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  )LSQ(ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سبک زندگی

  
Construction and Validation of the Lifestyle 

Questionnaire (LSQ) 
 
 

  .Mohsen Lali, M.A*                                                                  محسن لعلی

 University of Isfahan                                                            دانشگاه اصفهان
 .Ahmad Abedi, Ph.D                                                        دکتر احمد عابدي

 University of Isfahan                                                            دانشگاه اصفهان

 .Mohammad Bagher Kajbaf, Ph.D                         دکتر محمدباقرکجباف
 University of Isfahan                                                            دانشگاه اصفهان

  

و اعتباریـابی   پژوهش حاضر بـا هـدف سـاخت   : چکیده
جامعه آماري  . انجام شد ) LSQ(پرسشنامه سبک زندگی  

پرورش شهر اصفهان  و مان آموزشاین پژوهش کلیه معل   
نمونـه پـژوهش شـامل      .  بودند 87-88در سال تحصیلی    

ــم 300 ــرد، 145( معل ــود) زن 155 م ــه روش   ب ــه ب   ک
اي انتخـاب  اي چندمرحلـه گیـري تـصادفی خوشـه     نمونه
ابزارهاي مورد استفاده عبارت بودند از پرسشنامه        . شدند

که محقق سـاخته بـود و مقیـاس         ) LSQ( سبک زندگی 
نتایج پـژوهش   ). RSPWB( شناختی ریف بهزیستی روان 

از روایـی و    ) LSQ(نشان داد پرسـشنامه سـبک زنـدگی       
گیري سـبک   پایایی کافی و مناسب براي ارزیابی و اندازه       

همچنـین، نتـایج تحلیـل      . زندگی افراد برخـوردار اسـت     
، )LSQ(نشان داد که پرسـشنامه سـبک زنـدگی           عاملی

که به ترتیـبِ      عامل است  10ابزاري چند بعدي و داراي      
ســالمت  ارزش ویــژه، عبارتنــد از  درصــد واریــانس و 

ــسمانی؛ ــرل وزن و  ج ــتی؛ کنت ــه؛ ورزش و تندرس  تغذی
_____________________________ 

  27/10/1389: دریافت اصالح نهایی مقاله
  5/12/1389: مقاله پذیرش

 

 

 

Abstract: The current research was aimed at 
constructing and validating the Lifestyle 
Questionnaire. The Statistical population 
consisted of all school teachers employed by 
the city of Isfahan’s board of education in the 
year 2009-2010. Participants included 300 
teachers (145 men and 155 women) selected 
via cluster random sampling. The instruments 
were the Lifestyle Questionnaire (LSQ), which 
was constructed by the researchers, and Ryff’s 
scales of Psychological Well-being (RSPWB). 
The LSQ is shown to have sufficiently high 
validity and reliability to measure individual 
lifestyle. Factor analysis results show that the 
lifestyle questionnaire (LSQ) is multidimen-
sional, consisting of ten factors, namely: 
physical health, exercise and fitness, weight 
control and nutrition, illness prevention, 

_____________________ 
 m.dastgerdy70@yahoo.com ٭
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شناختی؛ سالمت روان سالمتها؛ بیماري پیشگیري از
معنوي؛ سالمت اجتماعی؛ اجتناب از داروها، مواد مخدر 

  .و سالمت محیطی؛ و الکل؛ پیشگیري از حوادث
  
  
  

  
 

 ؛شناختی بهزیستی روان؛سبک زندگی :هاکلیدواژه
  اعتباریابی

 
 

psychological health, spiritual health ,social 
health, drug and alcohol avoidance, accident 
prevention, and environmental health 
respectively according to their eigenvalue and 
percentage of variance. 
 
 
 

Keywords: Lifestyle; Psychological well-
Being; Validation    
 

  
  یعنی بردکار میبه خود  اهدافبراي رسیدن به  فرد   که است ثابت نسبتاً اي  شیوه 1 زندگی سبک
 به عبارت ؛این سبک حاصل دوران کودکی فرد است .زندگی   اهداف  به  رسیدن  براي  است راهی
سبک «به همین علت، نظریه . استپذیر شخصیت افراد عد عینی و کمیت سبک زندگی ب،دیگر

سبک ) 1922(  2 آلفرد آدلر،اولین بار .شود  او نیز محسوب می »شخصیت « نظریه،آدلر» زندگی
 او شناخت فرد را مستلزم .دادند پیروان او گسترش این مفهوم را بعدهاو  زندگی را مطرح کرد

بود سبک زندگی به  معتقد و دانست شناخت سازمان ادراکی و شناخت سبک زندگی او می
کند و یک  می  که فرد در روزهاي اولیه زندگی خود کسبشود ایمان و اعتقاداتی اطالق می

  ).1371شفیع آبادي ( دار استالگوي ادراکی جهت
هاي  گیري آن در دوران کودکی، نگرش سبک زندگی، شکل    پیروان آدلر به تفصیل دربارة

ا  و آن رند سبک زندگی، وظایف اصلی زندگی و تعامل آنها با یکدیگر بحث کرد دخیل دراصلیِ
 و ،شناختیهمچنین مفاهیم ارزشی، انسانآنها . در قالب درخت سبک زندگی نشان دادند

سبک زندگی  .صورت یکپارچه به تصویر کشیدند و تمام زندگی را بهساختندفلسفی را مطرح 
 ،بر این اساس. کند  را بر اساس آن تنظیم می خودمهمترین عاملی است که هر کس زندگی

هاي و شیوهها، هاي عادتی رفتار، هوي و هوس ها و نمونهاید، طرح عقۀسبک زندگی مجموع
  و3فاچینو(کند را تعیین میتبیین شرایط اجتماعی یا شخصی است که نوع خاص واکنش فرد 

