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   پرسشنامه رضايت از زندگی در سالمندان ايرانیZروانسنجي فرم 

 
   دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکی کاشان گروه پرستاري مديريت بهداشت،مربي پژوهش، ∗ :زهرا تقربی

  پايگاه بهداشتی کارگر، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان  كارشناس بهداشت،:ليال تقربی

  دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکی کاشان گروه پرستاري مديريت بهداشت، مربي پژوهش، :ديجه شريفیخ

   دانشگاه علوم پزشکی کاشاندانشكده پرستاري و مامايي،، مامايي گروه مربي پژوهش،: زهرا سوکی

  

  

  فصلنامه پايش

  ٥-١٣ صص ١٣٨۹ زمستان  اول شمارهدهمسال 
  ٢٦/٨/١٣٨٧ :قالهتاريخ پذيرش م

  ]١٣٨٩ مهر ٢٠-نشر الكترونيك پيش از انتشار[

  

  چكيده

با توجه به ضرورت سنجش رضـايت از زنـدگی   .  روان در دوره سالمندی رضايت از زندگی استسالمتهای مهم سنجش  يکی از شاخص 

ــه  ــی مطالع ــالمندان ايران ــه  در س ــدف ترجم ــا ه ــشنامه  , ای ب ــي پرس ــايی و رواي ــی پاي ــؤالی۱۳بررس ــدگي    س ــايت از زن ــاس رض    Zمقي

)Life Satisfaction Index-Z: LSI-Z ( در شـهر کاشـان در   , به منظور استفاده جهت بررسی رضايت از زندگی در اين قشر آسيب پـذير

  .  طراحی و اجرا شد۱۳۸۶سال 

ـ   Forward-Backward با استفاده از روش ترجمـه اسـتاندارد          LSI-Z سؤالی   ۱۳نسخه اصلی پرسشنامه     ان انگليـسي بـه فارسـي       از زب

پرسشنامه ديگری نيز مشتمل بر اطالعات جمعيتي و يک سؤال در ارتباط با وضعيت کلی رضايت از زندگی از ديدگاه خود فرد           . ترجمه شد 

بـاالی   سـال بـه      ۶۰گيری آسان انتخاب شدند؛ بدين گونه که کليـه سـالمندان              ها با استفاده از روش نمونه       نمونه. مورد استفاده قرار گرفت   

پايـايي پرسـشنامه بـا    . وارد مطالعه شدند)  نفر۷۵(۸۶مراجعه کننده به دو مرکز بهداشتی ـ درمانی شهر کاشان در طول سه ماه اول سال  

جهت تعيين روايي آن نيز از روش اعتبار سازه . تعيين گرديد) آزمون مجدد (Stabilityاستفاده از ضريب آلفای کرونباخ و دو نيمه کردن و    

 گـروه   ۵ها برحسب نوع پاسخشان به سؤال وضعيت کلی رضايت از زنـدگی بـه                  نمونه .های شناخته شده استفاده شد      يوه مقايسه گروه  به ش 

 و محاسـبه ضـريب   SPSS-11افـزار آمـاری    اطالعات با استفاده از نـرم    .  گروه مزبور مقايسه شد    ۵ بين   LSI-Zتقسيم شدند؛ سپس نمرات     

 واريانس يک طرفه مورد تحليلضريب آلفای کرونباخ و , Unequal Spearman Brown ,Guttmanای،  همبستگی پيرسون و درون طبقه

  . تجزيه و تحليل قرار گرفتند

ضريب پايـايي پرسـشنامه بـه روش آلفـای          .  بود ۶۸/۱۳± ۴۷/۵ نمره رضايت از زندگی در واحدهای مورد بررسی،          ۲۶صفر تا   در مقياس   

  روش.  محاســــبه شــــدGuttman ۷۸/۰ و Unequal Spearman Brown ۷۹/۰ل کرونبــــاخ و دو نيمــــه کــــردن بــــا فرمــــو

Correlation Item-Total       نمره  .  سؤالی را پايا تشخيص دادند     ۱۳ و آزمون مجدد نيز پرسشنامهLSI-Z   گـروه مـورد نظـر تفـاوت         ۵ بين 

   .)>F ،۰۰۰۱/۰P=۶۶/۱۲۱(دار داشت  آماری معنی

  .است جهت سنجش رضايت از زندگی در سالمندان ايرانی ابزاری پايا و روا LSI-Z سؤالی ۱۳ه اين نسخه فارسی پرسشنام بنابر

  

