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مقالهی پژوهشی

ابزار ارزیابی کوتاه شناختی :ابزاری جدید برای غربالگری وضعیت شناختی در سالمندان
فرشاد شریفی ،1ندا نظری ،1شروان شعاعی ،1حسن احمدی ،2مرجان اسداللهی ،3سید مسعود ارزاقی ،1مهتاب علیزاده خوئی ،1حسین فخرزاده
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چکیده
مقدمه :گرچه ابزارهای متعددی برای سنجش وضعیت شناختی و غربالگری دمانس معرفی شدهاند ،ولی در جمعیت سالمندان ایرانی اکثر
ابزارها به سبب اختالفات فرهنگی و شیوع باالی بیسوادی ،کارایی الزم را ندارند .در این مطالعه یک آزمون با عنوان «ابزار ارزیابی
مختصر شناختی» [) ]Brief Cognitive Assessment Tool (BCATمعرفی شده و خصوصیات روانسنجی آن مورد ارزیابی قرار گرفته
است.
روشها :ابزار  BCATشامل ارزیابی حافظه با استفاده از آزمون سه کلمه و امتیازدهی مشابه  Mini-Cogو ارزیابی وضعیت عملکردی
در حیطههای «توانایی لباس پوشیدن»« ،توانایی استفاده از تلفن»« ،توانایی مدیریت داروهای خود» ،در هر دو جنس و توانایی مدیریت
مالی در مردان و توانایی تهیه غذا در خانمها ،میباشد .نحوهی امتیازدهی در افراد با سواد و بیسواد متفاوت است .تشخیص دمانس با
وجود اختالل حافظه به همراه اختالل در عملکرد گذاشته میشود  68نفر از سالمندان ساکن آسایشگاه خیریه کهریزک 11( ،نفر زن و
 14نفر زن) بهصورت تصادفی از افراد دارای معیارهای ورود ،بدون معیارهای خروج و داوطلب ،انتخاب شدند .روایی همزمان با
همبستگی نتایج  BCATبا امتیاز آزمون مختصر شناختی ( )MMSEو روایی مالک ،حساسیت و ویژگی  BCATبر مبنای مقیاس تباهی
همه جانبه ( )GDSسنجیده شد .پایایی نتایج دو آزمونگر در طی دو هفته با ضریب کاپا ارزیابی گردید.
یافتهها :میزان حساسیت  BCATدر تشخیص دمانس براساس  %8/66 ،GDSو ویژگی آن  %62/8و میزان دقتی برابر با  %61/9داشت.
همبستگی بین امتیاز  MMSEو دستهبندی با استفاده از  BCATمعنادار بود .ضریب کاپا بین نتایج  BCATتوسط دو آزمونگر برابر
 %61/1بود.
نتیجهگیری :بهنظر میرسد که  BCATدر سالمندان ایرانی از خصوصیات روانسنجی خوبی برای تشخیص اختالل شناختی و دمانس برخوردار
باشد.
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مقدمه
شیوع اختالالت شناختی با افزایش سن ،بهخصوص پس از
سن  82سالگی بهصورت قابل توجهی افزایش مییابد []1
به گونهای که به ازای هر  4سال افزایش سن از  82سالگی،
شیوع اختالالت شناختی و دمانس دو برابر میشود [ .]2از
سوی دیگر میزان تشخیص دمانس حتی در کشورهای توسعه
یافته کمتر از  42درصد است [ ]3به همین سبب بعضی از
سازمانهای ارائه دهندهی خدمات سالمت به سالمندان نظیر
 ،NATIONAL Health Servicesغربالگری وضعیت
شناختی در سالمندان را وارد مراقبتهای اولیه سالمت
نمودهاند [.]1
ابزارهای متعددی برای غربالگری وضعیت شناختی در
سالمندان تدوین و معرفی شدهاند که از پُرکاربردترین آنها
«آزمون بررسی مختصر وضعیت شناختی» ( )MMSEو
" "Mini- Cogمیباشند .ابزار مختصر وضعیت شناختی
دارای حیطههایی است که نیاز به نوشتن ،ترسیم کردن و یا
خواندن دارد که به همین سبب نقطهی برش آن برای
سطوح تحصیالت و سنین مختلف ،متفاوت است []4
بهعالوه ،بهنظر میرسد که آگاهی به زمان دقیق در
فرهنگهای مختلف متفاوت باشد .همچنین برای بهکار بردن
 Mini-Cogالزم است که فرد آزمودنی ،توانایی ترسیم
ساعت را داشته باشد که تجربیات ما در کار با سالمندان
ایرانی نشان داده است که سالمندان بیسواد یا کم سواد با

