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بررسی ساختار عاملی پرسشنامه اختالل عالیم جسمانی در جمعیت بیماران روانپزشکی شهر اصفهان
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مقاله پژوهشی

چكيده

زمینه و هدف :عالیم جسمانی یکی از شکایتهای شایع در میان بیماران مبتال به اختالالت روانپزشکی میباشد که در راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی
( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5th Editionیا  ،)DSM-5تحت عنوان اختالل عالیم جسمانی ( Somatic symptoms disorderیا )SSD
مطرح شده است .مقیاسهای معتبری جهت ارزیابی این مشکالت نیاز است که هدف از انجام مطالعه حاضر ،تهیه نسخه فارسی و تعیین ساختار عاملی (به عنوان یکی از ویژگیهای
روانسنجی) پرسشنامه غربالگری برای اختالالت عالیم جسمانی ( Screening for Somatoform Symptoms-7یا  )SOMS-7در نمونههای ایرانی بود.
مواد و روشها :این پژوهش روانسنجی در مرکز تحقیقات روانتنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت گرفت و در آن  ۱۰۰بیمار مبتال به اختالالت خلقی و اضطرابی انتخاب
شدند .دو پرسشنامه سالمت بیماران ( Patient Health Questionnaireیا  )PHQو  SOMS-7تکمیل گردید .روایی به روش همبستگی و تحلیل عوامل و پایایی درونی و بیرونی
به وسیله ضریب  Cronbach's alphaو بازآزمایی مورد تأیید قرار گرفت .تحلیل عوامل نیز با روش اکتشافی و تأییدی انجام شد .در نهایت ،دادهها در نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل گردید.
یافتهها :همسانی درونی با استفاده از ضریب  ۰/۹2 ،Cronbach's alphaو پایایی با روش بازآزمایی به فاصله دو هفته ۰/7۰ ،به دست آمد .تحلیل عاملی ،ساختار دو عاملی مناسبی را
در بیماران نشان داد که همبستگی این دو عامل با مقیاس عالیم جسمانی  PHQبه ترتیب  ۰/5۱و  ۰/5۹گزارش شد و حاکی از روایی سازه و همگرای آن بود.
نتیجهگیري :بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،نسخه فارسی پرسشنامه  SOMS-7پایایی و روایی مناسبی را برای ارزیابی  SSDو همچنین ،ارزیابی اثرات درمانی در این بیماران دارد.
واژههاي کلیدي :سوماتوفرم ،جسمانیسازی ،تحلیل عاملی ،روایی ،پایایی

ارجاع :ابراهیمی امراله ،میرشاهزاده پیمان ،افشار زنجانی حمید ،ادیبی پیمان ،حاجی هاشمی علی ،نصیری دهسرخی حمید .بررسی ساختار عاملی پرسشنامه اختالل عالیم جسمانی
در جمعیت بیماران روانپزشکی شهر اصفهان .مجله تحقیقات علوم رفتاری 1397؛ 234-240 :)2( 16
پذیرش مقاله۱3۹7/2/۱3 :

دریافت مقاله۱3۹6/۱2/8 :

مقدمه
ت روانقققققی

طبقققققن راهنمقققققای تشریصقققققی و امقققققاری اخقققققت
( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5th
 Editionیا  ،)DSM-5اخقت ت سقوماتوفرم کقه اخقت ی ع یقا ج قمانی
( Somatic symptoms disorderیا  )SSDنیز نامیده میشود ،گروه شایعی
از اخت ت میباشد که در انها ع یا و نشقانههای ج قمانی را نمیتقوان بقا
استد ی بالینی تبیین کرد .این اخت ت باعث مراجعات مکرر بیماران به مراکز
مراقبتهای اولیه و دریافت مراقبتهای نامناسب میگردد (.)1
این گروه تشریصی شامل ع یا فیزیکی است که حداقل شش ماه طقوی
میکشد و منجر به اخت ی در زندگی روزمره میشود .افکار مزاحا در مورد یق
بیماری خاص و یا نگرانی بیش از حد در مورد بیماری ،ممکن است باعث صرف

تاریخ چاپ۱3۹7/4/۱5 :