  ). 2003، همکاران
  غذیه،ـهاي شخصیتی، تیـژگـچون ویهمی ـعوامل ی فرد است وـی، شیوه زندگـبک زندگـس    

                                                
1- lifestyle    2- Adler 
3- Fuchino 
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 با ارزیابی. شود  و استفاده از دارو را شامل می،له با استرس، حمایت اجتماعیورزش، خواب، مقاب
 ارزیابی هاي فردي و اجتماعی آنان را در زندگی موردتوان میزان موفقیت  سبک زندگی افراد می

سبک زندگی سالم را ) 1998( بهداشت سازمان جهانی). 2005 ،1کوکرهام( و بررسی قرار داد
سبک . ه استدکر و اجتماعی توصیف ،حالت رفاه کامل جسمی، روانیی به دستیابتالش براي 

به . دنکن  و روانی انسان را تضمین می    جسمیکه سالمتزندگی سالم شامل رفتارهایی است 
بعد جسمانی شامل .  ابعاد جسمانی و روانی استدربردارندة سبک زندگی سالم عبارت دیگر،
هاي  روانی شامل ارتباطات اجتماعی، مقابله با استرس، روش، و بعد  است و خواب،تغذیه، ورزش

  .                                                                                                         است و معنویت ،یادگیري و مطالعه
این . هاي محیط ی و ویژگ، شخصیت فرد: استسبک زندگی هر فرد متأثر از دو عامل عمده    

 افراد درونگرا و ،به عنوان مثال. دنگذار  ها به طرق مختلفی بر سبک زندگی افراد اثرمیویژگی
عمر بر سبک  تواند در سراسر  که می  اما عامل مهمی. هاي متفاوتی در زندگی دارندبرونگرا سبک

  ـسیاسی  فقر، اوضاع:، از جملهستا ها و شرایط محیطی، ویژگیدگذار بزندگی افراد تأثیر
  غیره و،جنگ همسر، ها و شرایط خانوادگی، فقدان پدر، مادر و یااقتصادي جامعه، ویژگی

  ).                                                                                            2007، 2پالسکر(
هاي فیزیکی، اوقات  فعالیتتوان به  می سبک زندگی ةشدهاي شناخته شاخصدر زمینه     

  و،فراغت، خواب و بیداري، روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، معنویت، ایمنی و آرامش، تغذیه
هاي  یکی از راه .دنشو  از زندگی افراد محسوب میراهیشاه هر کدام به منزله که اشاره کردغیره 

 درایی است که براي سبک زندگی هلفهؤبررسی عناصر و م ،»سبک زندگی«درك بهتر مفهوم 
 که مصداق عینی سبک زندگی محسوب ندسته اموري ،لفهمؤ منظور از .نداشده گرفته نظر
  ).2000، 4 استمفر؛ 2002 ،3ویتزوهور (شوند می
ی  و ارتقاء سطح سالمت روانی فردي و جمع،هاي متأثر از سبک زندگیپیشگیري از بیماري    

به خطر چگونه هاي زندگی سالمت افراد را  که موقعیتوع است مستلزم آگاهی از این موض
این  امروزه اعتقاد بر .هاي محققان اشاره کردتوان به نتایج پژوهش در این مورد می. دنانداز می

که به طوري. دارنداي با سبک زندگی فرد ارتباط ها به گونهدرصد بیماري 70 است که بیش از
سیستم حرکتی،  تنفسی،  عروقی، ـهاي قلبیاز جمله بیماري هاي آدمیبسیاري از ناخوشی

یا حداقل  د،نشو طور مستقیم یا غیرمستقیم از شیوه زندگی فرد ناشی میبه  غیرهعضالنی و
نتایج و ). 1379 بهدانی و همکاران، (ها نقش داردشیوه زندگی در تشدید یا دوام آنآنکه 

                                                
1- Cockerham    2- Plasker 
3- Horowitz    4- Stampfe 
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هاي فرد در سبک  نشان داد که نوع تالش)1998( ریمپلو  2، ریمپل1لتاوسیهاي کویو یافته
هاي فرد در اجتماع و   و واکنش، میزان تضاد و دوسوگرایی،زندگی خود با میزان سالمت روانی

  .محیط کار ارتباط دارد
ان روي افراد در شمال غربی انگلست )2006 (5ادوارد و ،4الدف، مک3نتایج تحقیقات هاریسون    

 فعالیت جسمانی رابطه وجود د که بین نوع تغذیه و سیگارکشیدن ودا سال نشان 18باالي 
و  ندنک اي که افراد سیگاري و کسانی که کمتر از میوه و سبزیجات استفاده می به گونهدارد؛

دچار هاي مزمن  بیماري، به میزان بیشتري به دیگران در مقایسه باند،رفعالیت بدنی کمتري دا
سبک " عنوان تحتدر پژوهشی  )2001 (6کمبل .است ترینپایآنها سطح سالمت  وند هست

ها تحت تأثیر افزایش سالمتی و حتی رفتار انسان کهکرد  عنوان" و سالمت،مواد معدنیزندگی، 
 افسردگی، همچون ییهابیماري. قرار دارد...)  کلسیم و روي، منیزیم،( معدنی یا کاهش مواد

توان مصادیقی از این را می گوارشی  و،عروقیـ  هاي قلبیبیماري ،یصلهاي مفدرد آلرژي،
 الکل و هاي اشباع شده، نمک، شکر، روغنۀروی همچنین مصرف بی.وضعیت در نظر گرفت

هاي پژوهش. گردد عروقی می ـهاي قلبی هاي مختلف از جمله بیماريباعث بیماري سیگار
است اما سبک  هاژن اثت وکه اگرچه سرطان متأثر از ورهمچنین حاکی از آنند انجام شده 

