظــر الگــو ــ يعالئ ن يب
 به نظـر . مختلف تفاوت وجود داردهاي  ان كشوريدانشجو

هـاي   زان آن  در فرهنـگ يو م يان افسردگيرسد نحوه ب مي
ان دختـر و  ين دانشـجو يهم چن. م متفاوت باشدمختلف ه

از عالئـم   يمتفـاوت  يمختلف الگوهـا  يپسر در كشورها
قـات  يج تحقيبا توجه بـه نتـا  . دهند مي را نشان يافسردگ

ايــن  يات روانســنجيخصوصــ يمختلـف كــه بــه بررســ 
در  يزان و نوع عالئم افسـردگ يپرسشنامه و ارتباط آن با م

ـ نطـور اسـتفاده از ا  يمجوامع مختلف پرداخته اند، و ه ن ي
 كشورمان، بـه نظـر   ييدانشجوهاي  تيپرسشنامه در جمع

ان يدانشـجو  ين پرسشنامه بر رويكاربرد ا يرسد بررس مي
 يدر دو پژوهش. برخوردار باشد يژه ايت وياز اهم يرانيا

ات يك مورد  خصوصـ يران انجام شده است، در يكه در ا
                                                            
1. Discriminant Analysis 
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ان افسـرده  مـار يب ين پرسشـنامه را بـر رو  يا يروان سنج
گـروه   يو مطالعـه دوم بـر رو  ] 10[گزارش شـده اسـت   

ان يان انجام شده است، فقط دانشـجو ياز دانشجو يكوچك
 يـي و رواانـد   در پژوهش شركت داشـته  يدوره كارشناس

 گر انجام شده اسـت يك آزمون دي يهمزمان صرفا بر رو
 يرانيان اياز دانشجو يدر پژوهش حاضر گروه بزرگ. ]18[

. ارشد شركت كرده اند يو كارشناس يارشناساز مقاطع ك
ــ ــرايهــم چن همزمــان آزمــون از  يــيمحاســبه روا ين ب

ـ در ا. استفاده شده اسـت  يمختلفهاي  آزمون ن پـژوهش  ي
پرسشـنامه   يو ساختار عامل يياي، پاييرواتعيين ابتداء به 

ـ   2-افسردگي بك ـ يان اياز دانشـجو  يدرگـروه بزرگ ي ران
در دو  يعالئـم افسـردگ   در مرحله بعد نـوع . ميپرداز مي

ان يدر پا. سه خواهد شديان دختر و پسر مقايگروه دانشجو
ت و ســطح يان بــا جنســيدر دانشــجو يزان  افســردگيــم

 .شود ي ميالت مختلف بررسيتحص

 روش 

 آزمودني

 يكارشناسـ  يلينفر در مقاطع تحص 2260در مجموع  
پرسشـنامه افسـردگي   راز يارشد دانشگاه شـ  يو كارشناس

هـاي   يان فـوق ورود يدانشـجو . ل نمودنديتكمرا  2-بك
ل پرونـده  يتشك يراز بودند كه برايدانشگاه ش 1387سال 

بهداشت روان به مركز مشـاوره دانشـگاه مراجعـه كـرده     
ار يــدر اخت يبــه صــورت انفــرادهــا  پرسشــنامه. بودنــد
شد تـا آنهـا را در مركـز مشـاوره      مي گذاشتهها  يآزمودن
مذكر و %) 2/33(نفر  751اد در مجموع تعد. نديل نمايتكم

 158مجرد و %) 93(نفر  2100مؤنث، %) 8/66(نفر  1509
 يدر مقطع كارشناسـ %) 4/72(نفر  1637متأهل، %) 7(نفر 
 ليارشـد تحصـ   يدر مقطع كارشناس%) 6/27(نفر  623و 
راز يدانشگاه شهاي  ه دانشكدهياز كلها  يآزمودن. كردند مي

 87/21ان مذكر يدانشجو ين سنيانگيم. انتخاب شده بودند
ان مؤنــث يدانشــجو ين ســنيانگيــو م )=27/9SD(ســال 

ـ  . بود )=84/8SD(سال  07/21 ـ ن ميهـم چن  ين سـن يانگي
ب يارشد به ترت يو كارشناس يان مقاطع كارشناسيدانشجو

 .سال بود) =43/5SD( 61/24و )  =75/9SD(سال  10/20

، )=89/8SD(سـال   03/21ان مجرد يدانشجو ين سنيانگيم
 )=24/8SD(سـال   11/25ان متاهل يدانشجو ين سنيانگيم

 )=99/8SD(سـال   34/21ان يكل دانشجو ين سنيانگيو م
  .بود

  پژوهش هايابزار
هـاي   از پرسشنامه 2-پرسشنامه افسردگي بكعالوه بر 
ـ و فرم كوتاه مق 1سوالي 28 سالمت روان ، ياس افسـردگ ي

آن  يين رواييتع يبرا  2سوالي 21 ياضطراب و فشار روان
  .استفاده شد

ك پرسشنامه خود ي  :2 –بك  يپرسشنامه افسردگ -1
ـ است كه شدت عال يماده ا 21 يابيارز  را يم افسـردگ ي
بر اساس شدت آن بـه  ) يمارينشانه ب(هر ماده . سنجد مي

ـ گ مـي  از صفر تا سه نمـره  شده وم يچهار درجه تقس . ردي
ـ ن مين ترينمره صفر نشان دهنده پائ ن نشـا  3زان و نمـره  ي

ـ زان شدت تجربه ين ميدهنده باالتر  يك نشـانه افسـردگ  ي
ـ   مي جمع نمرات هر پرسشنامه. است  63تـا   0ن يتوانـد ب
ـ ارز ين پرسشنامه برايا. باشد در  يشـدت افسـردگ   يابي

ـ مـار با يب. شـود  مـي  سال استفاده 13افراد باالتر از  د بـه  ي
 تجربه عالئم فوق در دو هفته گذشته اشاره كند، آزمـونگر 

مـار  يبـه ب  يا شفاهي يند دستورالعمل آزمون را كتبتوا مي
ـ به خواه ياز از آزمودنيدر صورت ن. ارائه دهد د پاسـخ  ي
توان با توجه بـه   مي در ضمن. را مشخص كندها  همه ماده

. توجه كـرد  يمارين بيمختلف به نوع عالئم در اهاي  ماده
ك پژوهش گزارش شده است كـه مـاده مربـوط بـه     يدر 
ـ در ا ينيبدب افكـار   يمـار بـه خـوب   يب 211آزمـون در  ن ي

ن آزمـون  يدر ا.  ]28[ كرد ينيش بيدر آنان را پ يخودكش
ف، يخف يافسردگ 14-19، يحداقل افسردگ 0-13نمرات 

د را يشـد  يافسـردگ  29-63متوسـط و   يافسردگ 28-20
ن پژوهش از نسخه ترجمـه شـده    يدر ا.  ]6[دهد  مي نشان

  .]18[ ه شدتوسط قاسم زاده و همكارن   استفاد
ــالمت روان  -2 ــنامه س ــا :)GHQ-28( 28-پرسش ن ي

ـ ليتوسط گلـدبرگ و و  1989پرسشنامه در سال  ـ ام تهي ه ي
، اضطراب يشده است و شامل چهار خرده آزمون افسردگ

                                                            
1  . General Health Questionnaire-28 (GHQ-28) 
2. Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21) 
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و عالئـم   ي، اخـتالل در عملكـرد اجتمـاع   يخـواب  يو ب
ـ نمره كمتـر در ا . ]29[ باشد ي ميجسم ن آزمـون نشـانه   ي