  سالمندی, پايايی, اعتبار, پرسشنامه رضايت از زندگی :ها واژه كليد

                                                           
  دي، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، دانشكده پرستاري و ماماييكاشان، بلوار قطب راون: پاسخگو نويسنده ∗

  ۰۳۶۱-۵۵۵۰۰۲۱: تلفن
E-mail: tagharrobi_z@yahoo.com  
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  ٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

ــاخص  ــي از ش ــالمت روان در دوران    يك ــنجش س ــم س ــاي مه ه

ابزاری که جهت سنجش رضـايت       .سالمندي، رضايت از زندگي است    

مقيــاس رضــايت از زنــدگی در ســالمندان عموميــت زيــادی دارد از 

 کـه در  اسـت ) Z) Life Satisfaction Index-Z: LSI-Zزنـدگي  

 در شـهر    Tobin و   Neurgarten  ،Havighurst توسط   ۱۹۶۱سال  

اين ابزارکه . کانزاس و با همکاری دانشگاه شيکاگو طراحی شده است      

و مـابقی بـار مثبـت        سؤال آن بـار منفـی        ۸ سوال است و     ۲۰دارای  

ــه روش خــودگزارش دهــی تکميــل   ــق مــصاحبه و ب ــد؛ از طري دارن

دانم و مخالف در نظـر        نمی, برای هر سؤال سه گزينه موافق     . شود  می

در اين ابزار دو نوع سيستم نمـره دهـی پيـشنهاد            . گرفته شده است  

در طراحی اوليه پيشنهاد شده بـود کـه بـرای گزينـه             . گرديده است 

 صـفر و در سـؤاالت مثبـت بـرای گزينـه موافـق و در             دانم نمره   نمی

ها نيـز      و برای مابقی گزينه    ۱سؤاالت منفی برای گزينه مخالف نمره       

نمره صفر منظور گـردد و در مجمـوع، نمـره رضـايت از زنـدگی در                 

در سيستمي که از عموميـت بيـشتري        .  مشخص شود  ۰-۲۰مقياس  

که برای گزينـه    برخوردار است، نحوه نمره دهی به اين صورت است          

 و ۲در سؤاالت مثبت برای گزينـه موافـق نمـره    , دانم نمره صفر    نمی

 و در ارتباط با سؤاالت منفی، برای گزينه         ۱برای گزينه مخالف نمره     

گردد و در کـل        لحاظ می  ۱ و برای گزينه موافق نمره       ۲مخالف نمره   

الزم بـه ذکـر    . شود   بيان می  ۰-۴۰نمره رضايت از زندگی در مقياس       

است که در هر دو شـيوه، نمـره بـاالتر بيـانگر بيـشتر بـودن سـطح                   

های کوتـاه متعـددی اسـت          دارای فرم  LSI-A .]۱-۵[رضايت است   

به کرات در مطالعـات  . شود  اطالق میZکه اصطالحا به آن ايندکس    

اين ايندکس دارای نـسخ     ]. ۶-۲۲[ استفاده شده است     Zاز ايندکس   

 ۱۴ و   ]۵, ۲۳[ ۱۱؛  ]۲۳ [۱۶ ،۱۳،  ۱۲،  ۱۰،  ۸ ،]۱۵،  ۲۵-۲۲ [۱۸

  .  است]۷، ۲۳[ سؤالی

. ای کـه مـدنظر محققـان قـرار گرفتـه اسـت         تـرين نـسخه     معمول

 Wylie ,Wood توسط   ۱۹۶۹ تجديد نظر شده در سال       Zايندکس  

 سؤالي ابزار سنجش    ۱۳؛ اين پرسشنامه    ]۲۶،  ۲۷[ است   Sheaforو  

 آن سـه   و بـرای ]۸، ۹، ۲۴، ۲۸[بسياری از مطالعـات مـرتبط بـوده       

روش اول سيـستم    . روش نمره دهی مورد استفاده قرار گرفته اسـت        

روش . دهد   نشان می  ۰-۱۳ است که نمره رضايت را در مقياس         ۱-۰

ای است که      گزينه ۵دوم به صورت نمره دهی در قالب معيار ليکرت          

