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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگیهای روانسنجی فرم کوتاه ابزار کارکرد تولید اجتماعی برای ابعاد
بهزیستی ،شامل پایایی ،روایی و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی ،بهمنظور آمادهسازی آزمون برای
پژوهشهای روانشناختی انجام شده است .این مطالعه از نوع توصیفی -کاربردی است؛ و جامعه آماری این
تحقیق کلیه سالمندان زن و مرد شهر تهران بودند؛ که درمجموع  381شرکتکننده شامل  398زن و 311
مرد بهطور در دسترس انتخاب شدند و با فرم کوتاه ابزار کارکرد تولید اجتماعی برای سطوح بهزیستی
مورد آزمون قرار گرفتند .بهمنظور بررسی روایی سازه ابزار ،از تحلیل عاملی اکتشافی و روش مؤلفه های
اصلی با استفاده از چرخش متعامد از نوع واریماکس و جهت بررسی شواهد مربوط به روایی از تحلیلی
عاملی تأییدی استفاده شد .پایایی مقیاس با استفاده از روش باز آزمایی و ضریب آلفای ترتیبی محاسبه
گردید .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفههای اصلی ،عالوه بر عامل کلی ،پنج عامل (مهر و
محبت ،تأیید رفتاری ،موقعیت ،آسودگی خاطر و تحریک) را برای این مقیاس تأیید کرد و نتایج تحلیل
عاملی تأییدی نیز مؤید این است که ساختار مقیاس برازش قابل قبولی با دادهها دارد .پایایی مقیاس برحسب
ضرایب آلفای ترتیبی و باز آزمایی در مورد گروه نمونه محاسبه و تأیید شد .پژوهش حاضر نشان داد که
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ابزار کارکرد تولید اجتماعی برای سطوح بهزیستی در جامعه ایرانی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار
است و میتوان جهت سنجش سطوح بهزیستی سالمندان از آن استفاده کرد.

واژگان کلیدی :سالمند موفق ،خود مدیریت بهزیستی ،کارکرد تولید اجتماعی ،ساختار عاملی،
پایایی و روایی

