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تعییه ريایی ي پبیبیی پزسشىبمٍ شذت عالئم
یبئسگی ()MSSI-38
فُیمٍ حسیهسادٌ ،1دکتز حبیباهلل اسمبعیلی ،*2دکتز جمشیذ جمبلی،3
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زاًؾدَی کارؽٌاعی ارؽس آهار سیغتی ،زاًؾکسُ تْساؽت ،زاًؾگاُ ػلَم پشؽکی هؾْس ،هؾْس ،ایزاى.
اعتاز گزٍُ آهار سیغتی ،هزکش تحمیمات ػَاهل اختواػی هؤثز تز عالهت ،زاًؾکسُ تْساؽت ،زاًؾگاُ ػلَم پشؽکی
هؾْس ،هؾْس ،ایزاى.
اعتازیار گزٍُ آهار سیغتی ٍ اپیسهیَلَصی ،هزکش تحمیمات ػَاهل اختواػی هؤثز تز عالهت ،زاًؾکسُ تْساؽت ،زاًؾگاُ
ػلَم پشؽکی هؾْس ،هؾْس ،ایزاى.
اعتاز گزٍُ سًاى ٍ هاهایی ،زاًؾکسُ پشؽکی ،زاًؾگاُ ػلَم پشؽکی هؾْس ،هؾْس ،ایزاى.

خالصٍ

تبریخ دریبفت 1397/05/06 :تبریخ پذیزش1397/08/07 :
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مقذمٍ :ؽست ػالئن یائغگی زر سًاى تغیار هتفاٍت اعت ٍ ػالٍُ تز اثزاتی کِ رٍی فزآیٌس پیزی زارز ،تغییزات
َّرهًَی تا تحزیک ػالئن هیتَاًس زر کیفیت سًسگی سًاى تأثیز تگذارز .اتشارّای هتؼسزی تِهٌظَر ارسیاتی تغییزات
خغوی ٍ رٍاىؽٌاذتی زر زٍراى یائغگی ٍخَز زارز .پزعؾٌاهِ  MSSI-38یکی اس اتشارّای ًَیي تزای ارسیاتی
ّوشهاى فزاٍاًی ٍ ؽست ػالئن زٍراى یائغگی تا همیاط پٌح زرخِای لیکزت هیتاؽس .هيالؼِ حامز تا ّسف تؼییي
رٍایی ٍ پایایی پزعؾٌاهِ  MSSI-38اًدام ؽس.
ريشکبر :ایي هيالؼِ هميؼی زر عال  1396تز رٍی  676سى ایزاًی عاکي ؽْز هؾْس اًدام گزفت .پزعؾٌاهِ
 MSSI-38تِ فارعی تزخوِ ٍ پظ اس هحاعثِ  6 ،CVRگَیِ تز اعاط هؼیار خسٍل الٍؽِ حذف ؽس ٍ تا اًدام
تحلیل ػاهلی اکتؾافی 9 ،ػاهل اعترزاج گززیس .رٍایی هحتَا تا ؽاذـّای مزیة ًغثی رٍایی هحتَا (ٍ )CVR
ؽاذـ رٍایی هحتَا ( ٍ )CVIرٍایی عاذتار تا ؽاذـّای هیاًگیي ٍاریاًظ اعترزاج ؽسُ ( ٍ )AVEرٍایی
تزکیثی ( )CRارسیاتی ؽس .تدشیِ ٍ تحلیل زازُّا تا اعتفازُ اس ًزمافشار ً( SPSSغرِ Smart ٍ MPlus ٍ )16
 PLSاًدام ؽس .هیشاى  pکوتز اس  0/05هؼٌازار زر ًظز گزفتِ ؽس.
یبفتٍَب :همسار  )AVE;0/56( AVEزر حس هيلَب تَز .همسار  CVI;0/87تِزعت آهس ٍ رٍایی هحتَای همیاط
تأییس ؽس .همازیز ًوزُ آلفای کزًٍثاخ ٍ رٍایی تزکیثی زر اکثز ػاهلّا زر حس لاتل لثَل (تشرگتز اس  )0/7تَز .همسار
 ،)KMO;0/851( KMOحاکی اس کفایت ًوًَِ هَرز تزرعی تَز .پظ اس تحلیل ػاهلی تأییسی ؽاذـّای ًکَیی
تزاسػ همازیز ( ) ;1/53،RMSEA;0/039 ،CFI;0/972 ،TLI;0/968تِ زعت آهس .تِ کوک تحلیل ػاهلی
تأییسی 7 ،ػاهل اعترزاج ؽس ٍ رٍایی عاذتار ػاهلّا زر پزعؾٌاهِ تأییس گززیس.
وتیجٍگیزی :پزعؾٌاهِ  MSSI-38اتشاری رٍا ٍ پایا تزای ارسیاتی ؽست ػالئن یائغگی اعت ٍ هیتَاًس زر هيالؼات
تحمیمی خوؼیت ایزاًی فارعی ستاى هَرز اعتفازُ لزار گیزز.
کلمبت کلیذی :تحلیل ػاهلی تأییسی ،تکزارپذیزی ًتایحMSSI-38 ،
* وًیسىذٌ مسئًل مكبتببت :زکتز حثیةاهلل اعواػیلی؛ هزکش تحمیمات ػَاهل اختواػی هؤثز تز عالهت ،زاًؾکسُ تْساؽت ،زاًؾگاُ ػلَم پشؽکی هؾْس ،هؾْس،
ایزاى .تلفه051-35215754 :؛ پست الكتزيویكesmailyh@mums.ac.ir :
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مقذمٍ
یائغگی یک پسیسُ فیشیَلَصیک اعت کِ زر سًسگی ّوِ
سًاى رخ هیزّس .ایي رٍیساز کِ ًاؽی اس تَلف فؼالیت
تروساىّا اعت ،هٌدز تِ کاّؼ عيح اعتزٍصى ٍ
پزٍصعتزٍى هیگززز ( .)1تا تَخِ تِ ایيکِ اعتزٍصىّا
زر افشایؼ تمای ػوَهی ٍ کاّؼ ذيز هزگ تِ ػلت
تیواری للثی  -ػزٍلی ًمؼ زارًس ،اًدام تحمیمات
گغتززُ رٍی یائغگی مزٍری هیتاؽس ( .)2کاّؼ عيح
اعتزٍصى زر حَالی زٍراى یائغگی هٌدز تِ تزٍس ىیف
گغتززُای اس ػالئن هیؽَز کِ ؽایغتزیي آًْا ػالئن
ٍاسٍهَتَر اس خولِ گزگزفتگی ٍ تؼزیك ؽثاًِ اعت .عایز
ػالئن یائغگی هوکي اعت ؽاهل عزگیدِ ،مزتاى للة
تٌس ٍ ًاهٌظن ،آتزٍفی هراه ٍاصى ٍ تحزیکپذیزی هثاًِ،
تغییزات ذلمی ،اذتالالت ذَاب ،عززرز ،زرز ػنالًی،
زرز هفافل ،اؽکال زر توزکش ٍ اذتالالت حافظِ تاؽس
( .)3ػالئوی ًظیز تحزیکپذیزی ،ػقثاًیت ٍ احغاط
افغززگی ًیش زر حَلٍحَػ یائغگی افشایؼ هییاتس
( .)4ؽست ایي ػالئن تا ػَاهل سیغتی  -رٍاًی -
اختواػی زر ارتثاه اعت ٍ تِ ؽست تحت تأثیز فزٌّگ
ٍ لَهیت لزار زارز ( .)5-8سًاى زر ّوِ گزٍُّای عٌی،
خوؼیت تیؾتزی را تِ ذَز اذتقاؿ هیزٌّس ( ٍ )9یک
عَم اس سًسگی ذَز را زر هزحلِ پظ اس یائغگی
هیگذراًٌس ٍ ّواىىَر کِ تزآٍرز ؽسُ اعت زر زِّ
 2010-2020حسالل  %2اس خوؼیت سًاى زر هزحلِ
ٍرٍز تِ تغییزات یائغگی یا زر زٍرُ پایاًی یائغگی ذَز
لزار زارًس ( .)10اس ىزفی تا تغییز زر ىَل ػوز ٍ افشایؼ
اهیس تِ سًسگی ،سًاى عالّای تیؾتزی اس سًسگی ذَیؼ
را زر زٍراى تؼس اس یائغگی عپزی هیکٌٌس ،تٌاتزایي
هؾکالت ٍ ػَارك ًاؽی اس یائغگی هلوَطتز ؽسُ ٍ اس
ىزف اػنای تْساؽتی خاهؼِ هَرز تَخِ لزار گزفتِ
اعت .زر ًتیدِ زٍراى تؼس اس یائغگی تِ اًساسُ زٍراى لثل
اس آى ،تا اّویت اعت ( .)11تٌاتزایي اعتفازُ اس اتشاری رٍا
ٍ پایا تزای ارسیاتی ػالئن ٍ تؼییي ػَاهل هزتثو تا ؽست
ػالئن یائغگی حائش اّویت هیتاؽس .تاکٌَى
پزعؾٌاهِّای هتؼسزی تِهٌظَر ارسیاتی تغییزات زر
زٍراى یائغگی ىزاحی ٍ هَرز اعتفازُ لزار گزفتِاًس
( .)12-14زر اکثز ایي اتشارّاٍ ،خَز یا ػسم ٍخَز ػالئن

