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 .1استادیار روانشناسی دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
 .2کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 .3دانشیار روانشناسی دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 .4کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.

 .5کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
چکيده
مقدمه :پژوهش حاضر با هدف وارسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس بهزیستی شخصی بزرگساالن در نمونههای
بالینی و غیر بالینی ایرانی اجرا شده است.
روش :پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و نمونه آن شامل دو گروه غیر بالینی ( 292نفر دانشجو) و بالینی ( 137نفر
از مراجعهکنندگان به کلینیك سالمت خانواده و  111نفر گروه همتا) بوده که به شیوه نمونهگیری خوشهای (گروه غیر
بالینی) و مبتنی بر هدف (گروه بالینی) انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش عبارت بودند از :پرسشنامه سالمت عمومی (جی.
اچ .کیو )28 - .و پرسشنامه کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت.
نتایج :یافتههای پژوهش نشان داد که مقیاس یاد شده بر اساس ضریب آلفای کامل ( )0/89و ضریب همبستگی
مربوط به باز آزمایی آن ( )0/79دارای پایایی مناسبی است .تحلیل عاملی اکتشافی حکایت از اشباع آن از یك
عامل داشته و شاخصهای حاصل از تحلیل عاملی تأییدی برازش متوسط مدل را تأیید نمود .همچنین ضرایب
همبستگی به دست آمده حاکی از اعتبار همگرای مقیاس با ابزارهای مشابه میباشد.
بحث و نتيجهگيري :از یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که مقیاس بهزیستی شخصی بزرگساالن دارای
ویژگیهای روانسنجی قابل دفاع برای مطالعه کیفیت زندگی جمعیت بزرگسال در ایران است.
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مقدمه
كيفيت زندگي یا بهزیستي ذهني بدین معنا اشاره دارد
كه افراد بر اساس استانداردهای شخصي ،راجع به زندگي خود
بهطور كلي و در مورد حوزههای خاص آن چگونه فكر مي
كنند و چه احساسي دارند .كيفيت زندگي باال ،با رفاه عمومي1
و احساس ارزشمندی زندگي و كيفيت زندگي پایين با
نارضایتي و حتي بيعالقگي به زندگي همراه است [.]1
چنانچه خواستهها و نيازهای فرد با سطح توانایيهای او
همخواني داشته باشد ،دستیابي به خواستهها و تأمين
نيازهای وی امكانپذیر شده ،لذت بردن و رضایتمندی از
زندگي را تجربه ميكند [ .]2از سوی دیگر ،فرصتهای
یادگيری رفتار و مهارتهای جدید ،كليد رضایتمندی قلمداد
شده [ ،]3شرایط افزایش مهارتهای مقابله ،كاهش استرس
و ارتقاء بهزیستي را فراهم ميآورد [.]4
سازمان بهداشت جهاني ،2كيفيت زندگي را بهعنوان
ادراک فرد از موقعيت او در زندگي ،در بافتي از سيستم
فرهنگي و ارزشي ،همراه با اهداف ،استانداردها ،انتظارات و
عالقهمندیهای وی تعریف ميكند و ميافزاید كيفيت زندگي
مفهومي گسترده است كه به شكلي پيچيده تحت تأثير
سالمت جسماني ،حالت روانشناختي ،سطح استقالل ،روابط
اجتماعي و رابطه شخص با افراد مهم در زندگي او قرار مي
گيرد [ .]5در مروری كه بر  27مطالعه مربوط به كيفيت
زندگي به عمل آمد  %85مطالعات متغير بهزیستي هيجاني،
 %70سالمت جسماني %70 ،روابط اجتماعي و خانوادگي،
 %59دارایي یا بهزیستي مادی و  %56كار و یا سایر اشكال
مولد را شامل ميشدند [.]6
3
با اندازهگيری كيفيت زندگي كلي  ،امكان مطالعه زندگي
افراد در زمان حال و اكنون از نزدیك فراهم ميآید .از آنجا
كه اندازهگيری كيفيت زندگي ،حوزههای دارای اهميت از
منظر افراد جامعه را مشخص ميسازد ،اینكه هر حوزه چه
مقدار تأثيرگذاری بر سطح رضایتمندی افراد از زندگي دارد و
اینكه برای افزایش كيفيت زندگي افراد ،كدام حوزهها باید
تقویت گردد ،در ارزشيابي ساخت جامعه دارای ارزشمندی
خاص است .برای نمونه ،اینكه آیا اشتغال از حوزههای مهم
كيفيت زندگي مردم است؟ و تأمين شغل برای تمام افراد
جامعه ضروری مينماید؟ یا اینكه افراد در شرایط اشتغال یا
عدم اشتغال به یك اندازه احساس شادكامي ميكنند []7؟
مفهوم كيفيت زندگي كارآمدی عملي خود را در
حوزههای مختلف زندگي بشر از جمله حوزه خدمات مربوط