مقدمه
بسیاری از دیدگاههای موجود در خصوص سالمندی که در دهههای گذشته پدیدار
شدهاند ،رویکرد افت تواناییهای بیولوژیکی را ،با تصدیق اهمیت چندبعدی بودن روند
سالمندی به سالمندی ربط میدهند .عالوه بر آن ،عالقه به چند سویه بودن روند سالمندی
افزایش یافته است؛ بهعبارتدیگر ،مشخصهی سالمندی ،به دست آوردنها و از دست
دادنهاست ،که بیشتر آنها بهطور جداگانه در نقاط مختلف و با میزان متفاوتی ،در طول
بازهی عمر رخ میدهند .شناخت این دو بینش مهم در وهلهی اول منجر به پرداخت توجه
بیشتر به پدیدهی اجتماعی و روانی مقولهی سالمندی میشود و در وهلهی دوم منجر به
پیدایش ایدههای جدید در مورد تفاوتهای بین سالمندی «معمولی» و «موفق» میشود
(استورینک3؛3639؛ به نقل از پاچانا و لیدلو؛.)33639
اکثر این نظریههای جدید معتقد هستند که «سالمندی موفق» به سطوح نسبتاً باالیی از
عملکردهای اجتماعی ،شناختی و فیزیکی اشاره میکند و در افرادی که عملکرد بهتری
نسبت به جمعیت کلی یک جامعه دارند ،کامالً پدیدار میگردد .این نظریهها ،بهجای
تمرکز بر روی کاهش تواناییها و افزایش ناتوانیها ،توان بهینه و امکانات الزم جهت رشد
مداوم و انعطافپذیری در مراحل بعدی زندگی را مورد خطاب قرار دهند
(جورج.)3660،1
یکی از مهمترین این نظریهها ،نظریهی خود مدیریت بهزیستی 9است ،که پاسخی برای
سؤالهای «چه» و «چطور» است (استورینک ،لیندنبرگ و اسلیتس.)3661 ،3؛ که درواقع
1. Steverink
2. Pachana. & Laidlaw
3. Cf. George
4. self-management of well-being
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مبنای این نظریه ،نظریه عملکرد تولید اجتماعی 3است (نیبور ،لیندینبرگ ،بومسما،
وانبروگین .)3661،1نظریهی عملکرد تولید اجتماعی ،در اصل یک نظریهی عمومی
بهزیستی است ،که برای افراد در تمامی سنین کاربرد دارد .این نظریه از دو فرضیهی مهم
تشکیل شده است :یکی از فرضیات در موردنیازهای اولیهی بشر و منابع و اهداف مربوط به
آن است و دومی ،در مورد روندهای اولیهی رفتاری و انگیزشی است .اولین فرضیهی
اصلی این نظریه به شرح سلسلهمراتب نیازهای جهانی بشر ،اهداف ابزاری و منابع
میپردازد« .نیازها» به نیازهای اولیهی فیزیکی و اجتماعی اشاره میکند که بایستی حداقل
ممکن برای فرد تأمین گردد ،تا بدینوسیله بتواند حس بهزیستی را تجربه کند .نیازهای
اجتماعی ،در صورت برآورده شدن ،بهزیستی اجتماعی را به همراه میآورد ،درحالیکه
نیازهای فیزیکی ،در صورت برآورده شدن ،بهزیستی فیزیکی را به دنبال خواهد داشت؛ و
برآورده شدن هردوی این نیازها ،بهزیستی کلی را به همراه دارد .ازاینرو ،هرچقدر
نیازهای یک فرد بهتر برآورده شود ،به همان اندازه بهزیستی ذهنی فرد بیشتر خواهد بود
(دسی و رایان.)3666 ،9
استورینک (3639؛ به نقل از پاچانا و لیدلو؛ )3639معتقد هست که در نظریهی کارکرد
تولید اجتماعی ،نیازها بهطور ذاتی ،عمومی و مرتبط با سن افراد میباشند .عالوه بر آن ،این
نیازها ازلحاظ درکی ،متمایز از اهداف و منابع میباشند .نیازها ،سه الیهی باالیی را تشکیل
میدهند و اهداف و منابع ،که در الیههایی پایینی سلسلهمراتب میباشند ،به ابزارها و
وسیلههای تحقق نیازها اشاره دارند .برای مثال ،داشتن ارتباط نزدیک ،منبع موردنیاز (در
الیهی پایینی سلسلهمراتب نیازهای انسانی) برای تحقق نیاز مهر و محبت (در الیه باالیی
سلسلهمراتب نیازهای انسانی) است .عالوه بر دو نیاز فیزیکی اولیهی (آسودگی خاطر و
تحریک) ،نظریهی کارکرد تولید اجتماعی به شناسایی سه نیاز اولیهی دیگر (ازجمله مهر و
محبت ،تأیید رفتاری و موقعیت اجتماعی) میپردازد .آسودگی خاطر به آسودگی فیزیکی
1. Steverink, Lindenberg, and Slates
2. social production function
3. Nieboer, Lindenberg, Boomsma and Van bruggen
4. Deci and Ryan
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اشاره دارد ،بهعبارتدیگر ،به ارضای نیازهای فیزیکی از قبیل خوردن ،آشامیدن ،استراحت
کردن ،دوستی ،نبود درد ،خستگی و غیره اشاره میکند .تحریک به میزان خوشایندی از
(تحریک) برانگیختگی (فیزیکی و ذهنی) اشاره دارد ،بهعبارتدیگر ،فقدان مالل و مقدار
مناسبی از مواجهشدن با تازگی ،چالشها و اتفاقات جالب است .مهر و محبت ،درواقع
حس دوست داشته شدن ،مورد عشق قرار گرفتن ،مورد اعتماد قرار گرفتن و حس پذیرفته
شدن ،درک شدن ،مورد همدلی قرار گرفتن است .حسی است که باوجودآن انسان
میداند ،احساساتش جبران میشوند ،حس میکند دیگران بدون هیچ چشمداشتی ،خواهان
کمک به او هستند و حس میکند که بهزیستیاش با دیگران رقم میخورد و دیگران
دوست دارند چه ازلحاظ فیزیکی (برای مثال در آغوش کشیدن) و چه ازلحاظ عاطفی به او
نزدیک باشند .ازاینرو ،مهر و محبت ،به عشقی اشاره دارد که شما به خاطر آنچه هستید،
صرفنظر از موقعیت اجتماعی و یا تأیید رفتاری ،دریافت میکنید .تأیید رفتاری ،درواقع
حس انجام دادن کارهای «درست» در چشم دیگران «مرتبط با آن کار» و خود شخص