از سوی دیگر کتابچهی تشخیصی و آماری اختالالت
روانی نسخه

پنجم،1

معیار مهم تشخیص اختالالت عصبی-

شناختی را اختالل عملکرد ذکر کرده است .بهعبارت دیگر
اختالل در عملکردهای روزمره یکی از پایههای مهم و غیر
قابل اغماض اختالالت شناختی میباشند.
با توجه به لزوم غربالگری شناختی در سطح اول خدمات
سالمت و خانههای سالمندان در ایران و مشکالت استفاده
از ابزارهای موجود که حتی روانسنجی شدهاند و اینکه
وضعیت عملکردی میتواند بهصورت یک جایگزین نسبتا
قابل اعتماد از وضعیت شناختی افراد باشد ،بر آن شدیم
ابزاری ساده که در مدت بسیار کوتاهی کاربر قادر به
استفاده از آن بوده و دقت قابل توجهی در تشخیص موارد
اختالل شناختی داشته باشد ،معرفی نماییم .بدین منظور به
معیارهای DSM IVبرای تشخیص دمانس توجه نمودیم و
ابزاری مشتمل بر حیطهی ارزیابی وضعیت حافظه و
ارزیابی عملکرد بهنام «ابزار ارزیابی کوتاه شناختی »2ارائه
نمودیم .این ابزار با استفاده از تست سه کلمه و حیطههایی
از عملکرد روزمره زندگی مرتبط با وسایل و بعضی از
حیطههای عملکرد روزمرهی زندگی پایه ،که با عملکرد
عالی مغز 3بیشتر در ارتباط است ،سعی در ارزیابی وضعیت
شناختی افراد سالمند دارد.

روشها

وضعیت شناختی طبیعی نیز قادر به ترسیم اشکال

تدوین ابزار :در این ابزار از آزمون یادآور سه کلمه (تست

پیچیدهای همچون ساعت نیستند.

سه کلمه  )Mini-Cogبرای ارزیابی وضعیت حافظه استفاده

از دههها قبل بعضی از محققین از وضعیت عملکرد

شد .همچنین براساس مروری بر مطالعات قبلی ،حیطههای

روزمرهی زندگی بهعنوان ابزاری برای غربالگری شناختی

«توانایی استفاده از تلفن»« ،مدیریت استفاده از داروها»،

با حساسیت و ویژگی باال یاد کردهاند [ .]8، 7به عالوه

«مدیریت مسائل مالی خود» و «توانایی مهیا کردن غذا» از

بعضی از ابزارهای بسیار شناخته شده ارزیابی وضعیت

ابزار عملکرد روزمره مرتبط با وسایل  Lawtonو توانایی

شناختی که در بسیاری از مطالعات بهعنوان معیاری برای

لباس پوشیدن از ابزار  Katzکه بیشترین ارتباط را با

سنجش سایر ابزارها بهکار رفتهاند ،فقط بر پایهی وضعیت

عملکرد عالی مغز داشتند ،برای ارزیابی عمکرد مورد

عملکرد فرد سالمند تشخیص دمانس را مطرح میکنند و

استفاده قرار گرفتند .بدین منظور حیطههای توانایی استفاده

حتی شدت آن را مشخص مینماید [ ،]6-12نکته حایز
اهمیت در استفاده از این ابزارها این است که ارتباط
چندانی با سطح تحصیالت و فرهنگ ندارند [.]11

1

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
)Fifth Edition (DSM-5
)2 Brief Cognitive Assessment Tool (BCAT
3 High Brain Function
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از تلفن ،توانایی مدیریت استفاده از داروهای خود ،توانایی

شناختی و عملکردی از آنالیز حذف شدند و در نهایت

مهیا کردن غذا و توانایی لباس پوشیدن برای ارزیابی

اطالعات  68نفر مورد آنالیز قرار گرفت.

عملکرد زنان و حیطههای توانایی استفاده از تلفن ،مدیریت

اطالعات دموگرافیک از جمله سطح تحصیالت با یک

دارو ،توانایی مدیریت مسائل مالی و توانایی لباس پوشیدن

پرسشنامه جمعآوری شد .پرسشنامهی جمعآوری اطالعات

برای ارزیابی عملکرد مردان استفاده شد .امتیازدهی به هر

دموگرافیک در مطالعات متعدد دیگری مورد استفاده قرار

یک از حیطههای مذکور در زنان ،مردان و افراد با سواد

گرفته بود .از پرسشنامههای امتیاز افسردگی سالمندان 14

باالتر از ابتدایی و سواد ابتدایی یا افراد بیسواد به نحو

سوالی ،مقیاس تباهی همه جانبه ،آزمون مختصر شناختی

متفاوتی امتیازدهی شد (جدول  1و جدول  .)2تشخیص

فارسی شده و  Mini-Cogبرای جمعآوری اطالعات

دمانس با اختالل در آزمون یادآور سه کلمه بههمراه اختالل

استفاده شد.

