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Introduction: Quality of life can be considered as a marker of the quality of health
care and is a part of the patient’s treatment plan. Its measurement in type 2 diabetic
patients provides useful information to health authorities. Therefore,aim of this
study was to examine on the factor structure of the health-related quality of life
(SF-36)among type 2 diabetes.
Methods: In this methodological study, the Farsi version of the SF-36 was administrated among 290 patients with types 2 diabetes. The factor structure of scales
was assessed using exploratory factor analysis. Also, the reliability of questionnaire was assessed via Cronbach’s alpha and split-half.In sum, to analyze the data,
SPSS-25 was used.
Results: By examining the Promax matrix, the health-related quality of life (SF-36)
resulted in a six-factor structure; however, the items of one of the factor due to
cross-loading was removed. According to the findings of exploratory factor analysis in 5 factors, the Cronbach’s alpha coefficients ranged from 0.73to 0.97 and
split-half ranging from 0.60 to 0.97.
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Conclusion: The findings revealed that the five-factor model of the Mc health-related
quality of life questionnaire (SF-36) has satisfactory validity and reliability. Thus,
this questionnaire can be used in future studies to assess the quality of life of patient’s type 2 diabetes.
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بررسی ساختار عاملی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با
سالمت ( )SF-36در بیماران دیابت نوع دو
مریم قربانی نهوجی ،1شیرین کوشکی ،*2آمنه سادات کاظمی ،3افسانه خواجوند خوشلی

4

1دانشجوی دکترای روانشناسی سالمت ،گروه روانشناسی ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران
 2دانشیار گروه روانشناسی ،واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 3استادیار گروه روانشناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 4استادیار گروه روانشناسی ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران

چكيده
دریافت ۳۰ :اردیبهشت ۹۹
پذیرش ۲۹ :مرداد ۹۹

واژههاي كليدي:
کیفیت زندگی وابسته

بهسالمت ،روایی ،پایایی،
دیابت نوع دو

مقدمه :کیفیت زندگی میتواند به عنوان شاخص کیفیت مراقبت های بهداشتی بوده و جزئی از برنامه
درمان بیماری محسوب شود .تعیین این شاخص در بیماری دیابت نوع  2که یک بیماری مزمن و
شایع است ،اطالعات مفیدی را در اختیار دست اندرکاران امور سالمت و درمان قرار میدهد .بنابراین
هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی پرسشنامه کیفیت زندگی وابسته بهسالمت در بیماران
مبتالبه دیابت نوع دو بود.
روش :در قالب یک مطالعه روششناسی ،نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سالمت
( )SF-36بر روی  290نفر از بیماران مبتالبه دیابت نوع دو اجرا شد .ساختار عاملی پرسشنامه
از طریق تحلیل عاملی اکتشافی موردبررسی قرار گرفت .عالوه بر این ،پایایی پرسشنامه از طریق
آلفای کرونباخ و دونیمه کردن بررسی شد .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از برنام ه  SPSSنسخه
25استفاده گردید.
یافتهها :نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش چرخشی پروماکس ،بیانگر وجود شش عامل
بود ولی سؤاالت یکی از عاملها به خاطر همپوشی با سؤاالت عاملهای دیگر حذف شد .با توجه
به نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در  5عامل ،پایایی پرسشنامه با استفاده از دامنه ضرایب آلفای
کرونباخ خرده مقیاسها  73/0تا  97/0و دونیمه کردن  60/0تا  97/0به دست آمد.
نتیجهگیری :نتايج نشان داد سازه  5عاملي کيفيت زندگي مرتبط با سالمت ( )SF-36از روايي و
پايايي مناسبي در بيماران دیابت نوع  2برخوردار است .با توجه به ويژگيهاي مناسب روانسنجی،
اين ابزار ميتواند در مطالعات بعدي جهت ارزيابي کيفيت زندگي اين جمعيت به کار گرفته شود.