ــر ا  ــت روان بهت ــتبهداش ــه ا. س ــر رو يدر مطالع  يب
ـ و پا يـي راز روايان دانشگاه شيدانشجو  يقابـل قبـول   يياي

سـه روش   .]30[ن پرسشنامه گزارش شـده اسـت  يا يبرا
ـ و  )93/0( يف،صـ ، تن)70/0( آزماييزبا  اي كرونبـاخ آلف
ـ اعتبار قابـل قبـول ا  ) 90/0( . ن پرسشـنامه را نشـان داد  ي

آن بـا  روايي ايـن پرسشـنامه از طريـق اجـراي همزمـان      
و ضرايب همبستگي  55/0پرسشنامه بيمارستان ميدلسكس 

پرسشنامه با نمره كل رضايت بخش و بين هاي  بين مقياس
تقوي جدول هنجاري اين ازمون  .متغير بود 87/0تا  72/0

براي دانشجويان به تفكيك، دانشـكده، سـال تحصـيلي و    
  .]31[ جنسيت را ارائه داده است

ـ   ، اضـطراب ياس افسـردگ يمق -3  21 يو فشـار روان
ــوالي  ــا :)DASS-21(س ــن مقي ــل ي ــه عام ــه از س اس ك
ل شده اسـت در  يتشك ي، اضطراب و فشار روانيافسردگ

ـ بونـد  ته يبوند و الويتوسط  الو 1995سال   .]32[ ه شـد ي
هـاي فرعـي بـه ترتيـب      اعتبار بازآزمايي براي زير مقياس

بـراي   71/0 و بـراي اضـطراب   79/0 ،براي استرس 81/0
روايـي ايـن مقيـاس نيـز بـا      . ي بـه دسـت آمـد   افسردگ
اضطراب و افسردگي بك با ضرايب همبستگي هاي  مقياس

كه بـر   يدر مطالعه ا .بدست آمد 74/0و  81/0به ترتيب 
 يراز و دانشگاه علوم پزشـك يان دانشگاه شيدانشجو يرو
 21فـرم   يبرا يقابل قبول ييايو پا ييراز انجام شد روايش

ـ ن ميهم چن. زارش شده استن پرسشنامه گيا يسؤال زان ي
اس بدسـت آمـد   ين مقيا يبرا يقابل قبول يدرون يهمسان

در يك پژوهش جديد كه بر روي جمعيت عمـومي  . ]33[
انجام شد نتايج نشان داد اين پرسشنامه شرايط الزم بـراي  

باليني هاي  روان شناختي و موقعيتهاي  كاربرد در پژوهش
  .]34[در ايران را دارد 

  ل داده هايروش تحل
با استفاده از ها  يآزمودن يت شناختيات جمعيخصوص

ن يـي تع يبـرا .  ارائه شـده اسـت   يفيآمار توصهاي  روش
 يهمبسـتگ ( يدوباره سـنج هاي  پرسشنامه از روش ييايپا
 كرونبـاخ  اسـتفاده شـد    يآلفا يو ثبات درون)  رسونيپ

همزمـان و   يـي رواهـاي   از روش يين رواييتع يبرا. ]35[
ـ سـه م يمقا يبـرا . اسـتفاده شـد   يل عامليروش تحل زان ي
ـ    هـاي   يدر آزمودن يافسردگ ن يدختـر و پسـر و هـم چن
ارشـد از   يو كارشناسـ  يكارشناسـ هاي  ان دورهيدانشجو
  .مستقل  استفاده شد tآزمون 

  ايجتن

  پرسشنامه ييايپا
 يثبات درونهاي  پرسشنامه از روش يياين پاييتع يبرا

از  يسنجش ثبات درون يراب. استفاده شد يو دو باره سنج
 يب آلفـا يكرونباخ اسـتفاده شـد كـه ضـر     يب آلفايضر

ـ م 1جدول . بدست آمد 87/0كرونباخ  ن و انحـراف  يانگي
آن ماده با نمـره كـل    ين همبستگيار هر ماده و هم چنيمع

ت يكه در هـر سـوال وضـع   هايي  يآزمون، درصد آزمودن
ب يو ضـر انـد   كـرده  يابيارز 3و  2، 1خود را با نمرات 

 را نشانها  ك از سواليآزمون در صورت حذف هر  يآلفا
را با نمره كل  ين همبستگيكمتر 21و  17سواالت. دهد مي

كـل   يب آلفايضر يحذف آنها بر رو يآزمون داشتند ول
هرماده با نمره كل  يب همبستگيضر. گذاشت ينم يريتĤث

دامنـه  . دهـد  مـي  ص آن ماده را نشانيآزمون قدرت تشخ
. بود 64/0تا  36/0با نمره كل آزمون از ها  دهما يهمبستگ
) 64/0( ين همبستگيشتريب 20و  14، 7هاي  ن مادهيهم چن

كـل   بـا    را) 36/0( ين همبستگيكمتر 21و ماده شماره 
 يهمبسـتگ  و آلفـا  بيضـر  مجمـوع  در. داشت را آزمون
 نشان را آزمون نيا يباال يدرون ثبات آزمون كل باها  ماده
 دو روش از استفاده با آزمون ييايپا يبررس يبرا. دهد مي
 تعداد يرو بر مجددا هفته دو فاصله به آزمون ،يسنج باره
 يهمبسـتگ  بيضـر  و شـد  اجـرا هـا   يآزمودن از نفر 112

  P>01/0  سـطح  در كـه  آمد بدست 78/0 معادل رسونيپ
 نشـان  را زمان گذر مقابل در آزمون ييايپا و بود دار امعن
  .داد
  هپرسشنام ييروا

 يـي رواهـاي   پرسشـنامه از روش  يـي ن روايـي تع يبرا
  . استفاده شد يل عامليهمزمان و روش تحل
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 2-با نمره كل  پرسشنامه افسردگي بكها  ك از سواليهر  يب همبستگيار و ضراين، انحراف معيانگيم: 1جدول 

  در صد نمرات
1 ،2 ،3  

ب آلفا با يضر
  حذف سوال

با  يهمبستگ
  ها ماده نيانگيم  اريانحراف مع  نمره كل

44  
18  
25  
40  
54  
30  
21  
42  
4/7  
28  
25  
31  
31  

5/24  
36  
62  
20  
42  
49  

5/30  
21  

68/0  

86/0  

87/0  

86/0  

86/0  

86/0  

86/0  

87/0  
87/0  

86/0  

86/0  

86/0  

86/0  

86/0  

86/0  

87/0  
87/0  

87/0  

86/0  
86/0  
87/0  

62/0  
55/0  
41/0  
57/0  
46/0  
59/0  
64/0  
53/0  
45/0  
58/0  
62/0  
57/0  
62/0  
64/0  
62/0  
42/0  
37/0  
40/0  
61/0  
64/0  
36/0  

60/0 
61/0  

1  
82/0  
67/0  
89/0  
81/0  

1  
35/0  
99/0  
64/0  
72/0  
79/0  
74/0  
67/0  
67/0  
66/0  
70/0  
85/0  
63/0  
67/0  
46/8 

47/0 
25/0  
32/0  
59/0  
53/0  
49/0  
37/0  
83/0  
09/0  
54/0  
32/0  
41/0  
45/0  
38/0  
45/0  
72/0  
27/0  
51/0  
71/0  