بیش از حد انرژی و زمان برای پیگیری این ع یقا شقود ( SSD .)2منجقر بقه
نگرانققی افراطققی در مققورد سق مت میگققردد و تف ققیرهای نادرسققتی در مققورد
حسهای بدنی را به همراه دارد ( .)3برخی مطالعات ،ح اسیت بقیش از حقد بقه
درد و یا حس عمقی را به عنوان شاخصهای بیولوژی (زی قتی) ایقن اخقت ی
گزارش کردهاند .از لحاظ روانی -اجتماعی نیز سقابقه خقانوادگی خشقونت ،سقو
استفاده از کودکان و توجه بیش از حد به دلیقل یق بیمقاری ،از جملقه عوامقل
مرتبط با اخت ی  SSDذکر شده است ( SSD .)3ممکن است با سایر بیماریها
از جمله اف ردگی ،اضطراب یا اخت ت شرصیتی همراه باشد.
شیوع  SSDدر جوانان حدود  11-21درصد ،در بالغین  10-20درصد و در
سالمندان  1/5-13درصد ترمین زده میشود .در ایقران اخقت ت اضقطرابی و
 SSDبیشترین شیوع را دارد؛ بقه گونقهای کقه شقیوع ازمقون م بقت  SSDدر

 -1دانشیار ،مرکز تحقیقات علوم رفتاری و گروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -2دستیار ،مرکز تحقیقات روانتنی و گروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -3استاد ،مرکز تحقیقات روانتنی و گروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -4استاد ،مرکز تحقیقات گوارش و گروه داخلی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -5دانشجوی پزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -6دانشجوی دکتری ،مرکز تحقیقات روانتنی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
نویسنده مسؤول :امراله ابراهیمی
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امراله ابراهیمی و همکاران

مطالعه نوربا و همکاران 29/08 ،درصد گزارش گردید ( .)4این بیماران خدمات
متعدد پزشکی دریافت میکنند که بار اقتصادی سقنگینی را بقر جامعقه تحمیقل
مینماید .بنابراین ،به کقارگیری راهکارهقای ویق های جهقت کقاهش ع یقا و
نشانههای این بیماران به منظور کاهش هزینههای مراقبتهقای بهداشقتی زم
است (.)5
روانشناسان دربقاره نحقوه طبقهبنقدی و تشقریص  SSDرضقایت کقافی
ندارند؛ چقرا کقه کقه بیشقتر ایقن بیمقاران ا لقب بقه عنقوان گقروه نامشقرص
( )Undifferentiated groupطبقهبندی میشوند .مشکلی که در این زمینقه
وجود دارد ،این است که م کهای تشریصی برای ایقن اخقت ت فققط روی
ع یا تمرکز کردهاند؛ در حالی که فرایندهای روانشناختی و سایکوفیزیولوژی
( )Psychophysiologicalنادیده گرفتقه میشقود ( .)6بنقابراین ،یق روش
مناسب و در حقیقت ،ی پرسشنامه معتبر و پایا کقه تمقامی ابعقاد  SSDرا در
نظر بگیرد ،برای ربالگری و ارزیابی این اخت ت مورد نیاز میباشد .به منظور
تشققققریص و تعیققققین شققققدت  ،SSDمقیاسهققققای متنققققوعی شققققامل
،Somatization Scale of the Symptom Checklist
 )SCL-90-R( Symptomو
Checklist-90-Revised
 )MMPI( Minnesota Multiphasic Personality Inventoryمقورد
استفاده قرار گرفتهاند ( .)7پرسشنامه ربالگری برای اخت ت ع یا ج مانی
( Screening for Somatoform Symptoms-7یقققا ،)SOMS-7
ع یقققققا ج قققققمانی گ قققققتردهای را ارزیقققققابی میکنقققققد و بقققققا
 )ICD-10( International Classification of Diseases-10و
 DSM-5مطابقت داده شده است .یکی دیگر از برتریهقای  ،SOMSسقاختار
پرسشها است که در ان بیماران فقط ع یمی را که ناشی از اخقت ی ارگانیق
زمینهای نمیباشد ،گزارش میدهند (.)8
ن ققره دانمققارکی پرسققشنامه  SOMSدر سققای  2014بققرای ربققالگری
اخت ی ع یا ج مانی در دانمارک تهیه شد .طی ارزیابیها 30 ،ایتا اولیقه بقه
 25ایتا تقلیل یافت و نتایج رضایتبرشی به دست امد ( .)9مطالعه دیگقری بقا
استفاده از  SSD-B Criteria Scaleدر المان صورت گرفت و پایایی و روایی