مقدمه
بیماری دیابت نوع دو بهعنوان یک مشکل عمده در سالمت
جهانی ( )1و یکی از چالشبرانگیزترین و پرخطرترین بیماریهای
مزمن در سراسر دنیا شناختهشده است ( )2که نوع دوم آن بیش
از  0/90درصد از کل موارد تشخیص دادهشده دیابت را به خود
1

)1 type 2 diabetes mellitus (T2DM

اختصاص داده است ( .)3مبتالیان به بیماری دیابت نوع  2در
سراسر دنیا بیش از  450میلیون بزرگسال هستند و شیوع این
بیماری در حال افزایش است که پیشبینی میشود تا سال 2040
این آمار به  640میلیون نفر برسد ( .)4در کشور ایران حداقل
 3میلیون نفر دیابت نوع  2وجود دارد که بسیاری از آنها به
دلیل بیاطالعی از بیماری خود به انواع عوارض دیررس دیابت
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مبتال میشوند و هزینههای محسوس و نامحسوس سنگینی بهنظام
سالمت وارد میکنند ( .)5دیابت نوع  2یک بیماری مزمن شایع
است و عدم پذیرش بیماری ،حساس شدن به نوسانات قند خون،
نیاز به تزریق انسولین ،محدودیت در رژیم غذایی و میزان فعالیت،
نیاز به مراقبت دقیق و مداوم از خود ونیز احتمال بروز عوارض
جسمانی جدی سبب بروز مشکالت زیادی در این افراد میشود
( .)6ازجمله مشکالتی که این بیماران تجربه میکنند کیفیت
زندگی 1پایین است (.)7
سازمان بهداشت جهانی )WHO( 2کیفیت زندگی را بهعنوان
ادراک افراد از موقعیتشان در زندگی ازنظر بافت فرهنگی و نظام
ارزشی که در آن زندگی میکند ،اهداف ،انتظارات ،استانداردها و
اولویتهایشان است ( .)8پس موضوعي کام ً
ال ذهني بوده و توسط
ديگران قابلمشاهده نيست و بر درك افراد از جنبههاي مختلف
زندگي استواراست ( .)9کیفیت زندگی بهعنوان مواردی آشکار و
مرتبط با معیارها و شاخصهای زندگی دانستهاند ( )10که شامل
سالمت جسمی ( )11و فقط سطح معیار زیست شناسانه و
سطح دسترسی به کمترین آسایش و امکانات نیست ( ،)12بلکه
دربرگیرندهی کیفیت روابط بین فردي ( 13و  )14و اجتماعی نیز
هست (.)15
بیماران مبتالبه دیابت نوع دو ،به دلیل مشکالتی که بیماری
برای آنها به وجود میآورد و صرف هزینههای اقتصادی برای درمان،
از کیفیت زندگی پایینتری نسبت به افراد عادی برخوردار هستند
( .)16کاهش کیفیت زندگی در بیماران دیابت مبتالبه دیابت
نوع دو منتج به کم کردن مراقبت ،کنترل نامناسب قند خون و
افزایش خطر عوارض بیماری میگردد ( .)17همچنین دیابت نوع
دو بهعنوان یک بیماری بر رفتار خود مراقبتی بیمار تأثیر میگذارد
و منجر به کنترل ضعیف قند خون ،عوارض بیشتر و کیفیت
زندگی پایین در بیماران میشود ()18؛ بنابراین درک کیفیت
زندگی در بیماران مبتالبه دیابت نوع دو دارای اهمیت فراوانی
است و از آنجائي كه كيفيت زندگي عالوه بر شاخصهاي عيني
عمدتاً مبتني بر يك ادراك شخصي از امكانات مادي ارتباطي است
و اين برداشت ،در فرهنگهاي مختلف متفاوت بوده لزوم داشتن
پرسشنامه مرتبط بافرهنگ بومي ایران محسوس است .لذا در اين
پژوهش بر آن هستيم كه يكي از پرسشنامههاي معتبر سنجش
كيفيت زندگي مرتبط با سالمت ( )SF-36در بيماران مبتالبه
ديابت نوع دو را در میان بیماران ایرانی هنجاريابي و بهعنوان يكي
1 quality of life
2 world health organization
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از ابزارهاي مهم برای برآورد کیفیت زندگی بیماران دیابتی استفاده
کرد .لذا سؤال پژوهش این است که آیا پرسشنامه کیفیت زندگی
مرتبط با سالمت ( )SF-36در بیماران دیابت نوع دو از روایی و
پایایی مطلوبی برخوردار است؟
روش کار
پژوهش حاضر در زمره پژوهشهای غیرآزمایشی است که در
چهارچوب یک طرح تحقیق توصیفی-تحلیلی و اکتشافی بود.
جامعه آماری کلیه بیماران دیابتی نوع  2شهر تهران و مشهد در
سال  1398-1399را تشکیل میدهند که در بخشهای مختلف
دولتی و خصوصی تحت درمان بودند .بر طبق دیدگاه )19( Kline

حجم نمونه  300نفر ( 178مرد و  122زن) به روش نمونهگیری
غیر تصادفی در دسترس وارد پژوهش شدند .بعد از بررسی دادهها
و کنار گذاشتن دادههای ناقص و پرت درنهایت  290نفر ( 168مرد
و  122زن) در تحلیل باقی ماندند .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از
تحلیل عاملی اکتشافی ،آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی پیرسان
استفاده شد.

