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                                                             به نام خدا

 (SF-63پرسشنامه کیفیت زندگی)

 

 پاسخگوی گرامی

 امه از شما بسیار سپاسگزارمبا سالم و عرض ادب، از قبول زحمت تکمیل پرسشن

 مشخص کنید یا  عالمت  لطفا پاسخ مدنظر خود را با

 

کند تا بتوان به ثبت احساسات شما و اینکهه  کند. این اطالعات کمک میاین پرسشنامه شما را در مورد سالمتی خودتان بررسی می

 شما تا چه حدی توانایی انجام کارهای روزانه خود را دارید، اقدام کرد.

سخ دهید. اگر مطمئن نیستید که چگونه به یک سوال پاسخ دهیهد، ططاها   به هر سوال به همان شکلی که توضیح داده شده است، پا

 بهترین پاسخ ممکن را انتخاب کنید.

 نمایید. )یکی را مشخص نمایید(بطور کلی، سالمتی خود را چگونه توصیف می -1

 ........................                                       . عاطی .................................................................................1

                    . بسیار خوب .............................................................................................                    2

 .................................................................                                          . خوب .......................................3

                        . متوسط ....................................................................................................                 4

 . بد ............................................................................................................. 5

 کنید. )یکی را مشخص نمایید(چگونه ارزیابی می در حال حاضربه طور کلی سالمت خود را  در مقایسه با سال گذشته -2  

 ت .........................................................                                      . بسیار بهتر از سال گذشته اس1

   .کمی بهتر از سال گذشته است ..........................................................                                        2

 ..........................................................                                        . تقریبا مشابه سال گذشته است3

 . کمی بدتر از سال گذشته است .........................................................                                       4

 ......................................................... بسیار بدتر از سال گذشته است 5

 



www.Kharazmi-Statistics.ir 

دهید. آیا وضعیت سالمتی شما در حال حاضر هایی است که شما احتماال طی یک روز عادی انجام میموارد زیر شامل فعاطیت  -3

 نمایید( ها را محدود کرده است؟ اگر چنین است به چه میزان. )از هر ردیف یک عدد را مشخصاین فعاطیت

 هافعالیت
خیر اصال 

محدود نشده 

 است 

بله کمی محدود 

 شده است

بله بسییا  محیدود   

 شده است

های سنگین مانند دویدن، بلنهد کهردن ااسهام    فعاطیت -اطف

 های قدرتیسنگین، شرکت در ورزش
1 2 3 

های متوسط مثل حرکت دادن یک میز، اابجایی فعاطیت -ب

 کهای سبااروبرقی، انجام ورزش
1 2 3 

 3 2 1 بلند کردن یا حمل خواروبار منزل -ج

 3 2 1 باال رفتن از چند راه پله -د

 3 2 1 باال رفتن از یک راه پله -ه

 3 2 1 دوال شدن، زانو زدن یا خم شدن -و

 3 2 1 راه رفتن برای بیش از یک کیلومتر -ز

 3 2 1 راه رفتن برای بیش از چند کوچه -ح

 3 2 1 بیش از یک کوچه راه رفتن برای -ط

 3 2 1 حمام کردن یا پوشیدن طباس -ی

خهود یکهی از مشهکالت زیهر را      به علت وضعیت سالمتی اسهمانی های روزمره، در کار یا دیگر فعاطیت هاته گذشته 4طی آیا   -4

 هر ردیف یک عدد را مشخص نمایید( اید؟ ) ازداشته

 بله خیر  

 2 1 ایدها نمودهیا سایر فعاطیت کاهش مدت زمانی که صرف کار -اطف

 2 1 اید.اید، دست یافتهبه کمتر از آنچه تمایل داشته -ب

 2 1 اید.ها محدودیت داشتهدر انجام کارهایی خاص یا سایر فعاطیت -ج

 2 1 اید(.اید )مثال نیازمند تالش بیشتری بودهها دچار مشکل شدهدر انجام کار یا سایر فعاطیت -د
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5- آیا طی 4 هاته گذشته در کار و یا سایر فعاطیتهای روزمره، به علت مشکالت روحی خود یکی از مشکالت زیر را داشته اید؟ 

 )از هر ردیف یک عدد را مشخص نمایید( 

 

ههای معمهول ااتمهاعی شهمارا در رابطهه بها       هاته گذشته سالمت اسمانی یا مشکالت روحی شما تا چه  حدی فعاطیت 4طی  -6

 نمائید( خانواده، دوستان، همسایگان با مردم مختل کرده بود؟ )یکی را مشخص

                                . اصال ...........................................................................................................           1

 .......................                                           .کمی ...................................................................................2

                            . تا حدی ....................................................................................................                3

