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 چکیده
نامه سالمت عمومی براي شناسایی اختالالت روانی به کار برده می شود، هدف این مطالعه تعیین  پرسش :مقدمه     

 .سوالی می باشد 28نامه سالمت عمومی فرم  خصوصیات سایکومتریک پرسش
ه روش نفر از دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر ایالم که ب 118 بر روي این مطالعه متدولوژیک :مواد و روش ها

سوالی استفاده  28نامه سالمت عمومی  در این مطالعه از پرسش. نمونه گیري تصادفی انتخاب شده بودند صورت گرفت
 یو براي تعیین پایایی آن از روش همسان) تحلیل عاملی(نامه از روش روایی سازه براي تعیین روایی پرسش .شد

 .استفاده شد) ضریب آلفاي کرونباخ(درونی
عامل اول  به ترتیب نامه سالمت عمومی از شش عامل مستقل تشکیل شده است که پرسش :ژوهشیافته هاي پ

، عامل سوم لذت از زندگی )419/12±484/2(، عامل دوم بی خوابی نمره)221/14±884/2(بیماري سردرد نمره
رزشی ، عامل پنجم احساس بی ا)387/10±076/2(سالمتی نمره، عامل چهارم )451/10±090/2(نمره
چنین ضریب آلفاي  هم .را  کسب کرده اند)  423/8±685/1(و عامل ششم اقدام به خودکشی نمره) 960/9±992/1(نمره

 .درصد به دست آمد 69کرونباخ براي ابعاد 
، فاکتور )8-10(، فاکتور دوم)2-6(نامه سالمت عمومی شامل سواالت پرسشاز فاکتور اول  :بحث و نتیجه گیري

  .بوده اند )27،28(و فاکتور ششم شامل سواالت )26،25،24،22(، فاکتور پنجم)7،1(چهارم، فاکتور )18- 21(سوم
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     مقدمه
طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی یعنی رفاه  سالمتی را

کامل جسمی، روانی و اجتماعی، نه فقط بیماري یا ناقص 
بودن تعریف می کنند، فرد داراي سالمت روانی از سه 
ویژگی عمده از جمله احساس راحتی، احساس درست نسبت 
به دیگران و قدرت تامین نیازهاي زندگی برخوردار 

به دلیل صنعتی شدن و مهاجرت، در این سال ها  .)1(است،
نیمی از مردم جهان در شهرها و حومه آن زندگی می کنند 
و باعث تغییر در شرایط اجتماعی و اقتصادي شده و استرس 

). 1(ها و مشکالت روانی اجتماعی افزایش پیدا کرده است،
اختالالت روانی دانش آموزان، مشکالت فراوانی در زندگی 

ند خانواده، مدرسه و جامعه را تحت ایجاد می کند و می توا
اختالالت روانی باعث افت تحصیلی دانش . تاثیر قرار دهد

آموزان و هم چنین اختالل در رشد شناختی، عاطفی، 
بهداشت ). 2(اخالقی و اجتماعی دانش آموزان می شود،

روانی حالت خاصی از روان است که سبب بهبود رشد و 
فرد کمک می کند که کمال شخصیت انسان می گردد و به 

در یک مطالعه ). 3(با خود و دیگران سازگاري داشته باشد،
گزارش شده است که دانشجویان و دانش آموزان پسر و 
دختر از منابع مختلفی استرس دریافت می کنند و نحوه 

نتایج ). 4(واکنش آن ها به استرس با یکدیگر متفاوت است،
ضطراب پنهان پژوهش ها حاکی از آن است که بین سطح ا

و آشکار و میزان پیشرفت تحصیلی رابطه معنی دار و 
رابطه بین سالمت عمومی و ). 5،4(معکوسی وجود دارد،

وضعیت تحصیلی دانش آموزان در مطالعات مختلفی مورد 
بررسی قرار گرفته است، اما مقدار و شدت این ارتباط 

دانش آموزان بخش عظیمی از ). 4(متفاوت بوده است،
جامعه ما را تشکیل می دهند و این گروه جمعیت 

یکی از شروط موفقیت . گردانندگان جامعه فردا خواهد بود
ی سالم آموزان دانشبودن  برخوردارنظام آموزش و پرورش 

