
 

 

 لیپاد -پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان

 

سالمندان لیپاد عنوان پرسشنامه ای است که در سال  توسط دیگو و همکاران تهیه و در  1998کیفیت زندگی 

سینکی در  شهر لیدن در هلند، پادوآ در ایتالیا و هلی سشنامه بار فرهنگی سه  فنالند مورد پژوهش قرار گرفت. پر

 ندارد و در ایران نیز ترجمه و مورد هنجاریابی قرار گرفته است.

قسمت اول پرسشنامه خصوصیات فردی شامل سن،جنس،میزان درآمد،وضعیت تاهل،تعداد فرزندان،مدت اقامت 

فت بعد کیفیت زندگی را اندازه گیری می سوال دارد که ه 31و میزان تحصیالت است . قسمت دوم پرسشنامه 

 کند.

 

سن                جنس               میزان درآمد             وضعیت تاهل               تعداد فرزندان                  

 مدت اقامت در خانه سالمندان                   میزان تحصیالت

 

 بندی می کنید؟وضعیت کلی سالمتی خود را چگونه درجه  .1

 0بسیار بد                              1بد                           2خوب                        3بسیار خوب  

 

 آیا قادر هستید بدون کمک از پله ها باال و پایین بروید؟ .2

 0هیچ نمی توانم                 1فقط با کمک                2با سختی                     3بدون سختی

 

 آیا قادر هستید خودتان لباس بپوشید؟ .3

 0هیچ نمی توانم                 1فقط با کمک              2با سختی            3بدون سختی 

 

 آیا قادرید خودتان غذا بخورید؟ .4



 

 

 0توانمهیچ نمی                   1فقط با کمک               2با سختی         3بدون سختی

 

 آیا قادرید خودتان حمام کنید یا دوش بگیرید؟ .5

 0هیچ نمی توانم               1فقط با کمک              2با سختی           3بدون سختی 

 

 آیا مشکالت خواب دارید؟ .6

 0همیشه                        1اکثراوقات              2بندرت                   3هیچ وقت 

 

 بدون انجام دادن فعالیت خسته می شوید؟آیا  .7

 0همیشه                   1اکثراوقات            2بندرت                  3هیچ وقت 

 

 آیا در متمرکز نمودن حواس مشکل دارید؟ .8

 0همیشه                       1اکثراوقات            2بندرت             3هیچ وقت 

 

 معمولی تان را در خانه،محل کار یا جاهای دیگر انجام دهید؟ آیا می توانید وظایف .9

 0هیچ نمیتوانم    1تنها بعضی کارها             2بیشتر کارها را می توانم       3بلی،کامال می توانم

 

 آیا می توانید خودتان خرید کنید؟ .10

 0هیچ نمی توانم                     1فقط با کمک                    2با سختی             3بدون سختی

 

 آیا می توانید با وسایل نقلیه عمومی رفت و آمد کنید؟ .11



 

 

 0هیچ نمی توانم                 1فقط با کمک                2با سختی            3بدون سختی

 

چقدر مشکالت جسمی شما )اگر وجود دارد(باعث جلوگیری از انجام کارهای دلخواهتان می  .12

 شود؟

 0بسیار زیاد                 1زیاد                             2کم                        3هیچ

 

 آیا اتفاق می افتد که گیج شوید یا نتوانید به روشنی فکر کنید؟ .13

 0همیشه                1اکثراوقات           2بندرت                 3بسیاربندرت

 

)اگر وجود دارد(باعث جلوگیری از انجام کارهای دلخواهتان می چقدر مشکالت تمرکز حواس .14

 شود؟

 0بسیار زیاد                1زیاد                              2کم                        3هیچ

 

 حافظه شما چقدر خوب است؟ .15

 0بد                        1ضعیف                       2خوب                      3بسیارخوب

 

چقدر مشکالت حافظه شما)اگر وجود دارد(باعث جلوگیری از انجام کارهای دلخواهتان می  .16

 شود؟

 0بسیار زیاد                1زیاد                             2کم                         3هیچ

 