 ................................................................................                                             . زیاد ...........................4

 . خیلی زیاد ................................................................................................ 5

                                              

 اید؟ )یکی را مشخص نمائید(چقدر درد داشته هاته گذشته 4طی  -7

                                . اصال ...........................................................................................................           1

 ........................................................................................................   . بسیارکم.2

                                 . کم.................................................................................................................        3

                             . تا حدی ....................................................................................................                4

 ......................                                            . شدید ..................................................................................5

 . بسیار شدید .............................................................................................    6

                                          

 بلی خیر  

 2 1 اید.ها نمودهکاهش مدت رمانی که صرف کار یا سایر فعاطیت -اطف

 2 1 اید.دست یافته ایدبه کمتر از آنچه تمایل داشته -ب

 2 1 اید؟های خود را با دقت معمول انجام ندادهکار یا سایر فعاطیت -ج
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کار معموطی و همیشگی شما اختالل ایجاد کرده بود ؟هم کار بیرون از منهزل و ههم کهار    هاته گذشته درد تا چه حد در  4طی  -8

 منزل. )یکی را مشخص نمائید(

                              . اصال ..........................................................................................................            1

 ............                                         . کمی .............................................................................................2

                         . تا حدی ....................................................................................................                3

 ................................................................                                           . زیاد ...........................................4

                          . خیلی زیاد ................................................................................................                 5

هاته گذشته است. ططاا برای هر سوال نزدیکترین پاسخ بهه احسهاس    4ها مربوط به احساسات و وضعیت شما طی این پرسش  -9

 خود را انتخاب کنید. )از هر ردیف یک عدد را مشخص نمائید(

 هاته گذشته:    4چه مدتی طی 

بعضی  به ند ت هیج وقت 

 هاوقت

خیلی 

 هاوقت

اغلب 

 اوقات

تمام 

 اوقات

       اید؟فردی سرحال و سرزنده بوده -الف

       اید؟فردی بسیا  عصبی بوده -ب

اید که هیی  یییش شیما  ا شیاد     به حدی غمگین بوده -ج

 کند؟نمی

      

       اید؟احساس آ امش و امنیت داشته -د

       اید؟کردهخود  ا پر از انرژی احساس می -ه

       اید؟کردهاحساس می خود  ا غمگین و افسرده -و

       اید؟کردهاحساس ضعف بیش از حد می -ز

       اید؟فردی شاد بوده -ح

       اید؟کردهاحساس خستگی می -ط
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های ااتماعی شما را مختل کرده بود ؟ مثل دیهدار  هاته گذشته، وضعیت اسمانی یا مشکالت روحی چه مدتی فعاطیت 4طی  -11

 ان و غیره. ) یکی را مشخص نمایید(دوستان، بستگ

 . تمام اوقات ....................................................................................................1

 ....                                             .                                           .  بیشتر اوقات.............................................................................................2

                              . بعضی اوقات .................................................................................................               3

                                رت ...........................................................................................................               . بند4

 ............                                           . هیچ وقت ........................................................................................5

 هر کدام از عبارات زیر تا چه حدی در مورد شما درست یا نادرست است؟ )از هر ردیف یک عدد را مشخص نمایید( -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کامال  

نادرست 

 است

تا حدود 

زیادی 

 نادرست است

-نمی

 دانم

تا حدود 

 د ستزیادی 

 است

کامال 

درست 

 است

رسد که من نسبت به دیگر افهراد  نظر میب -اطف

 شوم.تر مبتال به بیماری میراحت
1 2 3 4 5 

سالمتی من مثل دیگهر افهرادی اسهت کهه      -ب

 شناسم.می
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ام بدتر شود.انتظار دارم که وضع سالمتی -ج

 5 4 3 2 1 وضع سالمتی من عاطی است. -د
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 توضیحات پرسشنامه
 

1پرسشنامه کیفیت زندگیوان پرسشنامه: عن
)36-SF)   

 استانداردنوع پرسشنامه: 

 سوال 63تعداد سئواالت:  

  سوال معکوس:

-های ایفای نقش ناشی از وضعیت سالمت جسمانی، محدودیتعملکرد جسمانی ، محدودیت :هشت بعددارد )بعد یا مولفه: 

 (اط، سالمت عاطفی، عملکرد اجتماعی، د د و سالمت عمومیهای ایفای نقش ناشی از مشکالت هیجانی، انرژی و نش
 

 

 گزینه ای 3گزینه ای و لیکرت  5گزینه ای، لیکرت  6، لیکرت  دو وجهی : یا سطح اندازه گیریمقیاس << 

 

2کیفیت زندگیپرسشنامه تقسیم بندی سواالت << 
)36-SF) 