به سالمت نيز به اثبات رسانده است .كيفيت زندگي مرتبط با
سالمتي 4بيانگر ادراک بهزیستي بيماران و كاركرد آنها در
حوزههای جسماني ،هيجاني ،رواني و حوزههای زندگي
روزمره است .كيفيت زندگي مرتبط با سالمتي ،تأثير فرایند
بيماری و درمانهای دریافتي را بر جنبههای كلي زندگي
شخص مورد ارزیابي قرار ميدهد .به بيان دیگر كيفيت زندگي
مرتبط با سالمتي ،آثار اجتماعي ،هيجاني و جسماني فرایند
بيماری و نوع درمان دریافتي را بر زندگي روزمره افراد و نيز
این تأثيرها را از منظر بيمار به تصویر كشيده ،ضرورت
حمایتهای اجتماعي ،هيجاني در خالل بيماری را
بيشازپيش شفاف ميسازد .بهگونهای كه ارزیابي كيفيت
زندگي مرتبط با سالمتي ميتواند به انتخاب گزینههای
درماني ،مطلع ساختن بيمار نسبت به آثار احتمالي درمان،
ترسيم پيشرفت و موفقيت درمان از نگاه بيمار و طراحي
بستههای مراقبتي مبتني بر همكاری با بيمار كمك شایان
توجهي نماید .به همين دليل ،هماكنون افزایش كيفيت
زندگي بهعنوان هدف واقعي در درمان و پيشگيری از بيماری
و ارائه حمایتهای رواني اجتماعي قلمداد ميشود [ .]8بدین
خاطر یكي از دغدغههای متخصصان ،شيوه اندازهگيری
كيفيت زندگي بوده است.
طي دهههای گذشته ابزارهای دقيق روانسنجي بسياری
برای سنجش كيفيت زندگي كلي ساخته و استفاده شده
است .بسياری از مقياسهای اندازهگيری كيفيت زندگي برای
جمعيتها و گروههای خاص ساخته شده است كه شرایط
طبي یا نوعي ناتواني را به تصویر ميكشند .برخي مقياسهایي
كه با هدف اندازهگيری كيفيت زندگي در جمعيت عمومي
تهيه شدهاند نيز برای تمام اقشار از جمله افراد دارای
اختالالت شناختي و كودكان كاربرد ندارند [ .]9بهمنظور فائق
آمدن بر این محدودیتها ،اولين نسخه مقياس جامع كيفيت
زندگي 5در سال  1991در كشور استراليا ساخته شد [ ]10و
تا سال  ،1997ویراست پنجم آن در اختيار محققان در این
حوزه قرار گرفت [.]12 ،11
در پي مطالعات تجربي انجام شده ،نسخه تجدید نظر شده
مقياس یاد شده ،با نام مقياس بهزیستي شخصي 6تهيه گردید
[ ]13و متعاقباً فرمهای موازی آن برای زیرگروههای جمعيتي
مختلف ساخته شد كه هماكنون با عناوین زیر در دسترس
قرار دارند :مقياس بهزیستي شخصي بزرگساالن ،7برای
استفاده در جمعيت عمومي بزرگساالن []15 ،14؛ مقياس
بهزیستي شخصي كمتوان ذهني 8برای استفاده در افراد
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كمتوان ذهني یا سایر اشكال اختالل شناختي []16؛ مقياس
بهزیستي شخصي -نسخه دانش آموزان 1برای استفاده در
كودكان و نوجوانان سن  12تا  18سال []17 ،9؛ و مقياس
بهزیستي شخصي پيشدبستاني 2برای استفاده در كودكان
سنين پيشدبستاني [ .]18همزمان مقياسهای ویژه
گروههای خاص در سایر كشورها نيز ساخته و یا بومي شدند
از جمله مقياس كوتاه چندوجهي رضایتمندی از زندگي
دانش آموزان]19[ 3؛ و پرسشنامه سالمت عمومي.]20[ 4
مقياس بهزیستي شخصي بزرگساالن دربردارنده هفت
ماده رضایتمندی است كه هر كدام به یك حوزه از كيفيت
زندگي مربوط ميشود ،از جمله سطح مادی زندگي،5
سالمتي ،روابط شخصي ،6ایمني ،7دستاوردها در زندگي،8
جایگاه اجتماعي 9و امنيت در آینده .10سازنده ،آن را شاخص
ذهني كيفيت زندگي ميداند .هر یك از سؤاالت مقياس از
سوی آزمودني بين  0تا  ،10نمرهگذاری ميشود .نمرات به
دست آمده در هر یك از هفت سؤال با یكدیگر جمع شده تا
نمره كلي كيفيت زندگي برای مقياس به دست آید كه دارای
گسترهای بين  0تا  70ميباشد .سرانجام این نمره تراز شده
تا نمرهای بين  0تا  100به دست آید و نمرات به دست آمده
با دادههای هنجاری قابل مقایسه گردد .نحوه محاسبه نمره

جدول  .1اعتبار سازه مقیاس بهزیستی شخصی (کیفیت زندگی) بزرگساالن رگرسیون حوزههای شخصی در برابر کیفیت زندگی کلی []23
1
2
3
4
5
6
7
8

آیتمهای مقياس
كيفيت زندگي كلي
سطح مادی زندگي
سالمتي
دستاوردها در زندگي
روابط شخصي
احساس ایمني
جایگاه اجتماعي
امنيت در آینده

