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  )GHQ-28پرسشنامه سالمت عمومی ( ، اعتبار و پایاییمطالعه مقدماتی ساختار عاملی
 در نوجوانان ایرانی 

  
  

  2، امیر نیک آذین1د رضا نائینیانمحم
  

سازمان جهانی بهداشت سالمت را حالت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماري تعریف می  مقدمه و اهداف :
کند. از زمان بیان مفهوم سالمت عمومی، مسئله سنجش آن نیز همراه مورد توجه متخصصان سالمت بوده است. یکی از محبوب 

ین ابزار هاي سنجش سالمت، پرسشنامه سالمت عمومی بوده که به منظور سنجش میزان بیماري هاي روانپزشکی غیر سایکوتیک تر
 28پرسشنامه سالمت عمومی  ، اعتبار و پایاییپژوهش حاضر بررسی مقدماتی ساخت عاملیدر جمعیت عمومی ساخته شده است.

   مدنظر قرار داده است. ) در دانش آموزان دبیرستانی راGHQ-28سوالی (

نفر دانش آموزان  708نفر دانش آموزان دختر  و  789نفر ( 1497پژوهش حاضر پیرو طرحی از نوع توصیفی بوده و روش اجرا: 
دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان هاي قم، دامغان و بجنورد بر اساس شیوه نمونه گیري خوشه اي انتخاب شدند. از  پسر) از

و  (GAD-7)سؤالی اضطراب فراگیر نوجوانان  7مقیاس ) به عنوان پرسشنامه اصلی و  از GHQ-28سالمت عمومی (پرسشنامه 
  به منظور بررسی اعتبار همگرا استفاده گردید. (PWI-SC)مقیاس بهزیستی شخصی نسخه دانش آموزان 

درصد واریانس را در نمرات پرسشنامه سالمت عمومی  36,36نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و موازي نمایانگر سه عامل بود که  نتایج:
 8پیش بینی می کردند. شاخص هاي حاصل از تحلیل عاملی تأییدي مدل سه عاملی حاکی از برازش خوب مدل بود و در مجموع 

سوالی با ابعاد مشابه در پرسشنامه اصلی در  20سه گانه پرسشنامه سالمت عمومی  سوال پرسشنامه حذف گردید. همبستگی ابعاد
حد قوي و معنادار، با پرسشنامه بهزیستی شخصی در حد متوسط و با پرسشنامه اضطراب فراگیر در حد قوي (براي بعد افسردگی در 

قابل قبول بودند و ضرایب باز آزمایی در حد قوي سشنامه حد متوسط) و معنادار بود. ضرایب آلفاي کرونباخ براي ابعاد و نمره کل پر
  بدست آمد.

با سه بعد با نام هاي سرزندگی و انرژي، اضطراب و عالیم  )GHQ-20سوالی ( 20پرسشنامه سالمت عمومی  نتیجه گیري:
  جسمانی و افسردگی بدست آمد.  

  نی، اعتبار، پایاییسالمت عمومی، سرزندگی و انرژي، اضطراب، عالیم جسما کلمات کلیدي:
                                                

 عضو هیأت علمی دانشگاه شاهددکتراي علوم اعصاب شناختی،  ١
ناسی. تلفن، آدرس نویسنده اول: تهران، بزرگراه خلیج فارس، ضلع غربی حرم مطهر امام خمینی (ره)، دانشگاه شاهد، دانشکده علوم انسانی، گروه روان ش 
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 دانش آموخته کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی ٢
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