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بررسی اعتبار و روایی نسخه فارسی پرسشنامه سالمت عمومی ( )GHQ-60در
شهناز طباطبایی* ،1زینب

رسولی2

تاریخ دریافت96/31/11 :

تاریخ ویرایش97/32/11 :

تاریخ پذیرش97/31/13 :

چکیده
زمینه و هدف :توجه به سالمت عمومی (جسمانی ،روانی و اجتماعی) کارکنان در بدو استخدام و در طول زندگی شغلی آنها از اهمیت زیادی برخووردار اسوت .از
این رو ،این پژوهش با هدف سنجش اعتبار و روایی نسخه فارسی پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ (فرم  63سواالی) بورای کارکنوان بخوش صونتت (متوادن و
صنایع متدنی) ایران در سال  1191انجام شد.
روش بررسی :جامته آماری شامل  1233نفراز کارکنان بخش صنتت بود که گروه نمونه  193نفری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند .ایون پرسشونامه طوی
فرآیند ترجمه و باز ترجمه تهیه گردید .جهت سنجش روایی از روش چرخش واریماکس بر اساس تحلیل عاملی تاییدی و برای محاسبه اعتبوار از آلفوای کرونبوا و
روش دو نیمه کردن (آزمون اسپیرمن – بروان) استفاده شد.
یافتهها :نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که این پرسشنامه از پنج زیر مقیاس تحت عناوین :عملکرد اجتماعی ،افسوردگی ،نشوانگان جسومانی ،اضورراب و
اختالل خواب ،و سالمت کلی تشکیل شده است .مقدار ضریب آلفوای کرونبوا پرسشونامه () 3/96 ،GHQ-60و ایون ضوریب بورای زیور مقیاسهوای مختلو
پرسشنامه ( )GHQ-60در گستره  3/96تا  3/71به دست آمد.
نتیجهگیری :نسخه فارسی پرسشنامه ( )GHQ-60جهت ارزیابی زیر مقیاسهای سالمت عمومی (جسمانی ،روانی و اجتماعی) کارکنان صنتت (متادن و صنایع
متدنی) در جمتیت ایران قابلقبول میباشد.
کلیدواژهها :پرسشنامه سالمت عمومی ،اعتبار ،روایی ،کارکنان ،صنتت.

مقدمه
حفظ و ارتقا سرح سالمتی در هور یوا از دورههوای
زندگی ،کیفیت زندگی بهتری را برای فرد رقم میزند و
ثمرات زیادی را برای یا جامتوه بوه بوار خواهود آورد.
جهت بررسی و ارزیابی سالمت ،پرسشنامههای متفاوتی
طراحی شده است که در این میان پرسشونامه سوالمت
عمومی اهمیت بسوزایی دارد .بور اسواس پژوهشهوای
انجام شده پرسشنامه سالمت عمومی ( )GHQشوناخته
شده ترین ابزار غربالگری در دنیای روانپزشکی ،علووم
رفتاری و روانشناسی است که تأثیر شگرفی بر پیشرفت
پژوهشها داشته است [.]1
پرسشوونامه سووالمت عمووومی اولوووین بوووار توسوووط
گلودبرگ( )1972در موسسه روانپزشکی لنودن جهوت
تشخیص افراد سالم از غیرسالم برای پزشوکان خوانواده
ابداع شد[]2؛ این آزمون با ماهیت چندگانه و بهصوورت

خووود-گزارشووی اجوورا میشووود و هوودف آن سوونجش
وضتیتهای مختل اجتماعی برای تمامی افراد جامتوه
است که از آن میتوان جهت غربالگری افراد در شرایط
حاد استفاده نمود .این ابزار به بررسی وضتیت روانی فرد
در یا ماه اخیر میپردازد و دربرگیرنده نشانههایی مانند
افکوار و احساسوات نابهنجوار و جنبوههایی از رفتوار
قابلمشاهده میباشد .پرسشنامه بوا سوااتت جسومانی
شروع و هور چوه جلووتر مویرویم جنبوه روانپزشوکی
ساالها بیشتر میشود چراکه وجود چنین ساالهایی در
ابتدای پرسشنامه ممکن است آزمودنیها را برآشفته کند
بهگونهای که حاضر بوه اداموه همکواری نشووند [.]1 ،2
پرسشنامه سالمت عمومی را میتوان بهعنوان مجموعه
پرسشهایی در نظر گرفت که هدف آن دستیابی به یا
تشخیص خوا در سلسولهمراتب بیماریهوای روانوی
نیست ،بلکه منظور اصلی آن ،ایجاد تمایز بوین بیمواری