1

2

0/58
0/41
0/53
0/45
0/25
0/38
0/44

0/37
0/45
0/32
0/30
0/35
0/50

4

3

0/34
0/24
0/27
0/24
0/34

0/38
0/20
0/37
0/44

5

0/19
0/25
0/29

6

0/30
0/41

7

0/43

ضریب رگرسيون استاندارد شده
**0/31
**0/12
**0/23
**0/19
-0/01
0/08
0/05

** P<0/01, *P<.0/05, R²=0/49

كارشناسي ارشد دانشگاههای شاهد و تهران بوده است .جامعه
آماری گروه باليني را تمامي كساني تشكيل ميدادند كه به
دليل مشكالت جنسي در سال  1391-1390به كلينيك
سالمت خانواده رجوع كردهاند و توسط متخصص تشخيص
یكي از اختالالت جنسي را دریافت نمودهاند.
ب) نمونه پژوهش :حجم نمونه مورد نياز برای تحليل
عاملي  10تا  15نمونه به ازای هر سؤال پيشنهاد شده است
[ .]24با این حساب حجم نمونه  80تا  120نفر برآورد مي

روش
نوع پژوهش

پژوهش حاضر از نوع توصيفي – همبستگي ميباشد.

آزمودنی

الف) جامعه آماری :جامعه آماری پژوهش حاضر شامل
دو گروه باليني و غير باليني ميباشد .جامعه آماری گروه غير
باليني دربرگيرنده تمامي دانشجویان مقطع كارشناسي و
1

7

2

8

safety
achievements in life
9 feeling part of community
10 future security

)wellbeing index - school children (PWI-SC
)personal wellbeing index-pre- school (PWI-PS
5 Brief Multidimensional students life satisfaction Scale
)(BMSLSS
)4 General Health Questionnaire (GHQ- 28
5 standard of living
6 personal relationships
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تراز شده بدین گونه است كه نمره خام به دست آمده در
مقياس در عدد  100ضرب شده و بر عدد ( 70حداكثر نمره
قابل حصول در مقياس) تقسيم ميشود .ویژگيهای
روانسنجي مقياس در پژوهشهای مختلف مناسب ذكر شده
است []21؛ ضرایب پایایي برای حوزههای كيفيت زندگي
شمول مقياس در مطالعات ملي تكرار شده با فاصله  6ماه در
استراليا بين  0/74تا  0/86به دست آمده است [ .]22جدول
 1رگرسيون حوزههای شخصي در برابر كيفيت زندگي كلي
را به منظور بيان اعتبار سازه مقياس اصلي و سهم هر یك از
حوزههای مقياس در تبيين «كيفيت زندگي كلي» نشان مي
دهد [.]23
با توجه به آنچه در خصوص ارزیابي كيفيت زندگي بيان
گردید و با هدف فراهم ساختن امكان بهكارگيری مقياس
بهزیستي شخصي بزرگساالن در نمونههای ایراني ،مسئله
اساسي پژوهش حاضر این است كه آیا مقياس یاد شده در
نمونههای ایراني از ویژگيهای مناسب روانسنجي برخوردار
است؟ برای پاسخ به این سؤال تالش شد در دو مطالعه
جداگانه ،پایایي و اعتبار مقياس در نمونهای از جمعيت ایراني
مورد مطالعه قرار گيرد.

دوفصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی بالينی و شخصيت (دانشور رفتار) ،دوره  ،15شماره  ،1پیاپی  ،28بهار و تابستان  ،1396صص.189-199 :.
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 15, No. 1, Serial 28, Spring & Summer 2017 , pp.: 189-199.

ابزارهاي پژوهش

بهمنظور سنجش و اندازهگيری شاخصهای مورد مطالعه
در پژوهش حاضر از ابزارهای زیر استفاده گردید.
 -1مقیاس بهزیستی شخصی بزرگساالن [:]14
برای بهكارگيری مقياس بهزیستي شخصي بزرگساالن در
پژوهش حاضر ،ابتدا سؤالهای آن ترجمه گردید ،سپس
توسط فردی غير از مترجم به انگليسي بازگردانده شد و با
مقایسه دو ترجمه یاد شده ،مشكالت مرتبط مرتفع گردید تا
اینكه نسخه نهایي تنظيم گردید .این ابزار دارای هفت سؤال
اصلي است و یك سؤال اضافي كه كيفيت زندگي را در مجموع
ميسنجد .سؤاالت بهصورت ليكرتي از  0تا  10نمرهگذاری
ميشوند .نمرات به دست آمده در هر یك از هفت سؤال اصلي
با یكدیگر جمع شده تا نمره كل كيفيت زندگي برای مقياس
به دست آید كه دارای گسترهای بين  0تا  70ميباشد .ویژگي
های روانسنجي نمونه خارجي مقياس از جمله ضرایب پایایي
و اعتبار آن در بخشهای پيشين مقاله اشاره شده است [.]23

شيوه تحليل دادهها
برای سنجش پایایي ابزار از روش مرسوم آلفای كرونباخ
و روش باز آزمایي (به فاصله زماني دو هفته) استفاده گردید.
ضرایب آلفای مساوی یا باالتر از  0/70رضایتبخش در نظر