دانش  آموزش امر دری جسمی وروان مشکالت وجود واست 
آموزان تاثیر جوي داشته و افت تحصیلی و گاهی ترك 

بنا بر این توجه به تامین سالمت . تحصیل را به دنبال دارد
روانی دانش آموزان از اهمیت زیادي برخوردار بوده و 
سالمت روانی فرد بخش اساسی و مهم در تامین سالمت 

ابزاري که براي اندازه گیري سالمت عمومی . جسمانی است
 )GHQ-28(ستفاده می شود پرسش نامه سالمت عمومیا

، عالئم )سوال 7(حیطه عالئم فیزیکی(سوال 28که شامل 
، عالئم )سوال 7(، کارکرد اجتماعی)سوال 7(اضطراب

تحلیل عاملی اعم از  .)6(می باشد،) سوال 7(افسردگی
اکتشافی و تاییدي و محاسبه آلفاي کرونباخ، از جمله راه 

اي اندازه گیري روایی سازه و نیز اندازه هایی هستند که بر
. گیري پایایی ثبات درونی مورد استفاده قرار می گیرند

تحلیل عاملی اکتشافی بر اساس روابط بین گویه ها، 
متغیرهاي پنهان یا اندازه گیري نشده را ارائه و براي آن ها 

در تحلیل عاملی تاییدي فرضیه هاي . تولید فرضیه می کند
). 6(اختار متغیرها مورد آزمون قرار می گیرند،مربوط به س

هدف مطالعه حاضر تعیین خصوصیات سایکومتریک پرسش 
 .می باشد )GHQ-28(نامه سالمت عمومی

  مواد و روش ها
جامعه . مطالعه حاضر از نوع مطالعات متدولوژیک است    

پژوهش را دانش آموزان مدرسه راهنمایی پسرانه ادب، 
اشرف نعمتی، ابتدایی دخترانه تزکیه و ابتدایی شهید علی 

راهنمایی دخترانه نمونه مرضیه شهر ایالم در سال تحصیلی 
دالیل انتخاب مدارس به این صورت . بوده است 92-91

بوده است که این مدارس در مرکز شهر قرار دارند و بیشتر 
نمونه در پژوهش حاضر طبق . اقشار را شامل می شود

ز دانش آموزان مذکور می باشد و نفر ا 118جدول مورگان 
نمونه گیري به روش نمونه گیري چند مرحله اي تصادفی 

در این روش دانش آموزان ششم ابتدایی، دوم . انجام شد
راهنمایی و سوم راهنمایی به عنوان یک خوشه و قرار 
گرفتن در هر یک از کالس ها به عنوان یک طبقه لحاظ 

رست دانش آموزان هر در ادامه با استفاده از فه. شدند
کالس به عنوان چارچوب نمونه گیري، انتخاب نمونه به 

براي اندازه گیري . روش تصادفی ساده صورت گرفت
سوالی  28سالمت عمومی دانش آموزان از پرسش نامه  

این پرسش نامه . استفاده شد) GHQ-28(سالمت عمومی
  )5،3،2.(در دیگر مطالعات نیز استفاده شده است

در این مطالعه با استفاده از : ش نامه سالمت عمومیپرس    
مرحله تبادل  3روش دلفی متغیرهاي سالمت عمومی طی 

نفر از صاحب نظران در حوزه  10اطالعات بین محقق و 
سالمت عمومی مشخص شدند و پیش فرضی بر اساس 
نظرات نهایی صاحب نظران این بود که هر کدام از عوامل 

ت عمومی با زیر مجموعه خاصی اصلی تشکیل دهنده سالم
از متغیرها ارتباط دارد که جهت تایید این پیش فرض از 
روش تحلیل عاملی تاییدي استفاده شد که تحلیل عاملی 

. عاملی پرسش نامه را تایید کرد 6تاییدي برازش ساختار 
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تحلیل (براي تعیین روایی پرسش نامه از روش روایی سازه
پرسش نامه از روش روایی  و براي تعیین پایایی) عاملی
و براي تعیین پایایی آن از روش ) تحلیل عاملی(سازه

  .استفاده شد) ضریب آلفاي کرونباخ(همسانی درونی
پایایی پرسش نامه با قرار دادن پرسش نامه نهایی در اختیار 