، 8تابرت؛ 2005 ،7پانو (داردارتباط بیماري با این ) کردن چگونه زندگی تغذیه و(افراد زندگی 
سبک که نشان دادند  ،)2004 (11فراتیگلیونی، ژوهش دیگري پ در ).2007 ،10اسمیت و 9کالرك

 12موهان. دهد  اهش میک را آلزایمر به دمانس ویزان ابتال  اجتماعی م منسجمزندگی فعال و
 به ابتالتحرکی با  که رژیم غذایی نامناسب و بینشان دادند) 2005( 13و سیموپولوس) 2008(

بخشی توان ثیرپژوهش آنان تأهمچنین . عروقی ارتباط مثبت و معنادار داردـ هاي قلبی بیماري
در پژوهشی . داد شان نهاافراد مبتال به این بیماريبهبود  بررا آموزش سبک زندگی سالم  و

قزاقستان و (سبک زندگی سالم در آسیاي میانه  )2004( کوکرهام و همکاران، دیگر
 ردمـم مرـکه طول ع داد شانـدست آمده نهتایج بـن.  قرار دادندـیررسـرا مورد ب) یزستانـرقـق
 ردمـ مازب، اسـمن یـدگـبک زنـه دلیل رعایت سـب اد،ـقر اقتصادي زیـرغم فیـ عل،رقیزستانـق

                                                
1- Koivusilta    2- Rimpel  
3- Harrison    4- McElduffb 
5- Edward    6- Campbell 
7- Panno     8- Taubert 
9- Clark     10- Smith 
11- Fratigulioni    12- Mohan 
13- Simopoulos 
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  .استزاقستان باالتر ق
      ی راـعروقـ  یـبیماران قلب سبک زندگیدر ترین عوامل خطر شایع) 1383( محمدي    
سابقه داشتن خون باال، چاقی، سیگار، هاي ضدبارداري خوراکی، فشارتحرکی، مصرف قرصکم

این   درصد95سبک زندگی  که  نتیجه گرفتوا.  و استرس عنوان کرد،خانوادگی بیماري، اعتیاد
تغییر سبک زندگی بر  ،کاربرد برنامه آموزشی سبک زندگی سالم  وآفرین استبیماران خطر 

  .گذاردتأثیر میاین افراد 
 رابطه سبک زندگی با سالمت عمومی"با عنوان ) 1385(و همکاران    نتایج پژوهش صمیمی    

 تغذیه، مصرف سیگار، رعایت عورزش، نوبا میزان   سالمت عمومی  که نشان داد"دانشجویان 
  دانشکدة و جنسیت دانشجویان ارتباط معنادار دارد ولی با سن،،اصول ایمنی، کنترل استرس

نژاد و همکاران  همچنین بهرامی . و وضعیت سکونت ارتباط معناداري ندارد،محل تحصیل
دار و فردمدار را مدر پژوهش دیگري اثربخشی دو روش آموزش سبک زندگی خانواده) 1387(

   .عروقی گزارش کردندـ هاي قلبی  بر کاهش عوامل خطرزاي بیماري
بین آنها  است که از شده هاي مختلفی طراحی آزمون،در زمینه ارزیابی سبک زندگی افراد    
هاي آدلري سبک زندگی   که بیشتر به جنبه"1شخصیت پرسشنامه سبک زندگی و"توان به  می
و  "3پرسشنامه سبک زندگی کودکان"، "2نامه سبک زندگی فرهنگیپرسش"پردازد،  می

 کوکرهام، ؛1998بهداشت، جهانی سازمان (  اشاره کرد"4پرسشنامه سبک زندگی و سالمتی"
   هر یک ازدر ). 2008 ،موهان؛ 2007 پالسکر ؛2006 ،همکاران  هاریسون و؛2004

هاي سبک لفهؤ یا چند جنبه از م به یکبه کار رفتهاي فوق هایی که در پژوهشپرسشنامه
پرداخته  یا سالمت روان ،اجتناب از داروها ورزش، تفریح، ،تغذیه زندگی همچون تندرستی،

  . شده است
حاضر له اساسی پژوهش  مسئ هدف و،هاي تحقیقاتی فوقبا توجه به مبانی نظري و یافته    

به  ).LSQ( سشنامه سبک زندگی و اعتباریابی پر، از ساخت، تعیین ساختار عاملیبودعبارت 
ابعاد سبک     تمامیبود که  هدف از انجام پژوهش حاضر ساخت یک ابزار جامع ،عبارت دیگر

  . شامل شود متناسب با مفهوم نظري آن رازندگی 
  
  

  

                                                
1- Life Style and Personality Questionnaire 
2- Cultural Life Style Questionnaire  
3- Life Style Questionnaire for Children 4- Health and Life Style Questionnaire 
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  روش
  یـحصیلـال تـاصفهان در سرورش شهر ـپ و ري پژوهش شامل کلیه معلمان آموزشامعه آماـج

به نقل از  ،2001( اساس جدول حجم نمونه کوهن و همکاران  بر،نظوربدین م.  بود88-87
گیري پرورش شهر اصفهان به شیوه نمونه و نفر از معلمان آموزش 300 ،)1385زاده، حسن

  آموزشمنظوربدین  .ند و مورد بررسی قرار گرفت شدنداي انتخاباي چندمرحلهتصادفی خوشه
تقسیم به پنج خوشه  ،اجتماعی، فرهنگی و اقتصاديو پرورش شهر اصفهان بر حسب وضعیت 

از هر ( آموزشگاه  6 ،سپس از هر خوشه) بندي بر حسب مناطق جغرافیایی بوداین تقسیم(شد 
یک از سه مقطع ابتدایی، راهنمایی، و دبیرستان، یک آموزشگاه دخترانه و یک آموزشگاه 

