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Abstract
Background & Aims: Schizophrenia is a severe psychological disorder, which adversely affects the life quality
of the patients and their caregivers. The present study aimed to evaluate the psychometric properties of the
Persian version of the schizophrenia caregiver quality of life questionnaire (S-CGQoL).
Materials & Methods: This psychological study was conducted on all the caregivers of schizophrenia patients
in Isfahan, Iran in 2018. In total, 200 caregivers of schizophrenia patients were selected via continuous sampling
from three mental hospitals and three nursery centers during three months. Data were collected using the SCGQoL by Richieri et al. (2011), which was translated in this study, and the World Health Organization (WHO)
quality of life (WHOQOL) questionnaire by Skevington et al. (2004). In addition, 13 participants were selected
to assess the retest reliability, and the reliability of the S-CGQoL was confirmed based on Cronbach's alpha.
Results: The results of the conformational factorial analysis indicated significant correlations between the
factorial load of all the items in the S-CGQoL with the related factor (P<0.05) with relatively appropriate
efficiency indices. Moreover, the results of internal reliability indicated the Cronbach's alpha range of 0.54-0.92
in various sub-indices of the questionnaire. The results of the retest reliability showed that Pearson's correlationcoefficients for all the sub-indices of the S-CGQoL were significant in the two performed stages (P<0.05), with
the overall correlation-coefficient of 0.96. In addition, the results of concurrent validity the sub-indices of the SCGQoL with WHOQOL with the correlation-coefficient was 0.56. Therefore, the two scales had a potent,
inverse association.
Conclusion: According to the results, the Persian version of the S-CGQoL had proper validity and reliability
and could be used for the caregivers of patients with schizophrenia in the healthcare centers in Iran.
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نشریه پرستاری ایران

بررسي ویژگيهای روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه کیفیت زندگي مراقبین مبتالیان به
اختالالت اسکیزوفرني

چکیده
زمينه و هدف :اسکيزوفرنی ،يکی از اختالالت روانی وخيم بوده که بر کيفيت زندگی مراقبان و اطرافيان آنها بسيار تأثير گذار میباشد .اين پژوهش با
هدف بررسی ويژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه کيفيت زندگی مراقبين بيماران مبتال به اختالالت اسکيزوفرنی انجام شد.
روش بررسي :اين پژوهش از نوع پژوهشهای روش شناختی بوده و جامعه آن را تمام مراقبين بيماران مبتال به اسکيزوفرنی استان اصفهان در سال
 1397تشکيل میدادند .به روش نمونه گيری مستمر 155 ،نفر از مراقبين بيماران اسکيزوفرنی سه بيمارستان اعصاب و روان و سه مرکز نگهداری از
بيماران اعصاب و روان مزمن تحت پوشش بهزيستی در يك بازهی زمانی سه ماهه انتخاب شدند و از آنها خواسته شد به پرسشنامه کيفيت زندگی
مراقبين بيماران اسکيزوفرنی  Richieriو همکاران که در اين مطالعه ترجمه شد و پرسشنامه کيفيت زندگی سازمان بهداشت جهانی Skevington
وهمکاران پاسخ دهند .تعداد  13نفر نيز جهت پايايی بازآزمايی انتخاب شدند .جهت بررسی پايايی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.
يافتهها :نتايج تحليل عاملی تأييدی نشان داد رابطه بارهای عاملی تمامی سئواالت پرسشنامه کيفيت زندگی مراقبين بيماران اسکيزوفرنی با عامل
مربوطه معنیدار هستند ( )P<0/05و شاخصهای برازش نسبتاّ مناسبی دارند .نتايج پايايی درونی ،دامنه آلفای کرونباخ  0/54تا  0/92را در خرده
مقياسهای مختلف اين پرسش نامه نشان داد .نتايج پايايی بازآزمايی نشان داد ضرايب همبستگی پيرسون تمامی خرده مقياسهای اين پرسشنامه در دو
مرحله اجرا شده معنیدار هستند ( )P< 0/05و ضريب همبستگی کلی آن  0/96بوده است .نتايج روايی همزمان بين خرده مقياسهای اين پرسشنامه با
پرسشنامه کيفيت زندگی سازمان بهداشت جهانی معنیدار به دست آمدند ( )P< 0/05و ضريب همبستگی آن  -0/56بوده است .يعنی بين دو
پرسشنامه همبستگی قوی و معکوسی وجود داشته است.
نتيجهگيري كلي :نتايج به دست آمده نشان میدهد نسخه فارسی پرسشنامه کيفيت زندگی مراقبين مبتاليان به اختالالت اسکيزوفرنی روايی و پايايی
نسبتاّ مطلوبی داشته و برای استفاده در مراقبين مبتاليان به اسکيزوفرنی در جامعه ايران در مراکز درمانی کاربرد دارد.

کلید واژهها :پرسشنامه ،كيفيت زندگي ،مراقبين ،اسکيزوفرني ،روايي ،پايايي.
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سارا مختاري* ،1سید عباس

حقایق2

بررسي ویژگيهای روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه کیفیت...

سارا مختاری و سید عباس حقایق

گزارش کردهاند که توانايی آنها برای مراقبت از بيماران را

مقدمه

است که مشخصه آن از کارافتادگی فرآيندهای فکری،

است به دليل اينکه حضور و دخالت مراقبينی که جزء

پاسخگويی عاطفی ضعيف ،رفتار اجتماعی غيرعادی و

اعضای خانواده هستنند ،برای درمان ايده آل اينگونه

و معموالً خود را به

بيماران الزم و ضروری است زيرا باعث میشود در مورد

صورت توهمات ،هذيانها يا تکلم و تفکر آشفته نشان

پذيرش و قبول درمان ،تداوم مراقبت و حمايت اجتماعی

میدهد و با اختالل در عملکرد اجتماعی يا شغلی قابل

اطمينانی نسبی برای درمانگر آنها ايجاد شود( .)14در مورد

توجهی همراه است .اين اختالل فکر به صورت دشواری

نحوهی ارتباط در اين بيماران به صورت گسترده مطالعه

در حفظ و تمرکز توجه و در شکل گرفتن و شکل دادن

شده است( .)15مشکالت اجتماعی طوالنی مدت به عنوان

مفاهيم در ذهن آشکار می گردد( .)3اين اختالل ،اختاللی

يك خصوصيت اصلی بيماران مبتال به اسکيزوفرنی

با علل چندگانه است که میتوان به نقش وراثت (انتقال

شناخته شده است( .)16فقر اجتماعی ،نقص در مراقبت از

دهندههايی مانند دوپامين) و عوامل روانی– اجتماعی

خود و مشکالت عملکردی و از کار افتادگی معيارهای

(مانند ساختار خانواده بيمارگون) و ...اشاره کرد که فکر،

تشخيصی اسکيزوفرنی در اغلب سيستمهای تشخيصی

احساس و رفتار فرد را مختل میسازد( .)4اسکيزوفرنی

است( .)9در حال حاضر حدوداّ يك درصد جامعه جهانی

يك اختالل روانپزشکی جدی و يك نشانگان نامتجانس

و نيم درصد جامعه ايرانی را بيماران اسکيزوفرنی تشکيل

است که با گوناگونی در بين افراد مبتال و با گوناگونی در

میدهند .در اين بين و با توجه به تأثيرات اين بيماری بر

دوره بيماری مشخص میشود و اغلب ترس ،بد فهمی و

چارچوب خانواده و قاعدتاّ کيفيت زندگی آنها در جامعه

محکومسازی را در فرد بيمار برمیانگيزد و ضربه شديدی

ی ايرانی ،بر اساس آمار جهانی شاخص کيفيت زندگی

به وضعيت روانشناختی او وارد میکند( .)5،6در اين

ارايه شده از  0تا ( 100متوسط روبه پايين ) است که لزوم

بيماران حمايت و مراقبت هميشه به دوش خانواده است.