در یکی از حیطههای عملکردی انجام میگردد .برای تست

ارزیابی وضعیت خلقی با استفاده از نسخهی ایرانی شده

یادآور سه کلمه ،سه امتیاز تعریف شد (یادآور هر سه کلمه

امتیاز افسردگی سالمندان  14سوالی 1انجام شد .این ابزار

امتیاز صفر ،اختالل در یادآوری یک یا دو کلمه امتیاز  1و

دارای 14سؤال دو پاسخی (بله و خیر) است که حداکثر 14

اختالل در یادآوری سه کلمه امتیاز  )2همچنین در صورتی

امتیاز (افسردهترین وضعیت خلقی) و حداقل صفر امتیاز

که در چهار حیطهی عملکرد مشکلی نباشد امتیاز صفر

(بدون مشکل خلقی) است .این ابزار در سال  1962توسط

(یعنی در جدول  1یا دو هر چهار عملکرد امتیاز صفر

 Yesavageاز ابزار امتیاز افسردگی سالمندان ساخته شد.

دریافت کرده باشند) و در صورت اختالل در یک یا بیشتر

این ابزار بهصورت وسیعی در علوم پزشکی برای ارزیابی

از یک حیطهی عملکرد (یعنی دریافت امتیاز یک در یکی

وضعیت خلقی سالمندان بهکار میرود [ .]12نسخهی

از حیطههای جداول یک یا دو) به عملکرد امتیاز یک

ایرانی شده این ابزار توسط دکتر  Malakoutiو همکاران

تخصیص مییابد .اگر مجموع امتیاز تست حافظه و

ارائه و اعتبارسنجی شده است [ ]13وضعیت شناختی

عملکرد صفر یا یک باشد فرد از نظر شناختی سالم و اگر

سالمندان شرکت کننده با استفاده از مقیاس تباهی همه

امتیاز این دو حیطه دو یا بیشتر باشد ،فرد مبتال به دمانس

جانبه Mini-Cog ،2و آزمون مختصر شناختی فارسی

میباشد.

مورد ارزیابی قرار گرفت .مقیاس تباهی همه جانبه در سال

این مقاله حاصل یک مطالعهی مقطعی است که در آن

 1976توسط  Reisbergو همکاران تدوین گردیده است

خصوصیات روانسنجی ابزار ارزیابی کوتاه شناختی مورد

[ .]11این مقیاس وضعیت شناختی را بر پایهی وضعیت

بررسی قرار گرفت .شرکت کنندگان از ساکنین واجد

عملکردی در  7سطح تعریف میکند که سطح اول آن،

شرایط آسایشگاه خیریه کهریزک انتخاب شدند .شرایط

وضعیت شناختی طبیعی است .سطح دوم آن ،شکایت از

ورود به مطالعه عبارت بود از :ساکن بودن در آسایشگاه،

اختالل شناختی ،سطح سوم ،اختالل شناختی خفیف 1و در

توانایی تکلم و برقراری ارتباط و سن باالتر یا مساوی 82

سطح چهارم و باالتر فرد مبتال به زوال عقل (دمانس) در

سال بود و شرایط عدم ورود به مطالعه عبارت بود از :خلق

نظر گرفته میشود .از آنجا که این مقیاس وضعیت شناختی

شدیدا افسرده ( )GDS-15 ≤ 12عدم تمایل به همکاری .از

را براساس عملکرد فرد میسنجد ،ارتباطی با سطح

بین  178نفر ساکن در آسایشگاه کهریزک که واجد شرایط

تحصیالت و فرهنگ نداشته و در بسیاری از مطالعات،

ورود بودند 122 ،نفر بهصورت تصادفی انتخاب شدند که

روایی آن به اثبات رسیده است [ .]14-17این مقیاس در

بعد از گفتگو با آنها و توضیح دربارهی مطالعه 121 ،نفر

چند مطالعه مبنای روانسنجی ابزارهای دیگر قرار گرفته

حاضر به همکاری شدند  12نفر بهعلت واجد بودن شرایط

1

از مطالعه خارج شدند .سه نفر بهدلیل کامل نبودن اطالعات

شده3

Geriatric Depression Scale-15
2 Global Deterioration Scale
3 Mini Mental State Examination
4 Mild Cognitive Impairment
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جدول  -6نحوهی امتيازدهی عملکرد در افراد بيسواد و کمتر از ابتدايی
امتیاز

زنان
توانایی استفاده از تلفن

مردان
توانایی استفاده از تلفن

امتیاز

0

میتواند تلفن بزند و شماره تلفنها را خودش پیدا میکند و شمارهگیری
مینماید.
فقط تعداد محدودی از شمارههای افراد آشنا را میتواند بگیرد.

فقط تعداد محدودی از شماره های افراد آشنا را میتواند بگیرد.

1
1

پاسخ به تلفن میدهد اما شمارهگیری نمیتواند بکند.
اصال از تلفن استفاده نمیکند.