 معلم 15حداکثر  ،سب تعداد معلمانبرح ،آموزشگاه  از هرشدند وبه تصادف انتخاب ) پسرانه
 در اختیار آنها قرار) LSQ(و پرسشنامه سبک زندگی شدند صورت تصادفی ساده انتخاب به

نمونه .  معلم انتخاب شدند300 آموزشگاه و 30، در این پژوهش جمعاً ترتیببه اینگرفت، 
 155 و سال،5/19 و میانگین سابقه کار 2/42مرد با میانگین سنی معلم  145حاصل شامل 

   .بودسال  5/14  و میانگین سابقه کار4/39زن با میانگین سنیمعلم 
هـاي   و روش،میانگین، انحراف معیـار محاسبه ها از در این پژوهش براي تجزیه و تحلیل داده         

 .ضرایب پایایی استفاده شدمحاسبه  و  ،سازي از جمله تعیین روایی، تحلیل عوامل      متعارف آزمون 
روایـی  روایی محتوایی، تحلیـل عوامـل، و   محاسبۀ  روش 3 ، ازرت که براي تعیین روایی  صوبدین

 )شـناختی همبستگی پرسـشنامه سـبک زنـدگی بـا پرسـشنامه بهزیـستی روان      محاسبۀ  (همگرا  
 هفتـه بـر   6 روش آلفاي کرونباخ و بازآزمایی به فاصـله       2براي تعیین پایایی نیز از      . شداستفاده  

  .ي استفاده گردید نفر60روي یک گروه 
  

   1  جدول
  تعداد افراد نمونه بر حسب دوره تحصیلی و جنس

  

  دوره تحصیلی کل  دبیرستان  راهنمایی  ابتدایی
 پسرانه دخترانه  پسرانه دخترانه  پسرانه دخترانه  پسرانه دخترانه

              موزشیآناحیه 
 19 21  5 6  6 7  8 8   1ناحیه 
 23 27  7 9  7 8  9 10   2ناحیه 
 32 34  11 10  10 12  11 12   3ناحیه
 39 41  13 ١٣  11 13  15 15   4ناحیه
 31 33  9 ١٠  10 9  12 14   5ناحیه 
 144 156  45 ٤٨  44 49  55 59   کل
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 آمده است و اطالعات 1نمونه پژوهش برحسب دوره تحصیلی و جنس در جدول     وضعیت 
  . آورده شده است2 در جدول شناختی نمونۀ پژوهشجمعیت

  
  2جدول 
  شناختی  نمونه پژوهشاطالعات جمعیت

  

  شناختیهاي جمعیت ویژگی              زن        مرد
  درصد  فراوانی    درصد  فراوانی

            هلأوضعیت ت
  22  35    22  32  مجرد
  78  120    78  113  متأهل

            میزان تحصیالت
  17  27    15  23  فوق دیپلم
  79  123    72  105  کارشناسی

  4  5    13  17  کارشناسی ارشد و دکتري

            سابقه کار
5-1  5  3    8  5  

10-6 22  15    19  12  
15-11 78  54    74  49  
20-16 32  22    37  23  
  11  17    6  8 سال و باالتر21
            سن

38-28  35  24    47  30  
49-39  97  67    96  62  
  8  12    9  13   سال و باالتر50

 
  ابزار

این پرسـشنامه بـا هـدف ارزیـابی و       در پژوهش حاضر    : )LSQ( سشنامه سبک زندگی  پر -1
داراي  )LSQ(  نسخه نهایی پرسـشنامه سـبک زنـدگی        .ساخته شد گیري سبک زندگی بر     اندازه

 ، و هرگز)1( ، گاهی اوقات)2( ، معموالً)3( صورت همیشه سؤال در طیف لیکرت است که به70
     ، سـالمت جـسمانی    -1لفـه شـامل     ؤ عامـل یـا م     10 پرسشنامه از    این. شوند  گذاري می نمره) 0(
ــه-3 ، ورزش و تندرســتی-2 ــرل وزن و تغذی ــشگیري از بیمــاري-4 ، کنت ــا پی       ســالمت -5 ،ه

 و  ، اجتنـاب از داروهـا، مـواد مخـدر         -8 ، سالمت اجتماعی  -7 ، سالمت معنوي  -6 ،شناختیروان
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نمره باال در هر کـدام   .  تشکیل شده است   محیطی سالمت   -10 ، و  پیشگیري از حوادث   -9 ،الکل
  .است سبک زندگی مناسب دهندةها و در کل پرسشنامه نشانلفهاز مؤ
 :ترتیب زیر صورت گرفتبه) LSQ(ساخت پرسشنامه سبک زندگی     

1-  هاي لفه تعریف سبک زندگی و مؤ : بررسی ساخت پرسشنامه سبک زندگی     تعیین اهداف 
   .آن

هـاي سـبک زنـدگی در     نظریه: و تحقیقاتی مربوط به سبک زندگی مبانی نظري   ۀمطالع -2
  . و تربیت بدنی،شناسی، مشاورهروان علوم پزشکی و تغذیه،

  .هاي سبک زندگیمطالعه تعدادي از پرسشنامه -3
   .) سؤال185شامل (  خزانه سؤاالتآوردنفراهم  -4
ین روایی محتوایی مبراي تعیین و تأ  : ی صوري و محتوایی پرسشنامه    دست آوردن روای  هب -5

ــدگی    ــبک زن ــشنامه س ــار   )LSQ(پرس ــشنامه در اختی ــن پرس ــصص 10، ای         4( متخ
 گرفـت   قرار ) کارشناس تربیت بدنی   2  و ،متخصص تغذیه  2پزشک،  روان 2شناس،  روان
 .عمل آمدتغییرات و اصالحاتی در آن به مبناي نظر آنان، و بر

