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چکیده
اضطراب سالمتی با نگرانیهای مداوم و شدید درباره سالمتی مشخص میشود .افراد دارای اضطراب سالمتی
باورهای غلط و تعبیر نادرستی از سالمتی دارند و حساسیت بیش از حدی نسبت به عالیم بدنی خود دارند.
شیوع آن در بین افراد باالست .با توجه به اهمیت و ضرورت آن ،یکی از دغدغههای مهم متخصصان بالینی
بررسی اضطراب سالمت در بیماران است .در این راستا سنجش اضطراب سالمت از اهمیت باالیی برخوردار
است .در یک مطالعه به منظور تعیین اعتبار و روایی ،پرسشنامه  58گویهای اضطراب سالمت سالکوسکیس و
وارویک ( )0330بر روی  933دانشجوی زن و مرد دانشگاه علوم پزشکی لرستان که به صورت نمونهگیری
دردسترس انتخاب شدند ،اجرا شد .اعتبار پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ و روایی سازه آن با تحلیل عاملی
تأییدی با استفاده از نرمافزار  Lizrelبدست آمد .نتایج نشان داد روایی سازه این پرسشنامه شامل سه عامل
ابتال به بیماری ،پیامدهای بیماری و نگرانی کلی سالمتی است .همینطور ضریب آلفای کرونباخ با مقدار
 ،3/79اعتبار پرسشنامه را مطلوب نشان داد .نتایج حاکی از آن است که پرسشنامه اضطراب سالمت

 .5مربی ،گروه روانشناسی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران
 .0مربی ،گروه روانشناسی ،واحد خمینیشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خمینیشهر ،ایران
 .0دانشجوی دکترا مشاوره خانواده ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،
اهواز ،ایرانkolsoumkariminejad@gmail.com ،
 .0استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
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سالکوسکیس و وارویک برای تشخیص اضطراب سالمت دانشجویان ایرانی به ویژه دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی لرستان کفایت الزم را دارد و در پژوهشهای مختلف و مراکز درمانی قابل استفاده است.

واژگان کلیدی :اضطراب سالمت ،ابتال به بیماری ،نگرانی کلی سالمتی ،پیامدهای بیماری،
روایی ،اعتبار ،تحلیل عاملی تأییدی

مقدمه
با توجه به اینکه سالمت جسمانی برای زنده ماندن ضروری است ،تعجبآور نیست که بیشتر
مردم گاهی اوقات افکار و نگرانیهایی درباره سالمتیشان داشته باشند (لوپر و کایرمایر،5
 ،)0335که این افکار و نگرانی ها در میان افرادی که به بیماری وخیمی مبتال هستند و یا در
معرض خطر ابتال به این نوع بیماری خاص میباشند ،ممکن است بیشتر باشد .اما افرادی
هستند بدون اینکه در معرض خطر و یا دچار بیماری خاصی باشند دچار نگرانی و اضطراب
شدیدی نسبت به جسم و سالمتیشان هستند و عالیم جسمانی ساده را به عنوان بیماری وخیم
تلقی میکنند ،این افراد دچار اضطراب سالمت 0و یا حالت شدیدتر آن اختالل
خودبیمارپنداری0میباشند (آونس ،آسموندسون ،هدجیستاوروپولوس و همکاران.)0330 ،0
اضطراب سالمت با نگرانیهای مداوم و شدید دربارهی سالمتی مشخص میشود و در
اصطالح تشخیصی کسانیکه بوسیله اضطراب سالمت ناتوان شوند ،تشخیص
خودبیمارپنداری میگیرند (انجمن روانپزشکی امریکا ،0333 ،9به نقل از تنگ.)0337 ،0
اضطراب سالمت تشخیص جدیدی در آخرین طبقهبندی روانپزشکی آمریکا است که تا
حدودی جایگزین اختالل خودبیمارپنداری شده است (تیرر و تیرر.)0350 ،7