ريشکبر
هيالؼِ حامز یک هيالؼِ تَفیفی -تحلیلی ٍ اس ًَع
هميؼی اعت کِ اىالػات آى زر عال  1396خوغآٍری
گززیس ٍ خاهؼِ هَرز پضٍّؼ آى ؽاهل  676سى ایزاًی
عاکي ؽْز هؾْس تَزًس کِ زر تاسُ عٌی  42-60عال
لزار زاؽتٌس .اىالػات هَرز ًیاس ایي هيالؼِ تا اعتفازُ اس
ًوًَِگیزی چٌس هزحلِای خوغآٍری گززیس .زر اتتسا
هزاکش تْساؽتی پٌحگاًِ ٍاتغتِ تِ زاًؾگاُ ػلَم پشؽگی
هؾْس تِػٌَاى ىثمِ زر ًظز گزفتِ ؽسًس ٍ حدن ًوًَِ
ّز ىثمِ تِرٍػ ترقیـ هتٌاعة تؼییي گززیس .تا
تَخِ تِ ایٌکِ هزاکش تْساؽتی هتؾکل اس چٌسیي هزاکش
خاهؼِ عالهت ٍ پایگاُّای عالهت تَز ،اس پایگاُّای

Menopause Rating Scale
Menopause Symptoms Severity Inventory
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یائغگی اس ىزیك ذَزاظْاری فززی ارسیاتی هیؽَز ٍ
فزاٍاًی ٍ ؽست ػالئن تِىَر ّوشهاى تزرعی ًویگززز.
تِػٌَاى ًوًَِ زر هيالؼِ تحزی ٍ ّوکاراى ()2013
اىالػات اس ىزیك همیاط افغززگی تک ،همیاط اميزاب
اؽپیل تزگز ٍ ؽاذـ کاپزهي خوغآٍری گززیس ٍ تیي
ؽست ػالئن یائغگی تا افغززگی ٍ اميزاب سًاى یائغِ
ارتثاىی هؾاّسُ ًؾس ( .)15هکًَسی ٍ ّوکاراى
( ،)2013ؽست ػالئن یائغگی را تٍِعیلِ پزعؾٌاهِ
 MRS1هَرز ارسیاتی لزار زازًس ( .)16پزعؾٌاهِ
 MSSI-382یکی اس اتشارّای ًَیي تزای ارسیاتی ّوشهاى
فزاٍاًی ٍ ؽست ػالئن زٍراى یائغگی اعت کِ زر آى
فزاٍاًی تا ىیف  5زرخِای لیکزت (ًسارم ،کوتز اس یک تار
زر ّفتِ 1-2 ،تار زر ّفتِ ،چٌسیي تار زر ّفتِّ ،ز رٍس)
ٍ ؽست تا ىیف  5زرخِای لیکزت (ًسارم ،کن ،هتَعو،
ؽسیس ،ذیلی ؽسیس) هَرز عٌدؼ لزار هیگیزز (.)17
زر ایي پزعؾٌاهِ تالػ ؽسُ اعت ًَالـ پزعؾٌاهِّای
لثلی هزتفغ ٍ توام گَیِّای زٍراى یائغگی لحاً گززز.
تز اعاط زاًؼ ها ،تاکٌَى زر ایزاى هيالؼِای کِ رٍایی ٍ
پایایی پزعؾٌاهِ  MSSI-38را تزرعی کٌس ،اًدام ًؾسُ
اعت ،تٌاتزایي هيالؼِ حامز تزای ًرغتیي تار زر ایزاى ٍ
تا ّسف تزرعی رٍایی ٍ پایایی ایي پزعؾٌاهِ تا اعتفازُ
اس رٍػّای پیؾزفتِ آهاری اًدام ؽس.