  .ها و آزمونگراي آزمودنیسازي دستورالعمل اجراي پرسشنامه برآماده - 6
  .لفه در پرسشنامهؤتوزیع تصادفی سؤاالت هر م -7
  .گذاري پرسشنامهساختن کلید و چگونگی نمره -8
  .تعیین ساختار عاملی پرسشنامه -9

 .سنجی آنهاي رواندست آوردن ویژگیهاجراي نسخه نهایی پرسشنامه و ب -10
 در قـسمت  ،ی و پایـای ،، سا ختار عاملییین روایی تع شامل آزموناین  سنجی   روان هايویژگی    
  . آمده استهایافته

 کـه   راهااین مقیاسفرم اصلی : RSPWB(1( شناختی ریفهاي بهزیستی روان  مقیاس -2
هاي فرم ،در مطالعات بعدي وي  .  طراحی کرد  1980 ریف در سال     شودسؤال تشکیل می   120 از

 84 از فـرم   حاضـر، در پـژوهش . کـرد ز تهیـه  نیـ را  ی سؤال18 و ،  سؤالی54 سؤالی،   84 ترِکوتاه
آزمـون پـذیرش خـود، رابطـه         خرده 6شناختی داراي   زیستی روان مقیاس به .  شد سؤالی استفاده 

فـرم   در.  محیط اسـت   ، و تسلط بر   مثبت با دیگران، خودمختاري، زندگی هدفمند، رشد شخصی       
سـؤاالت را  تـا  شـود    ت میاز آزمودنی درخواس .شود   سؤال تشکیل می14 هر عامل از     ، سؤالی 84

اي از کامالً مخالف تا کامالً موافـق   درجه6 روي طیف   شخود را دربارة خوی   قضاوت  کند  مطالعه  
                                                
1- Ryff’s Scales of Psychological Well-Being 
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       نمـره بـاالتر   .شـود    گـذاري مـی    نمـره  6 و ،5 ،4 ،3 ،2 ،1صـورت   هـر سـؤال بـه     . مشخص سـازد  
شـناختی  زیـستی روان  هـاي به   مقیـاس  یروایی و پایای  . شناختی است دهنده بهزیستی روان  نشان

همـسانی درونـی    ) 1995( 1کیـز  ریـف و  . انددي مناسب گزارش شده   هاي متعد ریف در پژوهش  
.  گزارش کردند78/0 تا 78/0شناختی را بین    روانبهزیستی  هاي    مقیاس) آلفاي کرونباخ ضریب  (

 78/0تـا   70/0آزمایی بـین  ها را به روش بازضرایب پایایی این مقیاس ) 1387(  و همکاران  بیانی
شناختی به روش تحلیل عاملی نیز تأییـد شـده     هاي بهزیستی روان  روایی مقیاس . کردندگزارش  
      78/0تـا   73/0 آلفـاي کرونبـاخ بـین         محاسـبه   ضرایب پایایی بـه روش     ،در پژوهش حاضر  . است

  .دست آمدهب
  هایافته

 سـبک  هـاي مؤلفـه  از یک هر هاي، اطالعات مربوط به میانگین و انحراف معیار نمره 3در جدول   
 از پیـشگیري  بـه  مربـوط  میانگین باالترین اطالعات، این اساس بر. است شده داده نشان زندگی
 .است اجتماعی سالمت به مربوط آنها کمترین و هابیماري

 

   3جدول 
  )LSQ(میانگین و انحراف معیار پرسشنامه سبک زندگی 

  

  انحراف معیار  میانگین  هاي سبک زندگیمؤلفه
  07/3  41/16  المت جسمانیس

  57/2  29/13  ورزش و تندرستی
  94/2  51/14  کنترل وزن و تغذیه
  41/4  21/17  هاپیشگیري از بیماري

  79/3  43/16  شناختیسالمت روان
  56/3  51/16  سالمت معنوي

  14/2  32/12  سالمت اجتماعی
  36/2  01/13  اجتناب از داروها و مواد مخدر

  86/3  21/17  پیبشگیري از حوادث
  01/4  32/15  سالمت محیطی
  01/22  47/145  کل سبک زندگی

  21/6  26/51  پذیرش خود
  64/7  25/63  رابطه مثبت با دیگران

  02/7  32/63  خودمختاري
  25/9  47/53  زندگی هدفمند
  49/7  22/60  رشد شخصی

  02/9  33/56  تسلط به محیط
  79/39  89/351  کل بهزیستی

                                                
1- Keyes 
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 س ازـپ. رار گرفتـ قمتـخصص 10رسشنامه در اختیار ـی، این پـحتوایی مـرواین براي تعیی    
حاصل  پرسشنامه یروایی محتوای ،الح سؤاالت آنها در خصوص حذف، اضافه و اصاعمال نظر

  ، اجتماعی، سالمتشناختیپزشکان در خصوص ابعاد سالمت روانشناسان و روانروان نظر. دش
 متخصصان تغذیه و تربیت بدنی در ابعاد جسمانی،  نظر معنوي بیشتر همگرا بود وسالمت و 

. اشتدیی همسو با یکدیگر  اجتناب از داروها و مواد مخدرو، تندرستی، پیشگیري از بیماریها
 .ید قرار گرفتآن مورد تأی بعد 10 و پرسشنامه نهایی چندباره، پس از رفت و برگشت نهایتاً

  
  

  4 جدول
  یهاي اصل با روش مولفه )LSQ(ک زندگی عوامل پرسشنامه سبنتایج تحلیل 

  

بار  ادوعوامل و م
 عاملی

  ارزش 
  ویژه

درصد واریانس 
 تبیین شده

  درصد واریانس 
 تجمعی تبیین شده

  41/13 41/13  23/6      )سالمت جسمانی (1 عامل
        82/0  .کنم بدنم را سالم و تندرست نگه دارم    سعی می- 65
        62/0  .ام هستممراقب سالمتی-1
        54/0  .کنم   براي معاینات پزشکی به صورت منظم به پزشک مراجعه می-4