 مـــشخص ۵-۶۵در مجمـــوع رضـــايت از زنـــدگی را در مقيـــاس 

 است کـه رضـايت      ۰-۱-۲تم  ترين روش سيس    معمول]. ۲۸[نمايد  می

در هرسـه   . ]۲۷،  ۲۶[کنـد      تعيين مـی   ۰-۲۶از زندگی را در مقياس      

در . ]۲۶-۲۸[ دهنـده رضـايت بيـشتر اسـت           روش نمره باالتر نـشان    

هـای     ديـدگاه  ۰-۲۶ در مقيـاس     LSI-Zارتباط با نحوه تفسير نمـره       

 را  ≤۲۲ و   ۱۳-۲۱, ≥۱۲محققان طراح نمرات    . مختلفی مطرح است  

متوسـط و زيـاد تلقـی    , دهنـده سـطح رضـايت کـم     نـشان به ترتيب  

 ميـانگين نمـره     Warland و   Sauerدر مطالعه   . ]۲۶،  ۲۷[ اند  نموده

. ]۷[ بوده به عنوان نقطه برش منظور گرديده اسـت   ۶/۱۱که معادل   

 به عنوان نقطه برش تعيين شده اسـت         ۲۵ صدک   Borgدر مطالعه   

]۶ .[Soleman    ه برش در نظر گرفته      را به عنوان نقط    ۶/۱۱ نيز عدد

در غالب مطالعات انجام شـده نيـز بـدون درنظـر گـرفتن              . ]۷[است  

  .]۸، ۹، ۲۴، ۲۸[نقطه برش از اين ابزار استفاده گرديده است 

لذا با توجه به ضرورت پژوهش در اين زمينه و احـساس نيـاز بـه                

وجود ابزاری مناسب جهت سنجش رضايت از زندگی در سـالمندان           

 سؤالی  ۱۳ه اين که با توجه به وضعيت سالمندان فرم          ايرانی و نظر ب   

 سنجش رضايت از زندگی بيشتر مـورد توجـه   Zپرسشنامه ايندکس  

 ثبـات   ۰-۱-۲ سيستم نمره دهی     ،محققان قرار گرفته و مطرح شده     

ای بـا هـدف ترجمـه و ارزيـابی            ؛ مطالعـه  ]۲۳[داخلی بيشتری دارد    

در سـال   , جامعـه ايرانـی   پايايي و روايي اين ابزار در اقـشار سـالمند           

باشـد کـه نتـايج تحقيـق        .  در شهرکاشان طراحی و اجرا شـد       ۱۳۸۶

پژوهشگران و در نهايت دست اندرکاران امور بهداشـتی کـشور را در             

کليه سطوح در جهت ارتقاي سطح کيفيت زندگی سـالمندان يـاری          

  .دهد

  

   كار مواد و روش

روانـسنجي و  اي توصـيفي ـ كـاربردي از نـوع      مطالعه, اين مطالعه

 شـامل اعتباريابي آزمون است كه در آن در قـدم اول ابزارهـای الزم              

وضـعيت  , يتجنس, سن(ای مشتمل بر اطالعات جمعيتي        پرسشنامه

ابـتال بـه بيمـاری جـسمانی يـا روانـی         , وضعيت مسکن , شغل, تأهل

سابقه مهاجرت از روستا    , داشتن منبع درآمد مشخص   , شناخته شده 

سبک اداره زندگی و تعداد     , نحوه زندگی , فرزندداشتن  , يا شهر ديگر  

 سؤالی  ۱۳ رضايت از زندگی و پرسشنامه       ي؛ مقياس تک سؤال   )فرزند

LSI-z         پرسـشنامه تـک سـؤالي       .براي بهـره بـرداري تعيـين شـدند

وضعيت کلی رضايت از زندگی را از ديـدگاه خـود           , رضايت از زندگی  

بالً نيـز در  سـازد و قـ      مـشخص مـي    ۴صفر تا   فرد در مقياس ليکرت     

برخی از مطالعات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت              

]۳۰ ,۲۹[.  
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    زهرا تقربي و همكاران                                                                                                                ...    رسشنامه رضايت از زندگي پZروانسنجي فرم 