پاسخ به تلفن میدهد اما شمارهگیری نمیتواند بکند.
اصال از تلفن استفاده نمیکند.

1
1

0

مدیریت استفاده از داروهای خود
داروهایش را به موقع و با دوز صحیح مصرف میکند.

مدیریت استفاده از داروهای خود
داروهایش را به موقع و با دوز صحیح مصرف میکند.

0

1
1

اگر داروهایش در دوزهای جداگانه چیده شوند ،میتوانم مصرف کند.
نمیتواند داروها یش را به تنهایی مصرف کند.

اگر داروهایش در دوزهای جداگانه چیده شوند ،میتوانم مصرف کند.
نمیتواند داروهایش را به تنهایی مصرف کند.

1
1

0
1
1

توانایی لباس پوشیدن
قادر است به تنهایی لباسهایش را انتخاب و بپوشد.
در پوشیدن لباس نیاز به کمک دارد.
در پوشیدن لباس کامال وابسته است.

توانایی لباس پوشیدن
قادر است به تنهایی لباسهایش را انتخاب و بپوشد.
در پوشیدن لباس نیاز به کمک دارد.
در پوشیدن لباس کامال وابسته است.

0
1
1

0

توانایی مهیا کردن غذا
تهیه ،پخت و پز و کشیدن غذا را مستقال انجام میدهد.

مدیریت مسائل مالی خود
میتواند به امور مالی خود بهصورت مستقل رسیدگی کند (برآورد بودجه ،گرفتن
حقوق ،نوشتن چک ،پرداخت قبوض ،انجام امور بانکی و جمعآوری و نگهداری
رسیدها).
مدیریت مالی خرید روزانه را انجام میدهد ،اما نیازمند کمک در امور بانکی،
خریدهای بزرگ و با مبالغ باال است.
قادر به انجام حساب و کتابهای مالی نیست.

1

1
1
1

در صورتی که مواد اولیه غذا تهیه شود ،میتوانم غذا بپزد (تهیهی غذاهای نیمه
آماده).
قادر به گرم کردن و کشیدن غذای پخته یا تهیه غذاهای مختصر و ساده (نیمرو یا
نون و پنیر) است.
نیازمند کمک توسط دیگری در تهیه وکشیدن غذا میباشد.

میتواند تلفن بزند و شماره تلفنها را خودش پیدا میکند و شمارهگیری مینماید.

0
1

0

1
1

جدول  -0نحوهی امتيازدهی عملکرد در افراد با سواد ابتدايی و باالتر از ابتدايی
امتیاز

امتیاز

زنان
توانایی استفاده از تلفن
میتواند تلفن بزند و شماره تلفنها را خودش پیدا میکند و شمارهگیری
مینماید.
فقط تعداد محدودی از شمارههای افراد آشنا را میتواند بگیرد.
پاسخ به تلفن میدهد اما شمارهگیری نمیتواند بکند.
اصال از تلفن استفاده نمیکند.

مردان
توانایی استفاده از تلفن
میتواند تلفن بزند و شماره تلفنها را خودش پیدا میکند و شمارهگیری
مینماید.
فقط تعداد محدودی از شمارههای افراد آشنا را میتواند بگیرد.
پاسخ به تلفن میدهد اما شمارهگیری نمیتواند بکند.
اصال از تلفن استفاده نمیکند.

0
1
1

0
0
1

مدیریت استفاده از داروهای خود
داروهایش را به موقع و با دوز صحیح مصرف میکند.
اگر داروهایش در دوزهای جداگانه چیده شوند ،میتوانم مصرف کند.
نمیتواند داروها یش را به تنهایی مصرف کند.

مدیریت استفاده از داروهای خود
داروهایش را به موقع و با دوز صحیح مصرف میکند.
اگر داروهایش در دوزهای جداگانه چیده شوند ،میتوانم مصرف کند.
نمیتواند داروهایش را به تنهایی مصرف کند.

0
0
1

0
1
1

توانایی لباس پوشیدن
قادر است به تنهایی لباسهایش را انتخاب و بپوشد.
در پوشیدن لباس نیاز به کمک دارد.
در پوشیدن لباس کامال وابسته است.

توانایی لباس پوشیدن
قادر است به تنهایی لباسهایش را انتخاب و بپوشد.
در پوشیدن لباس نیاز به کمک دارد.
در پوشیدن لباس کامال وابسته است.

0
1
1

0

توانایی مهیا کردن غذا
تهیه ،پخت و پز و کشیدن غذا را مستقال انجام میدهد.

مدیریت مسائل مالی خود
میتواند به امور مالی خود بهصورت مستقل رسیدگی کند (برآورد بودجه،
گرفتن حقوق ،نوشتن چک ،پرداخت قبوض ،انجام امور بانکی و جمعآوری و
نگهداری رسیدها).
مدیریت مالی خرید روزانه را انجام میدهد ،اما نیازمند کمک در امور بانکی،
خریدهای بزرگ و با مبالغ باال است.
قادر به انجام حساب و کتابهای مالی نیست.