1. Looper & Kirmayer
2. health anxiety
3. hypochondriasis
4. Owens, Asmundson, Hadjistavropoulos
)5. American Psychiatric Association (APA
6. Tang
7. Tyrer & Tyrer
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افراد دچار خودبیمارپنداری در جامعه نادر هستند (لوپر و کایرمایر ،)0335 ،اما شیوع
اضطراب سالمت در بین افراد باالست (سالکوسکیس و وارویک .)0330 ،5در یک بررسی،
شیوع اضطراب سالمت را حداقل  95درصد در میان بیماران دارای دردهای مزمن برآورد
کردهاند (ساندرلند ،نیوبای و اندریو .)0350 ،0همینطور در مراکز پزشکی از  57درصد تا
 00درصد متغیر است (تیرر،کوپر ،کرافورد 0و همکاران .)0355 ،اضطراب سالمت منجر به
استفاده غیرضروری از خدمات بهداشتی و مشاورههای پزشکی میشود .تحقیقات اثربخشی
درمان شناختی-رفتاری را برای اضطراب سالمت تایید کردهاند (تیرر ،هلن ،0تیرر و
همکاران .)0359 ،در اضطراب سالمت ،اضطراب و اشتغال ذهنی فرد بیش از حد و نامتناسب
است .این افراد بارها و بارها خود را مورد بررسی قرار میدهند (مثل بررسی گلو در آینه) و
مدام در مورد بیماری تحقیق میکنند (مثالً در اینترنت) و به دنبال اطمینان از خانواده و
دوستان و پزشکان هستند .در برخی موارد اضطراب منجر به اجتناب ناسازگارانه از شرایط
(مثالً از دیدن اعضای خانواده بیمار) و یا فعالیت (مثل ورزش) میشود .نگرانیهای بیماری
یک جایگاه برجسته در زندگی فرد دارد و بر فعالیتهای روزانه مؤثر است و باعﺚ درگیری
در زندگی فرد میشود (انجمن روانپزشکی آمریکا .)0350 ،9سطح باالیی از اضطراب در
مورد سالمت وجود دارد و فرد به راحتی در مورد وضعیت سالمت خود هراسان میشود
(النبرگ ،فرستلم ،اسکرودر 0و همکاران.) 0359 ،
اضطراب سالمت شامل چهار مؤلفه عاطفی ،شناختی ،رفتاری و ادراکی میباشد .مؤلفه
عاطفی شامل نگرانی درباره سالمتی میباشد .مؤلفه شناختی به اعتقاد قوی مبنی بربیمار بودن
بر خالف شواهد پزشکی محدود میشود .مؤلفه رفتاری ،رفتارهای اطمینانجویی به منظور

