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Abstract
Background and aim: Mitral Valve Prolapse (MVP) is one of the most common psychosomatic syndromes
in human beings. The general health of patients with chronic diseases is important for health care providers.
Since a valid tool is needed for general health assessments, this study was conducted in order to investigate
the validity of the General Health Questionnaire-28 (GHQ-28) in patients with MVP.
Methods: Construct validity was performed on 190 patients with MVP. Factors were extracted with
exploratory factor analysis with maximum likelihood and Promax rotation method. Then, 190 patients with
other MVP were studied for confirmatory factor analysis and the model fitness was evaluated.
Results: Exploratory factor analysis after the removal of seven items showed a four-factor construct for
GHQ-28. Four factor were depressive symptoms, physical symptoms, social functioning and anxiety
symptoms, respectively. These four factors explain 47.9% of the total variance of the general health in
patients with MVP. Due to that fact that all the regression coefficients in confirmatory factor analysis models
and fitness indices of confirmatory factor analysis were high (>0.5), the assumed model had a good fit.
Cronbach's alpha, omega McDonald, CR and the maximum reliability of the four factors extracted from the
21-item GHQ were greater than 0.7.
Conclusion: Based on the study results, the validity and confidence of the 21-item Persian version of the
GHQ has been confirmed. This tool can be used in screening and clinical studies related to the general health
dimensions of patients with MVP.
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زمینه و هدف :افتادگی دریچه میترال ( )MVPیکی از شایعترین بیماری دریچهای قلب در انسانهاست و توجه به سالمت عموومی آنوان بورای
ارائه دهندگان مراقبتهای بهداشتی مهم است .از آنجایی که برای ارزیابی سالمت عمومی به ابوزاری معتبور نیواز اسوت ،ایون مطالعوه بوه منروور
اعتبارسنجی پرسشنامه  28سؤالی سالمت عمومی ( )GHQ-28در بیماران مبتال به افتادگی دریچه میترال ،انجام شد.
روشها :برای روایی سازه از تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی استفاده شد .ابتدا بر اساس دادههای جمعآوری شوده از نمونوه  190نفوره از بیمواران
مبتال به افتادگی دریچه میترال ،تحلیل عامل اکتشافی با روش حداکثر درستنمایی و چرخش پرومکس انجام و عوامل موورد نرور اسوت راج شود.
سپس تحلیل عامل تأییدی با روش ت مین حداکثر درستنمایی بر روی دادههای جمعآوری شده از  190بیمار مبتال به افتادگی دریچه میترال دیگر،
انجام و تناسب مدل ارزیابی شد.
یافتهها :تحلیل عامل اکتشافی بعد از حذف هفت گویه ،یک ساختار چهار عاملی به ترتیب عالیم افسردگی ،عالیوم جسومانی ،کُونش اجتمواعی و
عالیم اضطراب را با  21گویه باقی مانده برای پرسشنامه سالمت عمومی در بیماران اُفتادگی دریچه میترال آشکار کرد .این چهار عامل در مجموو
 47/9درصد از واریانس کل پرسشنامه سالمت عمومی را در این نمونه توضیح میدهد .با توجه به باال بودن ( )<0/5تمامی ضورایب رگرسویونی در
مدلهای تحلیل عامل تأییدی و همچنین شاخصهای برازش تحلیل عامل تأییدی ،مدل مفروض از برازش مناسبی برخوردار بود .آلفوای کرونبوا،،
امگا مک دونالد CR ،و حداکثر قابلیت اطمینان چهار عامل است راج شده از پرسشنامه سالمت عمومی  21سؤالی بیشتر از  0/7بود.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد اعتبار و اعتماد نس ه  21سؤالی پرسشنامه سالمت عمومی برای بزرگساالن مبتال به افتادگی دریچه میترال مورد
تأیید قرار گرفته است و میتواند در غربالگری و مطالعات بالینی مرتبط با ابعاد سالمت عمومی این بیماران استفاده شود.
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در طی دهههای اخیر ،الگوی پیشرفت بیماریها از بیماریهای
واگیر به سمت بیماریهای مزمن تغییر یافته است .ماهیت
بیماریهای مزمن به گونهایست که عالوه بر فردِ مبتال،
خانوادهها ،نرام سالمت و جامعه را هم در طوالنی مدت درگیر
میکنند[ .]1در این بین ،اختالالت روان -تنی نو جدیدی از
این بیماریهاست که عوامل روانی و هیجانی در پیدایش آنها
دخالت دارند .در واقع این اختالالت نتیجه اثرات مضری هستند
که از تأثیرات روانی بر کنترل ارگانیک بافتها ناشی میشوند و
تا حدی از عوامل عاطفی نیز نشأت میگیرند[ .]2شیو
اختالالت روان -تنی در انگلستان  21/9درصد و در آمریکا و
کانادا به میزان  1/5تا  11درصد گزارش شده است[ .]3البته بر
طبق آمار سازمان بهداشت جهانی حدود هفت درصد از کل
جمعیت دنیا در معرض اختالالت خفیف روانی از جمله افسردگی
و اضطراب قرار دارند .در ایران نیز میزان ابتال به افسردگی و
اضطراب قریب به  21درصد گزارش شده است[ .]4به این
ترتیب توجه به سالمت عمومی مردم جامعه ،به ضروریات حال
حاضر سیستمهای سالمت در جوامع م تلف تبدیل شده
است[.]5
یکی از گروههایی که نیاز به بررسی و توجه از نرر سالمت
عمومی دارند ،بیماران مبتال به اُفتادگی دریچه میترال هستند.
زیرا اُفتادگی دریچه میترال یکی از بیماریهای مزمن است که
میزان بروز آن دو تا سه درصد در سال گزارش شده و تصور
میشود با آریتمیهای بطنی همراه باشد[ .]6از آنجایی که
اُفتادگی دریچه میترال میتواند به عنوان یک بیماری همراه و با
عوارض مکرر و جدی از جمله سکته مغزی ،فیبریالسیون
دهلیزی ،نارسایی قلبی و حتی مرگ ناگهانی نشان داده شود؛ با
اهمیت است[ .]7،8از سوی دیگر ،اُفتادگی دریچه میترال به
عنوان یکی از ناهنجاریهای دریچهای قلب خصوصاً در زنان
جوان محسوب میشود[ .]9تراهرات بالینی آن شامل درد قفسه
سینه ،تنگی نفس ،تپش قلب ،سنکوپ ،حمالت وحشتزدگی،
اضطراب ،افسردگی و خستگی است[ ]10به طوری که نتایج
یک مطالعهی متاآنالیز در سال  2019نشان داد شیو اُفتادگی
دریچه میترال در افراد مبتال به اختالل پانیک  27/2درصد بوده
است؛ به بیان دیگر تقریباً از هر چهار نفر فرد مبتال به اختالل
پانیک یک نفر دچار اُفتادگی دریچه میترال بود[.]11
به این ترتیب ممکن است افراد مبتال به اُفتادگی دریچه میترال،
اضطراب بیشتری تحمل کنند و نیاز به خودمراقبتی روز به روز
در آنها افزایش یابد و از سمت دیگر ممکن است افراد مبتال به
اختالالت اضطرابی مدتها از اُفتادگی دریچه میترال رنج ببرند
و سالها با یک ناهنجاری قلبی درمان نشده زندگی کنند[.]6،9
در واقع از آنجایی که اختالالت روان -تنی گروه بزرگی از
بیماریهای مزمن هستند و عالئم قلبی عروقی یکی از