 -2پرسشنامه کوتاه کیفیت زندگی سازمان

more is better
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شود .با توجه به اینكه انتخاب حجم نمونه برای تحليل عاملي
از قاعده «بيشتر ،بهتر است »1پيروی ميكند [ ،]25نمونه
نهایي گروه غيرباليني دربرگيرنده  292نفر دانشجوی
رشتههای مختلف مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد از دو
دانشگاه فوقالذكر بوده كه بر اساس شيوه نمونهگيری
خوشهای انتخاب شدهاند.
در گروه باليني نيز  137نفر از مراجعهكنندگان به
كلينيك سالمت خانواده وابسته به دانشگاه شاهد تهران كه
بر اساس مصاحبه روانشناس یا روانپزشك مالکهای
تشخيصي متن تجدید نظر شده راهنمای تشخيصي و آماری
اختالالت رواني -ویرایش چهارم [ ،]26تشخيص اختالل
جنسي دریافت كرده و فاقد ابتال به اختالالت دیگر
روانشناختي بودند بهعنوان نمونه پژوهش به شيوه
نمونهگيری مبتني بر هدف انتخاب شدند .همچنين بهمنظور
فراهم شدن امكان مقایسه گروهي ،از بين نمونههای غير
باليني 111 ،نفر را كه به لحاظ جنسيت ،وضعيت تأهل و
سطح تحصيالت با گروه بيمار همتا شدند و در زمان مطالعه
فاقد شكایاتي در زمينه مسائل جنسي و سایر اختالالت
روانشناختي بوده و در شش ماه گذشته نيز به متخصص
روانشناس یا روانپزشك برای درمان مشكالت مذكور
مراجعه نداشتند ،از بين همراهان بيماران مراجعهكننده به
كلينيك انتخاب گردیدند.

بهداشت جهانی [ :]27پرسشنامه كوتاه كيفيت زندگي
نسخهی كوتاه پرسشنامه كيفيت زندگي سازمان بهداشت
جهاني نسخه  100سؤالي است و چهار حوزه از كيفيت زندگي
به نامهای حوزه جسماني ،روانشناختي ،اجتماعي و محيطي
را ميسنجد .این پرسشنامه داری  26سؤال بوده و تحليل
ویژگيهای روانسنجي مبتني بر دادههای به دست آمده از
 23كشور بر اساس نمونهای به حجم  11830نفر از افراد
بيمار و سالم بيانگر آن است كه پرسشنامه مذكور به لحاظ
همساني دروني ،همبستگي كل سؤاالت ،اعتبار تشخيصي و
سازه از طریق تحليل عاملي تأیيدی ،از ویژگيهای
روانسنجي پایایي و اعتبار خوب تا عالي برخوردار است[.]28
در مطالعهای كه با هدف بررسي اعتبار سنجي پرسشنامه
یاد شده با اجرای پرسشنامه بر روی 1167نفر از جمعيت
بزرگسال دارای بيماری مزمن و فاقد بيماری مزمن شهر
تهران انجام گرفت ،ضرایب پایایي پرسشنامه از طریق محاسبه
آلفای كرونباخ مورد بررسي قرار گرفت و شاخصهای به دست
آمده برای حيطههای سالمت جسماني ،سالمت روان ،روابط
اجتماعي و سالمت محيط به ترتيب برابر با ،0/73 ،0/70
 0/55و  0/84بود[.]29
 -3پرسشنامه سالمت عمومی [ :]30نسخه اصلي
پرسشنامه دارای  60سؤال بود و سپس فرمهای  20 ،28و
 12سؤالي آن نيز تهيه گردید كه هماكنون در دسترس مي
باشند .در پژوهش حاضر از فرم  28سؤالي پرسشنامه استفاده
شده كه دارای چهار خرده مقياس و در هر خرده مقياس
دارای  7سؤال ميباشد .پایایي و اعتبار پرسشنامه در ایران بر
روی گروهي از دانشجویان توسط تقوی [ ]31بدین شرح
گزارش شده است :ضریب باز آزمایي برای كل مقياس 0/72
و ضرایب باز آزمایي برای هر یك از خرده مقياسهای
جنبههای جسماني ،اضطراب ،بدكاركردی اجتماعي و
افسردگي به ترتيب  0/57 ،0/68 ،0/60و  0/58به دست آمد.
همبستگي معنادار بين پرسشنامه سالمت عمومي و
پرسشنامههای مشابه در این مطالعه به دست آمد .آلفای
كرونباخ برای كل مقياس  0/88و آلفای كرونباخ برای خرده
مقياسهای جنبههای جسماني ،اضطراب ،بدكاركردی
اجتماعي و افسردگي نيز به ترتيب برابر با 0/55 ،0/76 ،0/84
و  0/71به دست آمد.
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محمدرضا نائینیان و همکاران