انجام اين پژوهش را ثابت میکند(.)10،17

خانوادهها نه تنها بايد مراقبتهای اوليه را برای بيماران

کيفيت زندگی ( )Quality of Lifeيك شاخص چند

فراهم کنند ،بلکه بايد بتوانند با عالئم بيمار تطابق حاصل

بعدی و مهم در تعيين تأثيرگذاری بيماری بر بيمار

نمايند و اين عالئم و اختالالت را مديريت و کنترل

است()18

کنند( .)7-9در اين بين و با توجه به تأثيرات اين بيماری بر

میگيرد( .)19در اين بيماران حمايت و مراقبت هميشه به

چارچوب خانواده قاعدتاّ کيفيت زندگی نيز متأثر از آثار

دوش خانواده میافتد .خانوادهها نه تنها بايد مراقبتهای

آن دچار تغيير میگردد( .)10،11کيفيت زندگی ،درک افراد

اوليه (مراقبتهای شخصی و حمايت مالی) را برای

از موقعيت خود در زندگی از نظر فرهنگ سيستم ارزشی

بيماران فراهم کنند ،بلکه بايد بتوانند با عالئم بيمار

که در آن زندگی می کنند ،اهداف ،انتظارات و استانداردها

سازگاری حاصل نمايند و اين عالئم و مشکالت را

و اولويتهايشان است( .)12افرادی که از بيماران مبتال به

پذيرفته و مديريت کنند( .)7،17بيماران مبتال به مشکالت

اسکيزوفرنی مراقبت میکنند گزارش کردهاند که با

روانشناختی ،جزيی از جامعه بوده که متأسفانه کمتر مورد

مشکالتی مواجه شدهاند .اين افراد کاهش کيفيت زندگی

توجه قرار گرفته واغلب از سوی جامعه طرد میشود،

به ويژه زمانی که فشار زيادی را تحمل میکنند،

گرچه هم اکنون بعد از گذشت مدت زمانی طرح

محدودشدن کارها و فعاليتها و افزايش نشانههای

ساماندهی بيماران مبتال به مشکالت روان مورد بررسی و

افسردگی ،اضطراب و اختاللهای روانی تنی زيادی را

توجه قرار گرفته ولی هنوز بيماران مبتال به مشکالت

ناتوانی در درک واقعيت

است()1،2
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اسکيزوفرنی ( )Schizophreniaيك اختالل روانی

تحت تأثير قرار داده است( .)13اين موضوع مسأله مهمی
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نشریه پرستاری ایران

کافی دريافت نمیکنند ،خانواده اين بيماران مورد غفلت

 CGQOLدر بعضی از ابعاد مانند از نظر تاريخچه و چه

بوده و مراقبين بيمار با مشکالت متعدد مثل نگرش منفی

از نظر ابزار موجود از جمله پرسشنامههايی چون سالمت

جامعه و به تبع آن روابط اجتماعی ضعيف و مختل دست

جسم و روان -فشار روانی و زندگی روزمره و فشار ماده

به گريبان میباشند( .)20-22عوامل متعدد زيادی همچون

شبيه پرسش نامههای عمومی بوده است ،با اين حال در

رضايت فردی ،محيط فيزيکی ،شرايط اقتصادی ،فرهنگی،

پرسشنامه اخير ابعاد نو و جديدی هم اضافه شده ازجمله

وضعيت سالمتی و عوامل فردی بر کيفيت زندگی افراد

رابطه فرد با تيم درمانگر که يکی از نگرانیهای خاص

تأثير گذار است( .)23در اغلب پژوهشهای صورت گرفته

افراد مراقبت کننده از بيماران مبتال به اسکيزوفرنی است.

بر تأثير خانواده بر بروز بيماریهای روانی توجه شده و

ارائه و فراهم نمودن فعاليتهای حمايتی و خدماتی برای

کمتر به تأثير بيمار روانی بر کيفيت زندگی خانواده و

خانواده موضوع مهمی است و تنها تمرکز کردن بر روی

کيفيت زندگی مراقبين بيمار مبتال به مشکالت روان توجه

کاهش عالئم بيماری و پيشگيری از عود کردن بيماری

شده است( .)24يك ابزار سنجش بر اساس ديدگاه و نقطه

کافی نيست بلکه بايد برنامههای درمانی و مداخله گرانه

نظر مراقبين و بر اساس يك رويکرد مفهومی میتواند يك

خانوادگی هم توسط تيمهای خدمات سالمت ارائه

نوع آوری در حيطه تحقيق در زمينه بيماری اسکيزوفرنی

شود( .)25با توجه به اينکه ابزار اختصاصی سنجش کيفيت

باشد .بررسی و ارزيابی کيفيت زندگی مراقبين میتواند

زندگی در اسکيزوفرنی قبالّ در کشور ما اعتباريابی نشده

در بهبود سالمتی و بيماران مبتال به اسکيزوفرنی ،حفظ

و نياز به اهميت چنين ابزاری ،هدف پژوهش حاضر،

سالمت مراقبين و توانايی مراقبت کردن آنها از بيمار و

تعيين مؤلفههای روانسنجی نسخه فارسی S-CGQOL

ارائه راهکارها و استراتژیهای مراقبتی جديد بسيار مفيد

بوده است.

و مؤثر باشد .از اين رو پژوهش پيش رو دارای اهميت
میباشد( .)22با توجه به اين مسأله و اهميت ارزيابی دقيق

روش بررسي

کيفيت زندگی مراقبين بيماران اسکيزوفرنی ،وجود

اين پژوهش مطالعه اعتباريابی میباشد .جامعه پژوهش

ابزارهای دارای اعتبار میباشد.

