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-GHQمطالعه مقدماتي اعتباريابي و تعيين نمره ي برش پرسش نامه هاي 

   بر روي دانشجويان جديدالورود دانشگاه شاهدGHQ-12 و 28
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  مقدمه

 بـدين  كـه  اسـت  روانـي  بيماريهاي به ابتال خطر معرض در دانشجويان اييشناس دانشجوييي   مشاوره مراكز اهداف از كيي

 پرسش نامـه   زمينه اين در ابزارها پركاربردترين از يكي .گردد مي استفاده رواني سالمت غربالگري هاي پرسش نامه  از منظور

GHQ-28 پرسـش  .الي تـدوين شـد     سو 60 توسط گلدبرگ و هيلي ير براساس تحليل عامل پرسش نامه            1979 در سال    كه است
 را آن بـار  اولـين  بـراي  كـه ) 1374 (پاالهنـگ  و) 1374 (يعقـوبي  هاي پژوهش با 1374 سال از ايران در GHQ-28نامه ي   

 23 بـا  برابري   مطالعه دو اين در بهينه برشي   نمره .شود مي استفاده  در تحقيقات و مراكز مختلف     وفور به ،كردند اعتباريابي

  .آمد دست به برش نمره ي همين ،شد انجام دانشجويي جمعيت روي بر كه نيز) 1376 (هومني  همطالع در. آمد دست به

 را محاسبه كرد و گزارش داد كه شاخص هاي حـساسيت،            GHQدر مطالعه ي اوليه اش اعتبار و پايايي         ) 1972(گلدبرگ  
% 4/88،  % 5/77كرتي به ترتيب برابر با       با روش نمره گذاري لي     GHQ سوالي   60ويژگي و ميزان اشتباه طبقه بندي كلي فرم         

، %5/86 انجام شد به ترتيب برابـر بـا          GHQ-28اين شاخص ها در مطالعه ي اوليه اي كه در ايران بر روي              .مي باشد % 4/15و  
  ).1374يعقوبي، (به دست آمد% 16و % 82

 ضريب هاي به دست آمده بـا فـرم           در زبان هاي غير انگليسي نشان داده اند كه         GHQمطالعات مربوط به بررسي اعتبار      

تاكنون ده ها مطالعه در نقاط مختلف جهان با استفاده از فـرم             ).1989سريرام و همكاران،    (انگليسي آن قابل مقايسه هستند      
 را كـه اطالعـات      GHQ مطالعه از مطالعـات اعتباريـابي        43) 1988(گلدبرگ و ماري    .  انجام شده است   GHQهاي مختلف   

 اين فراتحليل در مورد حساسيت و ويژگي فرم         جنتاي. ش هاي نمونه گيري ارائه داده بودند فراتحليل كردند        جامعي راجع به رو   
  . آمده است1 در جدول شماره GHQهاي مختلف 

 دانشجويان خصوصه ب دانشجويي جمعيت در غربالگري ابزار يك عنوان به پرسش نامه اخيراين سال چند دراز طرفي 

 انجام خاص جمعيت اين روي بر آن ابيياعتبار مورد در گزارشي هيچ هنوز ولي. گيرد مي قرار ادهتفسا مورد جديدالورود

  .است نگرديده اعتباريابي نيز آن كه است شده استفاده نيز  GHQ-12پرسش نامه از گاهاً ها سال اين در عالوه به. است نشده

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

گاه شاهد– دكتراي تخصصي روانشناسي باليني. ١   استاديار گروه روانشناسي دانش

گاه شاهد‐روانپزشك. ٢    استاديار  گروه روانپزشكي دانش

ضو هي–دكتراي تخصصي روانشناسي باليني . ٣ گاه علوم پزشكي كاشانأ ع   ت علمي دانش

ضرت رسول اكرم–كارشناس ارشد روانشناسي باليني . ٤  )ص( بيمارستان ح

گاه شاهدكارشناس مددكاري مركز مشاو. ٥   ره دانش



 
 

 ٤٩٠

 جانب از شده مطرح تشخيصهاي با مقايسه در GHQ-12 و GHQ-28 همزمان اعتباريابي هدف با حاضر مطالعه لذا

  .شد انجام) CIDI (مركب تشخيصي المللي بين پرسش نامه از تفادهسا با باليني روانشناسان

  