گرفته شدند [.]32
تحليل عاملي اكتشافي بر روی نمونه غير باليني دانشجو
انجام شد و مراحل زیر طي شد:
 -1كفایت نمونهگيری :ابتدا بهمنظور انجام تحليل عاملي
آزمون كفایت نمونهگيری كایزر -مایر -اولكين 1برای حصول
اطمينان از كفایت حجم نمونه محاسبه ميشود .این شاخص
باید برابر یا باالتر از  0/60باشد[.]33
 -2آزمون كرویت بارتلت :2برای اینكه مشخص شود
همبستگي بين متغيرها برابر صفر نيست از آزمون كرویت
بارتلت استفاده شد.
 -3بهمنظور تحليل عاملي اكتشافي از روش تحليل
مؤلفههای اصلي 3با چرخش واریماكس 4استفاده گردید.
حداقل بار عاملي مورد نياز برای متغيرها  0/30در نظر گرفته
شد .بهمنظور بررسي نيكویي برازش كل مدل 5از شاخص
نيكویي برازش ،شاخص نيكویي برازش تطبيقي ،شاخص
برازندگي تطبيقي [ ]34و خطای ریشه مجذور ميانگين
تقریب [ ]35استفاده گردید .شاخص نيكویي برازش بزرگتر
از  0/80تا  ،0/90شاخص نيكویي برازش تطبيقي بزرگتر از
 ،0/80شاخص برازندگي تطبيقي بين  0/90تا  0/95و خطای
ریشه مجذور ميانگين تقریب كمتر از  0/60تا  0/80نمایانگر
برازندگي عالي (كافي) بين مدل مشخص شده و دادهها در
نظر گرفته شدند [ .]37 ،36بهمنظور بررسي اعتبار همگرا از
ضریب همبستگي پيرسون استفاده گردید .ضرایب همبستگي
بهصورت كوچك یا ضعيف ( 0/10تا  ،)0/29متوسط (0/30
تا  )0/49و بزرگ یا قوی (بيشتر از  )0/50تقسيمبندی شدند
[ .]38نهایتاً بهمنظور مقایسه گروه باليني با گروه همتا از نظر
بهزیستي شخصي از آزمون تي مستقل استفاده شد.

جدول  .2آزمون کرویت بارتلت و کفایت نمونهگیری

نتایچ
از تعداد  292نفر نمونه غير باليني دانشجوی مورد
مطالعه 176 ،نفر ( )%60/3دختر و  116نفر ( )%39/7پسر
بودهاند .ميانگين (انحراف استاندارد) سني دختران
شركتكننده در این پژوهش  )2/44( 20/79و ميانگين سني
پسران  )2/96( 21/21بوده است .از بين  137نفر نمونه
باليني 42،نفر ( )%30/70را زنان و  95نفر ( )%69/30را مردان
تشكيل ميدادند ،درحاليكه در گروه غير بيمار همتا 36 ،نفر
( )32/43را زنان و  75نفر ( )%67را مردان تشكيل ميدادند.
ميانگين سني شركتكنندگان در گروه بيمار و غير بيمار به
ترتيب  )12/62( 40/01و  )12/92( 4/86سال بوده است.
نتایج بررسي پایایي نشان داد كه ضریب آلفای به دست

آزمون كفایت نمونهبرداری

0/86

آزمون كرویت بارتلت

x² =1043/78

درجه آزادی

df = 21

P<0/01

**

نظر به اینكه آزمون كفایت نمونهگيری (جدول  )2بيش
از  0/60و برابر با  0/86ميباشد ،مطالعه حاضر از كفایت
نمونهبرداری برخوردار بوده و بنابراین شرط كنوني برای انجام
تحليل عاملي مناسب است .همچنين از آنجا كه آزمون كرویت
بارتلت نيز معنيدار ميباشد ،بنابراین نمایانگر این نكته است
كه ماتریس همبستگيهای مشاهده شده متعلق به جامعهای
با متغيرهای نا همبسته است .ازاینرو دادهها برای تحليل
عاملي مناسب هستند.

3

1

principal components
varimax rotation
)5 the global goodness of fit (GoF

kaiser-meyer-olkin measure of sampling adequacy
)(KMO
2 bartlett's test of sphericity

4
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آمده برای نمونه غير باليني پژوهش برابر  0/89بوده است.
عالوه بر این ،ضریب آلفای كرونباخ دو نيمه مقياس نيز
محاسبه گردید كه ضریب آلفای به دست آمده برای نيمه اول
برابر با  0/84و برای نيمه دوم برابر با  0/86و ضریب
همبستگي بين دو نيمه  0/64بود.
همچنين ضریب آلفای مقياس برای نمونههای دختر و
پسر شركتكننده در پژوهش بهطور مجزا محاسبه گردید كه
ضریب آلفای به دست آمده برای نمونه دختران برابر  0/91و
ضریب آلفای كرونباخ برای نيمه اول برابر با  ،0/86برای نيمه
دوم برابر با  0/89و ضریب همبستگي بين دو نيمه  0/68بود.
همينطور ضریب آلفای به دست آمده برای نمونه پسران برابر
 0/85و ضریب آلفای كرونباخ برای نيمه اول برابر با ،0/81
برای نيمه دوم برابر با  0/80و ضریب همبستگي بين دو نيمه
 0/59بود.
بهمنظور بررسي ضریب باز آزمایي مقياس بهزیستي
شخصي بزرگساالن ،ابزار یاد شده دو هفته پس از اجرای اول
در مورد  60نفر آزمودنيهایي كه در مرحله اول مقياس را
تكميل كرده بودند اجرا شد .ضریب همبستگي ناشي از باز
آزمایي مقياس بهزیستي شخصي بزرگساالن برابر 0/79
( )P < 0/001بوده است.
بهمنظور بررسي ساخت عاملي مقياس بهزیستي شخصي
(كيفيت زندگي) بزرگساالن ،اطالعات به دست آمده از نمونه
غير باليني ( 292نفر) با استفاده از روش تحليل عاملي
اكتشافي مورد تحليل قرار گرفت .نتایج به دست آمده از
تحليل عاملي در جدولهای  2تا  4تنظيم شده است.

دوفصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی بالينی و شخصيت (دانشور رفتار) ،دوره  ،15شماره  ،1پیاپی  ،28بهار و تابستان  ،1396صص.189-199 :.
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 15, No. 1, Serial 28, Spring & Summer 2017 , pp.: 189-199.

جدول  .3ارزشهای ویژه ناشی از تحلیل مؤلفههای اصلی به همراه درصد واریانس تبیین شده بهوسیله هفت سؤال
عامل
1
2
3
4
5
6
7

واریانس تبيين شده
59/34
12/93
7/59
6/87
5/41
4/64
3/22

حوزههای شمول كيفيت زندگي كلي در جدول  4آورده شده
است.

نتایج مندرج در جدول  3نشان ميدهد كه تنها ارزش
ویژه یك عامل از مقدار  1بيشتر شده است؛ بنابراین تحليل
انجام شده منجر به استخراج تنها یك عامل برای مقياس
بهزیستي شخصي بزرگساالن گردید .بارهای عاملي مواد
مقياس بهزیستي شخصي بزرگساالن و وارسي رگرسيون

جدول  .4بارهای عاملی مواد مقیاس بهزیستی شخصی بزرگساالن بر اساس تحلیل مؤلفههای اصلی و وارسی رگرسیون حوزههای شمول کیفیت زندگی
کلی
1
2
3
4
5
6
7
8

آیتمهای مقياس
كيفيت زندگي كلي
سطح مادی زندگي
سالمتي
دستاوردها در زندگي
روابط شخصي
احساس ایمني
جایگاه اجتماعي
امنيت در آینده

3

1

2

0/58
0/41
0/53
0/45
0/25
0/38
0/44

0/37
0/45
0/32
0/30
0/35
0/50

0/34
0/24
0/27
0/24
0/34

5

4

0/38
0/20
0/37
0/44

0/19
0/25
0/29

6

0/30
0/41

7

ضریب رگرسيون استاندارد شده
**0/31
**0/12
**0/23
**0/19
-0/01
0/08
0/05

0/43

** P<0/01, *P<.0/05, R²=0/49

ميدهد كه همبستگيهای به دست آمده بين سؤاالت مربوط
به حوزههای كيفيت زندگي همگي متوسط و قوی و معنيدار
بوده است و ميتوانند  %76واریانس كيفيت زندگي كلي را
پيشبيني كنند.

نتایج مندرج در جدول  4نشان ميدهد كه مقياس مورد
مطالعه در مجموع از یك عامل اشباع ميباشد و این یك عامل
ميتواند در حدود  59درصد واریانس بهزیستي شخصي را
تبيين كند .همچنين اطالعات ارائه شده در جدول  4نشان

جدول  .5شاخصهای ارزیابی برازش مدل تک عاملی پرسشنامه بهزیستی شخصی بزرگساالن
مدل
مدل تك عاملي

شاخص
GFI
0/97

AGFI
0/91

CFI
0/99

RMSEA
0/074

 =GFIشاخص نيكویي برازش ( 0/80تا  =AGFI ،)> 0/90شاخص نيكویي برازش تطبيقي ( =CFI ،) >0/80شاخص برازندگي تطبيقي ( 0/90تا  =RMSEA ،)< 0/95خطای
مجذور ميانگين ریشه تخمين ( 0/06تا )< 0/08

نشانگر برازش مناسب مدل ميباشد .در مجموع شاخصهای
نيكویي برازش تحليل عاملي تأیيدی مدل یك عاملي ناشي از
تحليل عاملي اكتشافي كيفيت زندگي را مناسب نشان مي
دهد.
ضرایب همبستگي مقياس بهزیستي شخصي بزرگساالن
با دو پرسشنامه یاد شده به تفكيك در جدول  6ارائه شده
است.

نتایج مرتبط با تحليل عاملي تأیيدی (جدول  )5نشان مي
دهد كه شاخص خطای مجذور ریشه تخمين در دامنه مورد
پذیرش بوده است كه بيانگر برازش متوسط مدل ميباشد،
چرا كه هرچه این شاخص كوچكتر باشد با مدل مطلوبتری
روبرو هستيم .همچنين سایر شاخص نشانگر برازش خوب
مدل ميباشد ،چرا كه شاخصهای یاد شده بين  0تا  1در
نوسان است و هر چه این شاخصها به یك نزدیكتر باشند
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ارزش ویژه
4/15
0/91
0/53
0/48
0/38
0/33
0/23

واریانس تبيين شده تراكمي
59/34
72/27
79/86
86/73
92/15
96/78
100
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جدول  .6ضرایب همبستگی مقیاس بهزیستی شخصی بزرگساالن با پرسشنامه کوتاه کیفیت زندگی و خرده مقیاسهای پرسشنامه سالمت عمومی
مقياس

0/72

-0/55

-0/46

نتایج مندرج در جدول  6نشان ميدهد كه ضرایب
همبستگي به دست آمده از اعتبار همگرا در حد متوسط و
قوی ميباشند.

-0/60

-0/48

-0/63

مقایسه ميانگينهای نمرات دو گروه باليني و گروه همتا
در جدول  7آورده شده است.