37 /0  
30/0  
44/9 

  ينيگغم
  ينيبدب

  يقبلهاي  شكست
  فقدان لذت

  احساس كناه
  هياحساس تنب

  از خود يزاريب
  انتقاد از خود

  مردن يافكار و آرزو 
  ه كردنيگر

  يقرار يب 
  از دست دادن عالئق

   يفيبالتكل
  يارزش يب

  يفقدان انرپ
  خواب يرات در الگوييتغ

  يريك پذيتحر
  رات در اشتهاءييتغ 

  تمركز يدشوار
  يريپذ يخستگ

   يقدان عالئق جنسف
 نمره كل

1 
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  

 
 

-براي بررسي روايي همزمان پرسشنامه افسردگي بك
سـوالي و   28-، بطور همزمان پرسشنامه سالمت عمـومي 2

سوالي اجرا  21-مقياس افسردگي، اضطراب و فشار رواني
ضـرايب  . ديـد شد و ضرايب همبستگي آنهـا محاسـبه گر  

با هر يك از خـرده    2-همبستگي پرسشنامه افسردگي بك
مربـوط  ) 66/0(و اضطراب ) 68/0(هاي افسردگي  آزمون

ــومي  ــالمت عم ــنامه س ــه پرسش ــرده  28-ب ــوالي و خ س
مربـوط  ) 60/0(و اضطراب ) 73/0(هاي افسردگي  آزمون

سوالي و  21-رواني فشار و اضطراب افسردگي، به مقياس
در مجموع ايـن  . معنا دار بود  >001/0pهمگي در سطح 
دهـد آزمـون از روايـي همزمـان خـوبي       نتايج نشان مـي 

  .برخوردار است
جمـع  هاي  داده يل عامليتحل يبرا در پژوهش حاضر

هـاي   ل مؤلفهياز روش تحلها  يشده در كل آزمودن يآور
ك انجام شد تـا سـاختار   يبا استفاده از چرخش ابل 1ياصل
بـك و همكـاران   . مشخص شود موجود در آزمون يعامل

قبـل از انجـام   . ن روش استفاده كـرده انـد  يهم از هم ]6[
. و بارتلت انجام شـدند  KMOهاي  ل عوامل، آزمونيتحل

ـ بود كه نشـان دهنـده كفا   943/0برابر   KMOمقدار  ت ي
  . است يل عامليانجام تحل ينمونه برا

  
  

                                                            
1. Principal Component 
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 2-نامه افسردگي بكپرسش عامل ليتحل به مربوط ياسكر نمودار: 1 نمودار

  
  X 2=895/11573هم چنين در آزمون كرويت بارتلت 

چهـار  . معنادار اسـت  >P 001/0بدست آمد كه در سطح 
مقادير ويـژه  . عامل ارزش ويژه باالتر از يك وجود داشت

. بود 05/1و . 09/1،  24/1،  33/6براي هر كدام به ترتيب 
نمـودار  ( هاي ويژه و نمودار اسكري پس از بررسي ارزش

دو عامل استخراج شد كه ارزش ويژه آنها بـه ترتيـب   ) 1
درصـد از   05/36دو عامل در مجموع . بود 23/1و  33/6

كردند كه سهم هر يـك   واريانس كل آزمون را برآورد مي
در مجمـوع  . درصد بود  89/5و  05/30از آنها به ترتيب  

، 16، 15هـاي   بر روي عامل اول و مـاده  14تا  1هاي  ماده
 17هاي  ماده. بر روي عامل دوم قرار گرفتند 20و  19، 18
بر روي هيچ عاملي  35/0به علت بار عاملي كمتر از  21و 

هايي كه بر روي عامل اول قـرار   در بين ماده. قرار نگرفتند
هـاي داراي جنبـه    گرفتند بيشترين بار عاملي بر روي ماده

ي كمتـر  هاي داراي بـار عـامل   شناختي قرار داشت و ماده
هـا در   بيشتر جنبـه عـاطفي داشـتند، بنـابراين ايـن مـاده      

. نـام گـذاري شـد    1عـاطفي -چارچوب عامـل شـناختي  
چهـار مـاده   . هايي كه بر روي عامل دوم قرار گرفتند ماده

اول جنبه جسمي و نبـاتي دارنـد و تنهـا مـاده دشـواري      
تمركز به گروه اضافه شده است، بنابراين عامل دوم عامل 

هـاي   بـار عـاملي مـاده    2جدول . مگذاري شدنا  2جسمي
هـا   براي كل آزمودني 2-پرسشنامه افسردگي بك مختلف 

                                                            
2. cognitive-affective factor 
2. somatic factor 

هاي دختر و پسر به تفكيك جنسـيت را نشـان    و آزمودني
  .دهد مي

ان يدانشـجو  يكـه صـرفا بـر رو    يل عامليانجام تحل
  هـاي  ماده شـامل مـاده   11دختر اجراء شد نشان داد فقط 

بـا  . عامـل اول قـرار گرفتنـد    يبر رو 18و  14، 13، 9-2
تعلـق  هـايي   به ماده يعامل ين بارهايشترينكه بيتوجه به ا

ده ينام يعاطف-يدارند عامل شناخت يدارد كه جنبه شناخت
عامـل   يرو 20و  19، 16، 15، 12، 11، 1هـاي   ماده. شد

 ين بـار عـامل  يشـتر ينكـه ب يبا توجه به ا. دوم قرار گرفتند
هسـتند و دو عامـل    يجسم است كههايي  مربوط به ماده

ـ نام يعـاطف -ياست عامـل جسـم   يآخر عاطف . ده شـد ي
آنهـا از   ين علت كه بار عامليبه ا 21و  17، 10هاي  ماده
انجـام  . قرارنگرفتنـد  يچ عـامل يه يكمتر بود بر رو 35/0
ان پسر اجراء شد يدانشجو يكه صرفا بر رو يل عامليتحل

 يبر رو 20و  19، 1-15هاي  ماده شامل ماده 17نشان داد 
ن بـار  ينكـه بـاالتر  يبا توجـه بـه ا  . عامل اول قرار گرفتند

 يعـاطف هاي  و پس آن به ماده يشناختهاي  به ماده يعامل
ـ نام يعاطف-يتعلق داشتند عامل شناخت البتـه دو  . ده شـد ي

ن عامل يا يهم بر رو يو فقدان انرژ يريپذ يماده خستگ
عامـل دوم   يرو  21و  18، 17، 16هاي  ماده. قرار گرفتند

ـ در ا. ده شدينام يقرار گرفتند و عامل جسم ن مجموعـه  ي
  .آزمون حذف نشدهاي  ك از مادهيچ يه
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  تيك جنسيدختر و پسر به تفك يها يها و آزمودن يكل آزمودن يبرا 2-مختلف پرسشنامه افسردگي بك يها ماده يبار عامل: 2جدول 
  رهايمتغ هايكل آزمودن  پسران  دختران

F2  F1 F2  F1  F2 F1 ماده ها  
382/0  

09/0  

02/0  

30/0  

003/0-  
20/0-  
06/0  

03/0  
11/0-  

328/0  

41/0  

36/0  

27/0  

14/0  

57/0  

77/0  
06/0  

08/0-  

44/0  
59/0  
35/0  

367/0  

53/0  

63/0  

37/0  

52/0  
81/0  
66/0  

56/0  
58/0  

338/0  

32/0  

31/0  

43/0  

60/0  
19/0  
21/0-  
31/0  

59/0  

29/0  
19/0  
07/0  

26/0  

05/0-  

27/0-  

28/0  

15/0-  
11/0-  
00/0  

03/0-  
20/0  

18/0  

34/0  

27/0  

19/0  

03/0  

38/0  

66/0  
42/0  

69/0  

36/0  
39/0  
37/0  

53/0  
68/0  
43/0  
39/0  
53/0  
69/0  
70/0  
45/0  
46/0  
47/0  
51/0  
46/0  
55/0  
65/0  
47/0  
02/0-  
11/0  
10/0-  