ان با استفاده از  SSD-12تأیید گردید (.)10
با وجود شیوع با ی  SSDدر میان بیماران روانپزشکی ،مقیاسهای کمی
مناسبی در این زمینه وجود ندارد و مطالعه حاضر در پاسخ به این نیاز طراحقی و
اجرا گردید .پ وهش حاضر با هدف تهیه ،امادهسقازی و تعیقین سقاختار عقاملی
 SOMS-7در بیمققاران مبققت بققه اخققت ت خلقققی و اضققطرابی اصققفهان
انجام شد.

مواد و روشها
این تحقین از نوع روانسنجی مقطعی بین فرهنگی بود که در قالب یق طقر
مشترک ،هازمان در اصفهان و ماربورگ المان انجقام گردیقد .نمونقهها را 100
بیمار مبت به اخت ت خلقی و اضقطرابی (بقه اسقت نای اخقت ت وسقواس-
اجباری) استان اصقفهان در سقای  1395تشقکیل داد .بقدین ترتیقب ،از طریقن
فراخوان از روانپزشکان ،بیماران مبت به اخت ت اضطرابی و خلققی کقه بقه
کلینی های روانپزشکی و یا مطبهای خصوصی مراجعه کرده بودند ،انترقاب
شدند .در این مرحله 1216 ،نفر وارد مطالعه شدند که  174نفر به علقت تکمیقل
ناقص پرسشنامهها از پ وهش خارج شدند و دادههای مربوط به  1069نفر واجد
تحلیل شناخته شد .در این برش از تحقین ،دادههای  100نفر از بیماران مبقت
به اخت ت خلقی و اضطرابی در تعیین ساختار عقاملی اسقتفاده گردیقد .تعقداد
نمونههای جمعیتهای مرتلف در شکل  1نشان داده شده است.
معیارهای ورود به تحقین شقامل بیمقاران مقرد و زن ایرانقی ،سقن  18تقا
 60سای ،دارای حداقل تحصی ت خواندن و نوشتن ،ابت به یکقی از اخقت ت
اضطرابی از جمله فوبیا ،حم ت پانی و Generalized anxiety disorder
( )GADو تشریص توسط روانپزشکان بر اساس معیار  DSM-5بود .ابت به
سققققایر اخققققت ت روانپزشققققکی ماننققققد سققققایکوز ،اسققققکیزوافکتیو
( Schizoaffective disorderیا  ،)SADاخت ی دو قطبی ،اخت ت اضقطرابی
ناشی از مصرف مواد ،مشک ت شناختی ماژور (،)Major cognitive problems
زبان یر فارسی و عدم تمایل به ادامه همکاری نیز به عنوان معیارهای خروج در
نظر گرفته شد.

کل نمونه =  1259نفر
دادههای ناقص =  147نفر
نمونه صحیح =  1112نفر

ایرانی =  434نفر

المانی =  678نفر

جمعیت عمومی =  588نفر

بیماران =  90نفر

بیماران =  100نفر

جمعیت عمومی =  ٣٤٧نفر
عدم تطابن با معیارهای

عدم تطابن با معیارهای

ورود =  83نفر

ورود =  486نفر
نمونه نهایی =  264نفر

نمونه نهایی =  102نفر

شکل  .1جمعیت مورد مطالعه
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ساختار عاملی پرسشنامه SOMS-7