0
0
1
1

1
1
1

در صورتی که مواد اولیه غذا تهیه شود ،میتوانم غذا بپزد (تهیهی غذاهای
نیمه آماده).
قادر به گرم کردن و کشیدن غذای پخته یا تهیه غذاهای مختصر و ساده
(نیمرو یا نون و پنیر) است.
نیازمند کمک توسط دیگری در تهیه وکشیدن غذا میباشد.

0

0

0
1
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است [ .]18آزمون مختصر شناختی در سال  1976توسط

مبتال به دمانس با آزمون  Tمستقل و در متغیرهای ترتیبی با

 Folsteinهمکاران تدوین گردیده است [ .]16این ابزار دارای

توزیع غیر نرمال با استفاده از آزمون  Man Whitney –Uانجام

 11آیتم بوده که در مجموع دارای  32امتیاز میباشد .بهترین

شد .همبستگی بین امتیاز نسخهی ایرانی شده  MMSEو

وضعیت شناختی امتیاز  32و بدترین اختالل شناختی امتیاز

طبقهبندی ارائه شده در ابزار  BCATبا استفاده از آنالیز

صفر میگیرد .نسخهی فارسی این ابزار توسط  Seyedianو

همبستگی  Point Biseralانجام شد .تمام آنالیزها با نرمافزار

همکاران [ ]19و همچنین  Ansariو همکاران روانسنجی شده

 SPSS-21انجام گردید.

است [ ]22که دو نقطهی برش بهترتیب  23و  22برای

مالحظات اخالقی :این مطالعه در کمیته اخالق آسایشگاه به

تشخیص دمانس را گزارش کردند .ابزار  Mini-Cogاز دو

تصویب رسیده است .تمام سالمندان فرم رضایت نامه آگاهانه

حیطهی یادآوری سه کلمه و آزمون ترسیم ساعت تشکیل شده

امضاء کردند .در مورد افراد دچار اختالل شناخت متوسط و

است .اکثر مطالعات بینالمللی حساسیت و ویژگی باالیی برای

شدید از مددکاری آسایشگاه نیز بهعنوان نماینده سالمندان

غربالگری اختالالت شناختی برای این ابزار گزارش کردهاند

امضاء دریافت گردید.

[.]21
سنجش روایی ابزار :همبستگی بین سطح شناختی تعیین شده
با استفاده از امتیاز تباهی همه جانبه و ابزار کوتاه شناختی
بهعنوان روایی مالک ،در نظر گرفته شد .میزان حساسیت،
ویژگی و دقت BCATدر طبقهبندی صحیح افراد در گروههای
مبتال و غیر مبتال به دمانس ،بهعنوان شاخصهای روایی مالک
در نظر گرفته شدند .همچنین برای سنجش روایی همزمان،
میانگین امتیاز نسخهی ایرانی  MMSEدر افراد مبتال به دمانس و
بدون مشکل شناختی براساس  ،BCATمورد مقایسه قرار
گرفت اختالف معنادار این دو بهعنوان روایی همزمان در نظر
گرفته شد .برای سنجش روایی متباعد (واگرا) ،میانگین امتیاز
افسردگی سالمندان در دو گروه مشخص شده توسط

BCAT

(افراد مبتال به دمانس و بدون مشکل شناختی) با هم مقایسه
شدند ،عدم وجود اختالف معنادار ،بهعنوان روایی متباعد
مناسب ،منظور گردید.
پایایی ابزار :بهمنظور ارزیابی پایایی  ،BCATبیش از  32درصد
از شرکت کنندگان بهصورت تصادفی انتخاب شدند و ارزیابی
توسط یک آزمونگر دیگر در طی دو هفته بعد از ارزیابی اولیه
انجام شد .میزان توافق دو نفر ارزیاب ،با استفاده از ضریب کاپا
سنجیده شد و ضریب کاپا بیش از  72درصد بین دو نفر
بهعنوان پایایی مناسب این ابزار در نظر گرفته شد.
آنالیز دادهها :مقادیر  αکمتر از  2/24بهعنوان سطح معنیدار
آماری در نظر گرفته شد .مقایسه متغیرهای پیوسته و ترتیبی و با
توزیع نرمال بین دو گروه تشخیص داده شده دمانس و غیر