ابزار پژوهش
پرسشنامه کیفیت زندگی ()SF-36
این پرسشنامه توسط  )20(Ware & Sherbourneساختهشده
که دارای  36سؤال است که  35سؤال آن نمرهگذاری میشوند
( .)21شیوه نمرهگذاری سؤاالت پرسشنامه به این صورت است
که در سؤاالت  ۱و  ۲گزینه عالی  5نمره ،خیلی خوب  4نمره،
خوب  3نمره ،متوسط  2نمره و ضعیف  1نمره ،در سؤاالت ،3
 11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4و  12گزینه مشکلدارم  1نمره ،کمی
مشکلدارم  2نمره و اص ً
ال مشکل ندارم  3نمره ،در سؤاالت ،۱۳
 18 ،17 ،16 ،15 ،14و  19گزینه بلی صفر نمره و گزینه خیر
 1نمره ،در سؤال  ۲۰گزینه هیچ  5نمره ،بهطور جزئی  4نمره،
نسبتا ضعیف  3نمره ،مقداری  2نمره و فوقالعاده زیاد  1نمره،
در سؤال  21گزینه هیچ  5نمره ،خیلی خفیف  4نمره ،خفیف
 3نمره ،متوسط  2نمره ،شدید  1نمره و خیلی شدید صفر نمره،
در سؤال  22گزینه اص ً
ال مانع نشده  5نمره ،کمی  4نمره ،بهطور
متوسط  3نمره ،تقریباً تا حدی  2نمره و فوقالعاده زیاد  1نمره،
در سؤاالت  30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،۲۳و  ۳۱گزینه همه
اوقات  6نمره ،بیشتر اوقات  5نمره ،مقدار زیادی از اوقات  4نمره،
گاهی اوقات  3نمره ،مقدار کمی اوقات  2نمره و هیچوقت  1نمره،
3

)3 short-form health survey (SF-36
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در سؤال  ۳۲گزینه همه اوقات  1نمره ،بیشتر اوقات  2نمره ،گاهی
اوقات  3نمره ،مقدار کمی از اوقات  4نمره و هیچوقت  5نمره ،در
سؤاالت  36 ،35 ،34 ،۳۳گزینه کام ً
ال درست نمره  ،1بیشتر درست
 2نمره ،نمیدانم  3نمره ،بیشتر نادرست  4نمره و کام ً
ال نادرست 5
نمره تعلق میگیرد .نمره کل این پرسشنامه بین  0تا  100در نظر
گرفتهشده است ( )22که نمرات در چهار سطح نمره کمتر از 45
بهعنوان کیفیت زندگی خیلی ضعیف 45 ،تا  60ضعیف 60 ،تا 75
متوسط و باالتر از  75مطلوب تقسیمبندی شدهاند ( .)23در داخل
ایران برای بررسی اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفادهشده
است که ضرایب برای مولفهها در دامنه  0/79تا  0/90بهدستآمده
است ( .)24در خارج از کشور برای بررسی اعتبار پرسشنامه از
آلفای کرونباخ استفادهشده است که ضریب  0/88گزارششده است
( .)25در یک پژوهش ضرایب برای حوزه جسمانی  0/78و برای
حوزه روانشناختی  0/84محاسبهشده است که نشاندهنده اعتبار
پرسشنامه است (.)26
یافتهها
دادههای گردآوریشده نشان داد که میانگین و انحراف
استاندارد سن آزمودنیها در رنان و مردان به ترتیب 12/07±61/0
و  11/48 ± 64/04سال بود .در ارتباط با سطح تحصیالت35 ،
نفر ( 28/7درصد) زن دارای تحصیالت پنجم ابتدایی 31 ،نفر
( 25/4درصد) سیکل 32 ،نفر ( 26/2درصد) دیپلم 20 ،نفر (16/4
درصد) لیسانس 2 ،نفر ( 1/6درصد) فوقلیسانس و  2نفر (1/6
درصد) دکترا بودند .در ارتباط با مردان 45 ،نفر ( 26/8درصد)
دارای تحصیالت پنجم ابتدایی 35 ،نفر ( 20/8درصد) سیکل18 ،
نفر ( 10/7درصد) دیپلم 39 ،نفر ( 23/2درصد) لیسانس 20 ،نفر
( 11/9درصد) فوقلیسانس و  11نفر ( 6/5درصد) دکترا بودند.
عالوه بر این 8 ،نفر ( 6/6درصد) از شرکتکنندگان زن مجرد،
 82نفر ( 67/2درصد) متأهل 2 ،نفر ( 1/6درصد) مطلقه و  30نفر
( 24/6درصد) بیوه بودند .در ارتباط با مردان 9 ،نفر ( 5/4درصد)
مجرد 120 ،نفر ( 71/4درصد) متأهل 22 ،نفر ( 13/1درصد)
مطلقه و  17نفر ( 10/1درصد) بیوه بودند.
در این پژوهش شاخص  KMOبرابر  0/91بود که نمایانگر
میزان مطلوب نمونهی انتخابشده میباشد .مقدار آماره خی دو
 4495/354است که نشاندهنده آن است که میتوان از روش
تحلیل عاملی استفاده نمود.