مطالعه حاضر به صورت طر پ وهشی در مرکز تحقیقات روانتنی واب قته
بققققه دانشققققگاه علققققوم پزشققققکی اصققققفهان انجققققام شققققد و بققققا کققققد
 IRMUI.REC1394.1.73در کمیته اخ ق دانشگاه علوم پزشکی اصقفهان
به تصویب رسید .این تحقین برشی از ی طر جقام میباشقد تقا ابزارهقای
مناسب برای ارزیابی  SSDو شیوع ع یا روانتنی در نمونههای جمعیت ایرانی
را فراها اورد.
در مطالعققه جققام  ،ابتققدا تیاهققای تحقیقققاتی اصققفهان و مققاربورگ،
پرسققشنامههای متعققددی را دربققاره  SSDبررسققی کردنققد و در نهایققت ،روی
مقیاسهای س مت بیماران ( Patient Health Questionnaireیا ،)PHQ
)IPQ( Illness Perception Questionnaire ،SOMS-7 ،SOMS-2
و  )PDS( Posttraumatic Diagnostic Scaleتوافن شد .سقسس مقیقاس
 SOMS-7انتراب و برای تیا ایرانقی ارسقای شقد .پرسقشنامهها بقه فارسقی
ترجمه شد و طی سه جل قه در پنقل کارشناسقان شقامل مترصصقان گقوارش،
روانپزشکی و روانشناسی بالینی بررسی گردید .پرسقشنامه توسقط مترصقص
زبان انگلی ی دوباره به انگلی قی ترجمقه و بقرای ارزیقابی مجقدد ارسقای شقد.
پرسشنامه ارزیابی شده جدید ،دوباره در پنل کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت
و ایتاهایی که ن بت به پرسشنامه اوی تغییر کرده بود ،ارزیابی گردید و عبارات
مناسب جدیدی به جای موارد قبلی جایگزین شد .ن ره نهقایی جهقت مطالعقه
ازمایشی در اختیار بیماران مبت به اخت ت خلقی و اضقطرابی ققرار گرفقت و
نظر شرکتکنندگان درباره ایتاها اخذ گردیقد .همننقین ،ن قره نهقایی جهقت
ارزیابی بر اساس اهداف مطالعه ،به ده نفر از روانشناسان بالینی و روانپزشقکان
ارایققه شققد .در نهایققت ،نظققر بیمققاران ،شققرکتکنندگان و مترصصققان در پنققل
کارشناسان مجدد ارزیابی گردید و ن ره جدید  SOMS-7امقاده شقد .در گقام
اخر ،ن ره نهایی پرسشنامه بر اساس اهداف پ وهش به مترصصقان گقوارش،
روانپزشکان و روانشناسان بالینی ارایه گردید تا روایقی محتقوا را نیقز بررسقی
نمایند .به منظور ارزیابی پایایی ،پرسشنامه نهایی در اختیقار  50نفقر از بیمقاران
مبت به اخت ت خلقی و اضطرابی قرار داده شد.
ابزارهای مورد استفاده جهقت جمق اوری دادههقا شقامل مصقاحبه بقالینی
روانپزشکی بقا بیمقار بقر اسقاس  ،DSM-5پرسقشنامه دموگرافیق (حقاوی
 28سقاای دربققاره سققابقه فققردی ،خقانوادگی ،اجتمققاعی ،اقتصققادی و پزشققکی)،
پرسشنامه  SOMS-7و مقیاس  PHQ-15بود.
 SOMS-7ی مقیاس  53ایتمی است که برای ارزیابی ع یا ج قمانی
و همننین ،ارزیابی اثر درمان در بیماران مبقت بقه  SSDمقورد اسقتفاده ققرار
میگیرد .این پرسشنامه شامل تمام ابعاد  SSDمیباشد و ع یقا و نشقانههای
بیماران را در هفت روز ارزیابی میکند .شدت ع یا و نشانهها بر اسقاس معیقار
درجهبندی از صفر برای کمترین شدت تا  4برای بیشترین شقدت تنظقیا شقده
است .در مطالعه  Riefو  Hillerکه روانسنجی پرسشنامه از طرین مصقاحبه
بالینی با بیماران و گزارش ع یا توسط خود بیمقاران انجقام شقد ،ح اسقیت و
اطمینان با یی گزارش گردید؛ به طقوری کقه پایقایی و روایقی پرسقشنامه -7
 SOMSبه ترتیب  0/85و  0/75به دست امد (.)7
پرسشنامه  PHQ-15اولین بار توسط  Zhangو همکاران طراحی گردید
( )11و ضریب پایایی ان با استفاده از ضریب  Cronbach's alphaو بازازمایی
به ترتیب  0/727و 0/873محاسبه شد (.)12

