
 

 

 )WHOQOL-26(آیتمی 26 –نمره گذاري و مشخصات آماري پرسشنامه کیفیت زندگی 

  براي اولین بار در سایت روان بنیان

هدف این طرح  .اجرا شد1991  سال در  براي اولین باربود که  طرحی سازمان بهداشت جهانی  کیفیت زندگی

راك اد )پرسشنامه(ابزاراین . بود افراد ایجاد ابزاري بین المللی و ناوابسته به فرهنگ جهت ارزیابی کیفیت زندگی

 خود ، استانداردها و نگرانی هاو همچنین اهداف شخصی نسبت به سیستم هاي ارزشی و فرهنگی افراد را 

و  استفاده شدهدر سرتاسر دنیا  در تعدادي از مراکزابزارهاي هستند که   WHOQOL. دنارزیابی می ک

. )1993سازمان بهداشت جهانی، (زمایش و بررسی قرار گرفته اندین به طور گسترده مورد آبنابرا

WHOQOL -این . یتمی این پرسشنامه برگرفته شده استآ 100آیتم است که از نسخه  26امل کوتاه ش

روابط  سالمت جسمی،سالمت روانشناختی،: حیطه وسیع را اندازه گیري می کند، که عبارتند از 4پرسشنامه 

یتم هاي آ. ی را نیز می تواند ارزیابی کندعالوه بر این موارد این پرسشنامه سالمت عموم.اجتماعی و محیط

نمره باالتر نشان دهنده کیفیت زندگی بهتر  .گزینه اي ارزیابی می شود 5پرسشنامه نیز بر روي یک مقیاس 

حیطه بسیار شبیه  4که نمره  نشان داده شد  WHOQOLنسخه کوتاه پرسشنامه  آیتم هاي  در بررسی. است

. )2004اسکوینگتون و همکاران، (گزارش شده است% 95این شباهت تا . می باشد WHOQOLنسخه بلند 

ان دهنده اعتبار نش WHOQOLپرسشنامه فرم کوتاه  تحقیقات انجام شده در مورد مشخصات روانسنجی 

، روابط 76/0، سالمت روانشناختی، 80/0 سالمت جسمیلفاي کرونباخ؛ ا (، اعتبار محتوا،پایایی درونیافتراقی

اسکوینگتون  ؛WHOQOL،1998گروه (است مناسبی test-retestپایایی  و  )80/0و محیط  66/0 ،اجتماعی

سازمان بهداشت جهانی  کیفیت زندگیپرسشنامه  )حیطه(در جدول زیر چهار خرده مقیاس.) 2004و همکاران، 

سواالت اینگونه نمره گذاري می پاسخ . ام از آنها مشخص شده استکوتاه به همراه آیتم هاي هر کد نسخه –

  :شود

1=1   2=2    3=3      4=4      5=5  



 

 

  

  . شود محاسبه می وارونهنمره گذاري به صورت  26و  4،3اما در مورد سه آیتم 

1=5   2=4    3=3      4=2     5=1  

میزان ادراك مراجعتان  ارزیابی براي صرفاً 2و  1دوستان و همکاران گرامی در نظر داشته باشید که سوالت 

  .نسبت به کیفیت زندگی خود طرح شده است و بنابراین در نمره گذاري شرکت داده نمی شوند

دقت . کنیدوارد  1شماره در جدول  نظر  محل مورددر زمانی که نمرات خام هر حیطه مشخص شدند آن را 

  .)گروه روان بنیان(این پرسشنامه تبدیل بشوند داشته باشید که جهت تفسیر درست باید نمرات به نسخه بلند

می  20تا  4هر حیطه در دامنه بین  تبدیل نمره خام  ،براي تبدیل نمرات خام دو روش وجود دارد، اولین روش

ین روش تبدیل، نمرات هر حیطه دومدر . آیتمی این پرسشنامه 100باشد، نمره بدست آمده برابر است با نسخه 

در این روش ها شما تنها باید . )1993سازمان بهداشت جهانی، (داده می شوندتغییر  100تا  0 مقیاس بین

نسخه البته در . جهت بدست آوردن نمرات تبدیل شده قرار دهید 2نمرات خام را بدست آورید و در جدول 

براي   شده است، پیوست به همراه منوال این پرسشنامه  که در انجمن روان بنیان آمریکایی این پرسشنامه

  :دنهر حیطه از این فرمول استفاده می کن بدست آوردن نمره تبدیل شده

  100×دامنه نمره خام ممکن/نمره خام ممکن حداقل  –نمره خام هر حیطه : حیطه 4نمره تغییر یافته هر یک از 

  .15به عنوان مثال .وریدبدست می آ نمره است که شما از طریق آیتم هاي مربوط به هر حیطه= نمره خام هر حیطه - 

 4می باشد، بنابراین همیشه این قسمت شامل عدد  4داقل نمره هرحیطه در این پرسشنامه ح= نمره خام ممکنحداقل  - 

  .می باشد

 . حاصل می شود: 4 – 20در نظر گرفته شده است که از طریق  16براي این قسمت نیز عدد = محدوده نمره خام ممکن - 

  .می باشد )2جدول(اما بهترین روش همان استفاده از جدول پیش فرض



 

 

  

  تعیین خرده مقیاس ها 1: جدول

 نمرات تبدیل شده
ده مقیاس هاخر  آیتم ها نمرات خام  

0 -100  4 -20  
جیطه ي جسمی - 1  )3+4+10+51+16+17+18(     

156   حیطه روانشناختی - 2 (19+11+7+6+5+ 26) 20 13 
   )20+21+22(   یطه روابط اجتماعیح - 3 
   )25+24+23+14+13+12+9+8( حیطه محیطی - 4   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
این اعداد را باید شما . نیز به دست می آیند 56و  13و مشاهده ستون دوم اعداد  2بوده و بعد از رجوع به جدول  20نمره خام بدست آمده به عنوان مثال . 1

  . تفسیر نمائید



 

 

  

  تبدیل شدهنمرات خام به نمرات  تغییرروشی جهت : 2جدول شماره 

  4      3       2                           1  
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پرسشنامه را  100حال  با حضور در انجمن روان بنیان مطالب را که الزم دارید از همکاران خود در خواست نمائید و در عین 
  . دانلود نمائید هزینه کمترین رایگان یا در قبال 

  