نفر از دانش آموزان مدرسه راهنمایی پسرانه ادب انجام  10
نفر داده شد،  10به همین گرفت و بعد از یک هفته مجدداً 

با توجه به این که پاسخ هاي داده شده به همدیگر نزدیک 
نفر در  10بودند پایایی پرسش نامه نیز تایید شد، ضمناً این 

 28در این مطالعه از پرسش نامه . پژوهش شرکت نکردند
سوالی سالمت عمومی به روش دلفی استفاده شده است که 

 7سوال عالئم اضطراب،  7سوال آن عالئم فیزیکی،  7
سوال عالئم افسردگی را اندازه  7سوال کارکرد اجتماعی، 

گزینه  4سواالت بر اساس مقیاس لیکرت . گیري می کرد
 28حیطه پرسش نامه  4روایی سازه . اي تنظیم شده بودند

 EQSسوالی سالمت عمومی با نرم افزار چند متغیره 
vol.6.1 جزیه و تحلیل با برآورد حداکثر درست نمایی ت

  .شد
ود، ــحتوا بــدنظر، روایی مــوال مــرین ســم تـــمه    

ه ــامــش نــن پرســا ایــه آیــنظور کــن مــدیــب
یري ــدازه گــومی را انــت عمــالمــوم ســعاً مفهــواق
عاملی به  6ا نه؟ این فرضیه که آیا ساختار ــند یــی کــم

ه، و ــود یا نــی شــد مــتاییلی ــامــیل عــحلــروش ت
) Construct Validity(تارــاخــی ســیز روایــن
براي ارزشیابی برازش . رفتــرار گــون قــورد آزمــم

و ) CFI(عاملی از مجذور کاي، شاخص مقایسه اي برازش
استفاده ) RMSEA(جذر میانگین مجذورات خطاي تقریب

  .شد

       یافته هاي پژوهش
  9/11ر ــســوزان پــش آمـــن دانـــین ســـیانگـــم    

و میانگین سن دانش آموزان ) 98/1انحراف معیار (سال
در جدول شماره . بود) 88/1انحراف معیار (سال 1/12دختر 

عامل پرسش نامه سالمت عمومی  6اطالعات توصیفی از  1
 69براي کل سواالت ضریب آلفاي کرونباخ . آمده است

ضریب . درصد بود که ضریب پایایی باالیی را نشان می دهد
ونباخ براي هر یک از عامل هاي پرسش نامه آلفاي کر

  . نشان داده شده است 2سالمت عمومی در جدول شماره 
ساختار عوامل مفروضی که تحت  3در جدول شماره      

 4در این جدول . آزمون قرار گرفته اند، نشان داده شده است
متغیر پنهان، دسته بندي هاي عالئم فیزیکی، عالئم 

اعی، عالئم افسردگی نشان داده شده اضطراب، کارکرد اجتم
عدد معادل  28شده است که تعداد متغیرهاي مشاهده شده 

  .گویه ابزار بود 28
 10و  8روي حیطه عالئم فیزیکی، گویه  5و  3، 1گویه     

روي  20و  19، 16، 15روي حیطه عالئم اضطراب، گویه 
روي  25و  24، 23، 22حیطه کارکرد اجتماعی و گویه 

آماره هاي . داشتند 1/0افسردگی مقادیر کمتر از عالئم 
برازش پیشنهاد می کنند که این الگو بهترین برازش را براي 

و  =93/0CFI(داده ها فراهم کرده است
08/0RMSEA=( چرا که هر دوي این آماره ها داراي ،

سطح معناداري و  4در جدول شماره . مقادیر مطلوب هستند
در جدول . آورده شده استهمبستگی سواالت پرسش نامه 

نام فاکتور مورد استفاده تحلیل عاملی پرسش نامه  5شماره 
سالمت عمومی آورده شده است که نشان می دهد این 

فاکتور تشکیل شده است که هر کدام  6پرسش نامه از 
  .داراي نام اختصاصی اند

  
  

  )GHQ-28(به عوامل و امتیاز کل پرسش نامه سالمت عمومی اطالعات توصیفی مربوط. 1جدول شماره 
  عوامل کمترین امتیاز بیشترین امتیاز میانگین انحراف معیار