بققه منظققور ارزیققابی پایققایی ،از روش ضققریب  Cronbach's alphaو
بازازمایی به فاصله دو هفته استفاده شد .روایی نیز با اسقتفاده از ضقرایب روایقی
م کققی هازمققان و مقای ققه ضققریب همب ققتگی  Pearsonنمققرات پرسققشنامه
 SOMS-7با پرسشنامه  PHQ-15تعیین گردید .برای تعیین روایی سازه و ساختار
عاملی ،روش تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی به کار برده شد .در نهایقت ،دادههقا در
نرمافقزار  SPSSن قره version 20, IBM Corporation, Armonk, ( 20
 )NYمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها
بر اساس دادههای جمعیتشناختی نمونهها ،میقانگین سقنی بیمقاران مبقت بقه
اخققت ت خلقققی و اضققطرابی در المققان و ایققران بققه ترتیققب  41/1 â 13/0و
 34/2 â 10/2سای بود .درصد بیماران زن در نمونههای المان و ایران به ترتیب
 60/4و  62/2درصد بود .سایر اط عات دموگرافی بیماران در جقدوی  1ارایقه
شده است.
جدول  .1ویژگیهای جمعیت شناختی و میانگین نمرات پرسشنامه
 )PHQ( Patient Health Questionnaireو
)SOMS-7( Screening for Somatoform Symptoms-7
گروههای مورد مطالعه در نمونههای ایرانی و آلمانی
متغیر
سن (سای) (میانگین  âانحراف معیار)
جن یت (مانث) (درصد)
سطح تحصی ت (درصد)
دب تان
راهنمایی
دیسلا
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
مذهبی بودن (درصد)
باور عمین به مذهب
صرفاً انجام تکلیف
بدون باور مذهبی
( PHQ-9میانگین  âانحراف معیار)
( PHQ-7میانگین  âانحراف معیار)
( PHQ-15میانگین  âانحراف معیار)
( SOMS-7میانگین  âانحراف معیار)

آلمان ( 90نفر)

ایران ( 100نفر)

41/1 â 13/1
60/4

34/2 â 10/2
62/2

1/1
26/7
54/4
10/0
2/2
5/6

11/1
6/7
23/3
10/0
35/6
13/3

10/0
53/3
36/7
7/6 â 4/9
3/5 â 2/3
4/8 â 3/3
5/8 â 5/3

48/8
39/3
11/9
14/0 â 6/5
10/6 â 5/8
11/7 â 5/1
10/5 â 8/6

PHQ: Patient Health Questionnaire; SOMS: Screening for
Somatoform Symptoms

پایاایی :ثبقات داخلقی ( )Internal consistencyبقر اسقاس ضقریب
 Cronbach's alphaبرای بیماران  0/92به دست امد .ع وه بر این ،پایایی با
استفاده از روش بازازمایی به فاصله زمانی دو هفته 0/70 ،گزارش شد.

تحلیل عاملی نسخه فارسی پرساشنامه  SOMS-7در بیمااران
مبتال به اختالالت خلقی و اضطرابی :تعداد بیماران مبت به اخت ت خلقی و
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اضققطرابی  100نفققر بققود .نمققره ازمققون  )KMO( Kaiser-Meyer-Olkinو
 0/542 ،Bartlettبه دست امد که د لت برکفایت حجا نمونه داشت .ارزیابی عامل
بر اساس مقادیر ویق ه ( )Eigenvaluesبیشقتر از  1بقود .پرسقشنامه SOMS-7
شامل  47ساای در دو برش اصلی میباشد .به منظور بررسی ایقن دو فقاکتور ،روش
چقرخش واریمقاکس مقورد اسقتفاده ققرار گرفقت و بقر اسقاس جقدوی Rotated
 ،Component Matrixترتیب ساا ت در مورد هر فاکتور به صورت القف .عامقل
اوی (ع یا قلبی -عروقی ،تنف ی و گوارشی) شقامل سقاا ت ،12 ،10 ،9 ،8 ،6 ،1
،38 ،36 ،35 ،34 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،20 ،19 ،18 ،17 ،15 ،14 ،13
 46 ،45 ،43 ،42 ،41و  47و ب .عامققل دوم (ع یققا درد ع قق نی -اسققکلتی و
نورولوژی ) شامل ساا ت ،33 ،32 ،23 ،22 ،21 ،20 ،16 ،14 ،11 ،8 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2
 46 ،45 ،44 ،43 ،40 ،39 ،37 ،35و  47بود (جدوی .)2
بع ی از ساا ت در بیش از ی گروه قرار گرفقت و سقاا ت ،20 ،14 ،8
 46 ،45 ،43 ،35و  47به دلیل بار عاملی نامناسب در ساختار دو عاملی ،کاندیقد
اص شدند.
روایی :اگرچقه هقدف از انجقام مطالعقه حاضقر گقزارش سقاختار عقاملی
پرسشنامه  SOMS-7بود ،با این حای ،روایی سازه پرسشنامه از طرین تحلیل
عاملی و روایی همگرا و با استفاده از همب قتگی نمقرات بقا خقرده مقیاسهقای
 PHQگزارش گردید که در جدوی  3ارایه شده است.
بر اساس یافتههای جدوی  ،3پرسشنامه  SOMS-7همب تگی معنیدار و
با یی با خرده مقیاس ع یا ج مانی پرسشنامه  PHQداشت ،اما همب قتگی
معنیداری را بقا مقیاسهقای اف قردگی و اضقطراب نشقان نقداد .تنهقا اسقت نا،
همب ققتگی عامققل  1بققا خققرده مقیققاس اف ققردگی بققود .بنققابراین ،پرسققشنامه
 SOMS-7مقیاس معتبری جهت ارزیابی ع یا ج مانی است.