___________________________________________________________ __________________________________________
( -1نویسنده مسئول) دانشیار ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایرانsh.tabatabaei@sbmu.ac.ir .
 -2دانشجوی دکتری ارگونومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
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روش بررسی
جامته آماری :شامل تمامی  1233نفر کارکنان شاغل
در حوزه اسوتخرا و بهرهبورداری شورکت زغالسون
پروده طبس و سن آهن بواف یزد(چواگز و زاغیوان) و
خط تولید کارخانه سیمان زاوه تربت در سال  1191بود.
نمونووه و شوویوه نمونووهگیری :در ایوون مرالتووه از 133
نسخه پرسشنامه فارسی سالمت عموومی ()GHQ-60
توزیووع شووده 193 ،نفوور از کارکنووان شوواغل در متووادن
زغالسوون  ،سوون آهن و صوونتت تولیوود سوویمان بووه
پرسشنامهها بهطور کامل پاسخ دادند که بهعنوان گوروه
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روانی و سالمت است [.]6
نسخه اصلی پرسشنامه سالمت عمومی از  63سواال
تشکیل شوده اسوت اموووا فرمهوای کوتواه شوووده 13
سوواالی 2۲ ،سوواالی و  12سوواالی آن نیز تهیه شده
اسووت .ایوون پرسشوونامه دارای چهووار زیرمقیوواس تحووت
عنووووواوین  -1نشوووووانگان جسووووومانی (Somatic
 -2 ،)Symptomsاضوووورراب و اخووووتالل خووووواب
( -1 ،) Insomnia Anxiety andاخوتالل در کوارکرد
-6 ،) Social
اجتمووووووووواعی (Dysfunction
افسردگی ) )Depressionمیباشد[.]1
فرمهای مختل این پرسشنامه به  1۲زبوان مختلو
دنیا همچون چینی ،فرانسوی و فارسی ترجمه شده و در
مرالتووات مختل و در ایووران و سووایر کشووورها بووهطور
گستردهای مورد استفاده قرار گرفته است .بهعنوان نمونه
در ایوران میتووان بوه مرالتوات نوربوات و همکوارانش
()1999؛ طباطبایی ()2331؛ یتقوبی ()233۲؛ طباطبوایی
و حسینیان ()2311؛ رحمتی و همکاران()2316؛ یداللهی
( )2316اشواره کورد[ .]1-13در سوایر کشوورها بوهجز
سووازنده پرسشوونامه ( )1972میتوووان از تحقیقووات
اپستین()1996؛ مولینا ()2336؛ باخال ()2311؛ پتکوسکا
( )2311نام برد[ .]11-16سازمان بهداشت جهانی نیز در
 11مرکز درمانی و در  11نقره از دنیا از فورم  12و 2۲
ساالی این پرسشنامه استفاده کرده است [ .]11تزم بوه
ذکر است بسیاری از این مرالتات با استفاده از فرمهای
کوتاه شده انجام گرفته و مرالتاتی که با فرم  63ساالی
انجام شده در سایر کشورها و ایران محودود اسوت کوه
میتوووان بووه مووواردی همچووون مرالتووه تیتووون و
راسووت[]16؛ اپسووتین و همکوواران[ ]11و طباطبووایی و
همکاران[ ]۲اشاره کرد.
تقوی ( ،)2331اعتبار و روایی نسخه  2۲ساالی ایون
پرسشنامه را در جمتیت دانشجویان دانشوگاه شویراز بوه
دست آورد و اعتبار آن بوا روش آلفوای کرونبوا ،3/93
دوباره سنجی  3/73و تنصیفی  3/91محاسبه شود[.]17
طباطبووایی و حسووینیان ( )2311از پرسشوونامه سووالمت
عمومی ( 63ساالی) با هدف بررسوی سوالمت عموومی
متلولین ،استفاده کردنود کوه ضوریب اعتبوار بوا آلفوای