LSI_Z :   يک سازه يک بعـدی بـرای         در آن  فرم کوتاهی است که 

 خـرده  گنجانده شـده و سنجش رضايت از زندگی در دوره سالمندی  

مقياسی برای آن تعريف نـشده اسـت و نـسخه اصـلی آن بـه زبـان                  

 سؤالي مورد اسـتفاده قـرار   ١٣اين پژوهش نسخه  در  . انگليسی است 

اين سؤاالت در برگيرنـده موضـوعاتی همچـون ديـدگاه          .گرفته است 

وضعيت وی در , فرد در مورد وضعيت وی در مقايسه با دوران جوانی       

ريزی برای آينده     برنامه, کارهاي گذشته و حال   , مقايسه با ساير افراد   

  . ها است و دستيابی به خواسته

، ٦،  ٣هـای     سؤاالت شـماره  ( سؤال بار منفی     ٥ ،موع سؤاالت از مج 

ــابقی ) ١٣، ١٠،١١ ــار)١٢، ٩، ٨، ١-٥هــای  ســؤاالت شــماره(و م   ب

, دانـم   هـای نمـي     به هر يک از سؤاالت در قالـب گزينـه         . دارندمثبت  

موافق و مخالف پاسخ داده شده و جهت نمره گذاری پاسخ هر سوال             

 بـدين گونـه کـه بـرای گزينـه           .گردد  استفاده مي  ٠-١-٢از سيستم   

 و ٢ در سواالت مثبت برای گزينـه موافـق نمـره     ،دانم نمره صفر   نمی

برای گزينه مخالف نمره يک و در ارتبـاط بـا سـؤاالت منفـی بـرای                 

گـردد   گزينه مخالف نمره دو و برای گزينه موافق نمره يک لحاظ مي        

. شـود    تعيـين مـي    ٠-٢٦و در کل نمره رضايت از زندگی در مقياس          

بديهی است که نمره باالتر بيانگر باالتر بودن سطح رضايت از زندگی         

  ].۲۶-۲۸[است 

 با اسـتفاده  LSI-Z سؤالي ۱۳در قدم دوم نسخه اصلی پرسشنامه    

ــتاندارد  ــه  Forward-Backwardاز روش اس ــسی ب ــان انگلي  از زب

در ايـن روش ابتـدا نـسخه اصـلی توسـط دو             . فارسی ترجمه گرديد  

ر همزمان به فارسی ترجمه شـده، سـپس مجـداً      مترجم مستقل بطو  

توسـط دو متـرجم مــستقل از مترجمـان مرحلـه نخــست بـه زبــان      

انگليسی برگردانده شد و در نهايـت يـک نفـر بـه عنـوان هماهنـگ                 

های فارسی و انگليسی، پرسشنامه    کننده با کنار هم قراردادن ترجمه     

 در يـک     در مرحلـه بعـد ابزارهـای مـورد نظـر           .فارسی را تهيه نمود   

 نـواقص   تـه و   نفـر سـالمند قـرار گرف       ۱۰بررسی مقدماتی در اختيار     

موجود در پرسشنامه رفع گرديد؛ به اين صـورت پرسـشنامه نهـايي             

LSI-Z ۱۳      به منظور نمونه گيـری     .  سؤالی به زبان فارسی آماده شد

 استفاده شد؛ بـه ايـن       (Convenience)از روش نمونه گيری آسان      

 سال به باالی مراجعـه کننـده    ۶۰ کليه افراد    گونه که در اين مطالعه    

به دو مرکز بهداشتی ـ درمانی شهر کاشان در سـه ماهـه اول سـال      

هــا و  پــس از جلــب همکــاری نمونــه. انتخــاب شــدند)  نفــر۷۵ (۸۶

اطمينان دادن به آنها در خـصوص محرمانـه بـاقی مانـدن اطالعـات          

مـصاحبه و بـه     ها با استفاده از پرسشنامه طراحی شده از طريق            داده

شيوه خودگزارش دهی توسط کارشناسان آموزش ديـده مراکـز مـد            

سپس . آوری گرديد و نمرات رضايت از زندگی محاسبه شد   نظر جمع 

 مـورد تجزيـه و   SPSS-11آوری شده از طريق برنامه    های جمع   داده

به منظور تعيين پايايي پرسشنامه مـورد نظـر از        .تحليل قرار گرفتند  

پايـداری بـا روش آزمـون       .  استفاده شد   ثبات داخلی   و شيوه پايداری 

در اين روش نمرات حاصـل از دو        . بررسی شد ) Test-retest(مجدد  

هـای يکـسان بوسـيله ابـزار      يا چند بار بررسی انجام شده روی نمونه       

شـوند و ايـن مقايـسه         مقايـسه مـي   , يکسان با فاصله زمانی مشخص    

ريب همبـستگی   بوسيله ضريب همبـستگی کـه معمـوالً از نـوع ضـ            

 در ايـن   از ايـن رو،   ]. ۳۱[شـود     توضـيح داده مـي    , است) r(پيرسون  

 ساعت در دو نوبت توسـط يـک         ۴۸-۷۲مطالعه پرسشنامه به فاصله     

 فرد سالمند قرار داده شد و همبستگی بـين  ۱۵کارشناس در اختيار   

نمرات حاصل از دو بررسی با محاسبه ضريب همبستگی پيرسـون و            

ــستگی درون ــه ای ضــريب همب  Intraclass correlation( طبق

coefficient (شدنتعيي  .  