است .تأیید رفتاری ،شامل انجام دادن کارهای خوب ،بهخوبی انجام دادن کارها ،یک
انسان خوب بودن ،مفید بودن ،همکاری کردن در رسیدن به یک هدف مشترک و عضو
گروه کارکردی بودن ،است .ازاینرو ،تأیید رفتاری در وهلهی اول از کردههای افراد
نشأت میگیرد و ربطی به اینکه چه کسی هستید (مهر و محبت) یا اینکه چهکاری دارید و
یا چهکاری میتوانید انجام دهید (وضعیت اجتماعی) ندارد .نیاز سوم اجتماعی ،موقعیت
اجتماعی ،احساسی است که باوجودآن ،فرد احساس میکند با او به احترام رفتار میکنند و
او را جدی میگیرند و اینکه استقالل دارد ،بیش از دیگران به دست میآورد و فرد
تأثیرگذاری است ،خود را باور دارد و به خاطر دستاوردها ،مهارتها و داراییهایش ،همه
او را میشناسند .نیازهای فیزیکی ذاتاً جذاب هستند و بهعنوان نیازهای زمان حال و مهم
شناخته میشوند ،اما نیازهای اجتماعی نیز ،تا میزان قابلتوجهی موردحمایت هستند.
دومین فرضیهی مهم نظریهی کارکرد تولید اجتماعی ،به شرح روندهای رفتاری و
انگیزشی میپردازد و اذعان میدارد که انسانها اساساً برای بهبود موقعیت خود ،مورد
تشویق واقع میشوند .این مشخصاً بدین معنی است که انگیزهی اولیهای برای بهبود سطوح
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تحقق نیازهای اجتماعی و فیزیکی وجود دارد .بایستی خاطرنشان کرد که اگرچه طبق
فرض ،انگیزهی اولیه جهت ارتقای نیاز وجود دارد ،ولی این بدان معنی نیست که افراد
همیشه در تالش برای دستیابی به آن ،موفق میشوند .عملکرد شناختی انسان منوط به آثار
چارچوببندی هدف است ،که آنها را نسبت به یکسو بودن در تالش برای رسیدن به
هدفشان ،آسیبپذیر میسازد و ازاینرو به شکست آنها منجر میشود (لیندنبرگ.)3631 ،
در نظریهی کارکرد تولید اجتماعی ،برخالف سلسلهمراتب نیازهای مازلو ،افراد به حداقل
معینی از تحقق نیازهای فیزیکی و اجتماعی نیازمند هستند ،اما فراتر از این حداقل ،آنها
قادر به جایگزینی تحقق نیاز خود با نیاز دیگری هستند؛ بنابراین ،ممکن است افراد جهت
پیشرفت در تحقق نیاز اجتماعی ،مشتاق به فدا کردن تحقق نیاز فیزیکی خود باشند .برای
مثال ،جوانان غالباً مایل به تحمل مراسم معارفهی دردناک ازلحاظ فیزیکی جهت پذیرفته
شدن در داخل یک گروه میباشند و بزرگساالن غالباً مایل هستند تا از خواب و
استراحت خود جهت کار در حوزهی کاری خود بزنند (لیندنبرگ.)3631 ،
درمجموع بر اساس نظریه خود مدیریت بهزیستی انسانها در صورتی میتوانند دوران
سالمندی موفقی را تجربه کنند که با استفاده از تواناییهای اصلی خود مدیریتی ،قادر به
حفظ منابع مهم جهت تحقق پنج نیاز اساسی باشند؛ و ازاینرو ،تحقق نیاز ،تجربهی
بهزیستی ذهنی را برای انسان به ارمغان خواهد آورد؛ بنابراین« ،موفقیت» ،نوعی تجربهی
بهزیستی ذهنی است که از تحقق پنج نیاز فیزیکی و اجتماعی :آسودگی خاطر ،تحریک،
مهر و محبت ،تأیید رفتاری و موقعیت اجتماعی ،نشأت میگیرند .برای اندازهگیری تحقق
این نیازها ،که با هم و طبق فرض ،بهزیستی کلی ذهنی در نظر گرفته میشوند ،مقیاسی
تعبیه شده است (نیبور و همکاران)3661 ،
اگرچه مطالعات متعددی به بررسی نقش سطوح بهزیستی در کیفیت زندگی ،رضایت
از زندگی و سالمت روانشناختی سالمندان پرداختهاند (کرام و تواسک 3و نیبور)3639 ،؛
اما تنها ابزار مناسب برای بررسی ابعاد پنجگانه بهزیستی توسط نیبور و همکاران ()3661
1. Twisk
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طراحی و اعتباریابی شده است که در مطالعات متعددی مورداستفاده قرار گرفته است.
تحلیل عاملی توسط آنها برای این مقیاس پنج عامل را شناسایی کرده است؛ که به ترتیب
عبارتاند از( :مهر و محبت ،تأیید رفتاری ،موقعیت ،آسودگی خاطر و تحریک) .در
مطالعات متعددی همین پنج عامل شناسایی شده است (کرام ،استراتینگ ،وریدی،
استیویرانک و نیبور)3633 ،3
کرام و همکاران ( )3633معتقد هستند به دلیل تغییرات حسی و شناختی در دوران
سالمندی جهت ارزیابی سالمندان بهتر است از ابزارهای استفاده شود که کوتاه باشند؛
دارای اندازهگیریهای متعدد و حامل یافتههای متعدد باشند .ازاینرو نیبور و همکاران
( )3661در مطالعهای ،فرم کوتاه این مقیاس را نیز طراحی و اعتباریابی نمودند؛ در پژوهش
حاضر نیز فرم کوتاه این مقیاس در جامعه ایرانی مورد اعتباریابی قرار گرفته است.
بنابراین پژوهش حاضر به معرفی و بررسی ویژگیهای روانسنجی و ساختار عاملی فرم
کوتاه ابزار کارکرد تولید اجتماعی برای ابعاد بهزیستی سالمندان میپردازد؛ و این مسئله
ازآنجا ناشی میشود که با توجه به بررسی پژوهشگر در بانکهای اطالعاتی موجود،
تابهحال در کشور ما این پرسشنامه و ابعاد آن بهطور خاص تدوین و ترجمه و اعتبار یابی
نشده است؛ بنابراین پژوهش حاضر به دنبال بررسی این سؤال است که آیا ساختار پنج
عاملی ابزار کارکرد تولید اجتماعی برای ابعاد بهزیستی در جامعه ایرانی تکرار میشود؟ و
آیا تحلیل عامل تأییدی ،ساختار بهدستآمده از تحلیل عامل اکتشافی را در سالمندان
ایرانی تأیید میکند؟