بحث و نتیجهگیری
اگرچه مصقاحبه بقا بیمقاران روانپزشقکی ،سقن بنای تشقریص بیماریهقای
روانپزشکی به شقمار مقیرود ،امقا تشقریصهای افتراققی یقر اختصاصقی و
گ ترده ،ارزیابی و تشریص  SSDرا محدود کرده است (.)13
به منظور تعیین ساختار عاملی و اعتبارسقنجی  ،SOMS-7تحلیقل عامقل
اکتشافی در جمعیت بیماران مورد استفاده قرار گرفت .ایتاهای این پرسقشنامه
برای بیماران مبت به اخت ت خلقی و اضطرابی بقه دو عامقل تق قیا شقد8 .
ساای به د یل اشکای در بار عاملی کاندید اص شد Zijlema .و همکاران در
مطالعه خود پرسشنامه  SOMS-7را بقه پقنج فقاکتور تق قیا و ایقن ابقزار را
مقیاس مناسبی برای ربقالگری  SSDمعرفقی نمودنقد ( .)14در جمعیقت یقر
روانپزشکی طر جام اصفهان -ماربورگ نیز سقاختار چهقار عقاملی مشقاهده
گردید .همگن بودن بیشتر بیماران خلقی و اضطرابی ن بت به جمعیت عمقومی،
منجر به نشقان دادن ع یقا ج قمانی همگنتقر و در نتیجقه ،سقاختار عقاملی
محدودتر در قالب دو عامل شد.
با ارزیابی ازمون -بازازمون پرسشنامه ایرانی  SOMS-7در بازه زمانی دو
هفته ،پایایی در بیماران مبت به اخت ت خلقی و اضطرابی  0/70به دست امد.
در پ وهش  Riefو  ،Hillerپایایی ازمون -بقازازمون پرسقشنامه SOMS-7
در ی دوره چهار ماهه 0/76 ،برای تعداد ع یقا و  0/71بقرای شقدت ع یقا
گزارش شد (.)7