 بعد جسمانی 0 18 72/6 194/4
 اضطراب 0 20 22/8 735/4
 بعد اجتماعی 0 18 80/6 839/3
 بعد افسردگی 0 21 78/6 437/5
 امتیاز کل 1 72 52/28 224/15
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   )GHQ-28(آلفاي کرونباخ پرسش نامه سالمت سالمت عمومی. 2جدول شماره 
  عوامل  آلفاي کرونباخ

 بعد جسمانی  569/0
 اضطراب  644/0
 کارکرد اجتماعی  595/0
 بعد افسردگی  696/0

   

  
  
  
  

  تحلیل عاملی تاییدي پرسش نامه سالمت عمومی. 3جدول شماره 
  همبسگی  معناداريسطح   سواالت سالمت عمومی  حیطه ها
  عالئم
  فیزیکی

  66/0  002/0   خوب و سالم هستید؟ ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که کامالً آیا از یک. 1
  63/0  15/0   ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که به داروي تقویتی نیاز دارید؟ آیا از یک. 2
  68/0  007/0   ضعف و سستی کرده اید؟ ماه گذشته تا به امروز احساس آیا از یک. 3
  61/0  17/0   ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بیمار هستید؟ آیا از یک. 4
  75/0  001/0   ماه گذشته تا به امروز سر درد داشته اید؟ آیا از یک. 5
مثل دستمال بسته اید یا  ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که سرتان را محکم با چیزي آیا از یک. 6

  .که فشاري به سرتان وارد می شود این
22/0  58/0  

  63/0  18/0   ها بدنتان داغ و یا سرد می شود؟ ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بعضی وقت آیا از یک. 7
  عالئم

  اضطراب
  59/0  09/0   دچار بی خوابی شده باشید؟ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که بر اثر نگرانی  آیا از یک. 8
  66/0  031/0   ها وسط خواب بیدار می شوید؟ ماه گذشته تا به امروز شب آیا از یک. 9

  76/0  001/0   تحت فشار هستید؟ ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که دائماً آیا از یک. 10
  /64  10/0   بدخلق شده اید؟ماه گذشته تا به امروز عصبانی و  آیا از یک. 11
  61/0  17/0   ماه گذشته تا به امروز بدون هیچ دلیل قانع کننده اي هراسان و یا وحشت زده شده اید؟ آیا از یک. 12
  79/0  12/0   ماه گذشته تا به امروز متوجه شده اید که انجام هر کاري از توانایی شما خارج است؟ آیا از یک. 13
  71/0  11/0   گذشته تا به امروز احساس کرده اید که در تمامی مدت عصبی هستید و دلشوره دارید؟ ماه آیا از یک. 14

  کارکرد اجتماعی
  

  62/0  07/0   ماه گذشته تا به امروز توانسته اید خودتان را مشغول و سرگرم نگه دارید؟ آیا از یک. 15
  61/0  08/0   بیشتري را صرف انجام کارها نمایید؟ ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که وقت آیا از یک. 16
  55/0  11/0   خوبی انجام می دهید؟ه طور کلی احساس کرده اید که کارها را به ماه گذشته تا به امروز ب آیا از یک. 17
  59/0  22/0   ماه گذشته تا به امروز از نحوه انجام کارهایتان احساس رضایت می کنید؟ آیا از یک. 18
  79/0  001/0   عهده دارید؟ه ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که نقش مفیدي در انجام کارها ب آیا از یک. 19
  71/0  006/0   ماه گذشته تا به امروز توانایی تصمیم گیري درباره مسائل را داشته اید؟ آیا از یک. 20
  65/0  16/0   هاي روزمره زندگی لذت ببرید؟ فعالیتماه گذشته تا به امروز قادر بوده اید از  آیا از یک. 21

  عالئم
  افسردگی

  61/0  009/0   ماه گذشته تا به امروز فکر کرده اید که شخص بی ارزشی هستید؟ یا از یکآ. 22
  63/0  001/0   ناامید کننده است؟ ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زندگی کامالً آیا از یک. 23
  66/0  08/0   ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زندگی ارزش زنده بودن را ندارد؟ یک آیا از. 24
  61/0  09/0   ماه گذشته تا به امروز به این مسئله فکر کرده اید که ممکن است دست به خودکشی بزنید؟ آیا از یک. 25
اعصابتان خراب است نمی توانید کاري انجام ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که چون  آیا از یک. 26