مهمترین عالئم جسمی آنها است[ ،]12الزم است تا بررسی
صحیحی از وضعیت سالمت عمومی افراد مبتال به بیماریهای
مزمن از جمله اُفتادگی دریچه میترال در دست داشته باشیم.
اهمیت این موضو با این یافته از مطالعه مومنینژاد و همکاران
( )2012بیشتر میشود که "افرادی که دچار اختالل در سالمت
عمومی بودند احتمال اینکه دچار سکته قلبی شوند بیشتر بوده
است"[ .]13بنابراین در افراد مبتال به بیماریهای مزمن که
هدف از درمان ،بهبود عملکرد آنها ،کنترل عالئم و پیشرفت
بیماریست ،توجه به سالمت عمومی از اهمیت زیادی برخوردار
است[.]5
سالمت عمومی ،وضعیت سالمتی فرد از نرر جسمی و روانی
است و مجموعهای از عالیم جسمانی ،اضطراب و بیخوابی،
اختالل در کُنش اجتماعی و افسردگی را در برمیگیرد[ .]14به
عبارت دیگر سالمت عمومی را میتوان پاسخ سه گانه جسمی،
روانی و اجتماعی نسبت به محرکهای داخلی و خارجی در
جهت نگهداری ثُبات و راحتی تعریف کرد[ .]15برای بررسی
سطح سالمت عمومی افراد نیاز به ابزاری روا و پایا است که
سالمت روانی و عمومی آنها را بسنجد و نتایجی درست در
اختیار ما قرار دهد؛ یکی از ابزارهای موجود در این زمینه
پرسشنامه سالمت عمومی )Goldberg and Hillier (1979
است که جزو ابزارهای غربالگری اختالالت روانی محسوب
میشود و تاکنون تأثیر زیادی در پیشرفت پژوهشهای علوم
رفتاری و روانپزشکی داشته[ ]16،17و در مطالعات روز دنیا از
جمله پاندمی کووید 19 -استفاده شده است[ .]18نس ه فارسی
این ابزار در جمعیتهای م تلف ایرانی از جمله آسیب تروماتیک
مغزی[ ،]19اختالالت روانپزشکی[ ]20و زنان نابارور [،]21
مورد اعتباریابی و روانسنجی قرار گرفته است .به طور مثال
مطالعه نورباال و همکاران ( )2009در جمعیت خانوارهای شهر
تهران ،ضریب همبستگی ( )r=0/85را گزارش کردهاند که
گویای پایایی باالی پرسشنامه سالمت عمومی  28سؤالی
( )General Health Questionnaire-28, GHQ-28بوده
است[ .]17همچنین یافتههای پژوهش نریفی و همکاران
( )2014نیز در گروه  415نفری از کادر پزشک و پرستار شاغل
در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان حاکی
از آن بود که همهی خُرد مقیاسهای پرسشنامه حاضر ،آلفای
کرونبا ،باالتر از  0/74داشتند و نشاندهندهی همسانی درونی
مناسب آن برای سنجش سالمت عمومی نمونهها بوده
است[.]22
با وجود استفاده مکرر از نس ه فارسی این ابزار در گروههای
م تلف جمعیت ایرانی ،اما جستجوی ما برای یافتن مطالعهای
که اعتبار ابزار را در بررسی سالمت عمومی بیماران مبتال به
اُفتادگی دریچه میترال گزارش کند ،نتیجهای در بر نداشت.
بنابراین با توجه به اهمیت اُفتادگی دریچه میترال به عنوان یکی
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از بیماریهای شایع دریچهای از یک سو و اهمیت توجه به
سالمت عمومی این گروه از بیماران مزمن از سوی دیگر ،نیاز به
اعتباریابی نس ه فارسی ابزار بررسی سالمت عمومی در بیماران
مبتال به اُفتادگی دریچه میترال ،ضروری و مهم بنرر میرسد؛ تا
بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی ،به سالمت این افراد
که رفاه کامل جسمی ،روانی و اجتماعی است و نه فقط فقدان
بیماری و یا ناتوانی[ ،]9توجه کرده باشیم .لذا این مطالعه با
رویکرد روششناسی و با هدف اعتباریابی پرسشنامه بررسی
سالمت عمومی در بیماران مبتال به اُفتادگی دریچه میترال
انجام شد.