1. Warwick
2. Sunderland, Newby & Andrews
3. Crawford
4. Helen
5. American Psychiatric Association
6. Eilenberg, Frostholm, Schröder
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کاهش ترس از بیماری را در برمیگیرد و مؤلفه ادراکی شامل اشتغال ذهنی به عالیم و
احساسهای بدنی میباشد (النگلی ،واتسون و نویز.)0339 ،5
هنگامیکه بیمار از اضطراب سالمت رنج میبرد ،میتوان این اضطراب و اندیشه بیهوده
وی راجع به سالمتی را به عنوان اختالل خودبیمارپنداری در  DSM-IV-TRو یا اختالل
عالیم بدنی و اضطراب سالمت در ( DSM5انجمن روانپزشکی آمریکا )0350 ،طبقهبندی
کرد .اضطراب سالمت در طیف ابعادی بهصورت افرادی است که یا اضطراب بسیار شدیدی
را در مورد سالمتی خود تجربه میکنند و یا افرادی که اضطراب نگرانکنندهای راجع به
سالمتی خود ندارند (هدمن ،بیرجن ،اندرسون 0و همکاران.)0359 ،
با توجه به اهمیت و ضرورت ذکرشده در مورد اضطراب سالمت ،یکی از دغدغههای
مهم روانشناسان باید بررسی اضطراب سالمت در بیماران باشد که حاصل آن تولید ابزارهای
عینی می باشد .در گذشته چندین پرسشنامه برای ارزیابی خودبیمارپنداری ساخته شده است
از مهمترین آنها میتوان به وایتلی ایندکس( 0پیلوسکی )5507 ،0اشاره کرد که به طور
اختصاصی اختالل خودبیمارپنداری را میسنجد .همچنین در پرسشنامه  MMPI-2یکی از
مقیاسهایی که سنجیده میشود خودبیمارپنداری است .یکی از ابزارهایی که در ایران برای
سنجش اختالل خودبیمارپنداری ساخته شده است ،آزمون خودبیمارپنداری اهواز احدی و
پاشا ( )5085میباشد ،این پرسشنامه را که شامل  09ماده است احدی و پاشا در شهرستان
اهواز تهیه کردند .آنها با استفاده از روش تحلیل عوامل دو عامل را بدست آوردند و نشان
دادند که  09ماده روی عامل اول که شکایتهای بدنی و اشتغاالت ذهنی نام دارد و  53ماده
روی عامل دوم که ترس و نگرانی نامیده میشود .یکی دیگر از این ابزارها پرسشنامه
اضطراب سالمت میباشد .این آزمون برای پیداکردن نشانههای بیماری و تشخیص به کار
میرود .همینطور از آن میتوان برای هدایت رواندرمانی و تسهیل درمان کمک گرفت.
نظر به این که استفاده از یک ابزار با اهداف پژوهشی و بالینی مستلزم وارسی ویژگیهای
1. Longley , Watson , Noyes
2. Hedmana, Brján, Anderssona
3. Whitely index ),
4. Pilowsky
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روانسنجی آن ابزار در جمعیت موردنظر است و با توجه به اهمیت این ابزار ،عالقه فزایندهای
به بررسی روانسنجی این آزمون مشاهده میشود .لذا این پژوهش با هدف تعیین ویژگیهای
روانسنجی (اعتبار و روایی) پرسشنامه اضطراب سالمت در نمونه دانشجویان ایرانی انجام
شده است.