   دهید؟
15/0  59/0  

از شر زندگی  کاش مرده بودید و کالً به این نتیجه رسیده اید که اي ماه گذشته تا امروز آیا از یک. 27
   خالص می شدید؟

19/0  60/0  

  69/0  13/0   به زندگیتان خاتمه دهید؟ ماه گذشته تا به امروز این فکر به ذهنتان رسیده است که بخواهید آیا از یک. 28
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   )GHQ-28(همبستگی بین عامل هاي پرسش نامه سالمت عمومی. 4جدول شماره 
  عوامل   بعد جسمانی  اضطراب  بعد اجتماعی  بعد افسردگی

 بعد جسمانی  1      
 اضطراب  606/0  1    
 بعد اجتماعی  703/0  543/0  1  
 بعد افسردگی  509/0  489/0  763/0  1

 
 

 عمومینامه سالمت  نام مورد استفاده در فاکتور تحلیل عاملی پرسش. 5شماره  جدول

 
 

 بحث و نتیجه گیري
     

نشان داد که پرسش نامه سالمت عمومی می  مطالعه حاضر
تواند به عنوان یک ابزار روا و پایا براي گردآوري اطالعات 
مورد نیاز در خصوص شناسایی اختالالت روانی مورد 

براي تعیین روایی سازه و پایایی پرسش . استفاده قرار گیرد
) CFA(نامه سالمت عمومی، از تحلیل عاملی تاییدي

ل عاملی تاییدي در پی پاسخ به این تحلی. استفاده شد
پرسش است که روابط مفروض یا پیش بینی شده بین 
متغیرها تا چه اندازه با روابط موجود داده هاي واقعی 
مشاهده هم خوانی دارد؟ آن چه که رویکرد تحلیل عاملی را 
از سایر بررسی هاي سنتی ثبات داخلی متمایز می کند این 

اییدي خطاي اندازه گیري است که در تحلیل عاملی ت
پس از آزمون از طریق -بررسی می شود و پایایی آزمون

ثبات خطاي اندازه گیري نسبتاً کم به دست آمده از تحلیل 
در این مطالعه نشان می دهد ). 6(عاملی صورت گرفته است،

براي . که پذیره هاي تحلیل عاملی تاییدي احراز شده اند
 )CFI(مقایسه اي برازش ارزشیابی برازش عاملی از شاخص

) RMSEA(و جذر میانگین مجذورات خطاي تقریب
معموالً دامنه  )CFI(شاخص مقایسه اي برازش. استفاده شد

دهنده  نشان 90/0بین صفر و یک داشته و مقادیر بیشتر از 
بر آماره هایی  CFIاستفاده از آماره . خوبی برازش است

تدریجی و شاخص ) GFI(مانن شاخص نیکویی برازش
هم دامنه بین  RMSEAآماره  .ترجیح دارد) IFI(برازش

  صفر تا یک را در بر می 

هر چه به صفر نزدیک تر  CFIگیرد ولی بر خالف آماره 
نشان دهنده  1/0باشد مطلوب تر است و مقادیر کمتر از 

مقادیر آلفاي کرونباخ باال بیانگر ثبات . خوبی برازش است
حاضر براي همه عامل هاي در مطالعه . درونی می باشد

بود و بیانگر  59/0سالمت عمومی، آلفاي کرونباخ بیشتر از 
این است که پرسش نامه مورد بررسی داراي ثبات درونی 

بارگیري گویه ها . رضایت بخشی براي دانش آموزان است
گانه یعنی تایید ساختار نظري و اصلی  6روي عامل هاي 

ي باقی مانده یا مقادیر خطاها. پرسش نامه می باشد
در واقع این نوع خطا، . خطاهاي اندازه گیري پایین بودند

یک خطاي ذاتی است که تا حدي در همه ابزارهاي تحقیقی 
در . وجود دارد و با ساختارهاي پنهان زمینه ارتباطی ندارد