کرونبا  3/97و با روش بازآزمایی در فاصوله زموانی 2
هفتووه  3/73بوورآورد شوود[ .]۲در مرالتووه انورخووان و
همکارانش ( )2311میان اسواتید دانشوگاه پاکسوتان بوا
اسووتفاده از پرسشوونامه سووالمت عمووومی  12سوواالی ،
ضریب آلفای کرونبا  3/۲3تا  3/91به دست آمد[.]1۲
کاندرا و کانت ( )2317در مرالتوهای میوان 2۲6نفور از
کارگران دباغی در هند ،ضریب آلفای کرونبا فورم 12
ساالی این پرسشونامه را  3/96بوه دسوت آوردنود[.]19
طباطبایی ( )2331روایوی ایون پرسشونامه را از طریو
تحلیل عامل محاسبه و بوه پونج خورده مقیواس دسوت
یافووت[ .]6اپسووتین ( )1996در میووان سووربازان ارتووش
آمریکا به هشت عامول سواختاری و مولنیوا ( )2332در
جمتیت شهری اسپانیا به شش زیر مقیاس در پرسشنامه
سالمت عمومی  63سواالی دسوت یافتنود[ .]12 ,11در
فرم  12ساالی ( )231۲این پرسشنامه گین و همکارانش
بووه دو خوورده مقیوواس دسووت یافتنوود[ .]23بنووابراین در
مجموع شواهد حاکی از آن است که پرسشنامه سالمت
عمومی از اعتبار و روایی مناسب برخوردار است اموا بور
روی اعتبار و روایوی پرسشونامه  63سواالی تواکنون در
نیروی کار بخش صنتت ایوران تحقیقوی انجوام نشوده
است.
هدف از مرالته مقرتی حاضر ،بررسی اعتبار و روایی
نسخه فارسی فرم اصولی سوالمت عموومی  63سواالی
گلدبرگ با تأکید بر سوالمت روانوی کارکنوان متوادن و
صنایع متدنی ایران است.
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دارای  6گزینووه بوووده ،و بووا روش لیکوورت هوور یووا از
سوواالها  6درجووهای آزمووون بهصووورت ()6 ،1 ،2 ،1
میباشد و در نتیجه نمره کول درصوورتیکه بوه تموامی
سااتت کمترین مقدار یتنی عدد  1و یا بیشترین مقودار
یتنی عدد  6داده شود از  63تا  263متغیر خواهد بوود.
هر چه نمره فرد کمتر باشد ،سالمت روانوی فورد بواتتر
خواهد بود.
یافتهها
در این بخش ابتدا یافتههای مربوط به روایی و سپس
نتایج اعتبار پرسشنامه سالمت عمومی فورم  63سواالی
ارائه میشود.
روایی :جهت سنجش روایوی ایون آزموون از تحلیول
عامل ( )Factor analysisاستفاده شود .بورای جبوران
 Missingداده ،عووودد  3/32مووودنظر قووورار گرفوووت و
بهاینترتیب ،هیچیوا از  193نفور آزموودنی از تحلیول
آموواری حووذف نگردیدنوود و ایوون اقوودام بوورای تاتووا
سااتت انجام شد و ضریب ابهام آنها با رجوع به عدم
پاسخدهی تتیوین گردیود و مشوخص شود کوه تموامی
سااتت از ضریب صراحت باتیی برخوردار میباشند.
شاخص کفایت نمونوهگیری ( (KMOبوین  3/۲3توا
 3/93نشاندهنده حجم نمونه کافی است و میزان بیش
از  3/93مترف ویژگی کوامال مرلووب در حجوم نمونوه
است که در تحقیو حاضور ،میوزان  3/96 ،KMOبوه
دست آمد.
متناداری شاخص کرویت ( Specificityبا تأکید بور
تقریب مجذور خی) ،موال ک نرموال بوودن توزیوع چنود
متغیری در تحلیل عاملی است و آزمون بارتلت یکوی از
متتبرترین آزمونها در شناسایی ایون متنواداری اسوت.
جدول  -1جدول بررسی میزان کرویت
آزمون بارتلت
آزمون کرویت
میزان تقریب مجذور خی
درجة آزادی
سرح متنیداری
تفسیر