شامل تمام مراقبين بيماران مبتال به اسکيزوفرنی در

پرسشنامه کيفيت زندگی مراقبين بيماران اسکيزوفرنی

بيمارستان تخصصی روانپزشکی و مرکز نگهداری اعصاب

( (The Schizophrenia Caregiver Quality of

و روان تحت پوشش بهزيستی شهر اصفهان در سال

 Life: S-CGQOLتوسط  Richieriو همکاران در

 1397بوده است .نمونهگيری به شيوه مستمر ،از 200نفر

سال  2011ساخته شده و عوامل خانوادگی مهمی را که

از مراقبين بيماران مبتال به بيماری اسکيزوفرنی در يك

بايد موقع برنامه ريزیهای مراقبتی برای فرد مبتال به

بازهی زمانی سه ماهه انتخاب شدند .پس از اخذ مجوز

اسکيزوفرنی در نظر گرفته شود ،مورد ارزيابی و سنجش

کميتهاخالق ()IR.IAU.NAJAFABAD.REC.1397.068

قرار میدهد S-CGQOL .دارای  25گويه است و 7

از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد نجف آباد و رضايت از

بعد سالمت جسمی و روانی ،فشار روانی و زندگی

شرکت کنندگان ،پرسشنامه کيفيت زندگی مراقبين بيماران

روزانه ،ارتباط با همسر ،ارتباط با تيم درمانگر روانی،

اسکيزوفرنی و پرسشنامه کيفيت زندگی سازمان بهداشت

ارتباط با خانواده ،ارتباط با دوستان و فشار مواد را می

جهانی ) )WHOQOLبه همراه يك دفترچه راهنما و

سنجد .محتوای  S-CGQOLشامل تجربيات مهم

دادن توضيحات الزم به مراقبين اصلی (يکی از اعضای

مراقبين بيماران اسکيزوفرنی بوده و کامالّ متفاوت از

اصلی خانواده شامل همسر ،پدر ،مادر ،خواهر يا برادر)

68
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روانشناختی در موقعيت بسيار نامناسب بوده و حمايت

پرسشنامههای عمومی کيفيت زندگی متداول میباشدS- .

سارا مختاری و سید عباس حقایق

بررسي ویژگيهای روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه کیفیت...

بازگشت داده شدند .به منظور بررسی پايايی باز آزمايی،

آماری  SPSSنسخه  24و  Amosنسخه  21شده و با

از  40نفر از شرکت کنندگان قبلی خواسته شد تا بعد از

استفاده از شاخصهای روانسنجی شامل تحليل عامل

مدت زمان  2هفته مجدداّ بازگشته و به پرسشنامهها پاسخ

تأييدی و ضريب همبستگی و آلفای کرونباخ تجزيه و

دهند .از تعداد  40نفر که در پايايی باز آزمايی شرکت

تحليل شد.

داشتند  13نفر پرسشنامههای خود را بازگرداندهاند و 27

ابزار گردآوري دادهها :پرسشنامه کيفيت زندگی مراقبين

پرسشنامه نيز در اينجا بعلت پاسخ ندادن به سئواالت فاقد

بيماران

The

اعتبار بوده است .مالکهای ورود به اين تحقيق شامل اين

Caregiver Quality of Life Questionnaire:
 :(S-CGQOLاين پرسشنامه توسط  Richieriو

با تشخيص بيماری اسکيزوفرنی بر اساس )2 ..DSM.5

همکاران در سال  2011ساخته شد و عوامل خانوادگی

موارد بوده است )1 :داشتن فردی در بين اعضای خانواده

اسکيزوفرنی

(

Schizophrenia

مهمی را که بايد موقع برنامه ريزیهای مراقبتی برای فرد

مراقب اصلی بودن فرد مبتال به اسکيزوفرنی که بر اساس

مبتال به اسکيزوفرنی در نظر گرفته شود مورد ارزيابی و

مصاحبه و داشتن نزديکترين نسبت با بيمار تشخيص داده

سنجش قرار میدهد .محتوای پرسشنامه S-CGQOL

شد  )3داشتن رضايت کامل برای شرکت در تحقيق و

شامل تجربيات مهم بيماران اسکيزوفرنی بوده و کامالً

مالک خروج عدم پاسخگويی کامل به سئواالت پرسشنامه

متفاوت از پرسشنامههای عمومی کيفيت زندگی يا ابزار

ها بوده است.

سنجش فشار میباشد .نمره گذاری اين پرسشنامه با

پرسشنامه اصلی مراقببين بيماران اسکيزوفرنی پس از

استفاده از مقياس  5درجهای ليکرت هرگز (نمره  ،)1به

کسب اجازه از طريق پست الکترونيکی با سازندهی آن و

ندرت (نمره  ،)2گاهی مواقع (نمره  ،)3اغلب (نمره  )4و

کسب رضايت وی به شيوه ترجمه -بازترجمه به فارسی

هميشه (نمره  )5است .پرسشنامه دارای  25گويه است و

برگردانده شد .به اين صورت که ابتدا نسخه اصلی توسط

 7بعد را میسنجد .سالمت جسمی و روانی ( 5گويه)،

يك مترجم زبان به فارسی برگردانده شد و سپس

فشار روانی و زندگی روزانه ( 7گويه) ،ارتباط با همسر

پرسشنامه فارسی ترجمه شده توسط يك مترجم زبان به

( 3گويه) ،با تيم درمانگر روانی ( 3گويه) ،ارتباط با

انگليسی بازترجمه شد که نسبت به نسخهی اصلی آگاه

خانواده ( 2گويه) ،ارتباط با دوستان ( 2گويه) و فشار

بود و سئواالتی که در دو نسخه انگليسی قبل و بعد از

مواد ( 3گويه) .نمره کل از مجموع اين سئواالت به دست

ترجمه تفاوت زيادی داشتند مشخص شده و ويرايش

میآيد .نمرات باالتر در اين پرسشنامه به معنی کيفيت

شد .به منظور بررسی روايی صوری ،نسخه ترجمه شده

زندگی باالتر است .ضريب آلفای کرونباخ در کل نمونه

به سه متخصص با مدرک دکتری روانشناسی داده شد تا

بين  0/79تا  0/92متغير است و بيانگر پايايی درونی باالی

سئواالتی که مفهوم آن دچار ابهام بوده و يا جمله بندی

اين مقياس است که در اين مطالعه ترجمه شده

آن مناسب نيست را مشخص کنند .سئواالت -13 -7-6

است(.)25

پرسشنامه کيفيت زندگی سازمان بهداشت جهان

 16-15-14دچار ابهام تشخيص داده شده و به منظور

:(World
Health
Organization
)Questionnaire Quality of Life: WHOQOL
يکی از ابزارهای عمومی کيفيت زندگی ابزار کيفيت

رفع اين ابهام جمله بندی سئواالت اصالح شدند .پس از
هماهنگی با مسئول مراکز و بيمارستانها ،يك دفترچه که
شامل راهنمای پژوهش ،پرسشنامه ترجمه شده SCG-