جدول  :1بارهای عاملی پرسشنامه کیفیت زندگی وابسته بهسالمت با
استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی
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0/06
0/08
0/90
0/42
0/82
0/84
0/41
0/84
0/52
0/30
-0/06
0/34
0/37
0/61
0/13
-0/04
-0/27
-0/13
0/13
0/31
0/44
0/29
-0/05
-0/11
-0/02
-0/10
-0/00
-0/01
-0/09
0/17
0/13
0/22
-0/14
-0/16
0/14
0/16
4/87
13/53

3
0/04
-0/05
0/10
0/30
-0/11
0/01
0/17
-0/04
-0/19
-0/08
0/13
0/01
0/63
0/09
0/62
0/65
0/07
0/00
-0/15
0/06
0/33
0/26
0/04
-0/19
-0/06
0/14
-0/09
0/05
-0/05
-0/12
0/01
0/10
0/14
0/23
-0/09
-0/10
1/26
3/49
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0/09
0/01
-0/31
0/14
0/01
-0/01
0/38
0/01
0/37
0/64
0/82
0/51
-0/06
0/11
0/12
0/02
-0/00
0/09
-0/06
-0/08
0/05
0/01
-0/07
0/10
0/08
-0/05
0/01
0/00
0/04
-0/16
0/00
0/04
-0/04
0/00
0/00
0/03
1/23
3/43

5
0/05
0/05
-0/05
-0/10
-0/02
-0/27
0/00
0/08
-0/03
0/07
-0/03
0/09
-0/08
0/07
-0/03
0/00
0/54
0/72
0/62
0/23
0/06
0/05
0/06
-0/26
-0/01
-0/10
0/00
-0/04
-0/08
0/05
0/22
0/14
0/09
-0/15
/00
0/14
1/09
3/04

6
-0/07
-0/25
0/19
0/53
0/51
0/02
0/37
0/11
-0/10
0/00
0/16
-0/02
0/03
0/01
0/02
0/18
0/04
-0/14
0/02
0/02
-0/03
-0/01
-0/02
0/05
0/07
-0/04
0/02
0/02
0/12
0/07
0/13
0/01
-0/13
-0/21
-0/01
0/00
1/01
2/82