روش
با توجه به ماهیت مطالعهی حاضر که بررسی ویژگیهای روانسنجی و ساختار عاملی فرم
کوتاه ابزار کارکرد تولید اجتماعی برای ابعاد بهزیستی میپردازد؛ روش پژوهش حاضر
ازلحاظ نحوه گردآوری اطالعات توصیفی از نوع همبستگی و ازلحاظ هدف کاربردی
است .جامعه آماری این پژوهش کلیه سالمندان زن و مرد شهر تهران بودند .طبق نظر هومن
1. Cramm, Strating, Vreede, Steverink and Nieboer
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( )3189تعداد شرکتکنندگان باید پنج تا بیست برابر تعداد سؤاالت باشد ،بنابراین حالت
بهینه این است که  166نفر شرکتکننده وجود داشته باشد .بر این اساس  166نفر از
سالمندان مناطق  3و  3و  8و  33و  38و  33و  33بهعنوان گروه نمونه ،بهصورت
نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند؛ که درنهایت از این تعداد فقط  381شرکتکننده
( 398زن و  311مرد) ابزار کارکرد تولید اجتماعی برای ابعاد بهزیستی را بهطور کامل و
درست تکمیل کرده بودند .بهمنظور بررسی روایی سازه فرم کوتاه ابزار کارکرد تولید
اجتماعی برای ابعاد بهزیستی از تحلیل عاملی اکتشافی و روش مؤلفههای اصلی با استفاده
از چرخش متعامد از نوع واریماکس و جهت بررسی شواهد مربوط به روایی از تحلیلی
عاملی تأییدی استفاده شد .پایایی مقیاس با استفاده از روش باز آزمایی و ضریب آلفای
ترتیبی محاسبه گردید؛ و برای تحلیل دادهها از نرمافزار Rو لیزرل استفاده شد.
ابزار اندازهگیری مورداستفاده در این پژوهش فرم کوتاه فرم کوتاه ابزار کارکرد تولید
اجتماعی برای ابعاد بهزیستی بود که توسط نیبور و همکاران ( )3661اعتباریابی شده است.
فرم کوتاه این مقیاس بهصورت خود گزارش دهی و مداد و کاغذی است و شامل 31
سؤال و در مقیاس  9سطحی لیکرت از (هرگز= ،6گاهی اوقات= ،3اغلب اوقات = 3و
همیشه =  )1رتبهبندی شده است؛ این ابزار شامل  1بعد (مهر و محبت ،تأیید رفتاری،
موقعیت ،آسودگی خاطر و تحریک) است که هرکدام شامل  1سؤال است .میانگین
امتیازات بهدستآمده برای هر مقیاس تبدیل به نمره بین  6تا  366میشود؛ که درمجموع
امتیاز باالتر به معنای بهزیستی باالتر است (نیبور و همکاران .)3661،نسخۀ انگلیسی ابزار
کارکرد تولید اجتماعی برای ابعاد بهزیستی نشان از سطح رضایت بخشی از همسانی درونی
 6/06تا  6/80است؛ و نتایج ،حاکی از ضریب همبستگی باالتر از  6/03بین ابزار کارکرد
تولید اجتماعی برای ابعاد بهزیستی با مقیاسهای مشابه مانند رضایت از زندگی است؛ و
تحلیل عامل تأییدی ،ساختار بهدستآمده از تحلیل عامل اکتشافی را تأیید میکند (نیبور و
همکاران .)3661،همچنین کرام و همکاران ( )3633در پژوهشی دیگر همسانی درونی این
مقیاس را  6/03گزارش کردهاند .در انجام این پژوهش ،این مقیاس نخست بهوسیله محقق
به فارسی برگردانده شد؛ سپس از شش نفر متخصص زبان انگلیسی خواسته شد تا
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مادههای برگردانده شده به فارسی را به انگلیسی ترجمه معکوس نمایند .آنگاه شکافهای
موجود در تطابق دو ترجمه اصالح گردید .پسازآن ،آزمون بهدستآمده در تعدادی از
شرکتکنندگان بهصورت آزمایشی اجرا و اشکاالت آن برای کاربرد نهایی برطرف
گردید و پس از اجرای نهایی تحلیل عاملی صورت گرفت.