116۲7/۲11
1773
3/331
کرویت کامل (توزیع نرمال
چندمتغیری بدست آمده است)
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نمونه در نظر گرفته شدند که درصود پاسوخ  7۲درصود
اعالم میگردد .از کل  193نفر گروه نمونه 233 ،نفر در
متادن زغالسن پروده طبس در استان خراسان جنوبی
در حوزه استخرا و بهرهبرداری و زغال شویی 13 ،نفور
کارکنان متادن سن آهن در باف یزد (چاگز و زاغیوان)
در حوزه استخرا و بهرهبرداری و  163نفر از کارکنوان
خط تولید صنتت سیمان زاوه تربت در خراسان رضووی
به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب و پرسشونامه
مذکور را تکمیل نمودند .این مرالته با توجه مالحظوات
در نظر گرفته شده در بین مردان متأهل  21تا  67سال
بووا تحصوویالت دیووپلم و بوواتتر کووه همگووی در شوورایط
نوبتکوواری ثابووت و متغیوور بودنوود ،انجووام گرفووت.
پژوهشگران پس از اخذ مجوز برای ورود به بخشهوای
صنتتی فوقالذکر ،ابتدا بوا گفتموان ،موذاکره و توضویح
درباره اهداف پژوهش ،نظر مثبت مدیران هر شورکت را
برای اجرای تحقی جلب کرده و سوپس بوا همواهنگی
سرپرستان هور قسومت در زموانی کوه کارکنوان وقوت
اسووتراحت داشووتند در گروههووای پوونج تووا ده نفووری
پرسشنامهها را میان آنها توزیع میکردند .دسوتورالتمل
و نحوه تکمیل پرسشونامهها بوه کارکنوان توضویح داده
میشد و پژوهشگران در محل ،جهوت پاسوخگویی بوه
سااتت کارکنان حاضر بودند.
در تحقی حاضر از فرم بلند و اصلی  63سواالی ایون
پرسشوونامه اسووتفاده شووده اسووت .در ابتوودا بووهمنظور
آمادهسازی نسخه فارسی پرسشنامه سالمت عمومی 63
ساالی ،متن اصلی پرسشنامه توسط یا متخصص زبان
انگلیسووی و یووا نفوور از اسوواتید روانشناسووی از زبووان
انگلیسووی بووه فارسووی ترجمووه شوود .سووپس دو نفوور از
متخصصان روانشناسی و زبان انگلیسی پس از بررسی
فرمهای ترجمه ،بر ترجمه نهایی تواف کردند .در مرحله
دوم فرایند باز ترجمه توسط مترجمی برخوردار از دانوش
و مهارت کافی که درعینحال از نسخه اصلی پرسشنامه
آگاهی نداشت ،انجام گردیود .بتود از آن پرسشونامه بوا
نسخه اصلی آن مقایسه و اصالحات جزئی انجوام شود.
بدین ترتیب نسخه نهوایی ویورایش فارسوی پرسشونامه
تهیه گردید .نمرهگذاری در این آزمون برای تمام گویهها
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جدول  -2شاخصهای آماری مرتبط با بررسی زیر مقیاس های متغیر «سالمت عمومی» جهت ارائه نُرم کمی
شاخصهای توزیع
زیر مقیاس های متغیر سالمت عمومی شاخصهای گرایش مرکزی شاخصهای پراکندگی
عملکرد اجتماعی
افسردگی
نشانگان جسمانی
اضرراب و اختالل خواب
سالمت کلی
سالمت عمومی

میانگین
7/11
7/71
6/66
۲/19
12/72
62/69

جدول  -1مشخصه های آماری پنج عامل پرسشنامه سالمت عمومی  63سوالی
درصد واریانس تبیین شده درصد تراکمی واریانس تبیین شده
ارزش ویژه
عامل

شاخص عوامل
عملکرد اجتماعی
افسردگی
نشانگان جسمانی
اضرراب و اختالل خواب
سالمت کلی

1
2
1
6
1

19/99
1/61
2/26
1/۲1
1/1۲

11/12
1/71
1/7۲
1/3۲
2/61

جوودول  1نشوواندهنده وضووتیت نرمووال بووودن توزیووع
چندمتغیری در این تحقی است.
ضرورت خرو ساال از کل تحلیل عامل و حوذف آن
از کل مقیاس درصورتیکه میزان اشوترا ک آن کمتور از
 3/32باشد بهعنوان مالکی از عدم وجود همبستگی بین
آن ساال با کل تست میباشد .در تحقیو حاضور ایون
میزان در تمامی سااتت در محدوده  3/11تا  3/67بود.
از اینرو ،با توجوه بوه اینکوه تموامی ضورایب اشوترا ک
سااتت ،بوا مقیواس بویش از  3/32میباشود ،میتووان
تحلیل عامل را با تأکید بر تمامی سااتت انجام داد.
در فرایند استخرا عوامل ،حداقل واریانس تبیین شده
باید  3/63باشد .در مواقتی که واریانس تبیین شده بیش
از  3/۲3باشد ،شورایط مرلووب روانسونجی در حیروه
استخرا عوامل ،انجوام گرفتوه اسوت کوه در پوژوهش
حاضر این مال ک مورد توجه قرار گرفته یا رعایت شوده
است[.]21
در جدول  2شاخصهای آمار توصیفی مربوط به زیور
مقیاس سالمت عمومی ارائه شده است.
در جوودول فوووق شوواخصهای گوورایش مرکووزی،
پراکندگی و توزیع زیر مقیاسهای پرسشونامه سوالمت
دو ماهنامه
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11/12
19/31
62/۲1
61/92
6۲/16