روشها

سال  Mokkink 2010و همکاران این چک لیست را برای
ارزیابی کیفیت ابزارهای اندازهگیری سالمت توسعه دادند[ .]26از
آنجایی که نس ه فارسی این ابزار از سالها قبل به وفور در
جمعیتهای م تلف ایرانی مورد استفاده قرار گرفته است؛ لذا
روند انجام ترجمه ،روایی صوری و محتوایی مجدد در این مطالعه
انجام نشد .آزمون فرضیه هم اهداف مطالعه ما نبوده است؛ لذا بر
اساس معیارهای توصیه شده توسط چک لیست کاسمین ،در این
مطالعه روایی سازه ،ثبات درونی و پایایی ابزار مورد بررسی قرار
گرفت .این پژوهش پس از تصویب در معاونت پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی مازندران و دریافت کد اخالق
 IR.MAZUMS.REC.1398.1344انجام شد .بیماران بعد از
دریافت توضیحات الزم در مورد اهداف پژوهش ،با رضایت
آگاهانه وارد مطالعه شدند .بیمارانی که بر اساس پرسشنامه
تکمیل شده ،از نرر سالمت عمومی مشکوک بودند به بررسی
بیشتر توصیه شدند.
جهت ارزیابی روایی سازه تحلیل عامل اکتشافی با روش حداکثر
درستنمایی و چرخش پرومکس به کمک نرمافزار SPSS26
انجام شد .شاخص کایزرمایر-آلکین ( )KMOو آزمون بارتلت نیز
برای بررسی کفایت نمونهگیری مورد استفاده قرار گرفت .شاخص
کایزرمایر-آلکین >  0/9عالی در نرر گرفته شد .تعیین تعداد
عوامل است راجی نیز با روش تجزیه و تحلیل Horn Parallel
به کمک افزونه  SPSS R-Menu 0/2صورت گرفت .حضور
گویه در عامل بر اساس بار عاملی حداقل  0/3تعیین شد.
همچنین تحلیل عامل تأییدی با روش ت مین حداکثر
درستنمایی بر روی ب ش دوم نمونه که  190بیمار مبتال به
اُفتادگی دریچه میترال بودهاند ،انجام شد .تناسب مدل با توجه به
(،)IFI>0.9( ،)CFI>0.9( ،)RMSEA<0.08( ،)CBIN/DF<2
(،)AGFI>0.5( ،)PNFI>0.5( ،)PCFI>0.5( ،)TLI>0.9
ارزیابی شد.
جهت تعیین روایی همگرا و واگرا از روش  Fornellو Larcker
استفاده و بدین منرور ،میانگین واریانس است راجی ( Average
) ،Variance Extracted, AVEحداکثر مجذور واریانس
مشترک ()Maximum common Square Variance, MSV
برآورد شد AVE .بیشتر از  0/5نشاندهنده روایی همگراست و
هنگامی که  AVEبزرگتر از  MSVباشد ،روایی واگرا تأیید
میشود .جهت بررسی همسانی درونی از ضرایب آلفای کرونبا،
( ،)αاُمگا مکدونالد ( )Ωمیانگین همبستگی بین گویه
دوره  ،15شماره 1401 ،2