نتایج
جدول  3شاخصهای آماری میانگین و انحراف معیار شرکتکنندگان را در ابعاد
بهزیستی نشان میدهد.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمرههای سالمندان برحسب ابعاد بهزیستی
شاخص

تعداد

میانگین

انحراف معیار

مهر و محبت

381

08/39

36/31

تأیید رفتاری

381

01/03

33/34

موقعیت

381

08/33

36/00

آسودگی خاطر

381

09/10

36/10

تحریک

381

09/04

31/43

بهزیستی کل

381

04/00

33/03

متغیر

نخست ،قابلیت تحلیل عاملی از طریق مقیاس کایزر  -مایر -اولکین 3و مقیاس کرویت
بارتلت 3بررسی شد .مقدار مقیاس کایزر -مایر -اولکین ( )6/84بیانگر کفایت نمونهبرداری
است و آزمون کرویت بارتلت (810/00؛ )p<6/663نیز نشان میدهد که ماتریس
همبستگی دادهها در جامعه صفر نیست و بنابراین عامل یابی قابل توجیه است .بهمنظور
بررسی روایی سازه این ابزار ،از تحلیل عاملی اکتشافی 1و روش مؤلفه های اصلی ،9با

1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure
2. Barttlet Test of Sphericity
3. Explaratory Factor analysis
4. Principal Components Analysis

بررسی ساختار عاملی ،روایی و پایایی فرم کوتاه ابزار 79 / ...