تتداد سوال
17
12
11
11
7

عمومی به وضوح آورده شده است.
جدول  1بیانگر نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه سالمت
عمومی  63ساالی میباشد .این جدول ،مترف واریوانس
تبیین شده میباشد که بوا اسوتناد بوه مجمووع بارهوای
عاملی مجذور شده مرتبط با استخرا عوامول ،میتووان
عنوان کرد که به سهم هر عامل در واریانس تبیین شدة
کل مقیاس ،متروف است .تزم بوه ذکور اسوت کوه از
سمت راست ،ستون اول مترف تتداد عوامل ،ستون دوم
مترف ارزش ویژه ،ستون سوم مترف میزان واریوانس و
ستون چهوارم متورف واریوانس مشوتر ک تبیوین شوده،
میباشد.
مشاهده میشود که بیشترین میزان سااتت بوه زیور
مقیاس عملکرد اجتماعی با  17پرسش و کمترین آن به
زیر مقیاس سوالمت کلوی بوا تتوداد  7پرسوش مربووط
میباشد.
با توجه به نموودار سونگریزه و جودول مشخصوههای
آماری پرسشنامه میتوان عنووان نموود کوه حوداکثر1 ،
عامل استخرا گردیده که عامل اول از واریانس تبیینی
باتیی برخوردار بوده و ایون مقودار در نموودار اسوکری،
بهگونهای دقی تر قابلمشاهده است.
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میانه
7
6
1
7
11
16

واریانس
1/69
11/36
11/12
19/13
11/62
191/19

انحراف متیار
2/16
1/92
1/61
6/21
7/61
26/11

ضریب کجی
3/13
3/99
3/11
3/26
3/26
3/16

ضریب کشیدگی
3/61
3/9۲
3/11
3/7۲
3/1۲
3/۲7

بررسی اعتبار و روایی نسخه فارسی پرسشنامه سالمت عمومی...

69

جدول  -6ماتریس سواتت و عوامل استخراجی قبل و بتد از چرخش واریماکس
ماتریس سواتت و عوامل استخراجی
6

- 3/11
-3/21
-3/29
-3/17
-3/11
-3/27
-3/17
-3/63
-3/1۲
-3/61
-3/16
-3/17

-3/11
-3/13
-3/26
-3/26
3/1۲

3/69
3/62
-3/26
3/27
3/69
3/61
3/69
3/16
3/6۲
3/11
3/66
3/62
3/12
3/16
3/61
3/61
3/67
3/72
3/66
3/1۲
3/67
3/67
3/73
3/6۲
3/62
3/61
3/7۲
3/72
3/67
3/71
3/66
3/61
3/7۲
3/62

-3/39
-3/31
3/23
-3/31
-3/39
-3/21
-3/16
-3/11
-3/13
-3/12
-3/39
-3/11
-3/31
-3/23
-3/21
-3/16
-3/21
-3/12
-3/27
-3/26
-3/11
-3/26
-3/21
-3/16
-3/13
-3/29
-3/29
-3/37
-3/11
-3/16
-3/11
-3/61
-3/1۲
-3/19

3/69
3/17
-3/62

3/13

3/11

پس از بررسوی جودول مواتریکس مالفوهها ،از روش
چرخش استفاده میشود تا از این طری بار عواملی هور
ساال ،با تأکید بر قرار گرفتن هور سواال در یکوی از 1
دو ماهنامه

6

1

3/6۲
3/11
3/66
3/1۲
3/69
3/61
3/62
3/16
3/6۲
3/1۲
3/63
3/6۲
3/61
3/13
3/19
3/67
3/66
3/67
3/36
3/27
3/19
3/6۲
3/61
3/67
3/69
3/11
3/1۲
3/62
3/61
3/66
3/62
3/11
3/1۲
3/61
3/19
3/16
3/6۲
3/61
3/6۲
3/11
3/11
3/1۲
3/61
3/67
3/17
3/61
3/16
3/12
3/61
3/13
3/76
3/11
3/61
3/76

عامل ،تتیین گردد .با تأکید بر اینکه در این تحقیو  ،از
روند تحلیل عامول تأییودی (Confirmatory Factor
) Analysisپیروی شده و روش مالفههای اصلی ()PC
دوره  ،15شماره  ،3مرداد و شهریور 1317
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سوال
1
2
1
6
1
6
7
۲
9
13
11
12
11
16
11
16
17
1۲
19
23
21
22
21
26
21
26
27
2۲
29
13
11
12
11
16
11
16
17
1۲
19
63
61
62
61
66
61
66
67
6۲
69
13
11
12
11
16
11
16
17
1۲
19
63