] [ Downloaded from jccnursing.com on 2023-01-10

مجله پرستاری مراقبتهای ویژه

based Standards for the selection of health
) Measurement Instruments- COSMINاستفاده شد .در
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مطالعه حاضر از نو روششناسی است .مراجعین به کلینیک قلب
شهرستان آمل در سال  1397-1399وارد مطالعه شدند.
معیارهای ورود به مطالعه شامل ابتال به اُفتادگی دریچه میترال
که از طریق یک مت صص دارای فلوشیپ اکوکاردیوگرافی توسط
دستگاه  GE VIVID VII Dimensionتأیید شده باشد ،داشتن
سواد خواندن و نوشتن ،تکلم به زبان فارسی و سن بین  18تا 50
سال و معیارهای خروج از مطالعه شامل هر گونه اختالل در
برقراری ارتباط ،وقایع عاطفی و اختالل سالمتی اخیر بودند .از
آنجایی که  MacCallumو همکاران ( )1999حداقل تعداد 200
نمونه را برای تحلیل عامل کافی دانستهاند[ ،]23بدین ترتیب
 200نمونه برای تحلیل عامل اکتشافی و  200نمونه دیگر برای
تحلیل عامل تأییدی جمعآوری شد .نمونههای مورد نرر به روش
آسان و در دسترس وارد مطالعه شدند؛ به طوری که افراد واجد
شرایط شکل کاغذی پرسشنامه سالمت عمومی  28سؤالی را
دریافت کردند و پس از تکمیل آن به شکل خود ایفا به پژوهشگر
تحویل دادند .با حذف پرسشنامههای م دوش شده و ناکامل،
 190پرسشنامه در هر مرحله (مجموعاً  380نمونه) باقی ماند و
مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت .ابزار مورد استفاده در مطالعه،
نس ه فارسی فرم  28سؤالی پرسشنامه سالمت عمومی بود .این
پرسشنامه توسط  Goldberg and Hillierدر سال  1979توسعه
داده شد و از ابزارهای غربالگری اختالالت روانی محسوب
میشود[ .]24همچنین این پرسشنامه تأثیر قابلتوجهی در
پیشرفت پژوهشهای علوم رفتاری و روانپزشکی داشته است.
ابزار مورد نرر ابعاد م تلفی از سالمت عمومی شاملِ عالیم
جسمانی ،اضطرابی و اختالل خواب ،اختالل در کارکرد اجتماعی
و افسردگی را مورد ارزیابی قرار میدهد[ .]4،25گویههای این
پرسشنامه با طیف چهار گزینهای خیر ،کمی ،زیاد و خیلی زیاد؛ و
نمرهبندی صفر تا  3پاسخ داده میشوند .حداقل و حداکثر
نمرهگذاری در این پرسشنامه صفر تا  84است .این پرسشنامه
دارای نقطه برش  23بوده و کسب نمرات باالتر از  23اختالل در

سالمت عمومی فرد را مطرح مینماید .هر حیطه نیز دارای هفت
سؤال مجزا بوده و کسب نمرات باالتر از هفت  ،نشاندهنده
احتمال اختالل در سالمت عمومی فرد در بُعد مربوطه است[.]17
برای انجام روانسنجی از چک لیست کاسمین (‐Consensus

ویژگیهای روانسنجی نس ه فارسی پرسشنامه سالمت عمومی در بیماران مبتال به اُفتادگی دریچه میترال :یک مطالعه روش شناسی 5 /

( )Average Inter-item Correlation, AICو حداکثر پایایی
( )Maximum Reliability Hکه با مقدار (>  )0/7خوب در
نرر گرفته شد ،ارزیابی شد .میانگین همبستگی بین گویه  0/2تا
 0/4خوب در نرر گرفته شد .جهت ارزیابی پایایی سازه از پایایی
مرکب ( )Composite Reliability, CRکه در مدلسازی
معادالت ساختاری جایگزین ضریب آلفای کرونبا ،است ،استفاده
شد که مقدار ( )>0/7قابل قبول در نرر گرفته شد[ .]27در
نهایت ،برای بررسی توزیع طبیعی دادهها و بررسی وجود دادههای
پرت ،توزیع تک و چند متغیره دادهها ارزیابی شد .دادههای پرت
چند متغیره با استفاده از (()Malalanobis d-Square)P<0.001
و نقض کشیدگی چند متغیره با استفاده از ضریب Mardia
(باالی  )8ارزیابی شد.