414/0  
481/0  
11/0  

32/0 
04/0-  
21/0-  
25/0  
01/0-  
14/0-  
04/0  
07/0  
01/0  

29/0  
38/0  
28/0  
25/0  
07/0  
46/0  
74/0  
24/0  
68/0  
42/0  
49/0  
33/0 

45/0 
65/0  
55/0  
42/0  
49/0  
73/0  
68/0  
47/0  
51/0  
39/0  
40/0  
40/0  
48/0  
65/0  
34/0  
14/0-  
19/0  
13/0-  
34/0  

33 /0  
11/0 

  ينيغمگ
  ينيبدب

  يقبلهاي  شكست
  فقدان لذت

  احساس كناه
  هياحساس تنب

  از خود يزاريب
  انتقاد از خود

  مردن يكار و آرزواف
  ه كردنيگر
  يقرار يب

  از دست دادن عالئق
  يفيبالتكل

  يارزش يب
  يفقدان انرپ

  خواب يرات در الگوييتغ
  يريك پذيتحر
  رات در اشتهاءييتغ

  تمركز يدشوار
  يريپذ يخستگ

 يفقدان عالئق جنس

1 
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21 

    
 

سه يمقاها  يآزمودن يتيجنسهاي  در قسمت بعد تفاوت
هـاي   يآزمـودن هـاي   نيانگيسه ميمقا 3جدول شماره . شد

با اسـتفاده از    2-دختر و پسر در پرسشنامه افسردگي بك
ان پسـر  ياگر چه دانشجو. دهد مي مستقل را نشان tآزمون 

)57/8 , SD= 73 /9M= (   ان دختـر   ينسـبت بـه دانشـجو
)40/8 ,  SD= 29 /9M= (كسـب كردنـد،    يترنمرات باال

مختلـف  هاي  سه مادهيمقا. اما تفاوت دو گروه معنادار نبود
ان يان دختر و پسر نشان داد دانشجويپرسشنامه در دانشجو

در  يانتقـاد از خـود، دشـوار   هاي  ب در مادهيدختر به ترت
را هـا   نيانگين ميخواب باالتر يرات در الگوييتمركز و تغ

ـ ان پسر به ترتيكه دانشجويكسب كرده اند، در حال ب در ي

خواب و فقدان  يرات در الگوييانتقاد از خود، تغهاي  ماده
سـه  يمقا. را بدسـت آورده انـد  هـا   نيانگين ميلذت باالتر

ان پسـر بطـور   يمختلف با هم نشان داد دانشـجو هاي  ماده
هـاي   ، شكسـت )>001/0P( ينيبدبهاي  در ماده يمعنادار

ـ و تحر) >009/0P(، فقـدان لـذت   )>001/0P( يقبل ك ي
ان ينسبت بـه دانشـجو   ينمرات باالتر) >002/0P( يريپذ

ان دختـر در  يكه دانشـجو  يدختر كسب كرده اند، در حال
 يفــي، بالتكل)>026/0P(ه يــاحســاس تنبهــاي  مــاده

)029/0P< (تمركـــز  يو دشـــوار)002/0P< ( نمـــرات
  .كسب كرده اند يباالتر
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 2-دختر و پسر در آزمون بكهاي  يزمودنآ ينمرات افسردگهاي  نيانگيسه ميمقا: 3جدول 

 رهايمتغ پسرها دخترها tآزمون
 P df t SD  M SD M  ماده ها

133/0  
001/0  
001/0  
009/0  
001/0  
026/0  
34/0  
78/0  
10/0  
11/0  
13/0  
83/0  
029/0  
08/0  
11/0  
15/0  
002/0  
37/0  
002/0  
31/0  
001/0  
22/0  

2258  
2258  
2258  
2257  
2257  
2258  
2257  
2258  
2258  
2258  
2258  
2258  
2258  
2258  
2258  
2256  
2257  
2258  
2258  
2258  
2257  
2251  

50/1- 
62/3  
60/2  
50/3  
57/3  
22/2  
94/0-  
27/0-  
64/1  
57/1-  
49/1  
20/0  
17/2-  
70/1-  
59/1-  
43/1  
04/3  
88/0-  
04/3-  
1  

56/6  
16/1 

59/0  
57/0  
59/0  
81/0  
64/0  
89/0  
82/0  
11/1  
33/0  
97/0  
62/0  
73/0  
82/0  
76/0  

68/0  
67/0  
64/0  
69/0  
87/0  
62/0  
64/0  
40/8  

49/0 
22/0  
28/0  
55/0  
49/0  
47/0  
38/0  
84/0  
08/0  
57/0  
30/0  
41/0  
48/0  
41/0  
47/0  
71/0  
25/0  
52/0  
75/0  
38/0  
24/0  
29/9 

61/0 
69/0  
60/1  
85/0  
74/0  
90/0  
79/0  
04/1  
38/0  
03/1  
67/0  
71/0  
74/0  
70/0  
64/0  
67/0  
70/0  
70/0  
81/0  
65/0  
71/0  
57/8 

45/0 
33/0  
41/0  
68/0  
60/0  
56/0  
35/0  
83/0  
11/0  
50/0  
35/0  
42/0  
40/0  
35/0  
42/0  
75/0  
34/0  
49/0  
63/0  
35/0  
43/0  
73/9 

  ينيغمگ
  ينيبدب

  يقبلهاي  شكست
  فقدان لذت

  احساس كناه
  هياحساس تنب

  از خود يزاريب
  انتقاد از خود
  مردن يافكار و آرزو

  ه كردنيگر
  يقرار يب

  از دست دادن عالئق
  يفيبالتكل

  يارزش يب
  يفقدان انرپ

  خواب يرات در الگوييتغ
  يريك پذيتحر
  رات در اشتهاءييتغ

  تمركز يدشوار
  يريپذ يخستگ

  يفقدان عالئق جنس
 نمره كل

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  

  
هاي نمرات افسـردگي دانشـجويان دو مقطـع     ميانگين

ناسـي ارشـد بـا اسـتفاده از     تحصيلي كارشناسي و كارش
مشـاهده   4مقايسه شد كه نتـايج آن در جـدول     tآزمون 

هاي باالتري  دانشجويان دوره كارشناسي ميانگين. شود مي
)74/8 , SD= 99 /9M= ( نســبت بــه دانشــجويان دوره

. كسـب كردنـد  ) =SD= 98/7M, 47/7(كارشناسي ارشد 
 در. معنــادار بــود >001/0Pتفــاوت دو گــروه در ســطح 

ها به ترتيـب   دانشجويان دوره كارشناسي باالترين ميانگين
هاي انتقاد از خود، دشواري تمركز و تغييـرات در   به ماده
دوره  دانشـجويان  در درحاليكه داشت، تعلق خواب الگوي

هـاي   ها به ترتيب به ماده كارشناسي ارشد باالترين ميانگين
تمركـز   دشواري و خود از انتقاد خواب، الگوي در تغييرات

دانشجويان  گروه دو در مختلف هاي ماده مقايسه .داشت تعلق
نشان داد كه دانشجويان دوره كارشناسي بطور معنـاداري  

، فقـدان لـذت   )>004/0P(هاي قبلي  هاي شكست در ماده
)001/0P<(  احساس گنـاه ،)001/0P<(   احسـاس تنبيـه ،
)001/0P<( بيزاري از خود ،)001/0P<( افكار و آرزوي ،