استفاده از چرخش متعامد از نوع واریماکس 3استفاده شد .دادههای کل نمونههای
آماری ( )381نفر در تحلیل عاملی وارد شدند.
مادههایی مشمول یک عامل شدند که وزن  6/16یا بیشتر داشتند .جدول  3وزنهای
عاملی هر یک از مادهها را بعد از چرخش واریماکس نشان میدهد .در کل ارزش ویژه
شش عامل بیشتر از یک بود .این شش عامل که ( )03/84درصد واریانس کل را تبیین
میکنند ،بر اساس رسم نمودار ارزشهای ویژه (آزمون اسکری )3و الگوی وزنهای
عاملی پیشنهاد شدند.
جدول . 2نتایج تحلیل عاملی مادههای ابزار کارکردهای اجتماعی برای ابعاد بهزیستی
عامل اول

عامل دوم

عامل سوم

عامل چهارم

عامل پنجم

(مهر و محبت)

(تأیید رفتاری)

(موقعیت)

(آسودگی خاطر)

(تحریک)

ماده

بار عاملی

ماده

بار عاملی

ماده

بار عاملی

ماده

بار عاملی

ماده

بار عاملی

3

6/09

9

./08

0

./00

36

./09

31

./03

3

./08

1

./04

8

./83

33

./04

39

./09

1

6/00

0

./81

4

./01

33

./08

31

./00

عامل اول شامل مادههای ( 3و  3و  )1عامل دوم شامل مادههای ( 9و  1و  )0عامل سوم
شامل مادههای ( 0و  8و  )4عامل چهارم شامل مادههای ( 36و  33و  )33و عامل پنجم
شامل مادههای ( 31و  39و  .)31نتایج بارهای عاملی نشان می دهد که تمام سؤاالت دقیقاً
روی عامل مربوط به خودشان دارای بار عاملی معنیدار و باالیی هستند.
معموالً برای بررسی ساختار عاملی آزمونهایی که بر اساس نظریه خاصی ساخته
میشوند و دارای پیشینه نظری قدرتمندی هستند بهترین روش استفاده تحلیل عاملی تأییدی
است .در این قسمت از روش تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی ساختار عاملی فرم کوتاه
ابزار کارکردهای اجتماعی برای ابعاد بهزیستی استفاده شد .کلیه محاسبات مربوط به تحلیل
عاملی تأییدی از طریق نرمافزار لیزرل صورت گرفت .قابلذکر است که قبل از بررسی
1. Varimax
2. scree
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تفسیر نتایج تحلیل عاملی تأییدی باید از برازش مدل با دادهها اطمینان حاصل کرد .نتایج
در جدول شماره  1گزارش شده است.
جدول  .3شاخصهای برازش مدل پنج عاملی با دادهها
شاخص برازش

مقدار بهدستآمده

مقدار قابلقبول

RMSEA

6/690

کمتر از 6/61

AGFI

6/41

باالی 6/ 46

NFI

6/41

باالی 6/46

NNFI

6/84

باالی 6/46

IFI

6/40

باالی 6/46

با توجه به نتایج نشان دادهشده در جدول  1مشخص است که کلیه شاخصهای برازش
مدل با دادهها از مقادیر قابل قبولی برخوردار هستند .چون مدل شش عاملی با دادههای
پژوهش برازش دارد بنابراین میتوان نتایج حاصل از ضرایب عاملی مربوط سؤاالت را
موردبررسی قرارداد .نتایج بارهای عاملی نشان میدهد که تمام سؤاالت تقریباً روی عامل
مربوط به خودشان دارای بار عاملی معنیدار و باالیی هستند.
برای تعیین پایایی باز آزمایی مقیاس 16،نفر بهصورت نمونهگیری داوطلب از نمونه
آماری انتخاب و سپس به فاصله یک ماه دوباره مورد آزمون قرار گرفتند .نتایج در جدول
شماره  9گزارش شده است .همچنین در جدول ( )9ضریب پایایی کل و خرده مقیاسها با
استفاده از روش آلفای ترتیبی نشان دادهشده است.
جدول  .4ضرایب پایایی مربوط به ابزار کارکرد تولید اجتماعی برای ابعاد بهزیستی
مقیاس