متأهل ( 75/8درصد) ،دارای مدرک تحصیلی لیسانس (37/6
درصد) ،وضعیت مالی متوسط ( 70/4درصد) و فاقد ابتال به
بیماری مزمن قبلی ( 80/9درصد) بودند.
در تحلیل عامل اکتشافی ،شاخص کایزرمایر-آلکین  0/857و
مقدار آزمون بارتلت  919 /38بود ( .)P<0/001همچنین بعد از
حذف هفت گویه (گویههای )5،6،11،15،16،17،23از پرسشنامه
اولیه ،چهار عامل از  21گویه باقی مانده است راج و به ترتیب
عالیم افسردگی ،عالیم جسمانی ،کُنش اجتماعی و عالیم
اضطراب نامگذاری شدند .در واقع با توجه به نتایج تحلیل عامل
اکتشافی یک ساختار چهار عاملی را برای پرسشنامه سالمت
عمومی در بیماران اُفتادگی دریچه میترال نشان داده شد و مقادیر
ویژه و درصد واریانس این چهار عامل در جدول یک تبیین شد.
این چهار عامل 47/9 ،درصد از واریانس کل پرسشنامه سالمت

جدول یک .عوامل اکتشافی استخراج شده از  21گویه پرسشنامه سالمت عمومی
گویه

عاملی

 .27متوجه شدهاید که آرزو کنید کاش مرده بودید و از همه چیز خالص میشدید؟
 .24احساس کردهاید که دنیا ارزش ماندن ندارد؟
 .28متوجه شدهاید که فکر پایان دادن به زندگی مرتب به ذهنتان میآید؟
 .25در مورد امکان اینکه خود را از بین ببرید فکر کردهاید؟
 .22فکر میکنید که فرد بی ارزشی هستید؟
 .2احساس کردهاید که به یک داروی تقویتی خوب نیاز دارید؟
 .4احساس کردهاید که بیمار هستید؟

*h2

(درصد
واریانس)

0/614

0/422

 .1آیا اخیراً احساس کردهاید کامالً خوب و سالم هستید؟
 .3احساس می کنید که ناتوان و از پا افتاده شدهاید؟
 .7حالتهای سرد و گرم شدن داشتهاید؟
 .12بدون دلیل هراسان و وحشت زده شدهاید؟
 .18از نحوه انجام وظایفتان راضی بودهاید؟
 .20توانایی تصمیمگیری درباره مسایل را داشتهاید؟
 .19احساس کردهاید که نقش مفیدی در انجام کارها به عهده دارید؟

0/610
0/599
0/523
0/380
0/845
0/745

0/421
0/521
0/422
0/351
0/659
0/562

0/720

0/536

 .21قادر بودهاید از فعالیتهای روزمره زندگی لذت ببرید؟

0/607

0/493

 .26متوجه شدهاید اوقاتی بوده که به سبب اعصاب خراب ،قادر به انجام هیچ کاری نبودید؟

0/756

0/698

 .9بعد از خواب رفتن مشکلی در تداوم خواب داشتهاید؟

0/744

0/444

 .10احساس کردهاید به طور مداوم تحت فشار هستید؟

0/673

0/624

 .14به طور مداوم عصبی و حساس شدهاید؟

0/664

0/688

 .8آیا در اثر نگرانی دچار بیخوابی شدهاید؟

0/550

0/471

 .13احساس کردهاید که کارها بیش از حد توانایی شماست؟

0/387

0/478

(3/121 )14/86

(2/316 )11/02

(2/155 )10/26

(2/471 )11/76

*Communalities

یافتهها
تعداد کل شرکتکنندگان مطالعه حاضر  380نفر و میانگین سنی
آنها  41/21±11/71سال بود .بیشتر آنها زنان ( 64/3درصد)،
2022, Vol. 15, No.2

عمومی را در این نمونه توضیح میدهد .با توجه به باال بودن
( )<0/5تمامی ضرایب رگرسیونی در مدلهای تحلیل عامل
تأییدی و همچنین شاخصهای برازش تحلیل عامل تأییدی،
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0/923
0/858
0/827
0/754
0/530
0/889

0/841
0/802
0/633
0/679
0/557
0/627
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عالیم جسمانی

عالیم افسردگی

عاملها
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مدل مفروض از برازش مناسبی برخوردار بود (،)X2=424/215
(،)PCFI=0/856( ،)P<0/001( ،)df=183( ،)n=190
(،)،IFI=0/969( ،)RMSEA=0/067( ،)PNFI=0/889
( ،)CFI=0/967و (( )AGFI=0/728جدول دو ،شکل یک و
شکل دو) .گویههای حذف شده این موارد را شامل شد« :آیا طی
یک ماه گذشته سردرد داشتهاید؟؛ آیا احساس کردهاید که سرتان
را محکم با چیزی مثل دستمال بستهاند یا فشاری به سرتان وارد

که نشان میدهد این عوامل دارای اعتبار همگرا خوب اما بدون
تفکیک هستند (جدول سه) .از طرفی دیگر  MSVعامل سوم
(کُنش اجتماعی) و چهارم (عالیم اضطراب) بیش از  AVEبود و
نشان داد روایی واگرا در این ب ش مورد تأیید نیست .بنابراین،
 CFAمرتبه دوم انجام و شاخصهای برازش مدل در جدول دو
نشان داده شد.