        48/0  . باشم   قادر به استراحت و ایجاد آرامش می- 50
        45/0  . هستم   فاقد بیماریهاي مزمن یا معلولیت جسمی- 57
        42/0  .شوم  خوابم و سرحال بیدار می   ساعت می8 تا 7 هر شب حداقل - 21
        39/0  .کنم  یشتر مواقع به علت بیماري، از محل کار غیبت میب- 11
        35/0  .باشمسطح افراد هم سن خود می از نظر سالمت جسمانی تقریباً هم- 42

 28/19 14/6 69/2    )ورزش و تندرستی (2عامل 
        78/0  .مقاومت بدنی خوبی دارم- 43 

        67/0  .دهم  نی انجام می در هفته حداقل چندین بار نرمش و تقویت عضال- 12
هاي پر نشاط  بار در هفته به ورزش3 دقیقه در روز و 30 حداقل - 33

  . پردازم   و یا ایروبیک می،روي، بدنسازيمانند پیاده
53/0        

        44/0  .  انرژي الزم جهت گذراندن یک روز بدون احساس خستگی را دارم- 51
هاي جسمانی پرنشاط مانند  دقیقه به فعالیت30 روزانه حداقل - 22
  .پردازم  روي سریع میپیاده

41/0        

هاي بدنی  اکثر اوقات فراغت خود را صرف ورزش یا انجام فعالیت- 58
  .نمایم  هاي دیگر میمانند دوچرخه سواري، پیاده روي، شنا، و ورزش

34/0        

        31/0  .نمایم   احساس تندرستی می- 32
 59/23 14/6 90/1    )هکنترل وزن و تغذی (3عامل 
        88/0  .کنم  رویه نمک و شکر خودداري می از مصرف بی- 16
        77/0  .کنممی ها و سبزیجات استفاده بار یا بیشتر از میوه5روزانه  -26
       

  ادامه جدول در صفحه بعد
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  4ادامه جدول 
  یهاي اصل با روش مولفه )LSQ(عوامل پرسشنامه سبک زندگی نتایج تحلیل 

  

بار  عوامل و ماده
 عاملی

  ارزش 
  ویژه

درصد واریانس 
 تبیین شده

  درصد واریانس 
 تجمعی تبیین شده

        67/0  . برنامه غذایی متعادلی دارم- 27
        58/0  .کنم  زانه چندین نوبت از غذاهاي حاوي فیبر استفاده میو ر- 6

        52/0  .دارم  می وزن خود را همیشه در حد مطلوبی نگه- 54
        42/0  .کنمهاي اشباع شده و غذاهاي چرب خودداري میاز مصرف چربی - 61
رویه غذاهایی مانند جگر، تخم مرغ،و گوشت قرمز که  از مصرف بی- 47

  .کنم  شود خودداري می  منجر به افزایش کلسترول خون می
37/0        

  61/27 02/4    69/1    )هاپیشگیري از بیماري (4عامل 
        74/0  .کنم  ابطه جنسی نامشروع و خطرساز اجتناب می از پرداختن به ر- 59
        66/0  .دهم  هایم را به موقع انجام می واکسیناسیون- 24
        51/0  .شویم  هایم را با آب و صابون می بعد از دستشویی دست- 45
        45/0  .نمایم   از قرارگرفتن بیش از حد در معرض آفتاب خودداري می- 14
        37/0  .نمایم  خون خود را به صورت منظم کنترل می فشار و چربی- 35
        33/0  . زندگی فعالی دارم-2

        32/0  .باشم   از نظر سالمت جسمانی تقریبا هم سطح افراد هم سن خود می- 42

  31 /13  3 /52  1 /60    )سالمت روان شناختی (5 عامل
        85/0  . به آینده امیدوار هستم- 48
        76/0  . مثبت دارم احساسات و افکار-66
        63/0  .باشم   قادر به بیان احساساتم می- 17
        57/0  . در مجموع خودم را دوست دارم- 62
        51/0  .برم   از چالش و تغییر در زندگی لذت می- 55
        42/0   .ام هستمهاي زندگی قادر به مهار و کنترل استرس- 38
        35/0  .برم  لذت می...)  خط، و سازي، موسیقی،نقاشی، مجسمه( از هنر - 49

  34 /58  3 /45  1 /43    )معنوي (6عامل 
        52/0  .باشد   معتقدم نظام خلقت داراي هدف می- 39
        52/0  .ام معنا دارد زندگی-8

        47/0  .تر از خود احساس وابستگی و تعلق دارم به چیزي عظیم- 18
        43/0  . معتقدم زندگی داراي هدف است- 29
کنم در زندگی کارهایی انجام دهم که ارزش ماندگاري    سعی می- 56

  .داشته باشد
        

          .ام مشخص است هدف و جهت زندگی-7

  37 /74  3 /16  1 /32    )سالمت اجتماعی( 7 عامل
        74/0  . دارم  دوستان صمیمی- 19
        65/0  . توانایی ابراز عشق و دوستی نسبت به دیگران را دارم- 30
        52/0  .باشد   احساسات دیگران براي من قابل احترام می- 40
      47/0  .بینانه با دیگران هستم قادر به گسترش روابط خوش- 63

      
  

  ادامه جدول در صفحه بعد
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  4جدول ادامه 
  یهاي اصل با روش مولفه )LSQ(عوامل پرسشنامه سبک زندگی نتایج تحلیل 

  