 فُیمٍ حسیهسادٌ ي َمكبران

هؾکالت ذَابًَ ،عاًات ذلك ٍ ذَی ،سٍزرًدیً ،فد ٍ
زرز ؽکن ،ذؾکی پَعت ،هؾکل زر ازرار کززى ٍ
ذًَزیشی ؽسیس یا تیًظوی ٍاصیٌال کِ ارتثاه مؼیفی تا
ػاهلّای اعترزاخی زاؽتٌس ٍ ؽاذـّای رٍایی ٍ
پایایی تزای ایي ػاهلّا پاییي تَز ٍ اس ىزفی تیؼ اس
ً %50وًَِ ػالئن آًْا را ًساؽتٌس ،حذف ؽسًس ٍ ًغرِ
افلی پزعؾٌاهِ  MSSI-38تا  38گَیِ ٍ  12ػاهل
اميزاب ،افغززگی ،زرز ،هؾکل زر توزکش ،ػالئن
ٍاسٍهَتَر ،تغییزات زر هَ ٍ ًاذي ٍ زّاى ،اس زعت زازى
کٌتزل ،تیحغی ،ػالئن ازراری  -تٌاعلی ،ػالئن خٌغی،
تغییزات پَعت ٍ هَی فَرت ٍ تغییز زر ؽکل ظاّزی
تسى پظ اس تحلیل ػاهلی تأییسی تا ؽاذـّای رٍایی ٍ
پایایی هٌاعة تأییس گززیس کِ خسیستزیي ًغرِ هَخَز
هیتاؽس ٍ تزذالف عایز اتشارّای عٌدؼ ؽست ػالئن
یائغگی کِ فزاٍاًی یا لَت ػالئن را زر ًظز هیگیزًس ،ایي
پزعؾٌاهِ تیي ایي زٍ تفاٍت هؼٌیزاری لائل ؽسُ ٍ
ؽست ػالئن یائغگی اس ىزیك هیاًگیي تیي همازیز
فزاٍاًی ٍ لَت ػالئن زر یک هاُ گذؽتِ هحاعثِ هیؽَز
( .)18 ،17هيالؼات تغیاری زر پضٍّؼّای ذَز اس ایي
پزعؾٌاهِ تْزُ تززُاًس ( .)19-22زر ایي هيالؼِ رٍایی ٍ
پایایی پزعؾٌاهِ  MSSI-38خْت تَهیعاسی ٍ
اًيثاق تا عاذتار فزٌّگی ٍ لَهی کِ هوکي اعت زر
ؽست ػالئن یائغگی اثز تگذارز ،تزرعی ؽس.

تحت ًظز ّز هزکش تْساؽتی ،تؼسازی پایگاُ تِ تقازف
اًتراب ٍ زر اًتْا اس ّز پایگاُ تؼسازی هزاخؼِکٌٌسُ تِ
رٍػ تقازفی عازُ اًتراب ؽسًس .پظ اس تَمیح ّسف
هيالؼِ تزای ؽزکتکٌٌسگاى ٍ ایٌکِ ؽزکت آًاى زر
ىزح زاٍىلثاًِ هیتاؽس ،فزم رمایت آگاّاًِ تکویل ٍ
افزاز زر پضٍّؼ ٍارز ؽسًس .پزعؾٌاهِّا تَعو
پزعؾگزاى آهَسػ زیسُ تا پزعؼ اس فزز هَرز پضٍّؼ
تکویل گززیس .هؼیارّای ٍرٍز تِ هيالؼِ ؽاهل :هؤًث
تَزى ،زاؽتي عي تیي  42-60عال ٍ ػسم تارزاری تَز.
پزسشىبمٍ : MSSI-38
تِ هٌظَر تؼییي اّویت هساذلِّا ٍ ارسؽیاتی اثز
زرهاىّا ٍ ترقیـ هدوَػِای اس ػالئن خغوی ٍ رٍحی
تِ خوؼیتی عالرَرزُ ،زر ًظز گزفتي اتشاری رٍا ٍ پایا
اّویت ٍیضُای زارز .زر ایي راعتا زر هيالؼِ پیوٌتا ٍ
ّوکاراى ( )2012 ،2006تزای تؼییي فحیح ؽست
ػالئن یائغگی زر  1003سى پزتمالی کِ زر عِ گزٍُ زر
هزحلِ لثل اس یائغگیً ،شزیک یائغگی ٍ پظ اس یائغگی
لزار زاؽتٌس ،فْزعتی اس  47گَیِ پیؾٌْازی تزای
ارسیاتی فزاٍاًی ٍ ؽست ػالئن یائغگی تْیِ گززیس .تزذی
گَیِّای هَخَز زر فْزعت تز اعاط تغییزاتی تَز کِ
زر هزحلِ گشار اس یائغگی اتفاق هیافتس ٍ زر پزعؾٌاهِّا
ٍ چک لیغتّای لثلی ٍارز ًؾسُ تَز کِ اس آى خولِ
هیتَاى تِ افشایؼ هَی فَرت ،افشایؼ ٍسى ،حغاعیت
عیٌِ ،کاّؼ هَی عز ،ذؾکی ٍ تغییز زر تافت پَعت
کِ هیتَاًس زر ًتیدِ اثزات َّرهَى زرهاًی ظاّز ؽَز،
اؽارُ کززّ .وچٌیي لیغتی اس ػالئن کِ زر سًاى لثل ٍ
ًشزیک یائغگی هؾاّسُ ؽسُ ٍ زر هٌاتغ هتفاٍتی اس
ازتیات یائغگی ٍ اتشارّای هزتثو تا یائغگی ٍخَز زارز ٍ
تدزتِ تالیٌی هحممیي ٍ زاًؼ زٍ گزٍُ اس هترققیي
سًاى ٍ یگ گزٍُ هترقیـ رٍاًؾٌاط آًْا را تکویل
هیکززٍ ،ارز ؽسُ تَز .اس ىزفی تزای تؼییي ػالئن ٍ
هؾکالت تیؾتز زر زٍراى یائغگی 32 ،هقاحثِ
ًیوِعاذتارتٌسی ؽسُ کِ تَعو زٍ هحمك تؼییي ٍ
تزرعی ؽسُ تَز ،اًدام گزفت .زر ایي فْزعت ،زر ّز
گَیِ فزاٍاًی ػالئن تا فزهت "چٌس تار" ٍ لَت ػالئن تا
فزهت "چمسر ؽسیس" عؤال ؽس .پظ اس تحلیل ػاهلی
اکتؾافی 9 ،گَیِ اس خولِ مزتاى للة تٌس ٍ ًاهٌظن،