جدول  .7مقایسه میانگین نمرات افراد مورد مطالعه در دو گروه بالینی و گروه همتا در مقیاس بهزیستی شخصی بزرگسال
شاخص

گروه

حجم نمونه

ميانگين

انحراف معيار

درجه آزادی

تي

نمره كل كيفيت زندگي

بيمار
كنترل

137
111

43/19
48/37

12/69
13/02

246

**-3/16

** P<0/01

ضرایب آلفای كرونباخ دو نيمه و همبستگي دو نيمه مناسبي
برخوردار است؛ بنابراین همساني دروني مقياس مناسب است
و از سوی دیگر ضریب باز آزمایي به دست آمده برای مقياس
بهزیستي شخصي بزرگساالن قابل قبول بوده ،پس ميتوان
گفت كه مقياس مذكور بر اساس انسجام دروني و ضریب باز
آزمایي به دست آمده دارای پایایي قابل قبول ميباشد .این
در حالي است كه تعداد محدود سؤالها غالباً باعث كاهش
آلفا ميشود ،اما این امر در این مورد كمتر به چشم ميخورد.
این یافته با نتایج به دست آمده در مطالعات روانسنجي
مقياس در سایر كشورها [ ]39 ،23همخواني دارد .كامينز
[ ]23در بررسي پایایي مقياس ،در سه مطالعه پيدرپي هر
یك به فاصله شش ماه به بررسي ثبات نمرات حوزههای
شمول مقياس در پيشبيني كيفيت زندگي كلي مردم
استراليا ميپردازد .یافتههای این بررسي داللت بر ثبات قابل
مالحظه در توانایي مقياس برای پيشبيني كيفيت زندگي
كلي با توجه به ميزان ضریب تعيين تعدیل شده بين سه
مطالعه داشته است و در واقع حداكثر تفاوت بين سه پژوهش
در ميزان ضریب تعيين حدود  3/4درصد بوده است.
كيفيت زندگي ارتباط روشني با هيجانهای ادراک شده
ذهني نظير رضایتمندی و خرسندی دارد [ ]41و در طي
سالها ،مفهوم كيفيت زندگي با در بر گرفتن جنبههای
فيزیكي ،اجتماعي به حوزههای سالمت عمومي گسترش یافته
است[ .]42هتچ]43[ 1سازه كيفيت زندگي را در ارزیابي
سالمت افراد محوری برميشمارد و از آنجا كه هدف نهایي
تمام مداخالت متمركز بر سالمتي ،ارتقای كيفيت زندگي

چنانكه در جدول  7مشاهده ميشود ،ميانگين نمرات
مربوط به مقياس بهزیستي شخصي بزرگساالن افرادی كه
در مصاحبه روانپزشكي تشخيص اختالل جنسي دریافت
كرده بودند در مقایسه با افراد فاقد تشخيص اختالالت جنسي
به شكل معناداری پایينتر ميباشد؛ بنابراین ميتوان گفت كه
مقياس حاضر توانسته است بين دو گروه یاد شده در ميزان
سطح كيفيت زندگي تمایز قائل شود بدین ترتيب ،با توجه به
یافتههای پژوهش ميتوان بيان كرد كه مقياس بهزیستي
شخصي بزرگساالن از اعتبار تشخيصي مناسبي نيز برخوردار
است.
بحث و نتيجهگيري
كامينز [ ]14بهمنظور تهيه مقياسي عام برای مطالعه
كيفيت زندگي جمعيتهای باليني و غير باليني اقدام به
ساختن مقياس بهزیستي شخصي بزرگساالن نمود .چنانكه
در صفحات پيشين اشاره شد ،محقق ویژگيهای روانسنجي
مقياس یاد شده را خوب توصيف كرده و به استناد مطالعات
روانسنجي انجام شده در كشورهای مختلف [ ،]39آن را
بهعنوان یك مقياس كوتاه معتبر بينالمللي در این زمينه
معرفي مينماید [.]40
پژوهش حاضر نيز با هدف بررسي پایایي و اعتبار مقياس
بهزیستي شخصي بزرگساالن برای استفاده در جمعيت
ایراني طراحي و اجرا گردیده است .نتایج به دست آمده از این
مطالعه نشان داد كه نسخه فارسي مقياس بهزیستي شخصي
بزرگساالن از آلفای كرونباخ مربوط به كل مقياس و نيز
Hatch
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مقياس بهزیستي
شخصي