بار  عوامل و ماده
 عاملی

  ارزش 
  ویژه

درصد واریانس 
 تبیین شده

  درصد واریانس 
 تجمعی تبیین شده

        36/0  . احساسات و افکار مثبت دارم-66
        32/0  .باشم   از افرادي هستم که در مواقع مورد نیاز، در کنار مردم می-9

شوم با دیگران صحبت و   که در زندگی با مشکلی مواجه می هنگامی- 67
  .کنم  مشورت می

52/0        

  40 /75  3 /01  1 /22    )اجتناب از داروها و مواد مخدر (8 ملعا
        70/0  .نمایم   رویه دارو پرهیز می از مصرف خود سرانه و بی-3

        62/0  .کشم   سیگار نمی- 69
        54/0  .کنم   از مصرف مواد مخدر اجتناب می- 13
        51/0  .کنم   از مصرف داروها و مواد مخدر خطرآفرین اجتناب می- 44
        41/0  .نمایم   از معاشرت با افراد معتاد و الکلی اجتناب می- 23
        35/0  .کنم   از نوشیدن مواد الکلی اجتناب می- 34

  43 /57  2 /82  1 /18    )پیشگیري از حوادث (9عامل 
        65/0  .کنم   هنگام رانندگی از قوانین راهنمایی و رانندگی تبعیت می- 46
        57/0  .کنمیدي خطرناك را در جاي مطمئن نگهداري می مواد شوینده و اس-5

        47/0  .کنم   هنگام رانندگی از کمربند ایمنی استفاده می- 15
 هنگام رانندگی کودکان را در صندلی عقب و مجهز به کمربند - 25

  .دهم  ایمنی قرار می
41/0        

ده کننکننده و ضدعفونی هنگام استفاده از مواد شوینده، پاك- 60
  .خوانم  ، دستورالعمل آنها را به دقت می... )جوهرنمک و  (

34/0        

        33/0  .کنم   هنگام رانندگی از تلفن همراه استفاده نمی- 36
ایمنی استفاده  هنگام استفاده از دوچرخه و موتورسیکلت از کاله - 53
  .کنم  می

30/0        

  46 /22  2 /65  1 /04    )سالمت محیطی (10عامل 
        63/0  .کنم آگاه هستم  از کیفیت و سالم بودن آبی که مصرف می - 10
        52/0  .شویم   میوه و سبزي را قبل از مصرف می- 20
        47/0  .کنم  جویی میو آب آشامیدنی صرفه) برق، گاز( در مصرف انرژي - 41
کنم یا درصورت   ها استفاده نمیکش در محیط خانه و کار از حشره- 68

  .کنم تورالعمل آنها توجه میلزوم به دس
38/0        

        35/0  .نمایم  ها و کاغذها را بازیافت میهاي آلومینیومی، شیشه قوطی- 64
ها مانند تخریب الیه اوزن، جنگل(مند به مسائل محیط زیست  عالقه- 70

  .هستم...) و 
32/0        

  
هـاي  لفـه اده از روش تحلیـل مؤ     بـا اسـتف    آمده از اجراي تحلیل عوامـل      دستهبر پایه نتایج ب       

 درصد و اریانس 22/46تر از یک استخراج شد که روي هم       بزرگ عامل با ارزش ویژة      10،  اصلی
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 شناسـایی و  عامـل  10ترتیب با چـرخش واریمـاکس،   بدین .دنکن  کل سبک زندگی را تعیین می 
   ورزش و؛یـت جسمانسالم عبارت بودند از انس ارزش ویژهـ درصد واریترتیبِبهکه  ندتأیید شد
  ؛ سالمت معنوي؛یـشناخت سالمت روان؛هااز بیماري  پیشگیري؛تغذیهو  کنترل وزن ؛یـتندرست

  . و سالمت محیطی؛ پیشگیري از حوادث؛ اجتناب از داروها، مواد مخدر و الکل؛سالمت اجتماعی
دي براي ارزیـابی و      چند بع  ي ابزار منزلۀ روایی سازه پرسشنامه سبک زندگی را به         ،این نتایج     

 و ، اسـتخراج شـده   عوامـل ، عـاملی نتایج تحلیل. ندگیري سبک زندگی مورد تأیید قرار داد  اندازه
  شود    مشاهده می  4طور که در جدول     همان .ندا آمده 4ن هر عامل در جدول      شماره سؤاالت مبی، 

  .دنکن   درصد واریانس سبک زندگی را تبیین می22/46  عامل،10، ایندر مجموع
آن با مقیاس بهزیستی هاي مؤلفه همبستگی ،روایی همگراي پرسشنامهبررسی منظور به    
اند که بین سبک   نشان داده شدهتحقیقات انجام  زیرا تمامی، شناختی محاسبه گردیدروان

  اطالعات مربوط. شناختی همبستگی مثبت و معناداري وجود داردزندگی افراد و بهزیستی روان
  .ندا آمده5وایی همگرایی در جدول به شواهد ر

  شناختی دری روانـبک زندگی و بهزیستـهاي سلفهؤـشود بین م  یـطور که مالحظه مهمان    
  .همبستگی مثبت و معناداري وجود دارد >001/0P سطح

      
   5 جدول

  ضرایب پایایی پرسشنامه سبک زندگی
  

  نباخآلفاي کرو  ضریب همبستگی  ضریب بازآزمایی  هامؤلفه
  89/0  59/0  94/0  سالمت جسمانی
  87/0  58/0  92/0  ورزش و تندرستی
  85/0  55/0  91/0  کنترل وزن و تغذیه
  87/0  56/0  92/0  هاپیشگیري از بیماري

  88/0  62/0  94/0  شناختیسالمت روان
  84/0  60/0  89/0  سالمت معنوي

  82/0  59/0  88/0  سالمت اجتماعی
  79/0  49/0  85/0   و الکلاجتناب ازداروها، مواد مخدر،