تزجمٍ:
زر فزآیٌس تزخوِ ٍ تَهیعاسی ،اتتسا ًغرِ افلی
اًگلیغی تِ ستاى فارعی تزخوِ ٍ هؼازلعاسی ؽس .زٍ
هتزخن فارعی ستاى کِ تا پزعؾٌاهِ آؽٌایی ًساؽتٌس ٍ
یکی اس آًاى عاتمِ تزخوِ هتَى پشؽکی را زاؽت ٍ تا
افيالحات پشؽکی آؽٌا تَز ،پزعؾٌاهِ را تزخوِ کززًس.
عپظ تا حنَر خوؼی اس هترققیي کِ فارعی ستاى ٍ
هغلو تِ ستاى اًگلیغی تَزًس ،تاسًگزی ؽس ٍ تزذی اس
ٍاصُّا تِفَرت هٌاعةتز خایگشیي ؽسًس تا لاتل فْنتز
تاؽسً .غرِ تزخوِ ؽسُ تَعو زٍ هترقـ هغلو تِ
ّز زٍ ستاى تِ اًگلیغی تزگززاًسُ ؽس .عپظ فزمّای
تاستیٌی تْیِ ؽس ٍ اس خوؼی اس هترققیي ٍ هتزخویي
ذَاعتِ ؽس تا ػثارات افلی را تا ػثارات تزخوِ ؽسُ
همایغِ ًوَزُ ٍ زر فَرت تفاٍت ٍ تٌالل پیؾٌْازات
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ذَز را ارائِ زٌّس .زر پایاى ًغرِ ًْایی تزخوِ تِ ستاى
فارعی حافل ؽس.
تحلیل آمبری:
رٍایی عاذتار تِ کوک تحلیل ػاهلی اکتؾافی ٍ تأییسی
ٍ تا اعتفازُ اس ؽاذـ هتَعو ٍاریاًظ اعترزاج ؽسُ
( )AVE1کِ تِ فَرت (تؼساز تارّا  /هدوَع تَاى زٍم
تارّای ػاهلی) تزای ّز ػاهل تِزعت هیآیس ٍ ّوچٌیي
ؽاذـ رٍایی تزکیثی ( )CR2کِ تز اعاط هیشاى
ٍاریاًظ تثییي ؽسُ ػول هیکٌس ،تؼییي گززیس ٍ تزای
ارسیاتی رٍایی هحتَا اس ؽاذـّای ًغثت رٍایی هحتَا

یبفتٍَب
زر ایي هيالؼِ هیاًگیي عي ؽزکتکٌٌسگاى
 50/40±5/5عال تَز .عيح تحقیالت اکثز افزاز یؼٌی
ً 517فز ( )%77/9کوتز اس زیپلن ٍ ً 147فز ()%22/1
زیپلن ٍ تاالتز تَزً 576 .فز ( )%86/7هتأّل ٍ ً 85فز
( )%12/8تیَُ یا هيلمِ تَزًسً 585 .فز ()%88/1
ذاًِزار ٍ ً 79فز ( )%11/9ؽاغل تَزًس .هیاًگیي عي
اٍلیي لاػسگی  13/30±1/6عال ٍ عي اٍلیي سایواى
 19/79±4/6عال تَز .زرفس افزازی کِ فؼالیت ٍرسؽی
زاؽتٌس ،کوتز اس افزازی تَز کِ فؼالیت ٍرسؽی
ًساؽتٌس .اىالػات تفقیلی زر خسٍل  1آٍرزُ ؽسُ
اعت.

( )CVR3کِ یکی اس رٍػّای هتساٍل تزای تؼییي
رٍایی هحتَا هیتاؽس ٍ ّوچٌیي ؽاذـ  CVI4اعتفازُ
ؽس .رٍایی هحتَا تَعو کویتِای هتؾکل اس ً 10فز اس
هترققیي سًاى ٍ سایواى کِ اًتراب ؽسُ تَزًس ،تِىَر
خاهغ تِفَرت کوی ٍ کیفی اًدام گزفت؛ تسیيفَرت
کِ پزعؾٌاهِای تْیِ ٍ "مزٍری"" ،کوک کٌٌسُ" ٍ
"غیز مزٍری" تَزى ّز گَیِ تا ًظز هترقـ تؼییي
گززیس .عپظ همازیز  CVRتز ىثك فزهَل الٍؽِ
هحاعثِ ٍ تا تَخِ تِ تؼساز هترققاى ،گَیِّایی تا
 CVRتشرگتز هغاٍی  0/62پذیزفتِ ؽسًس ٍ گَیِّایی
تا  CVRهٌفی حذف گززیسًس ( .)23رٍایی ػاهلّا اس
ىزیك رٍایی ّوگزا ٍ رٍایی تؾریـ تؼییي ؽس .رٍایی
ّوگزا تا  AVEتزرعی گززیس .ایي ؽاذـ اس ىزیك
تَاى زٍم تارّای ػاهلی هزتَه تِ ّز ػاهل هحاعثِ
هیؽَز ٍ هتَعو تغییزاتی کِ یک ػاهل هیتَاًس اس
هتغیزّای هؾاّسُ ؽسُاػ تیاى کٌس را ًؾاى هیزّس ٍ
همسار تاالی  0/5تزای ّز ػاهل ،لاتل لثَل هیتاؽس
( .)24رٍایی تؾریـ تزای ّز ػاهل تا همایغِ ریؾِ زٍم
ّ ٍ AVEوثغتگی تیي ػاهل تا عایز ػاهلّا حافل
هیؽَز کِ تایس تشرگتز اس ّوثغتگیّا تاؽس (.)25
پایایی پزعؾٌاهِ تا ؽاذـ آلفا کزًٍثاخ تؼییي گززیس.
چَى ایي ؽاذـ تا سیاز ؽسى گَیِّا زر ّز ػاهل
افشایؼ هییاتس ،اس ؽاذـ ً CRیش تزای تؼییي عاسگاری
زرًٍی کِ تز اعاط هیشاى ٍاریاًظ تثییي ؽسُ تَعو
1