روش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی و از نوع مطالعات روانسنجی است .جامعه
آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان تشکیل میدهند.
نمونهگیری به روش در دسترس انجام شد .از کل افراد حاضر  093نفر مرد و  093نفر زن
انتخاب شدند.
در این مطالعه اطالعات از طریق پرسشنامه اضطراب سالمت گردآوری شد .سپس هدف
محاسبه اعتبار و میزان ثبات پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و بررسی روایی سازه پرسشنامه
از طریق روش تحلیل عاملی بود .پرسشنامه اضطراب سالمت ،برای سنجش اضطراب سالمت
استفاده می شود؛ فرم بلند آن برای اولین بار توسط سالکوسکیس و وارویک در سال 5585
طراحی شد که بر اساس مدل شناختی اضطراب سالمتی و خودبیمارپنداری تدوین شده
است .فرم کوتاه آن که در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت ،توسط سالکوسکیس و
وارویک ( )0330ساخته شد شامل  58آیتم است که از نوع مداد-کاغذی و خودسنجی است
و به صورت مختصر  5HAIخوانده میشود .هر آیتم چهار گزینه دارد و هر یک از گزینهها
شامل توصیف فرد از مؤلفههای سالمتی و بیماری به صورت یک جمله خبری است که
آزمودنی بایستی یکی از جمالت را که بهتر او را توصیف می کند انتخاب کند .نمره گذاری
برای هر آیتم از صفر تا  0نمره میباشد .انتخاب گزینه الف « ،»3گزینه ب « ،»5گزینه ج «»0
و گزینه د « »0نمره دارد و نمره باال در آن نشانه اضطراب سالمت میباشد (سالکوسکیس و
وارویک .)0330 ،پرسشنامه دارای سه عامل بخش اصلی ،0نگرانی کلی سالمتی 0و پیامدهای
1. health anxiety Inventory
2. Main Section
3. Total health anxiety
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منفی 5می باشد .با توجه به اینکه ابزار مورد استفاده برای انگلیسی زبآنها تدوین شده بود،
ابتدا باید ترجمه و به فارسی برگردانده میشد .پرسشنامه اضطراب سالمت توسط نرگسی در
سال  5053به فارسی برگردانده شد و توسط چند تن از اساتید این حوزه تایید شد .از نظر
نگارش زبان فارسی چندین مرتبه وارسی شد و برای اطمینان از فهم گویهها در اختیار چند
دانشجو قرار گرفت تا آنها نیز نظر خود را اعالم کنند .برای سنجش روایی پرسشنامه
اضطراب سالمتی ،این پرسشنامه و آزمون خودبیمارپنداری اهواز (احدی و پاشا ،5085 ،به
نقل از پاشا )5080 ،بر روی نمونه اعتباریابی اجرا شد.
اعتبار آزمون-بازآزمون این پرسشنامه  3/53به دست آمد و ضریب آلفای کرونباخ برای
این پرسشنامه از  3/73تا  3/80گزارش شده است (سالکوسکیس و وارویک .)0330 ،در
سال  5053پرسشنامه بین  079آزمودنی از بین معلمان اندیمشک اجرا شد که اعتبار این
مقیاس به روش آلفای کرونباخ  3/87بهدستآمد که حاکی از پایایی رضایتبخش پرسشنامه
اضطراب سالمت میباشد .سالکوسکیس و وارویک ( ،)0330برای سنجش روایی از
پرسشنامه مقیاس باورهای بیماری ) 0(IASاستفاده کردند .روایی پرسشنامه اضطراب سالمتی
را  3/00به دست آوردند و آبراموویتز و همکاران ( )0337ضریب روایی آن را  3/50محاسبه
کردند .در سال  5053برای سنجش روایی همگرا نیز از پرسشنامه خودبیمارپنداری اهواز
استفاده گردید .ضریب همبستگی بین این پرسشنامه و آزمون خودبیمارپنداری اهواز برابر
 3/79بهدست آمد که در سطح معنی داری  p<3/335معنادار است .بنابراین پرسشنامه
اضطراب سالمت از روایی خوبی برخوردار است (نرگسی .)5053 ،این پژوهش در سال
 5050به منظور بررسی اعتبار و روایی نسخه فارسی پرسشنامه اضطراب سالمت بر روی
گروهی از جمعیت ایرانی در بین  933نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان صورت
گرفته است .پژوهشگران به دانشگاه علوم پزشکی لرستان مراجعه نموده و پس از دسترسی
به نمونه به معرفی خود و ارائه توضیحات مختصری در مورد اهداف پژوهش پرداختند .بعد
از کسب موافقت آنها در زمان کافی و مکان مناسب در دانشکده مثالً در پایان کالسها،
1. Negative Consequence
(2. Illness Attitudes Scale (IAS
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پرسشنامهها را در اختیار نمونه قرار دادند .دادهها به وسیله نرمافزار  SPSSو با استفاده از آمار
توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ،درصد و فراوانی) و آمار استنباطی (محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ برای بررسی اعتبار و آزمون تحلیل عاملی اکتشافی5برای بررسی روایی سازه) مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها
در این قسمت به ارائه نتایج توصیفی و نتایج مربوط به اعتبار و روایی آزمون میپردازیم.
طبق محاسبات توصیفی از کل افراد حاضر در نمونه  093نفر مرد و  093نفر زن بودندکه
 050نفر آنها بومی و  587نفر آنها غیربومی بودند .همینطور از کل افراد حاضر در نمونه
 009نفر مجرد و  09نفر متاهل بودند .میانگین و انحراف استاندارد سن شرکتکنندگان در
پژوهش به ترتیب عبارتند از  00/57و  .0/73همچنین کمینه سن در افراد شرکتکننده  58و
بیشینه سن  00سال بوده است.
جدول  .1شاخص¬های توصیفی مربوط به سن در افراد شرکتکننده در پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