  85/0  42/0  89/0  پیشگیري از حوادث
  76/0  37/0  84/0  سالمت محیطی

  87/0  58/0  91/0  کل

  
  در .ی استفاده شدـمایآزو باز  از دو روش همسانی درونی،رسشنامهـی پپایایی ـمنظو بررسبه    
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 آلفاي کرونباخ ضرایب ،هاي سبک زندگی و کل پرسشنامهلفهؤ ممیان ،روش همسانی درونی
 شود، ضرایب آلفايطور که مالحظه میهمان. آمده است 5دول ـج آن در محاسبه شد که شرح

  .  قرار دارند89/0 تا 76/0اي بین کرونباخ در دامنه
شود،   طور که مالحظه میهماناند و  آمده5    ضرایب پایایی به روش بازآزمایی نیز در جدول 

  .گیرندقرار می 94/0 تا 84/0 اي ازدامنهدر 
  

  گیريبحث و نتیجه
 و اعتباریابی پرسشنامه ،سنجی، تعیین ساختار عاملیپژوهش حاضر با هدف ساخت، روایی

 پرسشنامه سبک زندگی ،دست آمدهههاي ببر پایه یافته. انجام شد) LSQ(سبک زندگی 
)LSQ (رهنگ کشور براي ناسب با فت قابل اعتماد و مي ابزار ساخته شده، در این پژوهشکه

  . معلمان است، از جمله دربررسی، ارزیابی و سنجش سبک زندگی
هاي اصلی نشان داد که پرسـشنامه سـبک زنـدگی    لفهؤنتایج تحلیل عاملی به روش تحلیل م     

)LSQ (ارزش به ترتیب درصد واریانسِ  عوامل آن    که    است  عامل 10 چند بعدي و داراي      يابزار 
 کنترل  -3 ، ورزش و تندرستی   -2 ، سالمت جسمانی  -1: ی عبارتند از  ویژه در تبیین سبک زندگ    

        ، ســالمت معنــوي-6 ،شــناختی ســالمت روان-5 ،هــابیمــاري  پیــشگیري از-4 ،وزن و تغذیــه
   و، پیـشگیري از حـوادث  -9 ،و الکـل ،  اجتناب از داروهـا، مـواد مخـدر     -8 ، سالمت اجتماعی  -7

خصوص ساختار عاملی و چندبعدي بـودن سـبک   ر در  حاضنتایج پژوهش.  سالمت محیطی -10
سبک زندگی   کهاندحاکی از آن بوده که  همخوانی دارد     مختلف هايهاي پژوهش زندگی با یافته  

  هاریـسون و   ؛2004کوکرهـام،    ؛1998  بهداشـت،  جهـانی  سـازمان ( چندبعـدي اسـت      ايسازه
ــاران ــکر،؛2006 ،همک ــان؛ 2007  پالس ــک از ).  2008 ،موه ــر ی ــشه ــه در  نامه پرس ــایی ک     ه
هاي سـبک زنـدگی همچـون    لفهؤ به یک یا چند جنبه از م    اند،کار برده شده  بههاي فوق   پژوهش

 پـژوهش   نتیجـۀ .دازندپر می  یا سالمت روان   ،اجتناب از داروها     تفریح،  ورزش، ،تغذیه تندرستی،
بـا مفهـوم   کـه  اسـت   چند بعـدي     ي ابزار به منزلۀ  )LSQ(پرسشنامه سبک زندگی     ، تهیه حاضر

  .تناسب زیادي داردفرهنگ کشورمان در نظري سبک زندگی 
هـاي  لفـه ؤهـاي سـبک زنـدگی و م   لفـه ؤبـین م کـه  نشان داد حاضر همچنین   نتایج پژوهش       

تـوان چنـین        مـی یافتـه را    ایـن   . شناختی همبستگی مثبت معناداري وجـود دارد      بهزیستی روان 
 ؛2005پـانو،  (مت جسمانی وتندرستی افراد شود تواند باعث سال  د که سبک زندگی می کرتبیین  

روان و بـه    سـالمت بـه   تندرسـتی خـود      ایـن سـالمت جـسمانی و       و) 2007 همکـاران،  تابرت و 
   و، مسروررودسري، حسینی، در پژوهش صمیمی.شودیـمنجر می افراد ـناختـشروان بهزیستی
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  .اره شده استرابطه بین سبک زندگی و سالمت روان اش نیز به) 1385(   فرتمدن
    ها است که در شاخه پیشگیري و درمان بیماري،شناسیهاي علم روانهـیکی از جنب    
  به بررسی عوامل رفتاري وشناسیشاخه از رواناین . ددگر  شناسی سالمت بررسی میروان

 ،چاقی  از قبیل پرخوري وپردازد که شامل موارديمیها ثر بر سالمت و بیماريؤاجتماعی م
 سازگاري ، فشارخون،هاي قلبی استرس بر بیماريهاي اثر، اعتیاد،کشیدن سیگار نوشیدن الکل،

 ،طول عمر شادي، ،شناختی بهزیستی روان،ورزش کردن  رژیم غذایی،،هاي مزمنبا بیماري
که تحت عنوان سبک زندگی مورد بررسی قرار است ی عسالمت اجتما و ،سالمت معنوي

 سبک دکامل که بتوان  جامع وي ابزار،مبناي فوق برتا هش سعی شد ودر این پژ. دنگیر  می
سنجی آن هاي روانو ویژگیشود  ساخته کندگیري ه را انداز،خصوص معلمان به،زندگی افراد

 و ی،خصوص شناختی دولتی وهاي روان کلینک، وها سازمان،پرورش آموزش و. گردد مشخص
توانند از این ابزار براي ارزیابی سبک   ها میی دانشگاهشناختاي و روانکز خدمات مشاورهامر

   .دکننزندگی افراد استفاده 
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