کل مقیاس

مهر و محبت

تأیید رفتاری

موقعیت

آسودگی خاطر

تحریک

پایایی
باز آزمایی

6/89

6/04

6/83

6/04

6/80

6/01

همسانی درونی

6/04

6/00

6/83

6/08

6/04

6/01

کلیه این ضرایب بیانگر پایایی باز آزمایی خوب مقیاس ابزار کارکردهای اجتماعی
برای ابعاد بهزیستی است .با توجه به این جدول مشخص است که باالترین آلفای ترتیبی
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مربوط به خرده مقیاس تأیید رفتاری و پایینترین آلفای ترتیبی مربوط به خرده مقیاس
موقعیت است.

بحث
هدف پژوهش حاضر ،بررسی ویژگیهای روانسنجی فرم کوتاه ابزار کارکردهای
اجتماعی برای ابعاد بهزیستی در جامعه سالمندی ایران بود .نتایج تحلیل عاملی با استفاده
از روش تحلیل مؤلفههای اصلی نشان داد که این پرسشنامه ،مقیاسی چندبعدی است.
ازنظر مطالعات بین فرهنگی ،تشابه عوامل استخراجشده با پژوهشهای نیبور و همکاران
( )3661و کرام و همکاران ( ،)3633هم در تعداد و هم در ترتیب ،و نیز درصد
قابلمالحظه واریانس تبیین شده بهوسیله عوامل استخراجشده ،بیانگر روایی سازه مناسب
این پرسشنامه است .بهمنظور تعیین مطلوبیت شاخصهای ضریب پایایی از دو روش باز
آزمایی و ضریب همسانی درونی استفاده شد .ضرایب پایایی برای کل مقیاس و عوامل
آن بین  6/08تا  6/83قرار دارد که ضرایب مطلوبی است و به مطالعات قبلی یعنی نیبور و
همکاران ( )3661و کرام و همکاران ( )3633نزدیک است.
یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهشهای مرتبط همخوانی و همسویی دارد ،بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که فرم کوتاه این مقیاس همانند فرم اصلی ،از پایایی و روایی مناسبی
برخوردار است و میتواند ابعاد بهزیستی سالمندان را در فرهنگ و جامعه ایرانی ارزیابی
کند؛ بر این اساس مطالعه مبانی نظری و تهیه سؤالها و کاربرد آنها در مطالعات مقدماتی
و درنهایت ارائه پرسشنامه نهایی باظرافت و دقت علمی انجام گرفته است و ویژگیهای
روانسنجی برآورد شده در این مطالعه و مطالعات دیگر ،این مسئله را تأیید میکند.
نتایج پژوهش حاضر در تأیید پایایی و روایی فرم کوتاه فارسی ابزار کارکردهای
اجتماعی برای ابعاد بهزیستی درعینحال با محدودیتهای خاصی همراه است .این
محدودیتها ،بهویژه در زمینه بررسی انواع روایی یک مقیاس ،که فرایندی مستمر است،
بیشتر نمایان میشوند .بر این اساس ،تدارک طرحهای پژوهشی بهمنظور تکمیل فرایند
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اعتباریابی فرم کوتاه فارسی این مقیاس و حتی تکرار بعضی پژوهشها برای تأیید
یافتههای فعلی بهعنوان یک ضرورت پیشنهاد میشود.
درمجموع ،ضرایب اعتبار و روایی مناسب این پرسشنامه ،کوتاه بودن ،چندبعدی بودن،
سهولت اجرا ،شرایط استفاده وسیع محققان را از این ابزار فراهم میآورد؛ بنابراین ،این
مقیاس که ابعاد بهزیستی سالمندان را بهخوبی موردسنجش قرار میدهد ،در جامعه ایران
اعتبار و روایی مناسبی دارد و می تواند در پژوهش های روان شناختی سالمندی
مورداستفاده قرار گیرد.
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