1
سؤاالت
1
سؤال
0/74
سؤال 2
0/66
0/11
سؤال 3
0/03
سؤال 4
-0/09
سؤال 5
0/06
سؤال 6
-0/08
سؤال 7
-0/05
سؤال 8
0/22
سؤال 9
0/01
سؤال 10
0/05
سؤال 11
سؤال -0/12 12
سؤال -0/12 13
0/00
سؤال 14
سؤال -0/09 15
0/16
سؤال 16
0/36
سؤال 17
0/00
سؤال 18
0/14
سؤال 19
سؤال 0/55 20
0/15
سؤال 21
سؤال 0/43 22
سؤال 23
0/90
سؤال 24
1/05
سؤال 0/93 25
سؤال 26
0/97
سؤال 27
0/96
سؤال 0/93 28
سؤال 29
1/07
سؤال 0/82 30
سؤال 0/57 31
سؤال 0/58 32
سؤال 0/76 33
سؤال 0/79 34
سؤال 0/79 35
سؤال 36
0/76
ارزش ویژه 18/15
درصد واریانس 50/43
تبیین شده
مؤلفههای کیفیت زندگی -1 :بهزیستی هیجانی ،سالمت عمومی،
عملکرد اجتماعی و انرژی؛  -2عملکرد جسمانی در کارهای سنگین؛
-3مشکالت جسمانی؛  -4عملکرد جسمانی در کارهای روزانه؛ -5
مشکالت هیجانی؛  -6عملکرد در جابجا کردن وسایل
 سواالت با استفاده از مقدار  ≤0/40در هر یک از بارهای عاملیموردنظر بهصورت بولد مشخصشدهاند.
 سواالت که در عاملهای مختلف با بار عاملی  ≤0/40همپوشی دارند،به شکل مورب مشخصشدهاند.
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با توجه به اینکه ،پرسشنامه کیفیت زندگی وابسته بهسالمت مناسب
تحلیل عاملی بود ،بارهای عاملی پرسشنامه مربوطه با استفاده از
استفاده از روش چرخش پروماکس1موردبررسی قرار گرفتند .میتوان
گفت که پرسشنامه کیفیت زندگی وابسته بهسالمت قبل از اینکه
سؤالی حذف شود دارای شش عامل بود؛ ولی با توجه به همپوشی
سؤاالت  ۴و  ۵خرده مقیاس کارکرد جابجایی وسایل با سؤاالت خرده
مقیاس کارکرد فیزیکی سنگین ،سؤاالت مربوط به خرده مقیاس
کارکرد جابجایی وسایل حذف شدند که درنهایت پرسشنامه دارای
پنج عامل میباشد .عالوه بر این ،سؤاالت چهار خرده مقیاس بهزیستی
هیجانی ،سالمت عمومی ،کارکرد اجتماعی و انرژی در یک عامل قرار
گرفتند .در نمودار  -1نمودار شن ریزه جهت تعیین تعداد عوامل
سازنده پرسشنامه کیفیت زندگی آمده است.

نمودار  :3نمودار مقادیر  tپرسشنامه کیفیت زندگی با استفاده از تحلیل عاملی
تأییدی

نمودار -1نمودار شن ریزه جهت تعیین تعداد عوامل سازنده پرسشنامه کیفیت
زندگی

نمودار  :2نمودار بارهای عاملی پرسشنامه کیفیت زندگی با استفاده از تحلیل
عاملی تأییدی
1 Promax
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همانگونه که در نمودار  2قابلمشاهده است بار عاملی تکتک
سواالت به تفکیک عامل باالتر از  0/3بهدستآمده است .همچنین
مقادیر  tدر نمودار  3نشاندهنده آن است که برای همه سواالت
به تفکیک عامل مربوطه باالتر از  1/96بهدستآمده است .در ادامه
به بررسی همسانی درونی و همبستگی بین خرده مقیاسهای
پرسشنامه کیفیت زندگی وابسته بهسالمت پرداختهشده است که
نتایج آن در جدول  3آمده است .نتایج نشاندهنده آن بود عوامل
کیفیت زندگی همبستگی معناداری باهم دارند که نشاندهنده
روایی سازه پرسشنامه است .همچنین آلفای کرونباخ خرده
مقیاسها در دامنه  0/74تا  0/98و آلفای کرونباخ کل سواالت
 0/97بهدستآمده که نشاندهنده پایایی بسیاری باالی پرسشنامه
کیفیت زندگی در بیماران دیابتی نوع  2میباشد.
بحث
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش چرخشی
پروماکس ،بیانگر وجود شش عامل بود ولی سؤاالت یکی از عاملها
به خاطر همپوشی با سؤاالت عاملهای دیگر حذف شد .با توجه
به نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در  5عامل ،پایایی پرسشنامه با
استفاده از دامنه ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاسها  0/73تا
 0/97و دو نیمه کردن  0/60تا  0/97به دست آمد .نتايج نشان
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جدول شماره  :2همسانی درونی و همبستگی بین خرده مقیاسهای پرسشنامه کیفیت زندگی وابسته بهسالمت
مؤلفههای کیفیت زندگی مرتبط با سالمت