زندگی سازمان بهداشت جهانی  WHOQOLمیباشد

 ،QOLپرسشنامه کيفيت زندگی سازمان بهداشت جهانی

که مفاهيم آن در فرهنگ های متفاوت يکسان است(.)26

(به منظور بررسی روايی همگرا) به مراقبين جهت پاسخ

مقياس کوتاه پرسشنامه کيفيت زندگی سازمان بهداشت
69
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تحويل داده شد .از تعداد  200پرسشنامه 155 ،مورد

دهی داده شد .دادههای جمعآوری شده وارد نرم افزارهای

دوره  /32شماره  /120آبان ماه 1398

نشریه پرستاری ایران

سئواالت با فرم  26سئوالی بوجود آمده که کيفيت زندگی

یافتهها

کلی و عمومی فرد را میسنجد .اين فرم دارای  4زير

در ايننن مطالعننه ميننانگين سنننی مراقب نان  41/66سننال بننا

مقياس و يك نمره کلی است .اين زير مقياسها عبارتند

انحننراف اسننتاندارد  11/74سننال بننوده و ميننانگين سنننی

از  :سالمت جسمی ،سالمت روان ،روابط اجتماعی،

بيماران مبنتال بنه اسنکيزوفرنی  43/09سنال بنا انحنراف

سالمت محيط اطراف و يك نمره کلی .گويههای

اسننتاندارد  15/47سننال بننوده اسننت ( .)P<0/05از ايننن

پرسشنامه نيز بر روی يك مقياس  5گزينهای ارزيابی می

تعنننداد  70نفنننر زن ( 45/2درصننند) و  85نفنننر منننرد

شود .در بررسی گويههای نسخه کوتاه پرسشنامه

( 54/8درصننند) 48 ،نفنننر مجنننرد ( 31درصننند) و 107

 WHOQOLنشان داده شده که نمره  4حيطه بسيار

نفننر متأهننل ( 69درصنند) و بننه لحنناص تحصننيالت 53

شبيه نسخه بلند  WHOQOLمیباشد .اين شباهت تا

نفننر سننيکل و کمتننر (  34/2درصنند) 53 ،نفننر ديننپلم

 0/95گزارش شده است .در ابتدا يك نمره خام برای هر

( 34/2درصنند)و  41نفننر کارشناسننی ( /26/5درصنند) و

زير مقياس بدست میآيد که بايد از طريق يك فرمول به

 8نفر کارشناسی ارشد به باال ( 10/2درصد) بودند.

نمره استاندارد بين  0تا  100تبديل شود .نمره باالتر نشان

روايي سازه

دهنده کيفيت زندگی بيشتر است .اين مقياس در سال

برای بررسی روايی سازه مقياس کيفيت زندگی مراقبين با

 1996توسط گروهی از کارشناسان سازمان بهداشت

توجه به اينکه سئواالت و نظريه پشتيبان ساخت مقياس

جهانی و با تعديل گويههای فرم  100سئوالی اين

مشخص و معين است از تحليل عاملی تأييدی استفاده

پرسشنامه ساخته شد .پايايی نسخه خارجی نمره کل

شد .بدين جهت ابتدا مدل پيشنهادی مقياس کيفيت

پرسشنامه به شيوه آلفای کرونباخ بين  0/54تا 0/92

زندگی مراقبين در شکل شماره  1نشان داده شده است.

گزارش شده است( .)26پايايی نمره کل پرسشنامه در

شکل شماره  :1مدل برازش شده مقیاس کیفیت زندگي مراقبین اسکیزوفرني
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جهانی پس از ادغام برخی از حيطهها و حذف تعدادی از

پژوهش حاضر برابر با  0/82به دست آمد.

سارا مختاری و سید عباس حقایق

بررسي ویژگيهای روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه کیفیت...

پيکان به مؤلفه مربوطه متصل شده است .ضرايب بار هر

سئوال ،ارتباط با تيم درمانگر با سه سئوال ،ارتباط با

سئوال باالی پيکان آورده شده است .همچنين با رسم

خانواده با دو سئوال ،ارتباط با دوستان با دو سئوال و

پيکانهايی از مقياس کل کيفيت زندگی مراقبين به مؤلفه

فشار مالی با دو سئوال مورد برازش قرار گرفتهاند .بارهای

های مقياس ،تحليل عاملی مرتبه دوم نيز رسم و مورد

عاملی استاندارد شده( S.E. ،خطای استاندارد)C.R ،

برازش قرار گرفته است .با توجه به مدل پيشنهادی عاملی

(نسبت بحران) و سطح معنیداری ضرايب در جدول

سالمت جسمی و روانی با پنج سئوال ،فشار روانی و

شماره  1آورده شده است.

جدول شماره  :1بارهاي عاملي استاندارد شده خطاي استاندارد میانگین و نسبت بحران و سطح معنيداري سئواالت
سئواالت

بار عاملي

عامل

آيا شما احساس ناراحتی و افسردگی میکنيد؟

0/79

خطاي استاندارد

نسبت بحران

سطح معنيداري

سالمت

آيا شما احساس خستگی زياد میکنيد

0/84

0/080

14/84

0/01

جسمی و

آيا شما احساس فرسودگی میکنيد؟

0/83

0/073

14/08

0/01

آيا حس کردهايد که خسته وناتوان شدهايد؟

0/83

0/081

14/04

0/01

آيا احساس میکنيد انرژی خود را از دست دادهايد؟

0/80

0/079

13/85

0/01

روانی

آيا مجبور شدهايد انجام کارهايی که خيلی به آنها عالقه
داشتهايد ترک کنيد؟

0/72

آيا شما مجبور به کاهش زمان اختصاص داده شده به
فعاليتهای اوقات فراغت خود شده ايد (کارهايی مثل

0/72

0/108

10/00

0/01

بيرون رفتن ،باغبانی ،خريد ،کارهای فردی و)...
فشار
روانی و
زندگی
روزمره

آيا شما از اينکه فرزندتان را برای شرکت در فعاليتهای
روزمره يا زندگی حرفهای خود ترک کردهايد خجالت
کشيدهايد؟
آيا شما اين احساس را داشتهايد که زمان کافی برای بقيه
خانواده خود اختصاص ندادهايد؟
آيا شما احساس کردهايد که فردی آزاد نيستيد؟
آيا به حال احساس کردهايد که گرفتار يك زندگی
روزمره و تکراری شدهايد؟
آيا در برنامه ريزی برای شغل يا زندگی روزمره خود
دچار مشکل شدهايد؟
آيا از جانب همسرتان کمك و پشتيبانی شدهايد؟

ارتباط با
همسر

آيا همسرتان به شما گوش داده و شما را درک کرده
است؟
آيا شما زندگی عاطفی و زناشوئئ رضايت بخشی داشته
ايد؟

ارتباط با
تيم
درمانگر

0/37

0/115

5/39

0/01

آيا پزشکان و پرستاران به حرف شما گوش داده و شما را
درک کردهاند؟
آيا پزشکان و پرستاران به شما کمك کرده و از شما
حمايت کردهاند؟