Average Variance Extracted
Composite Reliability
3
Content Validity Ratio
4
Content Validity Index
2
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گَیِّا زر ّز ػاهل ػول هیکٌس ،اعتفازُ گززیس (،24
 .)26تدشیِ ٍ تحلیل زازُّا تا اعتفازُ اس ًزمافشار آهاری
ً( SPSSغرِ  Smart PLS ٍ MPlus ٍ )16اًدام
ؽس .هیشاى  pکوتز اس  0/05هؼٌازار زر ًظز گزفتِ ؽس.

جذيل  -1يیژگیَبی جمعیتشىبختی شزکت کىىذگبن در مطبلعٍ
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ٍیضگیّا

فزاٍاًی

عي
عي اٍلیي لاػسگی
عي اٍلیي سایواى

50/40±5/5
13/30± 1/6
19/79± 4/6

عيح تحقیالت
ٍمؼیت تأّل

کوتز اس زیپلن

(517 )77/9

زیپلن ٍ تاالتز

(147 )22/1

هتأّل

(576 )86/7

تیَُ یا هيلمِ

(85 )12/8

ؽاغل

(79 )11/9

ذاًِزار

(585 )88/1

کوتز اس حس کفاف

(318 )47/9

زر حس کفاف

(342 )51/5

کوتز اس 3

(113 )17

تیؾتز یا هغاٍی 3

(544 )81/9

افالً

(42 )6/3

ؽغل
هتَعو زرآهس هاّیاًِ
تؼساز سایواىّا

رمایت اس سًسگی سًاؽَیی

ٍرسػ

کن

(52 )7/8

هتَعو

(359 )54/1

سیاز

(184 )27/7

زارز

(210 )31/6

ًسارز

(450 )67/8

 0-0/62زاؽتٌس ،هیاًگیي ًظزات هحاعثِ گززیس کِ
ّوگی تاالی  2تِزعت آهس ٍ پذیزفتِ ؽسًس .تزای
 CVIهمسار  0/87حافل ؽس ،تٌاتزایي رٍایی هحتَای
همیاط تأییس گززیس .خسٍل ً 2تایح حافل اس رٍایی
هحتَا را ًؾاى هیزّس.

ريایی محتًا:
تا زاؽتي کویتِای ً 10فزی اس هترققیي ،کوتزیي
همسار  CVRتزای پذیزػ ّز گَیِ ىثك خسٍل الٍؽِ
 0/62زر ًظز گزفتِ ؽس .تٌاتزایي تؼساز  18گَیِ تا
 CVRتیؾتز اس  0/62پذیزفتِ ؽس 6 .گَیِ تا CVR
هٌفی حذف گززیس ٍ تزای  14گَیِ کِ  CVRتیي

جذيل CVR -2بز اسبس وظز متخصصیه
ؽوارُ گَیِ

گَیِ

گَیِ 1
گَیِ 2
گَیِ 3
گَیِ 4
گَیِ 5
گَیِ 6
گَیِ 7
گَیِ 8
گَیِ 9
گَیِ 10
گَیِ 11
گَیِ 12
گَیِ 13

آیا زر یک هاُ گسؽتِ احغاط ػقثاًیت یا ًگزاًی زاؽتیس؟
آیا تِ آعاًی ّیداى سزُ ،هنيزب ٍ هثَْت ؽسُایس؟
آیا حوالت تحزیکپذیز ٍ تزط تزاًگیش زاؽتِایس؟
آیا هؾکلی زر توزکش ذَز زاؽتِایس؟
آیا احغاط ذغتگی ٍ کوثَز اًزصی زاؽتیس؟
آیا احغاط کززیس کِ ػاللِتاى زر تغیاری هَارز را اس زعت زازُایس؟
آیا احغاط گزیِ کززى زاؽتیس؟
آیا احغاط کح ذلمی زاؽتیس؟
آیا احغاط هیکززیس اس سًسگی ؽرقی ذَز ًارامی ّغتیس؟
آیا احغاط اميزاب یا ػقثی تَزى زاؽتیس؟
آیا احغاط هیکززیس حافظِتاى کن یا اس زعت زازُایس؟
آیا کارّای ػوَهی ذَز را کوتز اس لثل اًدام هیزازیس؟
آیا احغاط افغززگی یا غوگیٌی زاؽتیس؟
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CVR
0
0/2
0
0/6
0/8
0/8
0
0/6
هٌفی
1
0/9
0/8
1

Ne
5
6
5
8
9
9
5
8
3
10
9
9
9

هیاًگیي ًظزات
2/4
3
2/5
2/5
*-
2/5
2/8
حذف
-

0/2
0
0
هٌفی
0/2
0/8
0/2
هٌفی
هٌفی
0
0/6
0
0
هٌفی
0/8
0/6
1
0/8
0/8
0/8
هٌفی
1
0/8
0/8
0/8
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گَیِ 14
گَیِ 15
گَیِ 16
گَیِ 17
گَیِ 18
گَیِ 19
گَیِ 20
گَیِ 21
گَیِ 22
گَیِ 23
گَیِ 24
گَیِ 25
گَیِ 26
گَیِ 27
گَیِ 28
گَیِ 29
گَیِ 30
گَیِ 31
گَیِ 32
گَیِ 33
گَیِ 34
گَیِ 35
گَیِ 36
گَیِ 37
گَیِ 38