، گريه كردن )>001/0P(، انتقاد از خود )>001/0P(مردن 
)001/0P<( ــي ــي  )>011/0P(، بالتكليفـ ــي ارزشـ ، بـ
)001/0P<(  تغييرات در اشـتهاء ،)001/0P<(  دشـواري ،

و فقدان ) >001/0P(، خستگي پذيري )>001/0P(تمركز 
هاي باالتري نسبت بـه   ميانگين) >001/0P(عالئق جنسي 

در سـاير  . جويان كارشناسي ارشـد بدسـت آوردنـد   دانش
  . ها تفاوت بين دو گروه مشاهده نشد ماده
  
  



 

182 

  10شماره/ دوره جديد /1393بهار و تابستان/سال بيست و يكم/دانشگاه شاهد/ شناسي باليني و شخصيت روان
Clinical Psy. & Personality / Shahed University / 21th Year/ Spring & Summer 2014 / No. 10

  ارشد يو كارشناس يكارشناس يليدر مقاطع تحصها  يآزمودن ينمرات افسردگهاي  نيانگيسه ميمقا: 4جدول 
 رهايمتغ  يكارشناس  ارشد يكارشناس tآزمون 

P df t SD M  ماده ها SD M

058/0  
858/0  
004/0  
001/0  
001/0  
001/0  
001/0  
001/0  
001/0  
001/0  
394/0  
670/0  
011/0  
001/0  
111/0  
248/0  
486/0  
001/0  
001/0  
408/0  
001/0  
001/0  

2258  
2258  
2257  
2258  
2257  
2258  
2257  
2258  
2258  
2258  
2258  
2258  
2258  
2258  
2258  
2256  
2257  
2258  
2258  
2258  
2257  
2251  

894/1 
179/0  
886/2  
848/0  

742/4  
677/3  
032/4  
104/4  
196/3  
431/3  
853/0  
426/0  
547/2  
393/4  
592/1  
155/1  
697/0  
545/5  
962/4  
827/0  
372/4  
067/5 

62/0  
59/0  
49/0  
78/0  
59/0  
77/0  
68/0  
01/1  
25/0  
88/0  
57/0  
67/0  
74/0  
63/0  
62/0  
66/0  
61/0  
64/0  
77/0  
60/0  
50/0  
47/7  

44/0 
26/0  
22/0  
57/0  
42/0  
39/0  
26/0  
69/0  
05/0  
43/0  
30/0  
40/0  
38/0  
28/0  
42/0  
70/0  
26/0  
38/0  
57/0  
35/0  
20/0  
98/7 

59/0 
63/0  

18/01  
84/0  
70/0  
93/0  
86/0  
10/1  
38/0  
03/1  
66/0  
74/0  
81/0  
77/0  
69/0  
68/0  
68/0  
71/0  
87/0  
64/0  
720  

74/8 

49/0 
26/0  
36/0  
60/0  
57/0  
54/0  
41/0  
89/0  
10/0  
59/0  
33/0  
42/0  
48/0  
43/0  
47/0  
73/0  
28/0  
56/0  
77/0  
37/0  
34/0  
99/9 

  ينيغمگ
  ينيبدب

  يقبلهاي  شكست
  فقدان لذت

  احساس كناه
  هياحساس تنب

  از خود يزاريب
  انتقاد از خود

  مردن يافكار و آرزو 
  ه كردنيگر

  يقرار يب 
  از دست دادن عالئق

   يفيبالتكل
  يارزش يب

  يفقدان انرژپ
  خواب يرات در الگوييتغ

  يريك پذيتحر
  ت در اشتهاءراييتغ 

  تمركز يدشوار
  يريپذ يخستگ

   يفقدان عالئق جنس
 نمره كل

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  

 
  
كه در هايي  از پژوهش ين پژوهش با بعضياهاي  افتهي

. سـه شـد  يران و خارج از كشور انجام شـده اسـت مقا  يا
ـ ا ان شـركت كننـده در  ينمرات دانشـجو هاي  نيانگيم ن ي

شـركت كننـده در   هـاي   يسه بـا آزمـودن  يپژوهش در مقا
ـ يغمگ(پژوهش قاسـم زاده و همكـاران در نـه مـاده      ، ين

از  يزاريه، بي، احساس گناه، احساس تنبيقبلهاي  شكست
ـ ه كـردن، تغ يخود، انتقاد از خود، گر رات در اشـتهاء و  يي

ـ تغهـاي   باالتر بود، در ماده) يفقدان عالقه جنس رات در يي
نمرات مشابه بدست آمد و در  يارزش يخواب و ب يالگو
شـركت كننـدگان در پـژوهش قاسـم زاده و     ها  ر مادهيسا

سه اكثـر  يمقا. ]18[ كسب كردند يهمكاران  نمرات باالتر

ـ   ها  ماده ن دو گـروه معنـادار اسـت    ينشـان داد تفـاوت ب
)01/0<p  001/0تا<p .(هـاي   يسه نمـرات آزمـودن  يمقا

پرسشـنامه  هاي  در همه ماده ن پژوهشيشركت كننده در ا
ماران مبتال بـه اخـتالل   يسه با بيبه صورت جداگانه در مقا

 يشركت كننده در پژوهش دابسون و محمدخان يافسردگ
 يبطـور معنـادار  ها  ان در تمام مادهينشان داد كه دانشجو

)01/0<p  001/0تا<p (10[ كسب كردند ينمرات بهتر[ .
سه بـا  ياضر در مقاان شركت كننده در پژوهش حيدانشجو
ان شركت كننده در پژوهش بك و همكـاران در  يدانشجو

ه كردن يه، گريفقدان لدت، احساس تنبهاي  كا در مادهيامر
كسـب كردنـد، در    ينمرات باالتر يو فقدان عالئق جنس
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هـا   ر مـاده يبرابر بـود و در سـا  ها  نيانگيم  يفيماده بالتك
تفاوت . دندكسب كر ينمرات باالتر ييكايان امريدانشجو

ـ بـه غ هـا   نمرات دو گروه در تمام ماده ـ ير از  غمگي و  ين
 .  ]p( ]6>001/0تا  p>01/0(معنادار بود  يفيبالتكل

  گيري و نتيجه بحث
آزمون  يات روان سنجيخصوص ين مطالعه به بررسيا 

 يسه شدت و نوع نشانگان افسردگيو مقا 2-بك يافسردگ
و ســطح  تيبــا توجــه بــه جنســ يرانــيان ايدر دانشــجو

بدسـت  هاي  افتهيبر اساس . الت آنان پرداخته استيتحص
قابـل   يفرهنگـ هـاي   رغم تفـاوت يرسد عل مي آمده به نظر

 يبررس يبرا يياز قدرت نسبتا باالپرسشنامه اين مالحظه، 
ن يهم چن. برخوردار است يرانيان ايدر دانشجو يافسردگ

از عالئـم   يمتفـاوت  ينيبـال  ين آزمون شدت و تابلوهـا يا
الت را در يت و سـطح تحصـ  يبا توجه به جنسـ  يافسردگ
پرسشنامه با استفاده از  يياين پاييتع.  ان نشان داديدانشجو
از  يآزمون حـاك  يو دو باره سنج يثبات درونهاي  روش

 يب آلفـا و همبسـتگ  يضـرا . قابل قبـول آن اسـت   ييايپا
 ن آزمون را نشانيا يباال يبا كل آزمون ثبات درونها  ماده
 ييرواهاي  آزمون با استفاده از روش يين رواييتع. دده مي

 يـي نشان داد آزمون از روا يل عامليهمزمان و روش تحل
آزمــون بــا خــرده  يهمبســتگ. برخــوردار اســت يخــوب
پرسشـنامه سـالمت   و اضـطراب در   يافسردگهاي  آزمون