کل این مقادیر پایین باقی مانده به نوعی تاییدکننده این 
ا حدودي ذهنی بود، اما است که هر چند ماهیت سواالت ت

ابزار مورد بررسی، پایا و روا بوده و اگر در دفعات مختلف از 
باال . این ابزار استفاده شود، نتایج یکسانی را فراهم می کنند

بودن ضرایب همبستگی بین عامل ها نشان دهنده وابسته 
علی رغم این که این مطالعه . بودن آن ها به هم می باشد

رسش نامه را مشخص کرده بود ولی روایی و پایایی پ
چندین محدودیت وجود داشت اول این که میزان جواب 
هاي واقع گرایانه دانش آموزان چون که پرسش نامه ها بعد 
از ترم اول یعنی پایان امتحانات توزیع شده بودند و شاید بر 

  یکی . نحوه پاسخ گویی دانش آموزان تاثیر گذاشته باشد

 فراوانی تجمعی  درصد واریانس  کل  نام مورد استفاده در فاکتور  شماره سوال  نام فاکتور
  22/14  22/14  84/2  بیماري و سر درد 6و  5، 4، 3، 2  1
  64/26  41/12  48/2  بی خوابی  10و  9، 8  2
  09/37  45/10  090/2  لذت از زندگی  21و  20 ،19، 18  3
  46/47  38/10  076/2  سالمتی  7و  1  4
  43/57  96/9  99/1  احساس بی ارزشی  26و  25، 24، 22  5
  85/65  42/8  68/1  اقدام به خودکشی   28و  27  6
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مطالعه تعداد حجم نمونه مطالعه  دیگر از محدودیت هاي
بوده است که به دلیل تعداد کم دانش آموزان در این مدارس 

  .بوده است
پرسش نامه سالمت عمومی می تواند به عنوان ابزاري    

این . روا و پایا براي دانش آموزان مورد استفاده قرار گیرد
پرسش نامه می تواند به یک راهنماي عملی براي اندازه 

در پایان . گیري و تعیین سطح سالمت عمومی افراد باشد
توصیه می شود که روایی و پایایی پرسش نامه در 

و دیگر گروه هاي سنی نیز مورد ارزیابی قرار  دانشجویان
  .گیرد

 سپاسگزاري
ن ــام ایــــزانی که در انجــزیـمامی عـز تا   
وص ــد به خصــدنــانــاري رســا یــه به مـــطالعــم
دردانی ـکر و قــتش علوم پزشکی ایالمدانشگاه مکاران ــه

 .می گردد
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Psychometric Properties of the General Health Questionnaire  

(GHQ -28) 
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(Received: May 3, 2014 Accepted: September 30, 2014) 
 
 
Abstract 
Introduction: The General Health Qu-
estionnaire (GHQ) is used to detect 
mental disorders. The aim of this study 
was to determine the psychometric 
properties of the 28 questions version 
of the General Health Questionnaire 
(GHQ -28). 
 
Materials & Methods: In a methodolo-
gical study, 118 secondary school stud-
ents in the city of Ilam were selected 
through random sampling method. In 
this study, the 28 questions version of 
the General Health Questionnaire was 
used. Construct validity was used to 
determine the validity and internal 
consistency (Cronbach's alpha coeffi-
cient) was used to determine the relia-
bility. 
 
Finding: The GHQ is composed of six 
factors, The first factor is headache with 
the score of (14.22 ± 2.88), the second 

factor is insomnia with the score of 
(12.42 ± 2.48), the third factor is joy of 
life with the score of (10.45 ± 2.09), the 
fourth factor is health with the score of 
(10.387 ± 2.08), the fifth factor is 
feelings of worthlessness with the score 
of (9.96 ± 1.99) and the sixth factor is 
suicide attempt with the score of (8.42 ± 
1.68), respectively. Cronbach's alpha 
coefficient for the scale was found to be 
69%. 
 
Discussion & Conclusion: The first fa-
ctor of GHQ included questions, the 
second factor included questions, the 
third factor included questions, the fou-
rth factor included questions, the fifth 
factor included questions and the sixth 
factor included questions. 
 
Keywords: General healthQuestionnaire 
(GHQ), factor analysis, psycho-metric 
properties, Ilam 
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