یافتهها
میانگین سن شرکت کنندگان ( 77/12 )9/36سال بود%17/7 .
( 11نفر) از شرکت کنندگان زن بودند .از نظر سطح تحصیالت
 %82/6بیسواد و  %23/3تحصیالت ابتدایی و  %13/9از آنها
تحصیالتی باالتر از ابتدایی داشتند .مشخصات شرکت کنندگان
در دو گروه افراد مبتال و غیر مبتال به دمانس (براساس
طبقهبندی امتیاز تباهی همه جانبه) در جدول  3قابل مشاهده
است.
میزان حساسیت  BCATبرای تشخیص دمانس براساس امتیاز
تباهی همه جانبه برابر با  %66/8و ویژگی محاسبه شده آن برابر
با  %62/1بود .میزان دقت برابر با  %61/9بود .میزان ارزش
اخباری مثبت برابر با  %91/3و ارزش اخباری منفی برابر با
 %66/8بود Likelihood ratio .مثبت این ابزار  4/2و
 Likelihood ratioمنفی آن برابر با  13/6بود .برای ارزیابی
روایی همزمان ،میزان همبستگی امتیاز  MMSEو  BCATبا
استفاده از آنالیز همبستگی  2/341 Point Biseralمحاسبه شد
( .)P>2/21همچنین بدین منظور امتیاز  MMSEدر دو گروه
افراد مبتال به دمانس و افراد بدون مشکل شناختی تعیین شده
توسط  ،BCATمورد مقایسه قرار گرفت که اختالف معناداری
بین دو گروه وجود داشت (.)P>2/21

شريفی و همکاران :ابزار ارزيابی کوتاه شناختی :ابزاری جديد برای غربالگری...
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جدول  -9مشخصات افراد شرکت کننده در مطالعه
کل شرکت کنندگان

در افراد مبتال به دمانس

افراد بدون مشکل شناختی

N= 68

N= 11

N= 51

(77/12 )9/36

(71/91 )6/79

(61/23 )9/11

17/7

82/9

14/1

(2/96 )1/37

(1/23 )2/72

(1/31 )1/62

امتیاز

MMSE

(22/38 )4/21

(23/11 )3/79

(22/63 )8/19

امتیاز

GDS-15

(8/11 )3/18

(4/74 )3/22

(8/71 )3/23

مشخصات
سن (سال) (میانگین و انحراف معیار)
جنس (زن) (درصد)
سنوات تحصیل (میانگین و انحراف معیار)

بهعالوه ،برای ارزیابی روایی همزمان  BCATمیزان

بهمنظور ارزیابی میزان پایایی ابزار  32 ،BCATنفر ()%37

حساسیت و ویژگی این ابزار برای تشخیص دمانس و

از شرکت کنندگان بهصورت تصادفی با نرم افزار انتخاب

وضعیت شناختی طبیعی از معیار  Mini-Cogاستفاده شد.

شدند و در طی دو هفته از اولین بررسیها ،مجددا ارزیابی

میزان حساسیت محاسبه شده  %82/9و میزان ویژگی آن

توسط یک آزمونگر دیگر انجام شد .میزان توافق بین این

 94/7درصد محاسبه شد.

دو آزمونگر(ضریب کاپا) برابر با  %61/1بود.

برای ارزیابی روایی واگرا ،امتیاز مقیاس افسردگی سالمندان

در این مطالعه بهمنظور ارزیابی میزان همخوانی تشخیص

 14سوالی در دو گروه مبتال به دمانس و وضعیت شناختی

اختالل شناختی با کاربرد  MMSEو ابزار ،Mini-Cog

طبیعی (مشخص شده با استفاده از  )BCATباهم مقایسه

حساسیت و ویژگی این ابزارها براساس مقیاس تباهی همه

شدند .میانگین امتیاز در دو گروه با هم تفاوت معناداری

جانبه محاسبه شد که در جدول  1با حساسیت و ویژگی

نداشت (.)P = 2/32

 BCATمقایسه شده است.

جدول  -4ميزان حساسيت و ويژگیهای ابزارهای استفاده شده براساس مقياس تباهی همه جانبه
حساسیت (درصد)

ویژگی (درصد)

دقت (درصد)

ابزار
BCAT

66/8

62/1

61/9

 MMSEبا نقطهی برش 35

82/9

17/1

43/4

 MMSEبا نقطهی برش 32

47/1

41/2

43/4

Mini-Cog

122

18/2

84/9

بحث
مطالعهی پیش رو یک مطالعهی ارزش تشخیصی و
روانسنجی ابزار ارزیابی کوتاه شناختی ( )BCATاست.
 BCATابزاری برای سنجش وضعیت شناختی در سالمندان
است که بر پایه وضعیت حافظه و وضعیت عملکرد،
تدوین شده است .این مطالعه نشان داد که  BCATدارای

روایی مالک ،همزمان و واگرای خوبی است .حساسیت
نزدیک  92درصد و ویژگی باالی  62درصد این ابزار که
در مطالعه مشاهده شد ،بیانگر این نکته بود که  BCATدر
سالمندان شرکت کننده از حساسیت و ویژگی بهمراتب
باالتر از  MMSEبا هر دو نقطهی برش  23و  22دارد .این
یافته می تواند با میزان بیسوادی باالی شرکت کنندگان در
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مطالعه قابل توجیه باشد .همانگونه که ذکر شد در مطالعات

این ابزار است .به مفهوم بهتر ،ابزار  BCATوضعیت

متعددی نشان داده شده است که  MMSEبه سبب دارا

شناختی و نه وضعیت خلقی را می سنجد.