جدول  .۲تحلیل عاملی بیماران مبتال به اختالالت خلقی و اضطرابی بر
اساس )SOMS-7( Screening for Somatoform Symptoms-7
عامل ۲
عامل 1
سؤال عنوان
0/466
سردرد
1
0/492
دیدرد
2
0/492
کمردرد
3
0/649
درد مفاصل
4
0/651
درد دست و پا
5
0/607
درد قف ه سینه
6
0/576
درد مقعد
7
0/259
0/010
درد حین تماس جن ی
8
0/304
درد حین ادرار کردن
9
0/556
تهوع
10
0/643
نفخ شکا (اح اس باد زیاد در شکا)
11
0/520
دیاشوب (دلشوره)
12
0/496
استفراغ ( یر بارداری)
13
0/218
0/114
نفخ
14
0/304
سک که
15
0/341
سو هاضمه
16
0/463
بیاشتهایی
17
0/602
ترش شدن دهان
18
0/481
خشکی دهان
19
0/267
0/198
اسهای مکرر
20
0/372
ترشحات مقعدی
21
0/376
تکرر ادرار
22
0/547
تکرر مدفوع
23
0/798
تسش قلب
24
0/711
اح اس ناخوشایند در قلب
25
0/746
تعرین
26
0/768
گرگرفتگی
27
0/756
تنگی نفس بدون فعالیت
28
0/801
ت ش برای تنفس
29
0/523
خ تگی مفرط بدون فعالیت
30
0/472
تغییر رن پوست
31
0/331
بیتفاوتی جن ی (سردی مزاج)
32
0/562
اح اس ناراحتی در ناحیه تناسلی
33
0/438
عدم تعادی در حرکات
34
0/274
0/235
فلج ع نی
35
0/525
اخت ی بل
36
0/310
گرفتگی صدا
37
0/361
سرتی ادرار
38
0/373
دیدن یا شنیدن چیزهای یر واقعی
39
0/386
فقدان حس لمس یا درد
40
0/547
لرز
41
0/365
دوبینی
42
0/265
0/204
کوری موقت
43
0/399
کری موقت
44
0/136
0/037
حم ت تشنج
45
0/027
0/285
فراموشی
46
0/130
0/123
از دست دادن هوشیاری
47
82
79
تعداد
0/810
0/910
ضریب Cronbach's alpha
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جدول  .3همبستگی بین عوامل پرسشنامه  )SOMS-7( Screening for Somatoform Symptoms-7و مقیاسهای
 )PHQ( Patient Health Questionnaireدر بیماران مبتال به اختالالت خلقی و اضطرابی
نمرات PHQ
ساا ت سوماتی

PHQ

ساا ت اف ردگی PHQ
ساا ت اضطراب PHQ

عوامل SOMS-7
عامل اوی
عامل دوم
عامل اوی
عامل دوم
عامل اوی
عامل دوم

ضریب همبستگی Pearson
0/516
0/592
0/304
-0/044
0/140
0/212

مقدار P
0/001
0/001
0/010
0/718
0/248
0/078

PHQ: Patient Health Questionnaire; SOMS: Screening for Somatoform Symptoms

در تحقین دیگری بقا ارزیقابی ازمقون -بقازازمون  72سقاعته پرسقشنامه
 ،SOMS-7پایایی و روایی به ترتیب  0/85و  0/75محاسبه گردیقد ( .)6نتقایج
بررسی حاضر نیز مانند مطالعات قبلی ،پایایی مطلوبی را برای این پرسشنامه در
جمعیت بیماران ایران نشان داد.
از طرف دیگر ،وی گیهای روانسقنجی پرسقشنامه  SOMS-7بقا سقایر
مقیاسهای مشابه همنون پرسشنامه مصقاحبه تشریصقی بینالمللقی مرکقب
( Composite International Diagnostic Interviewیققا  )CIDIبققا
ارزش ازمققون -بققازازمون  0/68 ،0/74و  0/71بققه ترتیققب بققرای اخققت ی
ج مانیسازی ( ،)Somatizationاخت ی درد و هیسوکنقدریازیس ( ،)15تشقابه
داشققت کققه میتوانققد حققاکی از مناسققب بققودن پرسققشنامه  SOMS-7باشققد.
همننین ،ایقن پرسقشنامه از نظقر روانسقنجی بقا مقیقاس سقنجش اخقت ی
سقوماتوفرم ( Somatoform Disorders Scheduleیقا  )SDSکقه پایقایی
 0/76را نشان داد ( ،)16هماهن بود.
پایایی پرسشنامه  SOMS-7در مطالعه حاضر 0/92-0/94 ،به دست امد.
این ضریب  Cronbach's alphaتا حدودی با اننه در سایر تحقیققات عنقوان
شده است ( ،)6 ،17مشابهت داشقت .میقزان ضقریب  Cronbach's alphaدر
پ وهشهققای  Riefو  )6( Hillerو  Barskyو همکققاران بققه ترتیققب  0/92و
 0/95گزارش گردید .سایر پرسقشنامهها نیقز همگقونی داخلقی بقا یی را ذکقر
کردهانققد .بنققابراین ،از لحققاظ پایققایی ،پرسققشنامه  SOMS-7بققه انققدازه
 Symptom questionnaireو  SCL-90-Rارزشمند میباشد.
روایی از طرین همب تگی پرسقشنامه  SOMS-7و  PHQ-15ارزیقابی
شد .ن ره فارسی  SOMS-7برای اخت ت خلقی و اضطرابی به دو زیرگروه
(دو عامل) طبقهبندی گردید که این دو عامل همب تگی معنیدار و بقا یی (بقه
ترتیب  0/51و  )0/59با نمرات خرده مقیاس ع یا ج مانی  PHQداشقت .در