واریانس

کمینه

بیشینه

سن

00/57

0/73

7/03

58

00

همچنین در جدول شماره  0نتایج آزمون  tبرای مقایسه میزان اضطراب سالمت به لحاظ
جنسیتی ،وضعیت تاهل و سکونت شرکت¬کنندگان آمده است.
جدول  .2نتایج آزمون  tبرای مقایسه میزان اضطراب سالمت به لحاظ جنسیتی ،وضعیت تاهل و
سکونت شرکتکنندگان
آزمون
اضطراب سالمت
اضطراب سالمت
اضطراب سالمت

M

SD

دختر

00/50

7/55

پسر

00/55

0/80

مجرد

00/03

7/35

متاهل

00/53

7/35

بومی

00/09

7/55

غیربومی

00/03

0/78

t

df

Sig.

3/538

058

3/55

3/83

088

3/00

5 /0

085

3/55

1. Exploratory Factor Analysis
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چنانکه در جدول  0آمده است ،میانگین نمرات اضطراب سالمت به لحاظ جنسیتی،
وضعیت تاهل و سکونت در دانشجویان تفاوت به لحاظ آماری معنیدار نمیباشد .یعنی در
اضطراب سالمت بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنیداری مشاهده نگردید .همچنین
بین مجرد و متاهل و نوع سکونتشان نیز این تفاوت معنیدار نبود.
بررسی اعتبار به روش آلفای کرونباخ  3/79بهدست آمد .همچنین آلفای کرونباخ برای
عامل نگرانی کلی سالمتی مساوی  ،3/95برای ابتال به بیماری  ،3/03و برای پیامدهای بیماری
 3/73بهدست آمد که نتایج حاکی از پایایی قابل قبول برای این پرسشنامه است.
برای بررسی روایی سازه پرسشنامه ،تحلیل عاملی تاییدی صورت گرفت و برای استخراج
عامل های مناسب و هماهنگ با ساختار فرهنگی و اجتماعی گروه نمونه ،تحلیل عاملی
اکتشافی اجرا شد.
برای بررسی روایی ساز ه پرسشنامه اضطراب به واسطه انجام تحلیل عاملی تأییدی با
استفاده از لیزرل  8/8صورت گرفت .برای برآورد مدل از روش حداکثر احتمال و به منظور
بررسی برازش مدل از شاخصهای مجذورخی (  ،) X 2شاخص نسبت مجذور خی دو بر
2

درجه آزادی (  ،) Xشاخص نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص نیکویی برازش انطباقی
df

( ،)AGFIشاخص برازش مقایسهای ( ،)CFIخطای ریشه مجذور میانگین تقریب
( )RMSEAو باقیمانده مجذور میانگین ( )RMRاستفاده شد .اگر مجذور خی از لحاظ
آماری معنادار نباشد دال بر برازش بسیار مناسب است اما این شاخص در نمونههای بزرگتر
از  533غالباً معنادار ا ست و از این رو شاخص مناسبی برای سنجش برازش مدل نیست اگر
شاخص نسبت مجذور خی بر درجه آزادی ،کوچکتر از  0باشد برازش بسیار مطلوب را نشان
میدهد .اگر شاخصهای  GFI ،AGFI ،CFIبزرگتر از  3/53باشد بر برازش بسیار مطلوب
و بسیار مناسب داللت دارد و بزرگتر از  3/83بر برازش مطلوب و مناسب و اگر شاخصهای
 RMSEAو  RMRکوچکتر از  3/39باشند بر برازش بسیار مطلوب داللت دارد و کوچکتر
از  3/38بر برازش مطلوب داللت دارد.
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نمودار  .1مسیر پرسشنامه اضطراب سالمت
جدول  .3شاخص¬های برازندگی برای مدل استاندارد پرسشنامه اضطراب سالمت
000/85