Atalaia-Silva

بودن آیتمهای مختلفی که پاسخدهی به آنها نیاز به سواد

 KCو همکاران برای ارزیابی روای واگرا ابزار

دارد ،در زمان استفاده از آن برای افراد بیسواد شاید الزم

ارتباط امتیاز کسب شده در این ابزار را با  CES-Dرا مورد

باشد که تعدیلی در نقطه برش آن صورت گیرد []22، 23

سنجش قرار دادند [.]28

که همین تعدیل در نقطه برش و حذف بسیاری از آیتمها

در این مطالعه همبستگی بین امتیاز  MMSEو وضعیت

در افراد بیسواد ممکن است از حساسیت و ویژگی این

شناختی معنادار بود .آنالیز  Point Biserialبرای سنجش

ابزار برای غربالگری وضعیت شناختی بکاهد [.]22

همبستگی در این مطالعه بهکار رفته که برای سنجش

براساس مطالعات قبلی ،بیش از نیمی از سالمندان ایرانی

همبستگی بین یک متغیر عددی با یک متغیر دو تایی

بیسواد هستند [ ]21که همین مسئله استفاده از این ابزار را

کاربرد دارد [ .]27همچنین مقایسه امتیاز  MMSEدر دو

در غربالگری وضعیت شناختی بهشدت زیر سؤال میبرد.

گروه طبقهبندی شده بهوسیله  BCATبهصورت معناداری

یکی از دالیل نامناسب بودن  MMSEبرای غربالگری

متفاوت بود .این تفاوت بیانگر روایی همزمان مناسب

وضعیت شناختی در ایران را میتوان گزارش شیوع باالتر

 BCATاست .از سوی دیگر BCAT ،پایایی خوبی در

دمانس نسبت به کشورهای همجوار در مطالعاتی دانست

آزمون – بازآزمون بهوسیله دو آزمونگر در تعدادی از

که با استفاده از  ،MMSEوضعیت شناختی را مورد بررسی

شرکت کنندگان داشت که با استفاده از کاپای باالتر از 62

قرار دادهاند []12

درصد مشخص میشود Kevin A. Hallgren .گزارش

نکته جالب توجه این است که میزان بیسوادی در مطالعه

کردد که کاپای باالتر از  62درصد بیانگر موافقت خوب

سالمت سالمندان ایران [ ]24با در صد بیسوادی سالمندان

نتایج دو آزمونگر است [ .]26با توجه به نکات ذکر شده،

مطالعه ما تقریبا همخوانی دارد .بهعبارت دیگر بهنظر

بهنظر میرسد که توافق نتایج بین دو آزمونگر متفاوت در

میرسد که با توجه به درصد باالی بیسوادی در سالمندان

ارزیابی با  ،BCATخوب بوده است.

ایرانی  BCATاز  MMSEدقت بیشتری در تشخیص افراد

در این مطالعه حساسیت و ویژگی  BCATبهتر از

مبتال به اختالل شناختی دارد.

و  Mini-cogبود ،روایی مالک این ابزار که با حساسیت و

براساس مطالعات قبلی Mini-cog ،در افراد بیسواد کاربرد

ویژگی باالی آن بر اساس امتیاز تباهی همه جانبه مشخص

دارد [ ]21در مطالعه ما نیز این ابزار دارای حساسیت بسیار

شد .میزان دقت این ابزار باالتر از  62درصد محاسبه شد.

باالیی در تشخیص دمانس بود ،ولی بهنظر میرسد دالیل

این حساسیت و ویژگی تقریبا با پراستفادهترین ابزارهای

فرهنگی نظیر عدم استفاده از ساعت در دوران جوانی و

بینالمللی ارزیابی وضعیت شناختی برابری می نماید .نکته

عدم توانایی در ترسیم شکلها ،بهخصوص در سالمندان

حائز اهمیت این است که با توجه به شرایط فرهنگی

روستایی ،موجب ویژگی بسیار پائین این ابزار شده است.

جامعه ما بهنظر میرسد که ابزارهای تدوین شده در سایر

این مسئله ممکن است که استفاده از تست  Mini-Cogدر

کشور دقت بسیار کمتری در جمعیت بیسواد ایرانی دارند.

سالمندان ایرانی بهخصوص در سالمندان روستایی را با

در این مطالعه اکثر سالمندان شرکت کننده بی سواد یا کم

تردید مواجه سازد .حساسیت کمتر از  42درصدی این

سواد بودند که برای تعمیم نتایج به جمعیت سالمندان

ابزار میتواند مؤید میزان کارایی بهتر  BCATنسبت به

کشور این شباهت کمک کننده خواهد بود.