1

 .1بهزیستی هیجانی

-

 .2عملکرد جسمانی در کارهای سنگین

**0/59

-

 .3مشکالت جسمانی

**0/49

**0/67

-

 .4عملکرد جسمانی در کارهای روزانه

**0/50

**0/75

**0/55

-

 .5مشکالت هیجانی

**0/59

*0/15

*0/17

*0/17

* معنادار در سطح  **0/05معنادار در سطح 0/01

2

داد سازه  5عاملي کيفيت زندگي مرتبط با سالمت ( )36-SFاز
روايي و پايايي مناسبي در بيماران دیابت نوع  2برخوردار است.
این نتیجه به دست آمده با نتایج تحقیق ثمین و اخالقی کوهپایی
( )1398همسویی دارد که در داخل ایران برای بررسی اعتبار
پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سالمت ( )36-SFاز آلفای
کرونباخ استفاده کرده اند و ضرایب برای مولفه ها در دامنه 0/79
تا  0/90به دست آورده اند .همچنین با برخی نتایج تحقیقات
خارج از کشور همسویی دارد که برای بررسی پایایی پرسشنامه از
آلفای کرونباخ استفاده شده است و ضریب  0/88گزارش کرده اند
( .)25افزون بر این با پژوهش )26( Knight, Lyrtzis & Baune
همسویی دارد که آلفای کرونباخ پرسشنامه را در دامنه  0/78تا
 0/84گزارش کرده اند .در تبیین این نتیجه به دست آمده میتوان

گفت که اين روش (آلفای کرونباخ) بر يکنواختي اجزاي تشکيل
دهنده يک پرسشنامه تأکيد ميکند .در اين راستا ،از ضريب آلفاي
کرونباخ که يکي از رايجترين شاخص های همساني دروني است
استفاده میشود .نتايج به دست آمده نشان داد که هر يک از ابعاد و
نيز کل پرسشنامه کیفیت زندگی ضرایب شان باالی  0/70بود که
نشان دهنده پايايي قابل این پرسشنامه است .در اين رابطه میتوان
گفت ضريب آلفای کرونباخ به تعداد سؤال های پرسشنامه خيلي
حساس است و براي پرسشنامه های کوتاه ،ضرايب آلفای نسبتا
پايين ،امر غير معمول و نامتعارفي نيست که با توجه به باال بودن
ضرایب آلفای کرونباخ در این پرسشنامه میتوان نتیجه گیری کرد
که این پرسشنامه میتواند دقت و کارایی الزم را در سنجش سازه
کیفیت زندگی مرتبط با سالمت بیماران مبتال به دیابت نوع دو را
داشته باشد.
باید به محدودیتهای مطالعه حاضر توجه داشت .اوالً به خاطر
حجم محدود نمونه پژوهش حاضر ،تفاوتهای جنسیتی با استفاده
از پرسشنامه کیفیت زندگی جهت بررسی روایی سازه حرفهای
مورد بررسی قرار نگرفت .ثانیاً ،پژوهش حاضر با دادههای خود

3

4

آلفای کرونباخ

دونیمه کردن

0/97

0/97

0/90

0/88

0/77

0/70

0/84

0/75

0/73

0/60

گزارش انجام شده است .این دادهها ذاتاً در معرض سوگیری قرار
دارند؛ بنابراین ،در پژوهشهای بعدی بهتر است خصوصیات نسخه
فارسی پرسشنامه خود گزارشی را با سایر روشهای اندازهگیری
نظیر مصاحبه مورد بررسی قرار گیرد .سرانجام با توجه به عدم
استفاده از ابزارهای دیگر جهت بررسی روایی همگرا و واگرا ،در
مطالعات دیگر بهتر است از ابزارهای دیگری در کنار پرسشنامه
کیفیت زندگی وابسته به سالمت مورد استفاده قرار بگیرد .لذا
از آنجا كه نتايج قابل اعتمادي از اين بررسي به دست آمد اين
پرسشنامه ميتواند به عنوان ابزاری مفيد جهت بررسي كيفيت
زندگي بيماران ديابتي در مراكز درماني مورد استفاده قرار گيرد.
همچنين پرسشنامه مذكور مي تواند در دسته ای از پژوهش های
روان شناختی بيماران ديابتي به كار گرفته شود.
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