0/309

GFI

AGFI

CFI

RMSEA

RMR

3/57

3/50

3/58

3/309

3/308

همان طور که در جدول  0مشاهده می شود ،شاخصهای ،GFI ،AGFI ،CFI
 RMSEAو  RMRبر برازش مطلوب و مناسب داللت داشته و مدل برآورد شده را تأیید
میکنند.
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برای استخراج عوامل خاص جامعه ایرانی با رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی از چرخش
ماتریس عوامل استفاده شد .سه عامل با شماره گویهها در جدول شماره  9نمایش داده شده
است .بر پایه نتایج تحلیل عاملی مواد پرسشنامه با اجرای روش تحلیل مولفههای اصلی ،شمار
عاملهایی که بر پایه آنها ویژگیهای نهایی تعیین شد  0عامل بود .که شامل نگرانی کلی
سالمتی که شامل  53 ،7 ،0 ،0 ،0 ،5و  ،50ابتال به بیماری که شامل مادههای 55 ،5 ،8 ،0 ،9
و 50و پیامدهای بیماری که شامل مادههای  57 ،50 ،59 ،50و  58است .در نهایت مشخص
شد که با توجه به ساختار اصلی پرسشنامه ،بافت فرهنگی و اجتماعی و نتایج تحلیل عاملی
اکتشافی 0 ،عامل از کفایت بیشتری برخوردار است .این سه عامل توسط اساتید حوزه
روانشناسی بررسی و تأیید شد.
جدول  .4ماتریس عاملی چرخشی ساختار پرسشنامه  12سوالی اضطراب سالمت
گویهها