 ضـــريب آلفـــای کرونبـــاخ  محاســـبهثبـــات داخلـــي بـــا روش

)Cronbach’s alpha Coefficient(  ــردن ــه کــ    و دو نيمــ

)Split-half (         روی کل واحـدهای مـورد پـژوهش)۷۵n= (  بررسـی

 ,در روش اخير، سؤاالت به دو نيمـه زوج و فـرد تقـسيم شـدند               . شد

ها برابر نبود برای محاسبه ضريب پايايي از          چون تعداد افراد در گروه    

 استفاده شد؛ البته Unequa–Length Spearman Brownفرمول 

Guttman split-half نيز محاسبه شد  .  

های شـناخته     برای تعيين روايي پرسشنامه، از شيوه مقايسه گروه       

   کــــه نــــوعی اعتبــــار ســــازه) Groups Approach(شــــده 

)Construct Validity (در اين روش ابزار را .  استفاده گرديد،است

رود در يک صفت ويـژه بـا هـم تفـاوت      هايي که انتظار می   برای گروه 

کنند؛ در  برند و نمرات آنها را با هم مقايسه می       داشته باشند، بکار می   

اعتبـار سـاختاری ابـزار،      , دار مـشاهده شـود      صورتی که تفاوت معنی   

سپس با استفاده از آزمـون آنـاليز واريـانس           .]۳۱،  ۳۲[دشو  تأييد می 

 کـسب   LSI-Zای که افراد هـر گـروه از پرسـشنامه             يک طرفه، نمره  

  . گروه مزبور مقايسه شدند۵کرده بودند، بين 

  

  ها يافته

 ۶۰ ايرانـی بـا حـداقل سـن       سالمند ۷۵در مطالعه حاضر مجموعا     

يي کلـی از     نمـا  ۱جـدول شـماره     . سال مورد بررسـی قـرار گرفتنـد       

فرهنگي و بهداشتی گروه تحت مطالعه      , اجتماعي, وضعيت اقتصادی 
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    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

دوازده )  درصـد ۴۳( نفـر  ۳۲نمره رضايت از زندگی در      .کند  ه مي يارا

 ۲۲)  درصـد ۸( نفـر  ۶ و در ۱۳-۲۱)  درصد ۴۹( نفر   ۳۷در  , يا کمتر 

ــود  ــشتر ب ــا بي ــاس . ي ــدگی  ۰-۲۶در مقي ــره رضــايت از زن ــل نم  ک

 وضعيت نمره هـر يـک از   ۲ جدول شماره . تعيين شد  ۴۷/۵±۶۸/۱۳

جدول گويای آن اسـت کـه       . سازد  سؤاالت پرسشنامه را مشخص مي    

احساس رضـايت بـا مـرور        (۸باالترين امتياز مربوط به سؤال شماره       

خـسته يـا     (۶ترين امتياز مربوط بـه سـؤال شـماره            و پايين ) گذشته

  . است) ها يکنواخت بودن غالب فعاليت

ن سطح رضايت مربوط به مـرور زنـدگی گذشـته و            در واقع باالتري  

 .هـای فعلـی اسـت      بيشترين نارضايتی مربوط به يکنـواختی فعاليـت       

 ICC، ۹۳/۰ بـا ضـريب   پايايي ابزار از طريـق آزمـون مجـدد    ضريب

 محاسـبه  ۷۹/۰ضريب آلفای کرونباخ پرسشنامه حاضـر   . گزارش شد 

فرمـول  ضريب پايـايي در روش دو نيمـه کـردن بـا اسـتفاده از               . شد

Unequal-Length Spearman Brown ۷۹/۰ و Guttman 

   . محاسبه شد۷۸/۰

هـای شـناخته شـده        به منظور تعيين روايي با روش مقايسه گروه       

ها بر اساس پاسخی کـه بـه سـؤال مربـوط بـه وضـعيت کلـی                    نمونه

, )۲(متوسـط   , )۱(کـم   , )۰(خيلی کم   [رضايت از زندگی داده بودند      

صفر در مقياس   .  گروه تقسيم شدند   ۵به  )] ۴( يادو خيلی ز  ) ۳(زياد  

 ۷۹/۰±۹۶/۰ نمره وضعيت کلي خوداظهاری رضـايت از زنـدگی           ۴تا  

 LSI-Zها را بر حسب نمره         توزيع فراوانی نمونه   ۳جدول شماره   . بود

بــه تفکيــک وضــعيت کلــی خوداظهــاری رضــايت از زنــدگی نــشان 

 ۵ در   LSI-Zرات  دهد که نم    آزمون آناليز واريانس نشان می    . دهد  می

   ).>F ،۰۰۰۱/۰P=۶۶/۱۲۱(دار دارند  گروه تفاوت معنی

  