 Mini-Cogدر تشخیص دمانس باشد.

نقطه قوت این مطالعه این است که اولین بار است که یک

عدم وجود ارتباط بین ابزار سنجش افسردگی و گروه های

ابزار ارزیابی وضعیت شناختی که با فرهنگ جامعه ایرانی

مختلف مشخص شده توسط  BCATبیانگر روایی واگرا

همخوانی دارد ،معرفی شده است و این ابزار دارای

Mini-cog

MMSE
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حساسیت و ویژگی باالیی می باشد .در کاربرد  BCATنیاز
به ترسیم شکل ها نیست که در پیمایش های خانه به خانه
که برای غربالگری شناختی در کشورهای درحال توسعه
پیشنهاد شده است [ ،]29بهراحتی با صرف کمترین وقت
می تواند به کار گرفته شود .بهعالوه ،این ابزار با تعریف
دمانس و معیارهای آن که کاهش حافظه به همراه اختالل
در عملکرد است [ ،]32، 31همخوانی دارد.
این پژوهش دارای نقاط ضعفی است .اول آنکه در جمعیت
نسبتا کوچکی از سالمندان ساکن درخانه سالمندان انجام
شد ،برای تعمیم نتایج ب این مطالعه در سطح وسیعتر،
باید مطالعه دیگری در سالمندان ساکن جامعه انجام شود.
همچنین معیار ما در این مطالعه ،مقیاس تباهی همه جانبه
بود .گرچه این مقیاس با فرهنگ و سواد ارتباطی ندارد
[ ]32و ابزار  FASTکه فرم جامعتری از مقیاس تباهی همه
جانبه است [ ،]33در مطالعهی منتشر نشدهای از روایی
باالیی در جمعیت سالمندان ایرانی برخوردار بوده است،
ولی استفاده از تشخیص یک متخصص بالینی ،بهعنوان
مالک ارزیابی از ارزش باالتری برخوردار است.
بهطور خالصه می توان نتیجه گرفت که  BCATابزاری با
روایی و پایایی مناسب برای ارزیابی وضعیت شناختی در
سالمندان است .این ابزار را میتوان با صرف مدت کوتاهی
برای غربالگری بالینی سالمندان ایرانی و همچنین
ارزیابیهای شناختی در مطالعات پیمایشی مورد استفاده
قرار داد .نتایج این مطالعه باید در سایر مطالعات در سطح
جامعه مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد تا بتواند از این روش
بهعنوان روشی با روایی و پایایی مطلوب استفاده کرد.

سپاسگزاری
هزینههای این طرح توسط خود پژوهشگران تأمین شده
است .با تشکر از جناب آقای صوفی نژاد قائم مقام و
جناب آقای فریبرز بختیاری معاونت سالمت و توانبخشی
آسایشگاه خیریه کهریزک که مجوز انجام این پژوهش را
صادر فرمودند .همچنین از تالشها سرکار خانم مریم
کوهپایه که درجمعآوری دادهها بسیار کمک نمودند ،تشکر
ویژه میشود.
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ABSTRACTS
Background: Although several tools for evaluating and screening of cognitive status have been introduced,
most of them are not applicable in Iranian elderly population because of cultural differences and high
illiteracy rate. This study is report of "Brief Cognitive Assessment Tool"(BCAT) was developed as a
cognitive status-evaluating test and reported psychometric characteristics.
Methods: the BCAT tool includes memory assessment using three words recall test with a rating similar to
Mini-Cog and the functional status including "ability to dress", "ability to use the phone," " ability to manage
own medications", among both two sexes and financial management capabilities in men and ability to
prepare food in women. Functional rating is different in educated and non-educated people. Diagnosis of
dementia is considered, when memory impairment is accompanied by the dysfunction. Eighty-six residents
of a nursing home (41 men and 45 women) among who had inclusion and no had exclusion criteria also
consent to participate were randomly enrolled. Concurrent validity was shown as correlation coefficient
between the BCAT categorization and score of mini meAntal state examination (MMSE). Criterion validity,
sensitivity and specificity of BCAT were evaluated based on global deterioration scale (GDS). Reliability of
two raters results within two weeks was indicated by Kappa coefficient.
Results: The sensitivity and specificity and accuracy rate of the BCAT based the GDS was 88.6%, 82.6%,
and 84.9%, respectively. The correlation between the MMSE score and results of the BCAT classifying was
significant. The Kappa coefficient between the results of two raters was 81.1%.
Conclusion: It seems that the BCAT has good psychometric properties to recognize cognitive impairment
among Iranian older adults.
Keywords: Cognitive Status, Brief Cognitive Assessment Tool, Sensitivity, Specificity, Aged people
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