  GHQ  مطالعه در مورد اعتبار 43ضريب هاي اعتبار به دست آمده از : 1جدول 

  )1374به نقل از يعقوبي،   1988گلدبرگ و ماري،( 

  )به درصد(ويژگي   )به درصد(يت حساس  آزمون

GHQ-12 )92-85 (89  )83-77 (80  

GHQ-28  )89-77 (84   )85-78 (82  

GHQ-30 )77-70 (74   )83-80 (82  

GHQ-60  )82-75 (78   )89-86 (87  

  85) 84-86(   76) 74-78(   همه موارد

  

  روش 

 براي جمعيت دانشجويي بر     GHQ-12 و   GHQ-28ي  پژوهش حاضر با هدف اعتباريابي و تعيين نمره ي برش پرسش نامه ها            
كليه دانشجوياني كه در    .از دانشجويان جديدالورود اجرا شده است     )  زن 153 مرد و    102( نفر   255روي گروه نمونه اي به حجم       

و بـه ازاي هـر يـك از ايـن     ) نفـر 76(مـي گرفتنـد  ) نمره يبرش جاري(  يا بيشتر23 نمره اي برابر با GHQ-28پرسش نامه   
. به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند      )  نفر 179( مي گرفتند  23 نفر از دانشجوياني كه نمره ي كمتر از          3 تا   2انشجويان  د

مصاحبه ي تشخيصي بـين المللـي       «  تشكيل مي دادند كه براساس       GHQ سوالي   28 و   12ابزار پژوهش را پرسش نامه هاي       
تمامي آزمـودني  . مورد اعتباريابي قرار گرفتند) CIDI=Composite International Diagnostic Interview(» مركب

 پاسخ مي دادند و سپس توسط روانشناسان باليني مركز مشاوره كه از نمـره               GHQ-28 و   GHQ-12ها به پرسش نامه هاي      
  . مورد مصاحبه ي باليني قرار مي گرفتندCIDIي پرسش نامه اطالعي نداشتند، با استفاده از 

  

  يافته ها 

گلـدبرگ،  ( دو شاخص عمده ي اعتبار يعني حساسيت و ويژگي مورد نيـاز اسـت                يبراي تعيين نمره ي برش آزمون غربالگر      
بدين منظور الزم است كليه افرادي كه پرسـش نامـه را    ).1992؛ آدريبيجبه و گورژه،     1985؛ مازنر و بان،     1983؛ بانكس،   1972

يرند و سپس موارد صحيح و مثبت كاذب و منفـي كـاذب محاسـبه و نمـره ي     تكميل كرده اند مورد مصاحبه ي باليني قرار گ    
بعداً براي هر نمره ي برش فرضي حساسيت، ويژگي و همچنين ميزان اشتباه طبقـه بنـدي كلـي محاسـبه                     .برش تعيين گردد  

ويژگي ايجاد نمايد را بين حساسيت و ) the best trade-off( بهترين نمره ي برش نمره اي است كه بهترين تعادل « . گردد
  ).123، ص 1989گلدبرگ، (

 به ترتيـب    3-2-1-0( با توجه به موارد پيش گفته، نتايج نشان داد كه بهترين نمره ي برش به روش نمره گذاري ليكرتي                    
 مي باشد كه حساسيت، ويژگي و ميزان كلي اشتباه طبقـه بنـدي              19 برابر با    GHQ-28براي  ) براي گزينه هاي الف، ب، ج، د      

  ).2جدول شماره (مي باشد %  34و % 65، % 68ن به ترتيب برابر با آ

 است كه حساسيت، ويژگـي و ميـزان كلـي           1 برابر با    GHQ-12بهترين نمره ي برش به روش نمره گذاري ليكرتي  براي            
  ).3جدول شماره ( مي باشد % 7/35و % 65،% 62اشتباه طبقه بندي آن به ترتيب برابر با 

  

  

  

  

  



 
 

 ٤٩١

 r =87/0 وr =89/0 با روش آلفاي كرونباخ به ترتيب برابر با GHQ-12 و  GHQ-28ي دروني پرسش نامهضريب همسان

  . بود

  

   GHQ-28حساسيت، ويژگي و ميزان اشتباه طبقه بندي كلي در نمرات برش مختلف : 2جدول 

  با روش نمره گذاري ليكرتي

بندي ميزان اشتباه طبقه   )درصد( ويژگي  )درصد( حساسيت  نمره ي برش
  )درصد(كلي

17  73  60  35  

18  71  64  33  

19  68  65  34  

20  63  68  34  

21  57  72  34  

22  54  78  31  

23  48  81  31  

  