1
3/12
3/11
3/6۲
3/66
3/12
3/17
3/16
3/6۲
3/17
3/17
3/11
3/1۲
3/63
3/61
3/19
3/61
3/17
3/17
3/11
3/73
3/1

قبل از چرخش واریماکس
1
2

1

سوال
1
2
1
6
1
6
7
۲
9
13
11
12
11
16
11
16
17
1۲
19
23
21
22
21
26
21
26
27
2۲
29
13
11
12
11
16
11
16
17
1۲
19
63
61
62
61
66
61
66
67
6۲
69
13
11
12
11
16
11
16
17
1۲
19
63

1

بتد از چرخش واریماکس
1
2
3/19
3/61
3/61
3/73
3/66
3/61

شهناز طباطبایی و همکار

13

از اسووتخرا عواموول بکووار رفتووه اسووت ،روش چوورخش
حداکثر پراکنش) (Varimaxبکار برده میشود و جدول
زیر ،تحت عنوان ماتریس سااتت و عوامل اسوتخراجی
قبل و بتد از چرخش واریماکس مررح میگردد (جدول
.)6
اعتبار :برای بررسی پایایی از آزمون آلفای کرونبا و
روش دونیمه کردن استفاده شد تا همسانی درونوی زیور
مقیاسهای پرسشنامه سالمت عمومی برآورد شود کوه
در جدولهای  1و  6نشان داده شده است.
یافتههای جدول  1نشان داد ،با تأکید بر میزان ضریب
اعتبار به دست آمده که باتتر از  3/96میباشد ،میتوان
جدول  - 1بررسی اعتبار پرسشنامه از طری روش آلفای کرونبوا جهوت
بررسی تجانس درونی
ردی
1
2
1
6
1
6

متغیر
عملکرد اجتماعی
افسردگی
نشانگان جسمانی
اضرراب و اختالل خواب
سالمت کلی
سالمت عمومی

ضریب اعتبار
3/۲9
3/۲۲
3/۲7
3/93
3/71
3/96

جدول  -6بررسی اعتبار پرسشنامه با روش دو نیمه کردن آزمون با اصوالح
اسپیرمن -بروان
اصالح اسپیرمن-
دو نیمه کردن
متغیر
بروان
عملکرد اجتماعی
افسردگی
نشانگان جسمانی
اضرراب و اختالل خواب
سالمت کلی
سالمت عمومی

دو ماهنامه

3/71
3/77
3/76
3/۲3
3/12
3/۲3

3/۲6
3/۲7
3/۲1
3/۲9
3/21
3/۲۲
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بحث و نتیجهگیری
هدف تحقی حاضر بررسی اعتبوار و روایوی فورم 63
ساالی پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ برای استفاده
نیروی کوار بخوش صونتت ایوران میباشود .یافتوههای
پژوهش حاضر نشان میدهد اعتبوار و روایوی ویورایش
فارسی پرسشنامه سالمت عمومی فرم  63ساالی در بین
کارکنان ایرانی در بخش صنتت ،قابلقبول میباشود .در
این مرالته با روش تحلیول عواملی تاییودی ،پونج زیور
مقیاس به دست آمود کوه چهوار زیور مقیواس عملکورد
اجتموواعی ،افسووردگی ،نشووانگان جسوومانی ،اضوورراب و
اختالل خواب با مدل اصلی این پرسشنامه مرابقت دارد
و فقط عامل سالمت کلی بهعنوان پنجمین زیر مقیاس
پرسشوونامه سووالمت عمووومی ( )GHQ-60شناسووایی و
نامگذاری شد.
مرالتات پیشین نشان میدهند که در بررسی روایوی
این پرسشنامه بوهویژه فورم  63سواالی ،اغلوب از روش
تحلیل عاملی استفاده و اولین بار توسط گلدبرگ()1972
روایی این پرسشنامه از طری تحلیل عاملی محاسوبه و
چهوار خورده مقیواس عالئوم جسومانی ،اضورراب و
بیخوابی ،اختالل کارکرد اجتماعی و افسردگی به دست
آمد کوه بوا نتوایج ایون تحقیو مرابقوت دارد[ .]2،1در
مرالته اپستین و همکارانش کوه در سوال  1996میوان
سربازان ارتش آمریکا انجام دادند با استفاده از چورخش
واریماکس به هشت عامل ساختاری دسوت یافتنود کوه
شامل :شرمزدگی ناشی از افسردگی همراه با اضورراب،
عصبانیت و اختالل خواب ،خودکشوی ،اخوتالل خوواب،
کنارهگیری ،شکایت جسمانی ،اخوتالل مقابلوه ،اخوتالل
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شکل  -1نمودار سنگریزه (اسکری) زیر مقیاسهوای پرسشونامه سوالمت
عمومی

مررح نمود کوه سوااتت پرسشونامه سوالمت عموومی
دارای تجانس درونی است.
با تأکید بر میزان ضرایب همبستگی به دست آموده از
ارتباط بین دو نیمه سااتت (زو  -فورد) کوه در سورح
 α=3/31متنیدار است ،ارتباط مثبت متنیداری بین دو
نیمه آزمون وجوود دارد و پرسشونامه سوالمت عموومی
دارای تجانس درونی است که بهوضووح در جودول زیور
آمده است.