0/72

0/110

09/94

0/01

0/69

0/104

9/67

0/01

0/68

0/114

9/61

0/01

0/68

0/115

9/90

0/01

0/68
0/81
0/81

0/104
0/119

10/10
10/31

0/01
0/01

0/57
0/88
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0/125

10/11

0/01

Downloaded from ijn.iums.ac.ir at 17:49 IRST on Tuesday February 11th 2020

در اين معادله ساختاری سئواالت مربوط به هر عامل با

زندگی روزمره با هفت سئوال ،ارتباط با همسر با سه
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نشریه پرستاری ایران
آيا از اطالعات داده شده توسط پزشکان و پرستاران

0/75

راضی هستيد؟
ارتباط با
خانواده

آيا توسط خانواده خود کمك و حمايت شدهايد؟

0/096

0/01

8/23

0/72

آيا خانواده شما به شما گوش کرده و شما را درک می

0/72

کنند؟

0/127

0/01

8/01

ارتباط با

کنند؟

دوستان

آيا دوستان شما به شما گوش کرده و شما را درک می

0/28

کنند؟

0/949

0/01

3/05

آيا زمانی که به دپارتمانها و بخشهای اجرايی مراجعه
0/56

میکنيد به خاطر بيماری فرزندتان با مشکل مواجه می
شويد؟
فشار مالی

آيا به خاطر بيماری فرزندتان با مشکل مالی مواجه شده
ايد؟
آيا با مشکالت ديگری مواجه بودهايد مثل اجاره کردن
خانه و يا حمل و نقل؟

0/86

0/218

7/78

0/01

0/72

0/203

7/59

0/01

با توجه به جدول شماره  1تمامی مقادير ضرايب

است سئوال کمی تغيير کند .با اين وجود تمامی بارهای

همبستگی سئواالت با عاملهای مربوطه در سطح مطلوبی

عاملی سئواالت نسبت به مؤلفههای مربوط به خود در

قرار دارد و بيشتر از  0/30میباشد ،به جز سئوال  22که

سطح  P>0/01معنیدار است .در ادامه شاخصهای

به اين علت که مؤلفه ارتباط با دوستان تنها از دو سئوال

برازش مدل تحليل عاملی تأييدی مدل نهايی در جدول

تشکيل شده است امکان حذف سئوال نبوده است و بهتر

شماره  2آورده شده است.

جدول شماره  :2شاخصهاي برازش مدل تحلیل عاملي تأییدي
آزمون كاي اسکوئر

شاخص برازندگي
GFI

AGFI

TLI

IFI

NFI

CFI

RMSEA

مقدار

درجه آزادی

سطح معنیداری

0/89

0/87

0/90

0/92

0/88

0/92

0/08

8/55

268

0/07

با توجه به شاخصهای برازش آورده شده در جدول

زندگی مراقبين را برآورد نمايند .همچنين خطای اندازه

شماره  2میتوان بيان داشت که برخی از شاخصها از

گيری برازش برابر با  1/67است.

 0/90کمی پايين است اما با توجه به اينکه نزديك به
 0/90میباشد مدل ساختاری پيشنهادی از برازش مطلوبی

روايي همزمان

برخوردار است و سئواالت به خوبی توانستهاند عاملهای

جهت بررسی روايی همزمان مقياس کيفيت زندگی

مربوط به خود را برازش نمايند .همچنين با توجه به

مراقبين ،همزمان با توزيع مقياس بر روی اعضای گروه

تحليل عاملی مرتبه دوم هفت عامل سالمت جسمی و

نمونه ،مقياس کيفيت زندگی سازمان بهداشت جهانی نيز

روانی ،فشار روانی و زندگی روزمره ،ارتباط با همسر،

به افراد داده و اين مقياس نيز مورد سنجش قرار گرفت.

ارتباط با تيم درمانگر ،ارتباط با خانواده ،ارتباط با دوستان

پس از تکميل دو نسخه پرسشنامه در جدول شماره  3به

و فشار مالی نيز به خوبی توانسته بودند مقياس کل کيفيت
72
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آيا دوستانتان به شما کمك کرده و از شما حمايت می

بررسي ویژگيهای روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه کیفیت...
بررسی ضريب همبستگی پيرسون نمرات کل و مؤلفههای

سارا مختاری و سید عباس حقایق

آنها پرداخته شده است.

جدول شماره  :3ضرایب همبستگي مقیاس کیفیت زندگي مراقبین بیماران اسکیزوفرني با مقیاس کیفیت زندگي
کل کيفيت زندگی مراقبين

**+0/56

**+0/38

**+0/42

**+0/51

**+0/50

سالمت جسمی

**+0/48

**+0/38

**+0/39

**+0/43

**+0/38

فشار روانی

**+0/54

**+0/35

**+0/45

**+0/48

**+0/49

ارتباط با همسر

**+0/29

*+0/13

**+0/20

**+0/29

**+0/28

ارتباط با درمانگر

**+0/20

*+0/14

**+0/17

**+0/25

*+0/13

ارتباط با خانواده

**+0/36

**+0/25

**+0/28

**+0/36

**+0/30

ارتباط با دوستان

**+0/31

**+0/36

**+0/20

**+0/25

**+0/21

فشار مالی

**+0/35

*+0/15

**+0/17

**+0/27

**+0/45

*P>0/05

**P>0/01

با توجه به جدول شماره  3میتوان بيان داشت که خرده

خانواده ،ارتباط با دوستان و فشار مالی نيز رابطه معنی

مقياسهای کيفيت زندگی مراقبين بيماران اسکيزوفرنی

داری با مقياس کيفيت زندگی و مؤلفههای سالمت

رابطه معنیداری با مقياس کيفيت زندگی سازمان بهداشت

جسمی ،سالمت روان ،روابط اجتماعی ،محيط زندگی

جهانی داشته است ،پرسشنامه کيفيت زندگی سازمان

داشتهاند (.)P>0/05

بهداشت جهانی ،نمرات باالتر نشان دهنده کيفيت زندگی

پايايي بازآزمايي

باالتر است .همين طور در پرسشنامه کيفيت زندگی

جهت محاسبه پايايی بازآزمايی نسخه فارسی پرسشنامه

مراقبين بيماران اسکيزوفرنی ،نمرات باالتر به معنی کيفيت

کيفيت زندگی مراقبين بيماران اسکيزوفرنی از ضريب

زندگی باالتر است (که لذا ضرايب به دست آمده مثبت

همبستگی بين اجرای اول مقياس کيفيت زندگی مراقبين

هستند) .ضريب همبستگی نمره کل مقياس کيفيت زندگی

با اجرای دوم که بعد از  14روز بر روی تعدادی از افراد

مراقبين بيماران اسکيزوفرنی با مقياس کيفيت زندگی

گروه نمونه مجدد اجرا شده استفاده شده است .نتايج

سازمان بهداشت جهانی برابر با  0/56بوده است .همچنين

ضرايب همبستگی پيرسون اجرای اول و دوم در جدول

مؤلفههای سالمت جسمی و روانی ،فشار روانی و زندگی

شماره  4آورده شده است.