آیا توایل زاؽتیس تٌْا تاؽیس؟
آیا احغاط عزگیدِ یا غؼ هیکززیس؟
آیا احغاط تٌؼ یا فؾار تز عز ٍ تسى هیکززیس؟
آیا احغاط عَسى عَسى ؽسى تزذی اس اػنای تسى را زاؽتیس؟
آیا عززرز زاؽتیس؟
آیا زرز زر ػنالت ٍ هفافل زاؽتیس؟
آیا تی حغی زرزعت ٍ پا زاؽتیس؟
آیا هؾکل زر تٌفظ یاتٌگی ًفظ زاؽتیس؟
آیا زرز زر پؾت گززى یا عز زاؽتیس؟
آیا لسرت خغوی ؽوا گاّؼ یافتِ؟
افشایؼ ٍسى زاؽتیس؟
افشایؼ هَی فَرت زاؽتیس؟
تغییزاتی زر ظاّز ،تافت یا رًگ پَعت ذَز زاؽتیس؟
آیا احغاط ًفد زاؽتیس؟
آیا کوززرز زاؽتیس؟
آیا ٌّگام ذٌسُ یا عزفِ ازرار کززیس؟
آیا گزگزفتگی زاؽتیس؟
آیا تؼزیك ؽثاًِ زاؽتیس؟
آیا زر ىَل رٍس سیازی ػزق کززیس؟
آیا هیل خٌغی ؽوا کاّؼ یافتِ اعت؟
آیا تیؼ اس حس ازرار زاؽتیس؟
آیا احغاط ذؾکی ٍاصى ،عَسػ ٍ هؾکل زر راتيِ خٌغی زاؽتیس؟
آیا هؾکل هَ هاًٌس سیاز ؽسى یا کن ؽسى هَ زاؽتیس؟
آیا زر رًگ ،مراهت ٍ ظاّز ًاذي ذَز تغییز زاؽتیس؟
آیا احغاط ذؾکی زر زّاى ،تغییز ىؼن زّاى زرز ٍ عَسػ زر لثِ زاؽتیس؟

6
5
5
4
6
9
6
1
1
5
8
5
5
3
9
8
10
9
9
9
3
10
9
9
9

2/5
2/2
2/2
حذف
2/5
2/5
حذف
حذف
2/5
2/5
2/4
2/4
حذف
2/8
حذف
-

 ; Neتؼساز هترققیٌی کِ گَیِ را مزٍری زاًغتٌسً ;CVR .غثت رٍایی هحتَا
* ; تزای ایي گَیِّا همسار  CVRتیؾتز اس  0/62تَز کِ ًیاسی تِ هحاعثِ هیاًگیي ًظزات ًثَز ٍ پذیزفتِ ؽسًس.

توام ّوثغتگیّای تیي آى ػاهل تا عایز ػاهلّا تَز.
خسٍل ً 3تایح حافل اس ارسیاتی رٍایی تؾریـ تز اعاط
هؼیار فَرًل -الرکز را ًؾاى هیزّس کِ رٍایی تؾریـ
پزعؾٌاهِ تأییس ؽس.

ريایی َمگزا ي ريایی تشخیص:
زر ایي هيالؼِ همسار رٍایی هحتَا تزای ارسیاتی رٍایی
ّوگزا  0/562تِزعت آهس کِ زر حس لاتل لثَل تَز .زر
رٍایی تؾریـ ریؾِ زٍم  AVEزر ّز ػاهل تیؾتز اس

جذيل -3وتبیج حبصل اس ارسیببی ريایی ياگزا بز اسبس معیبر فًرول -الرکز
ػاهل

افغززگی

اميزاب

افغززگی
اميزاب
ٍاسٍهَتَر
زرز زر عز ٍ تسى
ػالئن ازراری  -تٌاعلی
زرز زر ػنالت ٍ هفافل
تغییزات پَعت ٍ هَی فَرت
تغییزات ًاذي ،هَ ٍ زّاى
هؾکل زر توزکش

0/654
0/599
0/341
0/322
0/213
0/383
0/163
0/165
0/459

0/646
0/265
0/327
0/253
0/345
0/236
0/252
0/629

ٍاسٍهَتَر

0/868
0/209
0/185
0/410
0/083
0/108
0/252

زرز زر عز
ٍ تسى

0/707
0/122
0/214
0/019
0/015
0/284

ریؾِ زٍم  AVEرٍی ليز لزار زارز.
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ػالین
ازراری-
تٌاعلی

0/640
0/164
0/232
0/226
0/192

زرززر
ػنالت ٍ
هفافل

0/707
0/059
0/159
0/200

تغییزات
پَعت ٍ
هَی فَرت

0/665
0/388
0/222

تغییزات
ًاذي ،هَ ٍ
زّاى

0/794
0/250

هؾکل
زر
توزکش

0/709
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( )KMO;0/851تَز کِ حاکی اس کفایت ًوًَِ هَرز
تزرعی زر ایي لغوت تَز .پظ اس تحلیل ػاهلی
ؽاذـّای ًکَیی تزاسػ همازیز (،TLI;0/968

همازیز مزایة آلفای کزًٍثاخ ٍ رٍایی تزکیثی تزای ّز
یک اس اتؼاز زر خسٍل  4آٍرزُ ؽسُ اعت کِ زر اکثز
ػاهلّا زر حس لاتل لثَل (تشرگتز اس  )0/7تَز.
تزای ارسیاتی رٍایی عاذتارً ،رغت زازُّا تِىَر کاهالً
تقازفی تِ زٍ ترؼ تمغین ؽسًس .ترؼ ًرغت کِ
ؽاهل ً %47وًَِ کل تَز ،تِهٌظَر اکتؾاف اتؼاز
پزعؾٌاهِ تا اعتفازُ اس تحلیل ػاهلی اکتؾافی زر ًظز
گزفتِ ؽس ٍ ترؼ زٍم ( %53تالیهاًسُ) تزای تحلیل
ػاهلی تأییسی ًتایح حافل اس ترؼ ًرغت زر ًظز
گزفتِ ؽسً .تایح حافل اس تحلیل ػاهلی اکتؾافی تیاًگز
اعترزاج  9ػاهل تا اعتفازُ اس رٍػ هؤلفِ افلی ٍ
چزذؼ ٍاریواکظ تَز .همسار ؽاذـ کیشر -هایز-آلکیي

 ) ;1/53 ،RMSEA;0/039 ،CFI;0/972تِزعت
آهس کِ تزاسػ ذیلی ذَتی اس هسل اًساسُگیزی را ًؾاى
هیزّس .رٍایی عاذتار تؼساز  9ػاهل اعترزاخی تا
اعتفازُ اس تحلیل ػاهلی تأییسی تا رٍػ تزآٍرز
 WLSMVتیاًگز تأییس رٍایی عاذتار زر اکثز ػاهلّا
تَز .خسٍل ً 4تایح حافل اس تحلیل ػاهلی تأییسی را
ًؾاى هیزّس.