بررسی اعتبار و روایی نسخه فارسی پرسشنامه سالمت عمومی...

دو ماهنامه

برخوردار است چنانچه در مرالته حاضر ضوریب آلفوای
کرونبووا بوویش از  3/96بووه دسووت آموود .پایووایی ایوون
پرسشنامه توسط سازنده آن ،گلدبرگ و ویلیامز( )19۲۲با
استفاده از ضریب آلفای کرونبوا در محودوده  3/۲2توا
 3/91و به روش دو نیموه کوردن  3/91گوزارش شوده
اسووت[ .]22در خووار از کشووور بووهجز گلوودبرگ توسووط
اپستین و همکارانش فرم  63ساالی این پرسشنامه مورد
اعتبارسنجی قرار گرفت که نتایج آنها ،ضوریب آلفوای
کرونبا  3/۲1را نشوان داد[ .]11طباطبوایی در مرالتوه
خود در جمتیت ایرانی شواغل و بیکوار متلوول ،ضوریب
اعتبار پرسشنامه سالمت عمومی  63ساالی را بوا روش
آلفای کرونبا و بازآزمایی(با فاصله زمانی دو هفتوه) بوه
ترتیب  3/96و  3/73به دست آورد[.]6
در گووزارش دانشووگاه آکسووفورد ضووریب اعتبووار ایوون
پرسشوونامه در محوودوده  3/7۲تووا  3/91اعووالم شووده
اسووت[ .]21مرالتووات گسووتردهای بوور روی اعتبووار ایوون
پرسشنامه در فرمهای  2۲و  12ساالی آن گزارش شده
که از آن جمله میتوان در ایران به مرالته طباطبوایی و
همکاران ( )1193در بررسی سالمت عمومی نوبتکاران
با استفاده از فرم  2۲ساالی در یکی از صنایع اشاره کرد
کووه اعتبووار آن را از طری و ضووریب آلفووای کرونبووا
3/۲6بدست آوردند[ .]26یکوی از کامولترین مرالتوات،
پژوهش تقوی میباشد که جهت سنجش ثبات درونی از
ضریب آلفای کرونبا استفاده کرد که ضریب آلفا بورای
کل پرسشنامه  3/93و برای خورده آزمونهوای عالئوم
جسوومانی ،اضوورراب و بیخوووابی ،اخووتالل در کووارکرد
اجتماعی و افسوردگی بوه ترتیوب  3/61 ،3/۲6 ،3/76و
 3/۲۲بود که بسیار رضایتبخش اعالم شد[ .]17نظیفی
و همکوواران ( )1192در پووژوهش خووود ضووریب آلفووای
کرونبا را بورای خورده مقیاسهوای عالئوم جسومانی،
اضرراب و بیخوابی ،نارسوایی در عملکورد اجتمواعی و
افسردگی و کل مقیاس به ترتیوب ،3/76 ،3/۲۲ ،3/۲6
 3/۲9و  3/92را گووزارش کردنوود[ .]21مرالتووه حاضوور
بااعتبار سنجی این پژوهشها مشوابهت نزدیکوی دارد و
با تأکید بور تموامی یافتوههای مربووط بوه اعتبوار ایون
پرسشنامه ،میتوان مررح نمود که سوااتت پرسشونامه
دوره  ،15شماره  ،3مرداد و شهریور 1317
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انگیزه اجتماعی است که نتایج تحقی حاضر در برخی از
زیور مقیاسهووا بووا ایوون مرالتووه مشووابهت دارد[ .]11در
مرالتووهای کووه مولینووا ( )2332میووان جمتیووت شووهری
اسپانیا انجام داد با استفاده از چرخش واریمواکس شوش
زیرمقیاس بیماری عمومی ،اضرراب ،کاهش عزتنفس،
اختالل خوواب ،افسوردگی شودید ،اخوتالل در عملکورد
اجتماعی به دست آمد که با نتایج این پژوهش در چهوار
زیر مقیاس مشوتر ک اسوت[ .]12طباطبوایی ( )2331در
تحقی خود در زمینه تحلیل عاملی ایون پرسشونامه 63
ساالی در جمتیت ایرانی شاغل و بیکار متلول جسمی و
حرکتی به شش زیر مقیاس که عبارتند از  )1 :نشانگان
جسمانی )2 ،اضرراب و اختالل خوواب )1 ،اخوتالل در
عملکرد اجتماعی )6 ،افسردگی شدید)1 ،ضت عصبی و
 )6خودکشی (انهدام خود) دست یافوت .نتوایج پوژوهش
طباطبایی در دو بتد ضت عصبی و خودکشی بوا نتوایج
این پژوهش مشابهت ندارد که دلیل آن میتواند مربوط
به نمونههای متفاوت (افوراد متلوول جسومی حرکتوی و
افراد شاغل در بخش صنتت) موورد بررسوی در ایون دو
تحقی باشد[.]6
اگرچه پنج عامل در این مرالته به دست آمد اما ایون
تفاوت به اعتقاد گلدبرگ و ویلیوامز ،نواقا اسوتفاده از