روزمره ،ارتباط با همسر ،ارتباط با تيم درمانگر ،ارتباط با
جدول شماره  :4ضرایب همبستگي پایایي بازآزمایي پرسشنامه کیفیت زندگي مراقبین
ميانگين

انحراف معيار

ضريب پايايي بازآزمايي

خطاي معيار اندازه گيري

مقياس

65/92

17/38

**0/96

3/38

سالمت جسمی

13/54

5/01

**0/93

1/32

فشار روانی

19/65

6/03

**0/97

1/03

ارتباط با همسر

7/14

3/47

**0/89

1/16

ارتباط با درمانگر

7/00

2/96

**0/94

0/73

ارتباط با خانواده

4/78

2/03

**0/90

0/63

ارتباط با دوستان

5/10

1/90

**0/78

0/89

فشار مالی

8/67

3/18

**0/92

0/84

نمره کل کيفيت زندگی مراقبين

*P>0/05

**P>0/01
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مقياس

كل كيفيت زندگي

سالمت جسمي

سالمت روان

روابط اجتماعي

محيط زندگي

دوره  /32شماره  /120آبان ماه 1398

نشریه پرستاری ایران

اجرای مجدد آزمون نشان داد که نمرات اجرای اول

پژوهش میتوان نتيجهگيری کرد که نمره کل مقياس

آزمون با اجرای دوم مقياس کيفيت زندگی مراقبين

کيفيت زندگی مراقبين با مؤلفههای سالمت جسمی و

بيماران اسکيزوفرنی همبستگی معنیداری وجود دارد

روانی ،فشار روانی و زندگی روزمره ،ارتباط با همسر،

(.)P>0/01

ارتباط با تيم درمانگر ،ارتباط با خانواده ،ارتباط با دوستان
و فشار مالی طبق روش تحليل عاملی تأييدی از برازش

پايايي دروني

مطلوبی برخوردار است و سئواالت به خوبی توانستهاند

نتايج پايايی درونی پرسشنامه در جدول شماره  5ارايه

عاملهای مربوط به خود را برازش نمايند و تنها يك

شده است.

سئوال (سئوال  )22نياز به کمی اصالح برای برازش بهتر
مؤلفهی ارتباط با دوستان بوده است .با توجه به تأييد

جدول شماره  :5ضرایب پایایي مقیاس کیفیت زندگي مراقبین

تحليل عاملی تأييدی و همسانی درونی مقياس کيفيت

و مؤلفههاي آن

زندگی مراقبين میتوان بيان داشت که نسخه فارسی

مقياس

آلفاي كرانباخ

دو نيمه كردن

پرسشنامه کيفيت زندگی مراقبين بيماران اسکيزوفرنی از

کل کيفيتزندگیمراقبين

0/92

0/78

سالمت جسمی

0/91

0/89

فشار روانی

0/84

0/80

ارتباط با همسر

0/81

0/83

همکاران همخوان میباشد .در همين راستا حارث آبادی

ارتباط با درمانگر

0/78

0/79

ارتباط با خانواده

0/69

0/69

و همکاران در سال  1391پژوهشی تحت عنوان فشار

ارتباط با دوستان

0/54

0/53

فشار مالی

0/74

0/75

روايی سازه و برازش معنیداری برخوردار است .نتايج
اين پژوهش با نتايج پرسشنامه اصلی  Richieriو

روانی مراقبين بيماران اسکيزوفرنی بستری در بيمارستان
امام رضا در بجنورد انجام داده و به اين نتيجه رسيدهاند
که مراقبت از بيمار در خانه بار روانی زيادی را به خانواده
تحميل کرده و سالمت روانی مراقبين را به مخاطره می

با توجه به جدول شماره  5ضريب پايايی مقياس کل

اندازد و میتواند کيفيت مراقبت را مختل کند .همچنين

کيفيت زندگی بيماران اسکيزوفرنی با روش آلفای

 Maglianoو همکاران در سال  2005در يك مطالعه که

کرونباخ برابر با  0/92و با روش دو نيمه کردن برابر با

در آن عذاب ناشی از مراقبت يك بيمار مزمن در دو گروه

 0/78گزارش شده است .همچنين ضرايب پايايی آلفای

اسکيزوفرنی و بيماریهای جسمانی مزمن مانند بيماری

کرونباخ و ضريب پايايی دو نيمه کردن مؤلفههای مقياس

های ريوی و قلبی و مغزی مقايسه شده ،نشان دادند که

کيفيت زندگی مراقبين از سطح بسيار خوبی برخوردار

عذاب عينی در هر دو گروه باالست و همچنين در اين

است که نشان دهنده ثبات خوب نمرات آزمون است.

مقاله اشاره شده که مراقبين بيماران اسکيزوفرنی که

البته ضريب پايايی مؤلفه رابطه با دوستان نسبتاّ پايين

حمايت اجتماعی کمتری داشتند عذاب بيشتری گزارش

است که نشان دهنده مطلوب نبودن سئواالت مربوط به

کردهاند .در تبيين يافتههای فوق میتوان گفت

اين خرده مقياس است.

اسکيزوفرنی از اختالالت روانپزشکی است که در يك
درصد افراد جامعه ديده میشود و به گونهای است که

بحث و نتیجهگیری

بيماران را دچار آسيبهايی در زندگی شخصی ،اجتماعی

اين پژوهش با هدف بررسی مؤلفههای روانسنجی نسخه

و خانوادگی میکند .در اين بيماران حمايت و مراقبت

فارسی پرسشنامه کيفيت زندگی مراقبين بيماران مبتال به
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با توجه به جدول شماره  4نتايج ضريب همبستگی

اختالل اسکيزوفرنی انجام شد .بر اساس نتايج کلی

بررسي ویژگيهای روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه کیفیت...