  بحث و نتيجه گيري

در  . بـود  ۶۸/۱۳±۴۷/۵در پژوهش فعلی، نمره رضـايت از زنـدگی          

 نمره رضايت از زندگی در سـالمندان        Morganحالي که در مطالعه     

 و در گروه سـنی      ۱/۱۷±۶/۵ ، سال ۶۵-۷۴انگليسی با محدوده سنی     

 ايـن  Hilleras. ]۳۳[ گزارش شده است    ۶/۱۶±۵/۵ ،به باال  سال   ۷۵

 ۵/۱۵±۴/۴ ، سـال  ۹۰عدد را در سالمندان سوئدی بـا سـن حـداقل            

 نيز نمره رضايت از زنـدگی    Borgدر مطالعه   . ]۳۴[اعالم کرده است    

احتماالً شرايط  . ]۶[ برآورد شده است     ۳/۱۵±۶/۵سالمندان سوئدی   

هـای جمعيتـي در     ويژگـي عوامل اقتـصادی ـ اجتمـاعی و   , محيطی

ضريب پايايي ابـزار از طريـق آزمـون          .ايجاد اين تفاوت دخالت دارند    

لذا ضريب پايايي ايـن ابـزار در ايـن روش        .  محاسبه شد  ۹۳/۰مجدد  

  ای  ضــريب همبــستگی درون طبقــهCroonعــالی اســت، چــرا کــه 

  ]. ۳۵[ را در حد عالی معرفی کرده است ۱-۷۵/۰

ب پايــايي همــين ابــزار از طريــق  ضــريBurckhardtدر مطالعــه 

البتـه در مطالعـه مـذکور،       .  برآورد شده است   ۸/۰-۹/۰ آزمون مجدد 

 نفـر  ۲۲۷ای در اختيـار     هفته ۶پرسشنامه سه بار در طول يک دوره        

هـا    در حالي که درپژوهش فعلی، تعداد نمونه      . ]۲۰[قرار گرفته است    

ز يـک طـرف و       نفر و فاصله بررسی به خاطر تأثير عامـل زمـان ا            ۱۵

 سـاعت انتخـاب     ۴۸-۷۲ ،سهولت دسترسی به واحدها از طرف ديگر      

تواند سبب سوگيری اطالعـاتی       شده است که اين کوتاهی فاصله مي      

  . رود های اين مطالعه به شمار مي  اين مورد جزء محدويتلذاشود؛ 

پايايي ابزار با ضريب آلفـای کرونبـاخ و روش دو نيمـه کـردن بـا                 

 و Unequal-Length Spearman brown ۷۹/۰ استفاده از فرمول

و Lobindo  .دارد پايـايي ابـزار   نشان از ه كه بودGuttman ۷۸/۰با 

Schneder    را به عنوان سطح قابل قبول پايايي        ≤۷/۰ ضريب پايايي 

ــد  مطــرح کــرده ــزار را Gibson]. ۳۲، ۳۱[ان    ثبــات داخلــی ايــن اب

  .]۲۸[ گزارش کرده است ۸۳/۰-۷۴/۰

Riddick  فراد سياه و سفيد پوست ضريب آلفای اين ابـزار را            در ا

 نيـز  Fagerstorm؛ ]۲۴[ برآورد کرده است    ۸۲/۰ و   ۸۳/۰به ترتيب   

 ۷۴/۰ آلفا   Morganدر مطالعه   . ]۸[ گزارش کرده است     ۸۱/۰آن را   

ضريب ثبـات داخلـی     .  قيد شده است   Borg ۸/۰ و در مطالعه     ]۳۳[

   .]۱۰[شد  تعيين ۷۲/۰ در نيجريه Baiyewuدر مطالعه 

 نيز ضريب پايايي کودرريچاردسون البته بـا        Solemanدر بررسی   

در حـالي کـه   . ]۷[ محاسبه شده اسـت   ۷۹/۰, ۰-۱روش نمره دهی    

  . ]۳۴[ تعيين شده است ۶/۰ آلفا Hillerasدر مطالعه 

های پژوهش در زمينه پايايي کـل ابـزار تقريبـاً بـا         يافته از اين رو،  

رسـد    همخوانی دارد؛ به عالوه بنظـر مـی       های مطالعات پيشين      يافته

 سـن بـسيار بـاالی       Hillerasعلت آلفای پايين گزارش شده توسط       

   .های مورد بررسی باشد نمونه
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    زهرا تقربي و همكاران                                                                                                                ...    رسشنامه رضايت از زندگي پZروانسنجي فرم 