پرسشنامه سالمت عموومی نیسوت و سواخت عواملی از
یا نمونه به نمونه دیگر تزم نیست ،مشابه باشود[.]22
همانطور کوه دیوده میشوود در اغلوب مرالتوات زیور
مقیاسهای به دست آمده ،مراب با نسوخههای اصولی
پرسشنامه نبودهاند که از آن جمله میتوان بوه پوژوهش
گین و همکارانش 231۲اشاره کرد که به دو زیر مقیاس
کارکرد اجتماعی و افسردگی دست یافتند .میتوان ایون
تفوواوت را متووأثر از جامتووه آموواری ،تفوواوت فرهنگووی و
برداشت متفواوت افوراد از سوااتت دانسوت .بوه دسوت
آوردن نتایجی که لزوما با نتایج تحلیل عامول گلودبرگ
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سالمت عمومی دارای تجانس درونوی و اعتبوار بواتیی
.است
از شواهد این پژوهش میتوان نتیجهگیری کورد کوه
، عملکورد اجتمواعی:تحلیل عاملی تاییدی پونج عامول
، اضرراب و اختالل خواب، نشانگان جسمانی،افسردگی
و سالمت عمومی کلی را در پاسخهای شورکتکنندگان
 ایون.(کارکنان متادن و صنایع متدنی) شناسایی میکند
پرسشنامه از همسانی درونی مناسب و روایی کافی برای
سنجش میزان سالمت عمومی این نمونه برخوردار است
 متتبور و روا بورای ایون،و میتواند بهعنوان ابزاری پایوا
 بوه عبوارت.گروه از کارکنان مورد اسوتفاده قورار گیورد
 این پرسشنامه میتواند بوهعنوان یوا راهنموای،دیگر
عملی برای اندازه گیری تتیین سرح سوالمت عموومی
 از ایون.کارکنان متادن و صنایع متدنی محسوب گوردد
 در تتموویم آن بووه کارکنووان در دیگوور بخشهووای،رو
.اقتصادی(خدمات و کشاورزی) باید با احتیاط عمل کرد
تقدیر و تشکر
این مرالته حاصل طرح تحقیقاتی است که به وسویله
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حمایت موالی شوده
 سرپرسوتان و، مراتب تشکر و قدردانی از مودیران.است
بهویژه کارکنان زحموتکش شورکت زغالسون پوروده
 سن آهن باف یزد و کارخانه سیمان زاوه تربت،طبس
 اعوالم، به سبب همکاری شایسته در اجرای این تحقی
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Abstract
Background and aims: Attention to the general health (physical, mental and social) of staff
is very important at the beginning of recruitment and in the period of their working life.
Therefore, a study of reliability and validity of Persian version of the General Health
Questionnaire (60- Items) was performed for industry staff (Mines and Mineral Industries)
of Iran in 2016.
Methods: 390 out of 1200 industry staff were randomly selected. The questionnaire was
prepared during the translation process. The validity assessed by confirmatory factor
analysis by Varimax rotation and for calculating reliability Cronbach's alpha and split-half
(Spearman test - Brown) was used.
Results: The results of factor analysis showed that the five subscales of the questionnaire:
social function, depression, somatic symptoms, anxiety and sleep disorder, and general
health. Cronbach’s Alpha coefficient was estimated 0.96 and its validity for sub-scales was
0.73-0.96.
Conclusion: The resulting of General Health Questionnaire-60Items was a successful
adaptation to use on the general health of industry staff (mines and mineral industries) in
Iran's population.
Keywords: General health questionnaire, Reliability, Validity, Staff, Industry.
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