   با روش نمره گذاري ليكرتيGHQ-12حساسيت، ويژگي و ميزان اشتباه طبقه بندي كلي در نمرات برش مختلف : 3جدول 

 )درصد(ميزان اشتباه طبقه بندي كلي  )درصد(ويژگي  )درصد(حساسيت  نمره ي برش

8  80  41  1/45  

9  74  50  2/41  

10  68  59  6/37  

11  62  65  7/35  

12  51  72  7/35  

13  42  78  3/35  

14  38  81  5/34  

  

  بحث و تفسير

 برخالف مطالعات گـزارش شـده توسـط    GHQ-28 و GHQ-12نتايج به دست آمده داللت بر اين دارد كه پرسش نامه هاي     
، از  )1376؛ هـومن،    1374؛ يعقـوبي،    1988؛ مطالعه ي فراتحليل گلدبرگ و مـاري،         1972از جمله گلدبرگ،    (مختلف  محققان  

همانگونـه كـه در جـدول       . اعتبار كافي براي غربالگري اختالالت رواني در بين دانشجويان جديدالورود برخوردار نمي باشـد             
 89 تـا    77 و در دامنه ي بين       84 به طور متوسط     GHQ-28يت   ديده مي شود، ميزان هاي گزارش شده براي حساس         1شماره  

شده است كه ميزان پايين تـري       % 68در مطالعه ي حاضر برابر با       ) 19نمره ي   (اين رقم براي بهترين نمره ي برش        .درصد است 
 و مـاري  شده است كه باز هم از ارقام گزارش شده توسـط گلـدبرگ  % 65 در مطالعه ي حاضر برابر با  GHQ-28ويژگي  .است

 كه در فراتحليل گلدبرگ و مـاري بهتـرين    GHQ-12وضعيت در مورد پرسش نامه      .پايين تر است  ) 1374(و يعقوبي   ) 1988(
افزون بر آن، ميزان اشتباه طبقه بندي كلي به دست آمده براي مطالعه ي حاضر بـاالتر از                  . عملكرد را داشته است، بدتر است     

برابر بـا  ) 1972(به عنوان مثال اين ميزان در مطالعات گلدبرگ . زمينه گزارش شده استاكثر مطالعات ديگري است كه در اين   
، مـاري و ويليـامز      %15برابـر بـا     ) 1983(، بانكس   %10برابر با   ) 1977(، تنانت   %20برابر با   ) 1976(، گلدبرگ و همكاران     4/15%
ست آمد كه همگي پايين تر از ميزان اشـتباه طبقـه بنـدي              به د % 16برابر با   ) 1992(، آدريبيجبه و گورژه     %18برابر با   ) 1985(

  .كلي مطالعه حاضر هستند

  

  



 
 

 ٤٩٢

 كـه  اسـت  آن از حاكي شده انجام GHQ-12 و GHQ-28 هاي پرسش نامه  روي بر كه متعددي اعتباريابي مطالعاتدر مجموع   

 ميـزان  از متخصصان يا عمومي نپزشكا به كننده مراجعه بيماران و عمومي جمعيت روي بر ها آزمون اين ويژگي و حساسيت

 در ارقـام  ايـن  حاضـر  مطالعـه  در ولي.گيرند مي قرار% 100 تا% 75 دامنه در ميانگين طور به كه است برخوردار باالتري هاي

 خـصوص  در شـود  مـي  پيـشنهاد  ها، يافته اين به توجه با لذا. باشد مي ديگر مطالعات از تر پايين كه است% 65ي   محدوده

 نـوع  آنكـه  بـه  توجه با رسد مي نظر به و ردگي صورت بيشتري احتياط جديدالورود دانشجويان براي ابزار دو ينا از استفاده

 در اجتمـاعي  فوبي و اختصاصي فوبي شيوع ميزان مثال( است متفاوت عمومي جمعيت با حدودي تا جمعيت اين در اختالالت

 روي بـر  و تهيـه  ديگـري  خاص ابزار يا ابزارها همين يا شود دهاستفا ديگري مناسب ابزارهاي از) شد ديده زياد جمعيت اين

 از% 35 حـدود  ابزارهـا  ايـن  بـا  داد نـشان  حاضـر  پـژوهش  كه چرا؛  گردد اعتباريابي دانشگاه چند جديدالورود دانشجويان

  .است بااليي رقم كه شوند مي داده تشخيص بيمار يا سالم اشتباه به دانشجويان
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