جذيل  -4وتبیج حبصل اس مذل اوذاسٌگیزی در تحلیل عبملی تأییذی
ػاهل

اميزاب

گَیِ

تار ػاهلی

گَیِ 1

0/731

ػاهل

گَیِ

تار ػاهلی

گَیِ 7

0/684

گَیِ 2

0/660

گَیِ 12

0/816

گَیِ 3

0/780

گَیِ 13

0/780

گَیِ 5

0/698

گَیِ 14

0/631

گَیِ 8

0/809

گَیِ 23

0/733

گَیِ 10

0/570

افغززگی

AVE;0/535 ،CR;0/851 ،α;0/763

AVE;0/507 ،CR;0/859 ،α;0/928

ٍاسٍهَتَر

گَیِ 30

0/829

گَیِ 31

0/956

گَیِ 32

0/916

گَیِ 15
زرز زر عز ٍ
تسى

AVE;0/813 ،CR;0/929 ،α;0/879
ػالئن ازراری -
تٌاعلی

گَیِ 29

0/498

گَیِ 33

0/705

گَیِ 35

0/631

AVE;0/381 ،CR;0/644 ،α;0/517
تغییزات پَعت
ٍ هَی فَرت

گَیِ 24

0/485

گَیِ 25

0/695

گَیِ 36

0/658

AVE;0/382 ،CR;0/646 ،α;0/463
هؾکل زر
توزکش

گَیِ 4

0/606

گَیِ 6

0/687

گَیِ 11

0/715

گَیِ 16

0/664

گَیِ 18

0/787

AVE;0/635 ،CR;0/835 ،α;0/778
زرز زر
ػنالت ٍ
هفافل
تغییزات
ًاذي ،هَ ٍ
زّاى

AVE;0/549 ،CR;0/710 ،α;0/621
 ; AVEهتَعو ٍاریاًظ اعترزاج ؽسُ ; CR ،رٍایی تزکیثی ; α ،آلفا کزًٍثاخ
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0/913