جدول دو .شاخص های برازش تحلیل عامل تأییدی مرحله اول و دوم پرسشنامه سالمت عمومی21-
Χ2

شاخص
تحلیل عامل
تأییدی مرتبه
اول
تحلیل عامل
تأییدی مرتبه
دوم

df

CMIN/DF

P-value

RIMSEA
)(CI 90%

PNFI

PCFI

TLI

IFI

CFI

424/215

183

>0/001

2/318

0/067

0/889

0/856

0/947

0/969

0/967

447/256

186

>0/001

2/404

0/069

0/883

0/851

0/947

0/969

0/969

;DF, Degree of freedom
;PCFI, Parsimonious Comparative Fit Index
;PNFI, Parsimonious Normed Fit Index
;CMIN/DF, Minimum Discrepancy Function divided by Degrees of Freedom
;RMSEA, Root Mean Square Error of Approximation
;TLI, Tucker-Lewis Index
CFI, Comparative Fit Index,
IFI, Incremental Fit Index, Fitness indexes,
(PNFI, PCFI (>0.5); TLI, IFI, CFI )0.9>(, RMSEA (<0.08), CMIN/DF (<3 good, <5 acceptable

جدول سه .شاخصهای اعتبار همگرا ،واگرا و سازگاری داخلی سالمت عمومی 21-برای تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول ()n=190
شاخص

CR

AVE

MSV

)Max R(H

عالیم افسردگی

0/786

0/482

0/587

0/796

عالیم جسمانی

0/941

0/762

0/340

0/945

کُنش اجتماعی

0/858

0/504

0/656

0/867

عالیم اضطراب

0/840

0/468

0/656

0/847
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0/940
()0/923-0/954
0/856
()0/816-0/890
0/779
()0/713-0/833
0/839
()0/794-0/877

0/941

0/760

0/858

0/498

0/784

0/496

0/841

0/466

است .نتایج مطالعه حاضر ،با کاهش هفت گویه ،از اعتماد و اعتبار
درونی نس ه فارسی پرسشنامه سالمت عمومی  21سؤالی و چهار
عاملی (عالیم افسردگی ،عالیم جسمانی ،کُنش اجتماعی و
عالیم اضطراب) در بین بیماران مبتال به اُفتادگی دریچه میترال
پشتیبانی میکنند .چهار عامل پیدا شده در پژوهش حاضر مشابه
مطالعه () ]24[ )Goldberg and Hillier (1979و مطابق با
دوره  ،15شماره 1401 ،2
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انجام میدهید؟ و آیا احساس کردهاید که زندگی کامالً ناامید
کننده است؟
آلفای کرونبا ،،اُمگا مک دونالد CR ،و حداکثر قابلیت اطمینان
چهار عامل است راج شده از پرسشنامه سالمت عمومی  21سؤالی
بسیار عالی بود .ارزش  AICعوامل نیز خوب گزارش شد .در
مورد اعتبار همگرا و واگرا AVE ،دو عامل بیشتر از  MSVبود

)Alpha (CI 95%

Omega

AIC
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میشود؟؛ آیا عصبانی و بدخُلق شدهاید؟؛ آیا توانستهاید خودتان را
مشغول و سرگرم نگه دارید؟؛ آیا برای انجام کارها بیش از گذشته
وقت صرف کردهاید؟؛ آیا احساس کردهاید که کارها را به خوبی

بحث
این مطالعه با هدف اعتباریابی پرسشنامه سالمت عمومی 28
سؤالی در بیماران مبتال به اُفتادگی دریچه میترال انجام شده

ویژگیهای روانسنجی نس ه فارسی پرسشنامه سالمت عمومی در بیماران مبتال به اُفتادگی دریچه میترال :یک مطالعه روش شناسی 7 /

شکل  .1مرتبه اول تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه سالمت عمومی)n=190( 21-
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اولین مطالعهی فارسی تحلیل عامل اکتشافی در ایران توسط
نورباال و همکاران ( )2009است [ .]17همراستا با این یافتهها،
نتایج مطالعات انجام شده در ایران [ ]22-20و سایر کشورها
ازجمله مالزی[ ،]28اسپانیا[ ،]29کردستان عراق[ ]30و پرو[]31
ساختار نس ه چهار عاملی را تأیید میکند؛ اما Kumaranayake
و همکاران ( )2016در مطالعهی خود معتقدند که میتوان
پرسشنامه  GHQ-28را در سه عامل عالیم جسمانی ،اختالل
عملکرد اجتماعی و افسردگی شدید گروهبندی کرد؛ به این