3کیفیت زندگی مولفه های متغیر
)36-SF):  پرسشنامه 63الی  1سواالت :  ردسوال استاندا 63شامل 

 
 11 -11 -11 -9 -8 -7 -3 -5 -4 -6 سوال: 11شامل عملکرد جسمانی

های ایفای نقش ناشی از وضعیت سالمت محدودیت

 جسمانی

:سوال 4شامل   16- 14- 15- 13 

 19 -18 -17 سوال: 6شامل  های ایفای نقش ناشی از مشکالت هیجانیمحدودیت

 61 -19 -17 -16 سوال: 4 شامل انرژی و نشاط

 61 -18 -13 -15 -14 سوال: 5شامل  سالمت عاطفی

 61 -11 سوال: 1شامل  عملکرد اجتماعی

 11 -11 سوال: 1شامل  درد

 63 -65 -64 -1 سوال: 5شامل  سالمت عمومی

 
 

                                              
. Short Form Health Survey1 
. Short Form Health Survey1 
. Short Form Health Survey1 
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4پرسشنامه کیفیت زندگی
)36-SF)   

 

است. سالمتی، ماهومی گسترده بهوده و دارای ابعهاد چندگانهه اسهت.      گیری سطح سالمت از مباحث مهم بهداشتیبررسی  و اندازه

های اپیهدمیوطوییک، مهورد تواهه    امروزه تواه به استااده از ابزارهایی که سالمت فرد را در تمامی ابعاد بسنجد، در اامعه و پژوهش

 بسیار قرار گرفته است.

تهوان بهه پهن     های بهداشتی و درمانی ماید هسهتند را مهی  مراقبت های ارائه شده از کیایت زندگی که در اهت استااده درتعریف

حوزه تقسیم کرد که شامل: زندگی عادی، خوشحاطی و ارضاء، دستیابی به اهداف فردی، ماید بودن به حال اامعه و میزان ظرفیهت  

توانهایی در دنبهال کهردن    توان کیایت زندگی را رابط بین وضعیت سالمت شهخص از یهک سهو و    طبیعی است. به عبارتی دیگر می

ههای  هایی اهت ارتقاء زندگی اسمی( از سوی دیگر دانست. بنابراین برآورده شدن نیازهها و اوطویهت  اهداف زندگی )به عنوان ارزش

 اساسی انسان، نقش مهمی در کیایت زندگی دارد.

حقیقات و مطاطعات امعیت عمومی کهارایی  های بهداشتی و نیز تبرای مصارفی چون کار باطینی، ارزیابی سیاست -36SFپرسشنامه 

در کشهور آمریکها طراحهی شهد و اعتبهار و پایهایی آن در        1992عبارتی توسط واروشربون در سال  36خود را ثابت کرده است. فرم 

 های مختلف بیماران مورد بررسی قرار گرفته است.گروه

روه یا بیماری خاصی ندارند. هدف از طرح این پرسشهنامه،  شود، اختصاص به سن، گمااهیمی که توسط این پرسشنامه سنجیده می

ههای هشهتگانه تشهکیل دهنهده     ارزیابی حاطت سالمت از هر دو نظر وضعیت اسمانی و روانی است که بوسیله ترکیب نمرات حیطه

 دهد.مت را مورد ارزیابی قرار میحیطه مختلف سال 8که عبارت است  63سالمت بدست می آید. این پرسشنامه دارای 

 نمره گذاری

شود. پایهایی و  ها در آن بعد مشخص میاست. امتیاز هر بعد با امتیاز عنوان 111ترین نمره در این پرسشنامه صار و باالترین پایین 

 (.r = 7/1-9/1روایی نسخه فارسی این پرسشنامه در ایران تائید شده است )

 (111یت سالمتی )نمره کلید امتیاز هر عبارات در بهترین وضع -2ادول شماره 

 امتیاز ردیف امتیاز ردیف امتیاز ردیف امتیاز ردیف

1 1 11 3 19 2 28 6 

2 1 11 3 21 1 29 6 

3 3 12 3 21 1 31 1 

4 3 13 2 22 1 31 6 

                                              
. Short Form Health Survey1 
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5 3 14 2 23 1 32 5 

6 3 15 2 24 6 33 5 

7 3 16 2 25 6 34 1 

8 3 17 2 26 1 35 5 

9 3 18 2 27 1 36 1 

 

 منابع

 

، پهایش،  SF-36نیا مریم اطسادات، ترامه تعیین پایایی و روایی گونه فارسی پرسشنامه منتظری، علی؛ گشتاسبی آزیتا؛ وحدانی -1

1384 ،49-56. 

 

2- OreleyJ. (1992) WHO Meeting on Quality of Life: Development of the WHOQOL 

Instrument. Quality of Life News, 1992. 
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