و اضـطراب در   يافسـردگ هاي  و خرده آزمون 28عمومي 
ـ  ارفشـ  و اضـطراب  ،يافسردگ اسيمق سـوالي   21-يروان
  . دهد مي همزمان خوب آزمون را نشان ييروا

شامل عامل  يك ساختار دو عامليل عامل آزمون يتحل
ـ . را نشـان داد  2يو عامل جسم 1يعاطف-يشناخت ن يهمچن

هـاي   قات انجام شـده تفـاوت  يتحق يچون بر اساس بعض
اثـر   يعالئـم افسـردگ   ينيبـال  يتواند بر تابلو ي ميتيجنس

ان يدانشجو يل عامل مختلف بر رويدو تحل، ]27[ بگذارد
 يكـه صـرفا بـر رو    يل عامليتحل. دختر و پسر انجام شد

 يماده بر رو 10ان دختر اجراء شد نشان داد تنها يدانشجو

                                                            
1. cognitive-affective factor 
2.  physiological factor 

ـ نام يعـاطف -يعامل اول قرار گرفتند كه عامل شناخت ده ي
، يريپذ يخواب، خستگ يرات در الگوييتغهاي  ماده. شد
ـ   ي، دشـوار يء، فقدان انرژرات در اشتهاييتغ  يتمركـز، ب

ـ ي، از دست دادن عالئق و غمگيقرار عامـل دوم   يرو ين
ـ نام يعاطف-يقرار گرفتند و عامل جسم ـ تحل. ده شـد ي ل ي

ان پسر اجراء شد نشـان  يدانشجو يكه صرفا بر رو يعامل
عامـل اول قـرار گرفتنـد كـه عامـل       يماده بر رو 16داد 

ـ تغ هـاي  مـاده . ده شدينام يعاطف-يشناخت رات اشـتهاء،  يي
و فقدان عالئق  يريك پذيخواب، تحر يرات در الگوييتغ

عامل دوم قرار  يبر رو يبار عامل يب بزرگيبه ترت يجنس
ان پسـر در  يدر دانشجو. ده شدينام يگرفتند و عامل جسم

 يزاريبهاي  ب به مادهيبه ترت ين بار عامليعامل اول باالتر
ان دختـر بـه   يدانشجوو در  ينيه، بدبياز خود، احساس تنب

 يقبلهاي  از خود، شكست يزاريب، هياحساس تنبهاي  ماده
رسد در هر دو گروه دختر و پسـر   مي به نظر. تعلق داشت

ه برجسـته تـر از   ياز خود و احساس تنب يزاريبهاي  نشانه
ن بـار  يدر عامـل دوم بـاالتر  . باشد ير عالئم افسردگيسا
ـ تغهـاي   هب مربوط به مـاد يدر پسرها به ترت يعامل رات يي

هـاي   خواب و در دخترها ماده يرات در الگويياشتهاء، تغ
 بـه نظـر  . بود يريپذ يخواب و خستگ يرات در الگوييتغ
ـ رسد در هر دوگروه دختر و پسر تغ مي  يرات در الگـو يي

در . ك باشـد يولوژيزيو ف ين عالمت جسميخواب مهم تر
ن آزمـو هاي  ك از مادهيچ يان پسر هيكه در دانشجو يحال

، يريك پذيتحرهاي  ان دختر مادهيحذف نشد، در دانشجو
ـ ه كردن به ايو گر يفقدان عالئق جنس ن علـت كـه بـار    ي

 يچ عــامليهــ يكمتــر بــود بــر رو 35/0آنهــا از  يعــامل
ـ  يرو يو شناخت يدر مردها عالئم عاطف. قرارنگرفتند ك ي

هم در  يكه در زنان عالئم عاطف يعامل قرار دارد در حال
و هـم در كنـارعالئم    يكنار عالئـم شـناخت   عامل اول در

رسد  مي ن به نظريبنابرا. در عامل دوم قرار گرفتند يجسم
تفـاوت   يافسـردگ  يشناخت يزنان و مردان از نظر محتوا

. متفاوت هسـتند  ياز نظر عالئم عاطف يندارند ول يچندان
گر انجام شده يد يكشورها يهم كه در بعض يدر مطالعات

ان دختر و پسـر  يدانشجو يافسردگ عالئم ياست در الگو
  .]27، 26[تفاوت گزارش شده است  
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 يزان افسـردگ ياز نظر م يتيجنسهاي  ن تفاوتيهم چن
كه تفاوت دو جنس قابل انتظار بود  يدر حال. سه شديمقا

در دخترهـا بكـرات    يوع بـاالتر افسـردگ  يو نمرات و ش
تفـاوت دو گـروه در    ،]25، 17، 6، 3[گزارش شده است 

مختلـف  هـاي   سه مادهيمقا. كل آزمون معنادار نبود نمرات
ـ  يدر دانشجوپرسشنامه   يان دختر و پسر در پـژوهش فعل

انتقـاد  "هاي  ب در مادهيان دختر به ترتينشان داد دانشجو
 يرات در الگـو ييتغ"و  "در تمركز يدشوار"، "از خود
انتقـاد  "هاي  ب در مادهيان پسر به ترتيو دانشجو "خواب
 "فقدان لذت"و  "خواب يرات در الگوييتغ"، "از خود
هـاي   سه مادهيمقا. را بدست آورده اندها  نيانگين ميباالتر

ان پسـر بطـور   يگر نشـان داد دانشـجو  يكـد يمختلف بـا  
ـ هاي  ، شكستينيبدبهاي  در ماده يمعنادار ، فقـدان  يقبل

ــلــذت و تحر ــذي ــاالتر يريك پ ــه  ينمــرات ب نســبت ب
ان يكه دانشجو يحالان دختر كسب كرده اند، در يدانشجو

ـ يه، بالتكلياحساس تنبهاي  دختر در ماده  يو دشـوار   يف
رسـد   مـي  به نظـر . كسب كرده اند يتمركز نمرات باالتر

و  يبا مشكالت قبل ين اشتغال ذهنيان پسر در حيدانشجو
ان دختـر  ينسبت به دانشجو يتا حد يلذت نبردن از زندگ

ـ  يك پذيو تحر ينيشتر با احساس بدبيب ط يه محـ ر بـودن ب
ان دختـر  يكـه دانشـجو   يدهند، در حـال  مي واكنش نشان

 شتر دچار احساس گناه شده و تمركز خود را از دسـت يب
  . شوند مي ريشتر با خودشان درگيب يدهند و به گونه ا مي

ان دو مقطـع  يدانشـجو  ينمرات افسـردگ هاي  نيانگيم
. سـه شـد  يارشـد مقا  يو كارشناسـ  يكارشناسـ  يليتحص

ـ م يبطور معنادار يكارشناسان دوره يدانشجو هـاي   نيانگي
ارشـد    يان دوره كارشناسـ ينسـبت بـه دانشـجو    يباالتر

ــد ــجو. كســب كردن ــاالتريدر دانش ــر دو دوره ب ن يان ه
تمركـز و   يانتقاد از خـود، دشـوار  هاي  به مادهها  نيانگيم
هـاي   سه مـاده يمقا. خواب تعلق داشت يرات در الگوييتغ

ان يان داد كه دانشـجو ان نشيمختلف در دو گروه دانشجو
آزمـون  هاي  در اكثر ماده يبطور معنادار يدوره كارشناس
دهـد   مـي  نشانها  افتهين يا. بدست آوردند ينمرات باالتر