صورت که عامل "اضطراب و بیخوابی" در یکی از عوامل
افسردگی شدید یا عالیم جسمانی ادغام شود؛ چرا که بر اساس
تجزیه و تحلیلها تقریباً نیمی از گویههای متعلق به این خرده
مقیاس در هر دو عامل مذکور بارگذاری میشوند[ .]32این مطالعه
همچنین با نتایج مطالعهی مولوی ( )2002که معتقدست ساختار
سه عاملی برای پرسشنامه  GHQ-28مناسبتر به نرر میرسد،
مشابهت دارد []33؛ و با یافتههای ما در تضاد است .به عالوه
همسو با نتایج مطالعهی ما ،یافتههای  Seabraو همکاران
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شکل  .2مرتبه دوم تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه سالمت عمومی)n=190( 21-
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( )2021نیز بر روی  1264پرستار پرتغالی نشان داد ،تحلیل عاملی
اکتشافی بر روی پرسشنامه  GHQ-28منجر به حذف چهار
گویهی  21 ،16 ،3و  26شد اما با این حال مقادیر پرسشنامه
سالمت عمومی تغییر چندانی نداشت؛ چرا که علت آن را
همپوشانی حاالت روانی افراد و تأثیر آن بر یکدیگر
میدانستند[ .]34بنابراین دلیل کاهش عوامل و گویهها در مطالعه
ما و سایر مطالعات مشابه میتواند به علت وجود قرابت مفهومی و
تعامل بین ساختارهای نرری عوامل خصوصاً بین عوامل عالیم
جسمانی و اضطراب ،بین اختالل عملکرد اجتماعی و عالیم
جسمانی ،بین اضطراب و اختالل عملکرد اجتماعی و در نهایت
بین افسردگی و اضطراب باشد[ .]23البته مهمترین نکته قوت
پرسشنامه حاضر کمتر شدن تعداد گویههاست که پاسخدهی به
آن را برای آزمودنیها راحتتر و قابل پذیرشتر میکند.
در مطالعه حاضر ،بر اساس یافتههای حاصل از تحلیل عامل
اکتشافی 47/9 ،درصد از واریانس کل پرسشنامه سالمت عمومی
توسط چهار عامل کشف شده ،تبیین میشود؛ به طوری که عامل
"عالیم افسردگی" قویترین عامل در بین چهار عامل موجود
بود؛ با این حال این مقادیر در سایر مطالعات متفاوت گزارش شد
( .)19،20،22در مطالعه ما این عوامل به ترتیب در چهار حوزه
عالیم افسردگی ،عالیم جسمانی ،کُنش اجتماعی و عالیم
اضطراب میگنجند؛ اما در مطالعهی Goldberg and Hillier
) (1979عامل "عالیم جسمانی" اهمیت بیشتری نسبت به سایر
عوامل داشت[]24؛ در صورتی که در مطالعه ما عامل "عالیم
افسردگی" نقش جدیتری را ایفا نموده است .این عامل با مفهوم
اینکه زندگی کامالً ناامید کننده است و با نشانههای احساس
بیارزش بودن ،ناتوانی در انجام کارها ،داشتن افکار خودکشی و
آرزوی مرگ تبیین میشود[ .]35،36این تفاوت در مطالعه تقوی
( )2002با جامعه هدف دانشجویان دانشگاه شیراز نیز دیده شد
()37؛ که به اعتقاد ) Goldberg and Williams (1987وجود
این تفاوتها میتواند به علت متغیرهای جمعیتشناختی،
اجتماعی و فرهنگی آزمودنیها باشد[]38؛ چرا که
مشارکتکنندگان مطالعه تقوی و مطالعه حاضر از جمعیت ایرانی
بودهاند ،در حالی که مطالعات م الف جوامع غیر ایرانی را شامل
میشدند.
دومین و سومین عامل از عوامل پرسشنامه حاضر به ترتیب ،عاملِ
عالیم جسمانی با شش گویه و عاملِ کُنش اجتماعی با چهار
گویه است .عامل "عالیم جسمانی" وضعیت سالمت عمومی و
نشانههای جسمی فرد را که در یک ماه گذشته تجربه داشته،
مورد بررسی قرار میدهد؛ به عنوان مثال" ،احساس کردهاید که
به یک داروی تقویتی خوب نیاز دارید؟" و عامل"کُنش
اجتماعی" داشتن قدرت تصمیمگیری ،احساس مفید بودن در
زندگی ،توانایی فرد در انجام فعالیتهای روزمره و لذت بردن از
آن را تبیین مینماید؛ به عنوان مثال" ،از نحوه انجام وظایفتان