 بادرنظر گرفتن همه موارد چقدر احساس اضطراب می کنید؟ .17



 

 

 0بسیار زیاد                 1زیاد                            2کم                        3هیچ 

 

چقدر احساس اضطراب شما)اگر وجود دارد(باعث جلوگیری از انجام کارهای دلخواهتان می  .18

 شود؟

 0زیادبسیار                 1زیاد                             2کم                      3هیچ 

 

 با درنظر گرفتن همه موارد چقدر احساس افسردگی می کنید؟ .19

 0بسیار زیاد                 1زیاد                             2کم                        3هیچ

 

 چقدر احساس افسردگی)اگر وجود دارد(باعث جلوگیری از انجام کارهای دلخواهتان می شود؟ .20

 0بسیار زیاد               1زیاد                              2کم                        3هیچ

 

 چقدر از ارتباط و وابستگی های اجتماعی تان رضایت دارید؟ .21

 0بسیارناراضی                     1ناراضی                         2راضی                  3بسیارراضی

 

 اجتماعیتان راضی هستید؟ آیا از ارتباطات و وابستگی های .22

 0هیچ                                      1کم                  2زیاد                3بسیارزیاد 

 

 آیا به هنگام نیازفردی که بتوانید با او درباره موضوعات مشخصی صحبت کنید وجود دارد؟ .23

 0هیچ وقت                       1بندرت                   2اکثراوقات                 3تقریبا همیشه

 



 

 

 آیا به مسائل جنسی عالقه دارید؟ .24

 0هیچ                                    1کم                    2زیاد                 3بسیارزیاد

 

 روابط جنسی شما در چه حد است؟ .25

 0هیچ وقت                   1درتبن             2اکثراوقات                 3تقریبا همیشه

 

 چقدر از توانایی خود در انجام سرگرمیهای موردعالقه و فعالیتهای تفریحی رضایت دارید؟ .26

 0بسیارناراضی                      1ناراضی                          2راضی                 3بسیارراضی

 

 چقدر از وضعیت مالی خود راضی هستید؟ .27

 0بسیارناراضی                      1ناراضی                         2راضی                  3اضیبسیارر

 

 آیا احساس می کنید که توانایی تامین نیازهای ضروری و موردنیاز زندگی را ندارید؟ .28

 0یار زیادبس                1زیاد                             2کم                        3هیچ 

 

 بطورکلی چقدر از زندگی فعلی خود در مقایسه با گذشته رضایت دارید؟ .29

 0بسیارناراضی                      1ناراضی                          2راضی                3بسیارراضی 

 

 با درنظرگرفتن همه موارد انتظار دارید آینده چگونه باشد؟ .30

 0بد                            1ضعیف                        2خوب                     3بسیارخوب

 



 

 

 چقدر انتظارات شما از آینده باعث جلوگیری از انجام کارهای دلخواهتان می شود؟ .31

 0بسیار زیاد                 1زیاد                             2کم                       3هیچ 

 

 پرسشنامه:مولفه های 

 

 

 

 

 

 

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 می باشد. 3تا  0ای  و از نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت چهار درجه 

 

 تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 10کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه * 

 

 

 سواالت متغیر ردیف

 سوال 5 ابعاد فیزیکی 1

 سوال 6 خودمراقبتی 2

 سوال 4 افسردگی و اضطراب 3

 سوال 5 شناختی 4

 سوال 3 اجتماعی 5

 سوال 6 رضایت از زندگی 6

 سوال 2 مسائل جنسی 7



 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

0 46 93 

 

  خواهد بود. 90و حداکثر  18جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن عبارت فوق با یکدیگر  18امتیازات خود را از 

 : کیفیت زندگی سالمند پایین  است.  31تا  0نمره بین  

 : کیفیت زندگی سالمند متوسط است. 46تا  31نمره بین 

 : کیفیت زندگی سالمند  باال است .  46نمره باالتر از 

 

 روایی و پایایی:

% به دست آمده است. 87( پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 1385در پژوهش سجادی و بیگلریان )

 همچنین روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید مطلوب عنوان شده است.
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