   مشخصات جمعيتي واحدهای مورد پژوهش-۱جدول شماره 

  درصد  تعداد  

      جنسيت

  ۷۶  ۵۷  زن

  ۲۴  ۱۸  مرد

      تحصيالت

  ۷/۶۶  ۵۰  سواد بي

  ۳/۳۳  ۲۵  ابتدايي

      وضعيت تأهل

  ۳/۱  ۱  مجرد

  ۶۸  ۵۱  متأهل

  ۷/۲۶  ۲۰  بيوه

  ۴  ۳  طالق گرفته
      شغل

  ۸۰  ۶۰  کار بي

  ۳/۵  ۴  آزاد

  ۷/۲  ۲  مشاغل خانگی

  ۱۲  ۹  بازنشسته

      مسکن

  ۸  ۶  استيجاری

  ۷/۷۸  ۵۹  مالکيت

  ۳/۱۳  ۱۰  منزل اقوام
      بيماری جسمی يا روانی شناخته شده

  ۶۰  ۴۵  دارد

  ۴۰  ۳۰  ندارد
      منبع درآمد مشخص

  ۷/۴۲  ۳۲  دارد

  ۳/۵۷  ۴۳  ندارد
      سابقه مهاجرت از روستا يا شهر ديگر

  ۷/۵۴  ۴۱  دارد

  ۳/۴۵  ۳۴  ندارد
      داشتن فرزند

  ۳/۲  ۱  ندارد

  ۶۷/۹۸  ۷۴  دارد
      نحوه زندگی

  ۳۶  ۲۷  فقط با همسر

  ۲۸  ۲۱  با همسر و فرزند

  ۷/۱۸  ۱۴  با فرزند

  ۳/۱۷  ۱۳  تنها

      ندگیسبک اداره ز

  ۶۴  ۴۸  مستقل

  ۷/۲۲  ۱۷  وابسته به ديگران

  ۳/۱۳  ۱۰  تحت پوشش کميته امداد
  ۶۴/۶۸±۵۲/۶  )سال (سن

  ۶۵/۵±۱۵/۲  )نفر (تعداد فرزند
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  )LSI-Z )۷۵=n االت پرسشنامهؤوضعيت نمره هر يک از س -۲جدول شماره 

  انحراف معيار  ميانگين  الؤموضوع س

  ٨٠٤٩/٠  ٠ /٩٧٣٣  آنچه قبال فکر مي کردهبهتر بودن اوضاع فرد در مقايسه با 

  ٧٧٤١/٠  ٤٢٦٧/١  توانايي غلبه بر شکستها در مقايسه با ديگران

  ٧٢٧٣/٠  ١٠٦٧/١  ديدگاه فرد در مورد ماللت بار بودن دوره سالمندی خود

  ٨٦٩٣/٠  ٨٨٠٠/٠  احساس شادی در مقايسه با دوران جوانی

  ٧٧٤١/٠  ٩٠٦٧/٠  دوران زندگیديدگاه فرد نسبت به سالمندی به عنوان بهترين 

  ٨٠١٦/٠  ٧٠٦٧/٠  خسته يا يکنواخت بودن غالب فعاليتها

  ٧٨٨٤/٠  ٠٠٠٠/١  جالب بودن فعاليتها به اندازه قبل

  ٧٥٩٨/٠  ٤٨٠٠/١  احساس رضايت با مرور گذشته

  ٨٤٦٢/٠  ٩٨٦٧/٠  برنامه ريزی برای آينده

  ٨١٣٦/٠  ٠١٣٣/١  عدم دستيابی به اکثر خواسته های مهم در زندگی گذشته

  ٨٢٩٢/٠  ٠٤٠٠/١   داشتن شانس کمتر در غالب اوقات در مقايسه با ديگران

  ٧٥٦٥/٠  ٠٩٣٣/١  بدست آوردن اکثر خواسته ها در طول زندگی

  ٧٧٠٤/٠  ١٢٠٠/١  ديدگاه فرد نسبت به بدتر شدن روز به روز وضعيت زندگی مردم

  

  

   به تفکيک وضعيت کلی خوداظهاری رضايت از زندگیLSI-Zسب نمره توزيع فراوانی واحدهای مورد بررسی برح -۳جدول شماره 