پرسشنامه كوتاه كيفيت زندگي (170
=)n

جنبههای
بدني

پرسشنامه سالمت عمومي ()n= 97
بدكاركردی
اضطراب و
افسردگي
اجتماعي
بيخوابي

نمره كل در
پرسشنامه
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بيماران است ،سنجش كيفيت زندگي در فرایند معمول
ارزیابي سالمتي و شرایط باليني سودمند مينماید .بر همين
اساس در مطالعات مربوط به اعتبار ابزارهای كيفيت زندگي
از پرسشنامههای سالمت عمومي [ ]44و نشانههای
باليني[ ]43استفاده شده است.
در مطالعه حاضر نيز ارزیابي اعتبار همگرای مقياس
بهزیستي شخصي بزرگساالن از طریق محاسبه ضریب
همبستگي مقياس یاد شده با پرسشنامه كوتاه كيفيت زندگي
سازمان بهداشت جهاني و پرسشنامه سالمت عمومي انجام
شد .همبستگي متوسط و قوی و معنادار بين مقياس
بهزیستي شخصي بزرگساالن با دو پرسشنامه مذكور و نيز
تمام خرده مقياسهای پرسشنامه سالمت عمومي به دست
آمد كه این یافته نيز همسو با نتایج به دست آمده در مطالعه
برگلند و ویلر [ ]44ميباشد كه داللت بر همبستگي بين
پرسشنامه كيفيت زندگي و پرسشنامه سالمت عمومي داشت.
از طرف دیگر ،تحليل عاملي مربوط به مقياس بهزیستي
شخصي بزرگساالن نشان داد كه پرسشنامه از یك عامل
اشباع است؛ و بار عاملي سؤالها نيز مناسب بود .یافتههای
مربوط به نمونههای ایراني نشان داد كه در مجموع تحليل
عاملي سؤالهای هفتگانه ،تبيينكننده  59درصد از واریانس
بهزیستي شخصي بوده است .در نمونههای غير ایراني نيز،
تحليل عاملي بيانگر یك عامل بوده است[ .]23رگرسيون
انجام شده بر نمونههای ایراني نشان ميدهد كه در مجموع
ابعاد هفتگانه مقياس بهزیستي شخصي بزرگساالن ،توانسته
است  76درصد وضعيت كلي بهزیستي شخصي را تبيين كند
كه در این بين سطح مادی زندگي ،سالمتي ،روابط شخصي،
جایگاه اجتماعي و امنيت در آینده ،نقش مهمي را بر عهده
داشتهاند .این امر در نمونه خارجي بيشتر بر دوش سطح مادی
زندگي ،سالمتي ،دستاوردها و روابط شخصي بوده است.
درحاليكه احساس ایمني ،جایگاه اجتماعي و امنيت در
آینده ،نقشي نداشته است .به نظر ميرسد سه آیتم آخر كه
در باال یاد شد ،به شرایط اجتماعي و فرهنگي و تفاوت نيازهای
فردی اجتماعي بين دو جامعه باز گردد و بيانگر اهميت
شاخصهای بيشتر كيفيت زندگي در دو جامعه ميباشد.
امری مهم كه باید پژوهشهای گستردهتر آن را واكاوی كنند.
در مورد اعتبار تشخيصي مقياس بهزیستي شخصي ،آنچه
انجام شده مربوط به گروهي خاص از مبتالیان به مشكالت
روانشناختي است .بااینحال مقياس بهزیستي شخصي
بزرگساالن ،تمایز واضحي را بين كيفيت زندگي مبتالیان به
مشكالت جنسي و غير مبتالیان نشان داده است .این تفاوت
نمایانگر نمرات پایينتر افراد مبتال ،در مقابل افراد غير مبتال
بوده است .البته این امر به گروه محدودی از نمونههای باليني
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پيوست
مقياس بين المللی بهزیستی شخصی(کيفيت زندگی)
)(PWI-A

 .1تا چه اندازه از وضعيت مالي خود احساس رضایت مي كنيد؟
متوسط
كامال راضي
3
4
5
6
7
8
9
10
 .2تا چه اندازه از سالمتي خود احساس رضایت مي كنيد؟
متوسط
كامال راضي
3
4
5
6
7
8
9
10
 .3تا چه اندازه از دست آوردهای خود در زندگي احساس رضایت مي كنيد؟
متوسط
كامال راضي
3
4
5
6
7
8
9
10
 .4تا چه اندازه از روابط خود با دیگران احساس رضایت مي كنيد ؟
متوسط
كامال راضي
3
4
5
6
7
8
9
10
 .5تا چه اندازه از امنيت خود احساس رضایت مي كنيد؟
متوسط
كامال راضي
3
4
5
6
7
8
9
10
 .6تا چه اندازه از جایگاه اجتماعي خود احساس رضایت مي كنيد ؟
متوسط
كامال راضي
3
4
5
6
7
8
9
10
 .7تا چه اندازه از امنيت خود در آینده احساس رضایت مي كنيد ؟
متوسط
كامال راضي
3
4
5
6
7
8
9
10
 .8تا چه اندازه در مجموع از زندگي خود احساس رضایت مي كنيد؟
متوسط
كامال راضي
3
4
5
6
7
8
9
10

199

2

كامال نارضي
0
1

2

كامال نارضي
0
1

2

كامال نارضي
0
1

2

كامال نارضي
0
1

2

كامال نارضي
0
1

2

كامال نارضي
0
1

2

كامال نارضي
0
1

2

كامال نارضي
0
1
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پاسخدهنده گرامي:
پرسشنامه ای كه در اختيار دارید ،به منظور مطالعه ميزان رضایت شما از برخي مسائل زندگي طراحي شده است .لطفا پس از
خواندن هر سؤال ،با دقت هر چه بيشتر ميزان رضایت خود را با كشيدن دایره ای به دور یكي از اعداد صفر ( )0تا  10كه بيانگر
سطح رضایت شماست مشخص نمائيد .توجه داشته باشيد صفر ( )0یعني اینكه كامال ناراضي هستيد ،نمره  10یعني اینكه كامال
راضي هستيد و نمره وسط ( ) 5یعني نه راضي هستيد و نه ناراضي(متوسط).
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