هـاي   بـه وضـوح در مـاده    يان دوره كارشناسـ يدانشجو
ارشـد از   يان كارشناسـ يمختلف آزمون نسبت به دانشجو

ـ . برند مي رنج يدتريشد يعالئم افسردگ ـ اك علـت  ي ن ي
ان دوره ين باشد كه معمـوال دانشـجو  يتواند ا مي موضوع
هستند كـه   يده ايافراد برگز يارشد به گونه ا يكارشناس
ت پشت سر گذاشته يرا با موفق يدوره كاشناساند  توانسته

گـر ممكـن   يبه عبـارت د . شوند يو وارد دوره سخت تر
شـتر  يل سـالمت روان ب يباشند كه به دل يانياست دانشجو

مربـوط بـه   هاي  تفاوت. داشته اند يشتريت بيوفقشانس م
شده است  يمختلف بررسهاي  الت در فرهنگيزان تحصيم
ـ   مي ن به نظريهم چن. ]23،24[ ن سـن و نمـرات   يرسـد ب

رابطـه معكـوس    2-پرسشنامه افسردگي بكدر  يافسردگ
ش سـن نمـرات   يگـر  بـا افـزا   يبه عبارت د. وجود دارد

  .]6[ابد ي مي كاهش يافسردگ
كه هايي  ر پژوهشين پژوهش با ساياهاي  افتهيسه يمقا
بدسـت   يب آلفايران انجام شده است نشان داد  ضريدر ا

گزارش  يب آلفايمعادل ضر) 87/0(ن پژوهش يآمده در ا
ان در يدانشـجو  يشده توسط قاسم زاده و همكاران  بـرا 

ـ پا يروش دوبـاره سـنج  . ]18[ تهران اسـت  آزمـون   يياي
مـان را نشـان داد كـه بـاالتر از     در مقابل گذر ز) 78/0(

بدست آمـده توسـط قاسـم زاده و همكـاران     هاي  بيضر
ن مطالعـه   يدر ا ين كل نمرات افسردگيانگيم. بود) 73/0(
)44/9 , SD= 66/8M= (      بـاالتر از نمـرات بدسـت آمـده
)79/9 , SD= 96/7M= (بود توسط قاسم زاده و همكاران 
ن يركت كننده در اان شينمرات دانشجوهاي  نيانگيم. ]18[

شـركت كننـده در   هـاي   يسه بـا آزمـودن  يپژوهش در مقا
ـ يغمگ(پژوهش قاسم زاده و همكـاران  در نـه مـاده     ، ين

از  يزاريه، بي، احساس گناه، احساس تنبيقبلهاي  شكست
ـ ه كـردن، تغ يخود، انتقاد از خود، گر رات در اشـتهاء و  يي

 بـاالتر بـود، در   يبطـور معنـادار   )يفقدان عالقـه جنسـ  
نمـرات   يارزشـ  يخواب و ب يرات در الگوييتغهاي  ماده

شـركت كننـدگان در   ها  ر مادهيمشابه بدست آمد و در سا
نمـرات   يبطـور معنـادار  پژوهش قاسم زاده و همكـاران  

هـاي   در مجموع فقط در مـاده . ]18[كسب كردند يباالتر
ـ ، تغيارزشـ  ياز خود، ب يزاريب خـواب و   ير در الگـو يي

سـه  يمقا. ن دو گروه معنادار نبوديب تفاوت يريپد يخستگ
ـ شركت كننـده در ا هاي  ينمرات آزمودن ن پـژوهش در  ي
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شركت كننـده   يماران مبتال به اختالل افسردگيسه با بيمقا
ان در تمام ينشان داد كه دانشجو رانيك پژوهش در ايدر 
. ]10[ كسـب كردنـد   ينمرات بهتر يبطور معنادارها  ماده
ـ   بدست آمـده در  يب آلفايضر از ) 87/0( يپـژوهش فعل
بدست آمده در پژوهش دابسون و همكاران   يب آلفايضر
 ير كه بـر رو ين در پژوهش اخيهم چن. ]10[ ن تر بودييپا
 – يماران افسرده انجام شـده بـود سـه عامـل جسـمان     يب
ـ -احسـاس  ينيو بـدب  يروانشـناخت  – ي، شناختياتيح  يب

 يحـد  تا يپژوهش فعلهاي  افتهيبدست آمد كه با  يارزش
ـ هاي  افتهيسه يدر مجموع مقا. متفاوت است  يپژوهش فعل

مـاران  يب يكـه بـر رو   يو پژوهش دابسـون و محمـدخان  
ي ن آزمـون بـه خـوب   يافسرده انجام شده است نشان داد ا

ماران افسرده و افراد بهنجار تفـاوت قائـل   ين بيتواند ب مي
سـه بـا   يعوامل بدست آمده در مطالعه فوق  در مقا. شود

 –يشامل سه عامل جسـم  يمتفاوت ياضر الگوپژوهش ح
ـ   –ينيو بـدب  يروانشـناخت  –ي، شناختياتيح  ياحسـاس ب

  . ]10[ را نشان داد يارزش
انجام شده هاي  ن مطالعه با پژوهشياهاي  افتهيسه يمقا

بدسـت امـده    يب آلفايگر نشان داد ضريد يدر كشورها
 يبدست آمده برا يب آلفاياز ضر) 87/0(ن پژوهش يدر ا
كه توسط بـك و همكـاران   ) 93/0(كا يان در امريشجودان

بدست آمـده   يب آلفايبدست آمد كمتر است، اما از ضر
شد باالتر  يبررس  يكه توسط الموسو) 84/0(ن يدر بحر
در ) 78/0(آزمون  ييايپا يروش دوباره سنج. ]4،6[ است

بدست آمده توسـط  هاي  بيمقابل گذر زمان باالتر از ضر
) 93/0(ب بدست آمده يما كمتر از ضرا )75/0( يالموسو

ـ اهاي  افتهيدر مجموع . ]6[ توسط بك و همكاران  بود ن ي
ـ و پا ييپژوهش در مورد روا هـاي   افتـه يآزمـون بـا    يياي

دارد  يمختلف هم خـوان  يگر در كشورهايدهاي  پژوهش
بـا  ها  افتهين يتفاوت ها، ا يرغم بعض يعل. ]11-18و  2[

 يبــر رو همكــارانج بدســت آمــده توســط بــك و ينتــا
در مطالعه فوق كه بر . ]6[ دارد ياديان شباهت زيدانشجو

بـا  يكا انجام شد عامـل اول تقر يدانشجو در امر 120 يرو
در پــژوهش حاضــر بــود و عامــل ه بــه عامــل اول يشــب

ـ بـا ا . ده شـد ينام يعاطف-يشناخت ن تفـاوت كـه مـاده    ي

بر  يينسبتا باال يبا بار عامل يكه در مطالعه فعل "ينيبدب"
عامــل اول قــرار گرفتــه اســت در مطالعــه بــك و   يرو

ـ  يبـر رو  35/0كمتر از  يهمكاران  به علت بار عامل چ يه
 "يريك پـذ يتحر"ماده  يقرار نگرفت، ولها  ك از عاملي

قرار نگرفته است  يچ عامليه يبر رو يكه در پژوهش فعل
بر ) 50/0(متوسط  يدر مطالعه بك و همكاران با بار عامل

ن در هر دو پـژوهش  يهم چن. اول قرار گرفت عامل يرو
ن از ييپـا  يبه علت بار عـامل  "يفقدان عالقه جنس"ماده 

در  يرانيان اياحتماال دانشجو. مجموع سواالت حذف شد
ان مورد مطالعه بك و همكاران از نظـر  يسه با دانشجويمقا
در هنگــام ابــتالء بــه  يريك پــذيــو تحر ينيزان بــدبيــم