 )درصد(تعداد   LSI-Zنمره  وضعيت کلی خوداظهاری رضايت از زندگی

  )۳/۵ (۴  ۴ /۵±۷۴/۱  خيلی کم: صفر

  )۳/۳۷ (۲۸  ۰۳/۹±۹۹/۱  کم: ۱

  )۳۶ (۲۷  ۴۸/۱۵±۱۹/۲  متوسط: ۲

  )۱۶ (۱۲  ۲۵/۲۰±۷۱/۱  زياد: ۳

  )۳/۵ (۴  ۵۰/۲۳±۲۹/۱  خيلی زياد: ۴

  )۱۰۰ (۷۵  ۶۸/۱۳±۴۷/۵  جمع
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    زهرا تقربي و همكاران                                                                                                                ...    رسشنامه رضايت از زندگي پZروانسنجي فرم 

در مطالعه فعلی در ارتباط با همبستگی هـر سـؤال بـا نمـره کـل                 

 و کمتـر  ۳/۰، بقيه همبستگی باالی  ۱۰ و   ۲به جز سؤال    , پرسشنامه

 مطرح کرده برای اين که ابزار پايـا بـوده و            Schneder.  دارند ۷/۰از  

سـت الزم شـود     از ثبات داخلـی مطلـوب برخـوردار باشـد، ممکـن ا            

) <۷/۰(و يا خيلی بـاال      ) >۳/۰(سؤاالتی که همبستگی خيلی پايين      

نظر به اين که پايايي ابـزار       ]. ۳۲[ نمره کل ابزار دارند حذف شوند        اب

با حذف آن دو سؤال تغيير فاحشی نداشت، از اين رو پژوهش متکی             

  . سؤال اجرا و تحليل شد۱۳بر مقياس 

های شناخته    زه به شيوه مقايسه گروه    در ارتباط با تعيين اعتبار سا     

 ۱۳مطالعه حاضر نشان داد که نمرات کسب شده از پرسشنامه         , شده

هــای پنجگانــه بــر حــسب وضــعيت کلــی   در گــروهLSI-Zســؤالی 

, دار دارند؛ لذا ايـن ابـزار        تفاوت معنی , خوداظهاری رضايت از زندگی   

تفاده در  الزم به ذکر است مشابه ابـزار مـورد اسـ          . ابزاری معتبر است  

اين پژوهش جهت سـنجش وضـعيت کلـی خوداظهـاری رضـايت از           

 در کـشور  Hoقبالً در مطالعـه     ) يک سؤال با مقياس ليکرت    (زندگی  

، ۲۹[چين و در بررسی جوشن لو در کشور ايران استفاده شده است             

در ضمن اين شيوه تعيين روايي نيز در جهـان بـه کـرات و در              ]. ۳۰

  .]۳۶[جه محققان قرار گرفته است ايران بسيار محدود مورد تو

در اكثر مطالعات، روايي اين ابزار به صورت عمده بـه روش روايـي      

روايـي ايـن پرسـشنامه    . همزمان و يا روايي صوری تعيين شده است   

 LSI-A ۵۷/۰ از طريــق روايــي همزمــان آن بــا Woodدر مطالعــه 

وايـي  باتوجه به اين که در اين مطالعه ر       . ]۲۶[محاسبه گرديده است    

های آينـده     شود در بررسي    همزمان سنجيده نشده است پيشنهاد می     

  .روايي همزمان آن نيز مورد بررسی قرار گيرد

مـشخص شـد نـسخه      هـا،     با انجام اين مطالعه و با توجه به يافتـه         

 کـه در جريـان مطالعـه حاضـر          LSI-Z سؤالی   ۱۳ايرانی پرسشنامه   

لمندان ايرانـی   تهيه گرديد، جهت سنجش رضايت از زنـدگی در سـا          

اميـد اسـت پژوهـشگران ايرانـی بتواننـد بـا            . ابزاری پايا و روا اسـت     

استفاده از اين ابزار، نمايي از وضعيت آسـيب پـذيری سـالمت روان              

سالمندان جامعه را در معرض ديد دسـت انـدکاران امـور بهداشـتی              

  .کشور قرار دهند

  

  سهم نويسندگان

تجزيـه و تحليـل     , بعجـستجوی منـا   , مديريت پـروژه  : زهرا تقربی 

  تهيه نسخه نهايي مقاله, ها داده

  ها به رايانه آوری اطالعات و ورود داده جمع: ليال تقربی

ها و تهيـه نـسخه نهـايي     مشارکت در تحليل داده  : خديجه شريفی 

  مقاله

  ها و جستجوی منابع مشارکت در تحليل داده: زهرا سوکی

  

  تشكر و قدرداني

اننـد از واحـدهای پـژوهش و سـاير          د  پژوهشگران بر خود الزم می    

آوری اطالعات همكاري كردند تـشکر و قـدردانی    افرادی که در جمع 
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