سارا مختاری و سید عباس حقایق

مراقبتهای اوليه را (مراقبتهای شخصی و حمايت

زندگی مراقبين بيماران افسردگی با روش آلفای کرونباخ

مالی) را برای بيماران فراهم کنند بلکه بايد بتوانند با

برابر با  0/92و با روش دو نيمه کردن برابر با  0/78است

عاليم بيمار تطابق حاصل نمايند و اين عاليم و اختالالت

که نشان دهندهی ثبات خوب نمرات آزمون است .با

را مديريت و کنترل کنند .بار تحميل شده بيماری به

توجه به نتايج به دست آمده میتوان بيان داشت که نسخه

خانواده شامل مشکالت جسمانی ،روانی و اقتصادی است

فارسی پرسشنامه کيفيت زندگی مراقبين بيماران

که به وسيله فردی که از بيمار خانواده خود در خانه

اسکيزوفرنی از پايايی درونی خوبی برخوردار است .اين

مراقبت میکند تجربه میشود و بنابراين کيفيت زندگی

فرضيه با مطالعات  Richieriو همکاران( )25همخوان می

آنها را تحت تأثير قرار میدهد( .)27برای سنجش کيفيت

باشد .در تبيين يافتههای فوق میتوان گفت از آنجايی که

زندگی اين افراد پرسشنامهايی تهيه شده که تمام بارهای

مقياسهايی که در پژوهشهای بالينی به کار میروند

عاملی سئواالت نسبت به مؤلفههای مربوط به خود معنی

بايستی دارای پايايی بيشتری نسبت به پژوهشهای غير

دار است و هم چنين بارهای عاملی در مرتبه دوم برای

بالينی باشند و ضريب آلفای آنها اغلب بايد بزرگتر از 0/7

تمامی مؤلفهها در سطح خوبی قرار دارد و توانستهاند به

باشد و به دليل اينکه ضريب پايايی بيشتر مؤلفهها نسبتاّ

خوبی نمره کل مقياس کيفيت زندگی را تبيين کنند .هم

باال است ،بنابراين نشان دهنده اين است که اين پرسشنامه

چنين سئواالت بخوبی توانستهاند عاملهای مربوط به

از پايايی درونی نسبتاّ بااليی برخوردار است اما ضريب

خود را برازش کنند.

پايايی مؤلفه با دوستان نسبتاّ پايين است ،اين نشان دهنده

طبق نتايج جدول شماره  3بين مقياس کيفيت زندگی

مطلوب نبودن سئواالت با اين خرده مقياس است که يا

مراقبين همبستگی نمره کل مقياس کيفيت زندگی مراقبين

بايد برای افزايش پايايی اين مؤلفه به بهبود و تصحيح

بيماران اسکيزوفرنی با مقياس کيفيت زندگی برابر با 0/56

سئواالت  21و  22پرداخت و چون مقدار ضريب آلفای

بوده است .هم چنين مؤلفههای سالمت جسمی و روانی،

کرونباخ يك مقياس با افزايش تعداد گويههای آن مؤلفه

فشار روانی و زندگی روزمره ،ارتباط با همسر ،ارتباط با

افزايش میيابد ،بنابراين افزايش تعداد گويههای خرده

تيم درمانگر ،ارتباط با خانواده ،ارتباط با دوستان و فشار

مقياس ارتباط با دوستان راهی برای سوق دادن ضريب

مالی نيز رابطه قوی و مستقيمی با مقياس کيفيت زندگی و

آلفای آن به سمت يك مقدار قابل قبول است يا ممکن

مؤلفههای سالمت جسمی ،سالمت روان ،روابط اجتماعی

است برآوردی از مقدار آلفا با حذف يك گويه خاص

و زندگی داشتهاند .با توجه به نتايج بيان شده و وجود

بهبود يابد .اين شاخص راهی برای حذف گويههای

رابطه معنیدار و قوی بين دو نسخه فارسی کيفيت زندگی

ناهمگون با ساير گويههای تشکيل دهنده يك مقياس

مراقبين بيماران اسکيزوفرنی با نسخه جهانی مقياس

فراهم میآورد و همبستگی ضعيف بين گويه و کل

کيفيت زندگی سازمان بهداشت جهانی میتوان بيان

مقياس نشان دهنده گويهای است که میتواند کانديدای

داشت که نسخه فارسی پرسشنامه کيفيت زندگی مراقبين

حذف باشد ،بنابراين میتوان گويه ارتباط با دوستان را نيز

بيماران اسکيزوفرنی از روايی همزمان معنیدار برخوردار

حذف کرد .به طور کلی تمامی مؤلفههای کيفيت زندگی

است .در تبيين يافتههای فوق میتوان گفت شدت رابطه

مراقبين به غير از ارتباط با دوستان دارای گويههای بيشتر

بدين جهت است که نمرات مقياس کيفيت زندگی

هستند ،بنابراين پايايی بيشتری دارند.

مراقبين بيماران اسکيزوفرنی و مؤلفه های آن به صورت

با توجه به نتايج کلی پژوهش ،بين ضريب همبستگی

مستقيم تفسير میشود.

اجرای مجدد آزمون همبستگی بااليی وجود دارد .نتايج
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هميشه به دوش خانواده میافتد .خانوادهها نه تنها بايد

طبق نتايج جدول شماره  ،5ضريب پايايی مقياس کيفيت
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نشریه پرستاری ایران

همکاران( )25همخوان میباشد (در هر دو پژوهش ضرايب

سنجش کيفيت زندگی معتبر در ايران استفاده کرد .انجام

همبستگی بازآزمايی معنیدار بودهاند) .در تبيين يافتههای

اين تحقيق همانند هر پژوهش ديگری با محدوديتهايی

فوق میتوان گفت که برخی از عوامل از جمله آشنايی

مواجه بود که هنگام تفسير نتايج بايد مد نظر قرار بگيرد.

آزمون شوندگان با محتوای سئواالت ،تعيين فاصله زمانی

يافتههای مطالعه حاضر مربوط به مراقبين بيماران

کوتاه دو هفتهای و همچنين برخی خصوصيات و تغيير

اسکيزوفرنی است ،پيشنهاد میشود پايايی باز آزمايی اين

خلق مراقبين ممکن است بر پايايی تأثيرگذار بوده است.

پرسش نامه در فواصل طوالنیتر بيش از دو هفته بررسی

بدين صورت که اثر حافظه (يادآوری سئواالت در آزمون

گردد.

که سبب ايجاد نوعی خطای همبستگی يا غير تصادفی
شده و باعث باال رفتن همبستگی نمرات آزمون با باز

تعارض منافع :هيچ تعارض منافعی توسط نويسندگان بيان

آزمون میشود که ممکن است پايايی را باال برده باشد .هر

نشده است.

چند اثر خستگی و اثرات ناشی از تغييرات واقعی تأثيری
در طول اين دوره تأثيری بر پايايی نداشته است .به همين

تقدیر و تشکر

دليل نسخه فارسی پرسشنامه کيفيت زندگی مراقبين

نويسندگان از کارکنان اجرايی و درمانی تمام

بيماران اسکيزوفرنی از پايايی بازآزمايی برخوردار است.

بيمارستانهای دارای بخش روانپزشکی و برخی مراکز

از طرفی ممکن است که به دليل اينکه آزمون دوم با

روزانه و شبانه روزی اعصاب و روان تحت پوشش

آزمون اول همتا بوده است .بنابراين اين خود بر پايايی

بهزيستی شهر اصفهان که نهايت همکاری را با

مؤثر بوده است و فاصله زمانی اجرای فرم های همتا زياد

پژوهشگران داشتهاند ،تشکر و قدردانی مینمايند .مقاله

نبوده است بنابراين تغييرات زيادی در ضريب پايايی

حاضر برگرفته از پايان نامه کارشناسی ارشد رشته روان

بازآزمايی مشاهده نشد .با توجه به نتايج تحليل عاملی و

شناسی بالينی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد می

پايايی نسبتاّ مناسب پرسشنامه میتوان اظهار داشت که

باشد.