گَیِ 19

0/761

گَیِ 20

0/724

گَیِ 28

0/625

AVE;0/441 ،CR;0/747 ،α;0/697
گَیِ 26

0/630

گَیِ 37

0/527

گَیِ 38

0/655

AVE;0/367 ،CR;0/634 ،α;0/453

بحث
ایي هيالؼِ هميؼی کِ تزای اٍلیي تار تا ّسف تزخوِ ٍ
تؼییي رٍایی ٍ پایایی پزعؾٌاهِ ؽست ػالئن یائغگی
 MSSI-38اًدام گزفتً ،ؾاى زاز کِ پزعؾٌاهِ
 MSSI-38زر اکثز ػاهلّا ذَاؿ فیشیَهتزیک ذَتی
زارز .زر تؼییي رٍایی هحتَا تا تَخِ تِ همسار 32 ،CVR
گَیِ پذیزفتِ ؽسًس ٍ تزذی گَیِّا اس خولِ عَسى
عَسى ؽسى زعتّا ،هؾکل زر تٌفظ یا تٌگی ًفظ،
زرز زر پؾت عز ٍ گززى ،ازرار تیؼ اس حس ،احغاط ًفد
ؽکن ٍ ًارامی تَزى اس سًسگی ؽرقی ذَز ،تا ًظز
هترققیي ٍ همسار  CVRهٌفی حذف ؽسًس کِ اس
زیسگاُ تدارب سًاى زر یائغگی اکثز ایي گَیِّا زر
تؼییي ػالئن یائغگی ًوزُ پاییٌی تِ ذَز اذتقاؿ
زازُاًس ( .)27تا تَخِ تِ ًظز هترققیي ،ایي اتشار رٍایی
فَری ذَتی زاؽت ٍ ًغرِ ًْایی تؼس اس افالحاتی زر
کلوات ٍ تزخوِ تْیِ گززیس .عاسگاری زرًٍی تزای اکثز
ػاهلّا رمایتترؼ تَز؛ تِىَریکِ همسار آلفای
کزًٍثاخ تزای ػاهلّای افغززگی ،اميزابٍ ،اسٍهَتَر ٍ
زرز زر عز ٍ تسى تیؾتز اس حس هيلَب تَز ٍ زر
ػاهلّای زرز زر ػنالت ٍ هفافل  ٍ 0/70هؾکل زر
توزکش  0/62تِزعت آهس کِ تا هيالؼات هؾاتِ ّورَاًی
زاؽت ( .)17اس ىزفی تا تَخِ تِ ایٌکِ آلفای کزًٍثاخ
تحت تأثیز تؼساز گَیِّا لزار زارز ،عاسگاری زرًٍی تِ
کوک ؽاذـ  CRتزای ایي ػاهلّا تأییس ؽس .ذَاؿ
فیشیَهتزیک تزای ػاهلّای تغییزات پَعت ٍ هَی
فَرت ٍ تغییزات ًاذي ٍ هَ ٍ زّاى تأییس ًؾس .اگزچِ
ایي ػاهلّا زر عایز اتشارّای هؼتثز ػالئن یائغگی هاًٌس
 MRSتِػٌَاى ػَاهل تؼییي ػالئن یائغگی زر ًظز
گزفتِ ًؾسُاًس (ّ .)12وچٌیي اکثز ؽزکتکٌٌسگاى زر
عيح عَاز اتتسایی تَزًس کِ هوکي اعت تِظاّز ذَز
اّویت چٌساًی ًسازُ ٍ تِ ایي عؤاالت تا زلت پاییٌی
پاعد زازُاًس ٍ ًیش تا تَخِ تِ ؽزایو آبٍَّایی ٍ هٌيمِ
خغزافیایی ؽْز هؾْس کِ آبٍَّای عزز ٍ ذؾک زارز،
هوکي اعت تغییزات پَعت ٍ هَ ٍ ًاذي زر زٍراى
یائغگی ًغثت تِ لثل آى چٌساى هحغَط ًثاؽس.
ّزچٌس پیؾٌْاز هیؽَز هيالؼات تیؾتزی زر ایي سهیٌِ
اًدام گیزز .ؽاذـ رٍایی تزای ػاهل ػالئن ازراری -
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تٌاعلی زر حس لاتل لثَل ًثَز ٍ تا هيالؼات هؾاتِ
ّورَاًی ًساؽت ( )17کِ هوکي اعت تِ ایي ػلت تاؽس
کِ ّوثغتگی تیي گَیِّا زر ایي ػاهل کن اعت .تا تَخِ
تِ ایٌکِ ؽست ػالئن یائغگی تِىَر فیشیَلَصیک تا
هؾکالت ٍ ػالئن ازراری  -تٌاعلی ّوزاُ اعت (ٍ )28
ایي ػاهل رٍایی تؾریـ ٍ رٍایی تزکیثی زر حس لاتل
لثَل زاؽتً ،ویتَاى ایي ػاهل را ًازیسُ گزفت .اگزچِ
ػَاهل زیگزی ًیش زر هؾکالت خٌغی سًاى یائغِ یا سًاى
ًشزیک یائغگی ًمؼ زارًس ( ٍ )29 ،28هيالؼات ًؾاى
زازُاًس سًاى یائغِ تِىَر هؼٌیزاری تیؾتز اس سًاى
غیزیائغِ اس ایي هؾکالت ؽکایت زارًس ( ،)16هوکي
اعت السم تاؽس گَیِّایی هاًٌس تیاذتیاری ازرار ٍ
هؾکالت ازرار کززى کِ اس ًغرِ افلی ٍ تز اعاط ًظز
هترققیي حذف ؽسُ اعت را ًیش زر ًظز گزفت (.)17
زر ایي هيالؼِ ً 85فز اس سًاى تیَُ ٍ هيلمِ تَزًس کِ
هوکي اعت پاعد ًازلیمی زر سهیٌِ هغائل خٌغی زازُ
تاؽٌس.
ایي هيالؼِ ذَاؿ فیشیَهتزیک را زر اکثز ػاهلّا تِ خش
ػاهلّای تغییزات پَعت ٍ هَی فَرت ٍ تغییزات ًاذي
ٍ هَ ٍ زّاى تِ ذَتی ًؾاى زاز ٍ زر ػاهل هؾکالت
ازراری  -تٌاعلی ؽاذـ رٍایی تزکیة تزای تؼییي
پایایی زر حس هيلَب تَز ،زر حالی کِ ؽاذـ رٍایی کن
تَز .رٍایی تؾریـ تیي ّوِ ػاهلّا تاال تَز کِ ًؾاى
هیزّس ّز ػاهل تِ ذَتی تَاًغتِ تغییزات گَیِّای
هزتَىِ را تثییي ٍ تؾریـ زّس ،تٌاتزایي ایي اتشار
تَاًایی اًساسُگیزی فحیح ؽست ػالئن ٍ پیؾگَیی
تالیٌی تز اعاط ًظز هترققیي را زاؽتِ اعت ،تٌاتزایي
هیتَاى ًتیدِ گزفت کِ پزعؾٌاهِ  MSSI-38رٍایی
ّوگزا ،رٍایی تؾریـ ٍ رٍایی عاذتار ذَتی زاؽت.
اگزچِ ًتایح ایي تزرعی ،تکزارپذیزی ًتایح پزعؾٌاهِ
ؽست ػالئن یائغگی را ًؾاى زاز ،اها هحسٍزیتّایی ًیش
ٍخَز زاؽت؛ تِىَریکِ تِ زلیل هحسٍزیت سهاى ،ایي
پضٍّؼ تِفَرت هميؼی اًدام ؽس کِ اگز هيالؼِ
تِفَرت ىَلی اًدام هیؽس ،هوکي تَز زارای زلت
تیؾتزی تاؽس .تا تَخِ تِ ایٌکِ رٍایی عاذتار زر تزذی
ػاهلّا تأییس ًگززیس ٍ ؽست ػالئن یائغگی تحت تأثیز
فزٌّگ ٍ هٌيمِ لزار زارز ،پیؾٌْاز هیگززز زر خَاهغ

ٍ زیگز ٍ تا حدن ًوًَِ تیؾتز هدسزاً ارسیاتی ٍ ؽست
.فزاٍاًی ػالئن یائغگی تِىَر ّوشهاى زر ًظز گزفتِ ؽَز
 هيالؼِ حامز تزای اٍلیي تار زر ایزاى تزای،تا ٍخَز ایي
 اًدام ؽسMSSI-38 ِتؼییي رٍایی ٍ پایایی پزعؾٌاه
کِ زر آى اتشاری هْن کِ ًَالـ پزعؾٌاهِّای زیگز زر
ایي سهیٌِ را تزىزف هیکٌس ٍ ؽست ٍ فزاٍاًی ػالئن
 ػاهل هَرز عٌدؼ لزار6 یائغگی را تِىَر ّوشهاى زر
. تؼییي گززیس،هیزّس

تشكز ي قذرداوی
ایي همالِ ترؾی اس پایاىًاهِ کارؽٌاعی ارؽس آهار
. هیتاؽس911110 سیغتی فْیوِ حغیيسازُ تا کس
تسیيٍعیلِ اس کلیِ ؽزکتکٌٌسگاى زر ىزح ٍ ّوچٌیي
اس سحوات عزکار ذاًن زکتز آسازُ عاکی خْت یاری زر
 اس هؼاًٍت هحتزم پضٍّؾی زاًؾگاُ ػلَم،پیؾثزز تحمیك
پشؽکی هؾْس تِزلیل هغاػستّای هالی ٍ هؼاًٍت
تْساؽت اعتاى ذزاعاى رمَی کِ ّوکاری ٍ ّواٌّگی
السم را زر گززآٍری زازُّا زاؽتٌس ٍ ّوچٌیي اس ریاعت
ٍ  تؾکز،)ٍ پزعٌل هحتزم تیوارعتاى امالثٌیي (ط
 ًتایح ایي تحمیك ّیچگًَِ ًفؼی تزای.لسرزاًی هیؽَز
.ًَیغٌسگاى ایي ىزح ًسارز
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