سقققایر مطالعقققات نیقققز پرسقققشنامه  SOMS-7همب قققتگی بقققا یی را بقققا
 )0/80( Whiteley Indexو  )0/90( )IAS( Illness Attitude Scalesنشان
داد ( )8که حاکی از روایی پرسشنامه  SOMS-7برای ربالگری  SSDمیباشد.
تحقیقی در پاک تان پرسقشنامه )SSS( Somatic symptoms scale
را به کم پرسشنامه  SOMS-7طراحی کرد و همب قتگی قابقل تقوجهی را
بین اخت ی درد ،هیسوکندریازیس ،اخقت ی تبقدیلی و سقندرمهای دی قمورفی
گزارش کرد ( .)18در مطالعه  Zijlemaو همکاران ،همب تگی بین پرسقشنامه
 SOMS-7و  0/76 ،SCL-Rبه دست امقد و بقا ترین همب قتگی نیقز بقین
پرسشنامه  SOMS-7و  PHQ-15مشاهده گردید ( )14که با بررسی حاضقر
مشابهت داشت.
نتایج پ وهش حاضر نشان داد که ن ره فارسقی پرسقشنامه ،SOMS-7
پایایی و روایی مناسبی برای ربالگری بیماران مبت بقه  SSDدارد .همننقین،
این پرسشنامه میتواند برای ارزیابی اثرات درمان در این بیماران مفید باشد.

سپاسگزاری
مطالعه حاضر برگرفته از طر دستیاری روانپزشقکی بقا کقد  ،395011مصقوب
معاونت پ وهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میباشد .بدین وسیله
نوی ندگان از ریاست مرکز تحقیقات علوم رفتاری به جهت م اعدت در تصویب
و ب ترسازی پ وهش و همننین ،از ریاست مرکز تحقیقات روانتنی کقه زمینقه
همکاری با دانشگاه ماربورگ برای تدوین طر مشترک و جمق اوری دادههقا را
فراها نمودند ،تشکر و قدردانی به عمل میاورند .از دانشجویان ،جمعیت عمومی
و بیمارانی که در این طر مشارکت داشتند ،سساسگزاری میگردد.
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Abstract
Aim and Background: Somatic symptom is one of the prevalent complaints in patients with psychiatric disorders
and in Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5th Edition (DSM-5) is mentioned as somatic symptom
disorder (SSD). In order to assess somatic complaints, validated scales are required. The aim of the present study was
preparation of Persian version and determination of factor structure (as one of the psychometric properties) of
Screening for Somatoform Symptoms-7 (SOMS-7) scale in Iranian samples.
Methods and Materials: This psychometric study was conducted in Psychosomatic Research Center of Isfahan
University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, and included 100 patients with anxiety/mood disorders. All
participants were asked to complete SOMS-7 and Patient Health Questionnaire (PHQ). Validity was confirmed by
correlational method, and factor analysis and external and internal reliability were confirmed by Cronbach's alpha
coefficient and re-test method. Factor analysis was performed by exploratory and confirmatory method. Data were
analysed via SPSS software.
Findings: Internal consistency of SOMS-7 was obtained 0.92 using Cronbach's alpha and reliability was obtained
0.70 via re-test method in two weeks interval. Factor analysis showed an appropriate two-factor structure in patients.
The correlation of these two factors with somatic scale of PHQ was obtained 0.51 and 0.59, respectively, and
revealed the construction validity as well as convergent validity.
Conclusions: Findings indicate that Persian version of SOMS-7 has suitable reliability and validity for assessment of
SSD and also evaluation of treatment effects in these patients.
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