نسخه فارسی ترجمه شده با مؤلفههای روانسنجی ابزار
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نشریه پرستاری ایران

پیوستها
هنجاریابي نسخهي فارسي پرسش نامه کیفیت زندگي مراقبین بیماران واجد تشخیص اسکیزوفرني
نام:

سن:
نسبت با بيمار:

وضعيت تأهل بيمار:

شغل بيمار:

تعداد فرزندان بيمار:

نوع بستری:
رديف

گزينه ها
سئواالت

هرگز/
اصال

1

آيا شما احساس ناراحتی وافسردگی میکنيد؟

2

آيا شما احساس خستگی زياد میکنيد؟

3

آيا شما احساس فرسودگی میکنيد؟

4

آيا حس کردهايد که خسته وناتوان شدهايد؟

5

آيا احساس میکنيد انرژی خود را از دست دادهايد؟

6

آيا مجبور شدهايد انجام کارهايی که خيلی به آنها عالقه داشتهايد ترک کنيد؟

7

آيا شما مجبور به کاهش زمان اختصاص داده شده به فعاليتهای اوقات فراغت خود شده
ايد (کارهايی مثل بيرون رفتن ،باغبانی ،خريد ،کارهای فردی و)...

8

آيا شما از اينکه فرزندتان را برای شرکت در فعاليتهای روزمره يا زندگی حرفهای خود
ترک کردهايد خجالت کشيدهايد؟

9

آيا شما اين احساس را داشتهايد که زمان کافی برای بقيه خانواده خود اختصاصندادهايد؟

10

آيا شما احساس کردهايد که فردی آزاد نيستيد؟

11

آيا به حال احساس کردهايد که گرفتار يك زندگی روزمره و تکراری شدهايد؟

12

آيا در برنامه ريزی برای شغل يا زندگی روزمره خود دچار مشکل شدهايد؟

13

آيا از جانب همسرتان کمك و پشتيبانی شدهايد؟

14

آيا همسرتان به شما گوش داده و شما را درک کرده است؟

15

آيا شما زندگی عاطفی و زناشوئئ رضايت بخشی داشتهايد؟

16

آيا پزشکان و پرستاران به حرف شما گوش داده و شما را درک کردهاند؟

17

آيا پزشکان و پرستاران به شما کمك کرده و از شما حمايت کردهاند؟

18

آيا ازاطالعات داده شده توسط پزشکان و پرستاران راضی هستيد؟

19

آيا توسط خانواده خود کمك و حمايت شدهايد؟

20

آيا خانواده شما به شما گوش کرده و شما را درک میکنند؟

21

آيا دوستانتان به شما کمك کرده و از شما حمايت میکنند؟

22

آيا دوستان شما به شما گوش کرده و شما را درک میکنند؟

23

آيا زمانی که به دپارتمانها و بخشهای اجرايی مراجعه میکنيد به خاطر بيماری فرزندتان
با مشکل مواجه میشويد؟

24

ايا به خاطر بيماری فرزندتان با مشکل مالی مواجه شدهايد؟

25

آيا با مشکالت ديگری مواجه بودهايد مثل اجاره کردن خانه و يا حمل و نقل؟
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بندرت/

گاهي مواقع/

كمي

تا حدودي

اغلب/

هميشه/

زياد

خيلي زياد
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سن بيمار:

وضعيت تأهل:

تحصيالت:

شغل:
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بررسي ویژگيهای روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه کیفیت...

پرسشنامه کیفیت زندگي سازمان جهاني بهداشت
نام:

سن:

تحصيالت:

وضعيت تأهل:

تاريخ:

شغل:

سئواالت زير را به دقت بخوانيد و اولين گزينهای که به ذهنتان میرسد عالمت بزنيد.
جمالت

2

چقدر از وضعيت سالمتی خودتان رضايت داريد؟

بد

خوب

1

2

3

4

5

خيلی کم

کم

متوسط

زياد

خيلی زياد

چقدر موارد خاص و مورد نظر را در چهار هفته پيش تجربه کرده ايد؟
جمالت
3

چقدر درد جسمانی مانع انجام کارهای مورد نظرتان ميگردد؟

4

چقدر برای فعاليتهای روزمره نيازمند درمان پزشکی هستيد؟

5

چقدر از زندگی خود لذت میبريد؟

6

چقدر احساس میکنيد زندگی شما معنیدار است؟

7

چقدر قادر به تمرکز هستيد؟

8

چقدر در زندگی روزمره خود احساس امنيت میکنيد؟

9

چقدر محيط اطراف شما سالم است؟

اصالّ

يك کمی

متوسط

خيلی زياد

حداکثر ممکن

5

4

3

2

1

1

3

2

5

4

در  4هفته اخير امور را چگونه تجربه کرديد وقادر به انجام چه چيزهايی بوديد؟
جمالت
10

آيا برای زندگی روزمره خود انرژی کافی داريد؟

11

آيا از ظاهر خودتان راضی هستيد؟

12

آيا برای رفع نيازهای خود پول کافی داريد؟

13

چقدر به اطالعات روزمره مورد نياز خود دسترسی داريد؟

14

به چه ميزان امکان فعاليتهای تفريحی داريد؟

15

چقدر میتوانيد جابه جا شويد و تحرک داشته باشيد؟
جمالت

16

چقدر از وضعيت خواب خود راضی هستيد؟

17

چقدر از توانايیهای خود در انجام فعاليتهای روزمره راضی هستيد؟

18

چقدر از توانايیهای خود برای کار کردن (اشتغال) رضايت داريد؟

19

چقدر از خودتان رضايت داريد؟

20

چقدر از روابط شخصی خود رضايت داريد؟

21

چقدر از روابط عاطفی با همسر يا ديگران رضايت داريد؟

22

چقدر از حمايتی که از دوستان و فاميل دريافت میکنيد رضايت داريد؟

23

چقدر از شرايط محل سکونت خود رضايت داريد؟

24

چقدر از دسترسی خود به خدمات بهداشتی درمانی رضايت داريد؟

25

چقدر از وضعيت رفت وآمد خود احساس رضايت داريد؟
جمالت

26

چقدر دچار حاالتی مانند غمگينی ،نااميدی ،اضطراب و افسردگی میشويد؟
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اصال

کمی

متوسط

اکثرا

کامال

1

2

3

4

5

خيلی کم

کم

متوسط

زياد

خيلی زياد

1

2

3

4

5

هرگز

بندرت

نسبتا

اکثرا

هميشه

5

4

3

2

1
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1

کيفيت زندگی خود را چگونه ارزيابی می کنيد

بسيار بد

متوسط

بسيار خوب