عامل  :5ابتال به بیماری

عامل  :0پیامدهای بیماری

عامل :0نگرانی کلی سالمتی

5

3/087

0

3/900

0

3/985

0

3/950

9

3/057

0

3/000
3/050

7
8

3/900

5

3/058
3/909

53
55

3/000

50

3/005

50

3/050
3/070

50
59

3/785

50

3/700

57

3/773

58

3/970
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بحث
در این مقاله به بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه اضطراب سالمت در یک جمعیت غیربالینی
در ایران پرداخته شد .اضطراب سالمت با نگرانیهای مداوم و شدید درباره سالمتی مشخص
میشود .افراد دارای اضطراب سالمتی باورهای غلط و تعبیر نادرستی از سالمتی دارند و
حساسیت بیش از حدی نسبت به عالیم بدنی خود دارند و شیوع آن در بین افراد باالست .با
توجه به اهمیت و ضرورت اضطراب سالمت در بیماران ،یکی از دغدغههای مهم متخصصان
بالینی بررسی آن است .بنابراین تهیه ابزاری که دارای روایی و پایایی باالیی باشد از اهمیت
ویژه ای برخوردار است .ابزار مورد بررسی در پژوهش حاضر ،پرسشنامه اضطراب سالمت
سالکوسکیس و وارویک است که بر روی نمونه در دسترس دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی لرستان اجرا شد .مالک اعتبار بررسی شده در مقیاس حاضر ،ضریب آلفای کرونباخ
بود که اعتبار نسبتاً باالی ابزار حاضر را نشان داد و نشاندهنده ثبات و پایایی ابزار مورد نظر
در تشخیص اضطراب سالمت میباشد که این داده ها با نتایج پژوهشهای سالکوسکیس و
وارویک ( ،)0330آبراموویتز و مور )0337( 5و نرگسی ( )5053هماهنگ میباشد .همینطور
نتایج تحلیل عامل تاییدی نشاندهندهی برازش مدل مفهومی با دادههای تجربی بهدست آمده
در جامعه ایرانی بود .از طریق تحلیلعاملی اکتشافی به معرفی عاملهای جدید پرداخته شد.
سه عامل ابتال به بیماری ،پیامدهای بیماری و نگرانی کلی سالمتی به عنوان عوامل جدید
معرفی شد که در جدول مربوطه شماره گویههای مورد نظر برای هر عامل مشخص شده
است .دو عامل نگرانی کلی سالمتی و پیامدهای بیماری همخوان با عاملهای نگرانی کلی
سالمتی و پیامدهای منفی در پژوهش سالکوسکیس و وارویک ( )0330میباشد .روی هم
رفته ،این نتایج از ویژگیهای روانسنجی و اعتبار پرسشنامه اضطراب سالمت در میان نمونه
غیربالینی حمایت میکند .بنابراین میتوان گفت که پرسشنامه اضطراب سالمت حاضر در
نمونه ایرانی مورد تایید قرار گرفت .به نظر میرسد این پرسشنامه هم دارای ویژگیهای
روان سنجی خوب و هم ابزار کاربردی برای تشخیص خودبیمارپنداری و اضطراب سالمت
1. Abramowitz, Moore
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می باشد و عالوه بر این به دلیل کوتاه بودن ابزار در زمان کوتاهی قابل استفاده است
)سالکوسکیس و وارویک.)0330 ،
نرگسی در سال  5053روایی این پرسشنامه با آزمون خودبیمارپنداری در اهواز را بررسی
کرد که نشان داد پرسشنامه اضطراب سالمت از روایی خوبی برخوردار است .برای اعتباریابی
مجدد می توان از دیگر ابزارهای مربوط به خودبیمارپنداری و دیگر ابزارهایی که اضطراب
سالمت را می سنجند ،به عنوان یک ابزار مالک و فرم موازی استفاده کرد .برای پیدا کردن
نشانههای بیماری و تشخیص ،این آزمون میتواند در بین بیماران به کار رود تا
رواندرمانگران را در تسهیل درمان و هدایت رواندرمانی صحیح ،یاری دهد .همینطور در
کارهای پژوهشی میتوان از این پرسشنامه استفاده کرد.
رواندرمانگران و پژوهشگران میتوانند برای بررسی اضطراب سالمت با استفاده از
ابزارهای گوناگون اعتباریابی شده به سنجش و اندازهگیری بپردازند که یکی از این ابزارهای
در دسترس پرسشنامه مورد بررسی در این مقاله است که میتوان اضطراب سالمت در افراد
به خصوص مولفه شناختی آن و خود بیمار پنداری را با استناد به مقیاس اعتباریابی شده مورد
سنجش و اندازهگیری قرار داد.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،محدود بودن نمونه به دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی لرستان است .بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،نمونه پژوهشی از سایر
دانشگاهها و گروههای سنی مختلف انتخاب شود تا نتایج از روایی بیرونی باالتری برخوردار
باشد .همینطور پیشنهاد میشود تمام مولفههای اضطراب سالمت که شامل مولفههای عاطفی
و رفتاری و ادراکی و شناختی است ،سنجیده شود تا روند تشخیص و درمان تسهیل شود.
این پژوهش که با هدف بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه اضطراب سالمت انجام شد.
ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای  58گویه در نمونه  933نفری زن و مرد ،اعتبار
پرسشنامه را مطلوب نشان داد .نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی ،روایی سازه پرسشنامه
را تصدیق نمود .مالحظات مذکور با یافتههای روانسنجی حاصل از مطالعات تدوینگران
پرسشنامه در یک راستا قرار دارد .همچنین نتیجه تحلیل عاملی اکتشافی به استخراج  0عامل
ابتال به بیماری ،پیامدهای بیماری و نگرانی کلی سالمتی منجر شد .بنابراین یافتههای پژوهش
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حاضر شواهد مطلوبی را در تأیید اعتبار و روایی پرسشنامه اضطراب سالمت نشان داد.
بههمینمنظور پیشنهاد می شود مراکز درمانی برای تشخیص اضطراب سالمت در بیماران با
کمک مقیاس حاضر به سنجش این سازه بپردازند و در صورت وجود اضطراب سالمت،
درمان مناسب آن را برای بیماران به کار ببرند .در کل میتوان چنین نتیجه گرفت که
پرسشنامه اضطراب سالمت ابزاری روا و معتبر در میان دانشجویان است و میتوان با اطمینان
خاطر از آن استفاده کرد.
در پایان بر خود الزم میدانیم از همه کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری
رساندهاند ،بهویژه دا نشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان که با سعه صدر با ما همکاری
نمودند ،تشکر و قدردانی کنیم.
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