راضی بودهاید؟"[ .]36،37هم راستا با نتایج ما ،سایر مطالعات نیز
واریانس دو عامل عالیم جسمانی و کُنش اجتماعی را نزدیک به
هم گزارش کردند و به عنوان مقیاسهای مهمی در نرر گرفتند
[]24،39؛ گرچه  Kockو همکاران ( )2014در مطالعهی خود
جهت بررسی سالمت عمومی  523سیاه پوست آفریقای جنوبی
دریافتند ،فاکتورهای عالیم جسمانی به همراه اختالل عملکرد
ش صی ،بار عاملی نامطلوبی دارند و گفته میشود این فاکتورها
بایستی در محدودهی وسیعتری از اختالالت روانی ادغام شوند
[ .]40یک دلیل قابل قبول میتواند وجود تعامل و نزدیکی
مفاهیم عاملهای است راج شده و نیز تفاوتهای جمعیتشناختی
افراد مورد مطالعه باشد.
آخرین عامل از پرسشنامه حاضر" ،عالیم اضطراب" با شش گویه
است .در بیشتر پژوهشهای گزارش شده ،اختالالت اضطرابی از
جمله اختالل پانیک از شایعترین عوارض بیماری اُفتادگی دریچه
میترال محسوب میشوند[ .]11،41بررسی انجام شده در ایران نیز
چنین نتیجهای را توجیه میکند[ .]42در همین راستا سایر
مطالعات انجام شده در ایران توسط شایان و همکاران ( )2015و
رضایی و همکاران ( )2011نیز به وجود این عامل ،تحت عنوان
"اضطراب و بیخوابی" اشاره داشتند[" .]19،21عالیم اضطراب"
به عنوان نشانههای بالینی اضطراب شدید ،تحت فشار بودن،
عصبانیت و دلشوره ،بیخوابی ،داشتن هراس و وحشت تعریف
میشود[ Rita .]36،37و همکاران ( )2020در پاندمی کووید،19-
مطالعهای با هدف روانسنجی پرسشنامه سالمت عمومی 28
سؤالی انجام دادند و بر اساس تحلیل عاملی تأییدی دریافتند،
سطوح باالیی از اضطراب و اختالل عملکرد اجتماعی در
آزمودنیهای مورد بررسی وجود دارد؛ که به گفته خودشان این
یافته میتواند به دنبال همهگیری حاضر حاصل شده باشد[.]31
در همین راستا قنبرنژاد و همکاران ( )2013نیز در مطالعه خود بر
روی بیماران پوستی به این نکته اذعان داشتند که همبستگی
بسیار زیاد بین عامل اضطراب با سایر عوامل ،آن را به جنبه قابل
توجهی از اختالالت روانپزشکی در پرسشنامه  GHQ-28تبدیل
کرده است؛ بدین جهت که بیماران پوستی به شدت از عالیم آن
رنج میبرند و بازگشت به زندگی عادی برایشان آزاردهنده
است[ .]43به عالوه در مطالعهی  Molinaو همکاران (،)2006
فاکتور اضطرابی در قالب "اختالل خواب" بیان شد که این عامل
نسبت به سایر مقیاسها از بار عاملی باالتری برخوردار بود[.]29
اگر چه همه مطالعات فوق به عامل اضطراب در پرسشنامه
سالمت عمومی اذعان داشتند ،اما هر کدام میزان اهمیت و
ساختار گویهای متفاوتی را برای این عامل بیان نمودهاند .دلیل
این یافتههای متفاوت میتواند ماهیت بیماری همراه یا
ویژگیهای جمعیت مورد مطالعه باشد؛ چرا که ماهیت برخی
بیماریها با تأثیر بیشتر بر الگو و کیفیت خواب و عملکرد بیماران،
سالمت عمومی آنان را تحت تأثیر قرار میدهد.
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سطح باالی اعتماد ابزار ،از دیگر یافتههای مطالعه ماست .نتایج
نشان داد ساختار چهار عاملی پرسشنامه سالمت عمومی با 21
سؤال از پایایی قابل قبولی برخوردار بود .در همین راستا ،سایر
مطالعات انجام شده در این حوزه نیز پایایی باالیی را هم برای
نس ه چهار عاملی[ ]22،37و هم سایر نُسخ[ ]33،34گزارش
نمودند .پایایی کافی عوامل ،نشاندهنده این است که ثبات درونی
گویهها در هر عامل به حد کافی و قابل قبولی تبیینکنندهی
مفهوم آن عامل بوده است .البته  AICبیشتر از  0/4احتمال باال
بودن تعداد گویه را در هر عامل مطرح میکند امّا سایر شاخصها،
پایایی عوامل است راج شده را تأیید میکنند.
مهمترین محدودیت مطالعه ما این بود که نمونهها از بین
مراجعین به درمانگاههای قلب به صورت نمونهگیری آسان
انت اب شدند و از آنجایی که قسمتی از نمونهگیری در دوران
همهگیری کووید 19-انجام شده است ،ممکن است برخی بیماران
با حساسیت بیشتر نسبت به این بیماری ،به درمانگاهها مراجعه
ننموده باشند .محدودیت دیگر این مطالعه این است که به علت
مراجعه نامنرم بیماران در زمان همهگیری کرونا ،انجام آزمون-
بازآزمون برای تعیین ثبات ابزار امکانپذیر نشد .نکته دیگر این
است که در بررسیهای بالینی سرپایی مرسوم ،همه بیماران
پروالپس دریچه میترال مورد معاینه روانپزشکی قرار نمیگیرند،
در این پژوهش از استاندارد طالیی همزمان برای افتراق
وضعیتهای م تلف سالمت عمومی بهرهمند نبودهایم؛ لذا از
گزارش نقطه برش بالینی صرف نرر کردهایم.
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