از دادن عالقـه  "حـذف مـاده   . متفاوت هسـتند  يافسردگ
ان ين اسـت كـه دانشـجو   ياحتماال نشان دهنده ا "يجنس

ـ   يمربوط به مسائل جنسـ  ياحساسات درون  يرا بـه راحت
ـ رتـر  ين ماده دين گروه اينكه در ايا ايكنند و  يان نميب ا ي

در مطالعه بك و . رديگ مي قرار ير افسردگيكمتر تحت تĤث
 ين ماده بـا بـار عـامل   يماران افسرده ايب يبر رو همكاران
در . ]6[ عامـل اول قـرار گرفـت    يبر رو) 52/0(متوسط 
ـ ن پژوهش نيمجموع ا گـر  يمطالعـات د  يز ماننـد برخـ  ي

 يو جسم يعاطف-يشناختهاي  وجود عامل ]2،11،13،15[
مـاران  يب يبك و همكاران  بـرا . را نشان داد پرسشنامهدر 

ـ   ـ ن ايهم دو عامل را مشخص كردند، امـا ب  ن عوامـل و ي
ان بدسـت آمـد   يدانشجو ين پژوهش برايكه در ا يعوامل

كـه   ييبه خصوص بر خالف الگو. ]6[ تفاوت وجود دارد
در ) يعـاطف -يجسم: عامل اول(ماران بدست آمد يب يبرا

. ه اسـت بدسـت آمـد   يعـاطف -يما عامل شـناخت  يالگو
ـ ان عاليدانشـجو  ين ممكن است برايبنابرا -يم شـناخت ي
 در مجموع به نظـر . باشد يم جسميمهم تر از عال يعاطف
 يمـار ياز عالئـم ب  يمتفاوت يماران افسرده الگويرسد ب مي

-يرا نشان دادند كه به صورت دو عامل جسـم  يافسردگ
پژوهش حاضـر  هاي  افتهي. شود مي دهيد يو شناخت يعاطف

ـ دهـد در ا  مي نشان يو پژوهش دابسون و محمدخان ران ي
  .است همراه ينيبا بدب ياديزان زيبه م يافسردگ
ـ در ا ين نمرات افسردگيانگيم  , 44/9(ن پـژوهش   ي

SD= 66/8M= (با معادل نمرات بدست آمده  يتقر)79/9 , 
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SD= 96/7M= ( توســط قاســم زاده و همكــاران، امــا از
توسط بـك  ) =SD= 55/12M , 93/9(نمرات بدست آمده 

. ]6،18[ كمتـر اسـت   ييكايان امريو همكاران در دانشجو
سه بـا  ينده در پژوهش حاضر در مقاان شركت كنيدانشجو
 ]6[ان شركت كننده در پژوهش بك و همكـاران  يدانشجو
ـ فقدان لدت، احساس تنبهاي  كا در مادهيدر امر ـ ه، گري ه ي

كسب كردند،  ينمرات باالتر يكردن و فقدان عالئق جنس
هـا   ر مـاده يبرابر بود و در ساها  نيانگيم  يفيدر ماده بالتك

تفاوت . كسب كردند يرات باالترنم ييكايان امريدانشجو
ـ بـه غ هـا   نمرات دو گروه در تمام ماده ـ ير از  غمگي و  ين

ـ  .  معنادار بـود  يفيبالتكل رسـد   مـي  ن بـه نظـر  يهـم چن
هـاي   ان دانشـگاه يسه با دانشجويدر مقا يرانيان ايدانشجو
 رنـج  يكمتر يفرهنگ مشابه از افسردگ يدارا يكشورها

ان دانشگاه يدانشجو يوبر ر  يدر مطالعه الموسو. برند مي
نسـبت  ) =SD= 44/13M , 74/7( ين باالتريانگين ميبحر

 يبر اساس هنجارهـا . ]4[ بدست آمد يرانيان ايبه دانشجو
ان يدانشـجو  يبـر رو  بدست آمده توسط بك و همكـاران 

 ن مطالعه يشركت كننده در ا يرانيان اي، دانشجوييكايامر

از ) نفر 44( %24/2ف،  يخف ياز افسردگ) نفر %154 (8/7
 د رنجيشد ياز افسردگ) نفر 32% (6/1 متوسط، يدگافسر
ارقام . ]6[ ر افسرده هستنديغ) نفر 1726% (2/88برند و  مي

ـ به ترت ينيان بحريدانشجو يفوق برا ، )نفـر  64% (32ب ي
گـزارش  ) نفـر  106% (53، و )نفـر  2% (1، )نفر %28 (14

  . شده است
 يزان افسـردگ يماز نظر  يتيجنسهاي  ن تفاوتيهم چن

كه تفاوت دو جنس قابل انتظار بود  يدر حال. سه شديمقا
در دخترهـا بكـرات    يوع بـاالتر افسـردگ  يو نمرات و ش

ان پسر نمـرات  يدانشجو ،]3،6،17،25[گزارش شده است 
ان دختركسـب كردنـد، امـا    ينسبت بـه دانشـجو    يباالتر

 يج گـزارش شـده در بعضـ   يتفاوت دو گروه همسو با نتا
ن، امـارات  يگر مانند لبنـان، تـونس، فلسـط   يد يكشورها

ـ ا. ]17[ من، اردن و سودان معنادار نبودي، يمتحده عرب ن ي
 يج بدست آمده توسط بك و همكاران بر رويبا نتاها  افتهي

در . ]6[ كــا متفــاوت اســتيان دانشــگاه در امريدانشــجو
ــردگ  ــرات افس ــوق نم ــژوهش ف ــجو يپ ــر يدانش   ان دخت

  . ان پسـر بـود  يباالتر از دانشـجو  يبطور معنادار ييكايامر
ن نمرات كل يانگين در پژوهش بك و همكاران  ميهم چن

ان دختـر و پسـر در آزمـون    ين نمرات دانشـجو يو هم چن
ـ يان اينسبت به دانشجو 2-بك ـ ا. ]6[ بـاالتر بـود   يران ن ي
 يگر نشـان دهنـده الگوهـا   يدهاي  افتهي يج مانند بعضينتا

 ان دختر و پسر استيدر دانشجو يم افسردگيمتفاوت عال
]26 ،27[.  

ـ اهـاي   افتهيدر مجموع  دهـد   مـي  ن پـژوهش نشـان  ي
 يبـرا  يكاف ييايو پا يياز روا 2-پرسشنامه افسردگي بك

برخوردار است،  يرانيا ييدانشجوهاي  تياستفاده در جمع
را در نظر گرفـت   يليو تحص يتيجنسهاي  د تفاوتياما با
ن گروه انجام شـود  ژه آيوهاي  يابيهر گروه هنجار يو برا

ان دختـر و  يدانشجو. لحاظ شود ينيو در موارد استفاده بال
دهند  مي را نشان ياز عالئم افسردگ يمتفاوت يپسر الگوها
كنند كـه   مي كسب يمختلف نمرات متفاوتهاي  و در ماده

و درمـان مـورد    يصـ يتشخ يابيارزش يندهايد در فرآيبا
آنهـا   يا افسردگسطح سواد افراد ب يحت. رنديتوجه قرار گ

ن آزمـون را  يتوان ا مي ندهيآهاي  در پژوهش. بط استتمر
ان و دانش آموزان يمختلف اعم از دانشجوهاي  گروه يبرا

مانند  يت شناختيات جمعياز خصوص يدر ارتباط با بعض
  . نمود يابيالت هنجاريسن، جنس و سطح تحص
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