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Construction and Validation of “National Scale of Students Life Profile”: A Preliminary Study
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Abstract

زندگى دانشجويى دورهاي بسيار متفاوت است .آغاز زندگى دانشجويى معموال با
فشار روانى زيادى همراه است ،مواردى از قبيل دورى از خانواده و زندگي کردن
به شكل مستقل ،يافتن کار نيمه وقت و دست و پنجه نرم کردن با مشكالت
گوناگون روحى .پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباريابي مقياس ملي سيماي
زندگي دانشجويان صورت گرفته است .به منظور ساخت مقياس ملي سيماي
زندگي دانشجويان ،برخي از ابزارهاي مهم بينالمللي و پرسشنامههاي متعدد
داخلي بررسي و مقياس پيشمقدماتي با تعداد  31سوال در جمعيت  77نفري از
دانشجويان اجرا شد .پس از بررسي اوليه دادهها و رفع خطاها ،تحليل عامل
اکتشافي با رهنمود تئوري پشتوانه آن بر روي تعداد  5277نفر از دانشجويان اجرا
شد .پرسشنامه تهيه شده بر اساس مدل نظري شامل  7بخش اصلي بود .نتايج
تحليل عاملي براي بخشهاي  2تا ( 1نگرش ،رضايتمندي و نگرانيها ،هيجانات
و احساسها و رفتارهاي پرخطر) اجرا شده که در هر يک از بخشهاي مذکور به
ترتيب  2 ،2 ،3و  1عامل استخراج شدند که با مدل نظري مطابقت داشت .در
مجموع ميتوان اظهار نمود ،نسخه اوليه مقياس ملي سيماي زندگي دانشجويان از
ويژگيهاي روانسنجي مناسبي برخوردار بوده و قابليت استفاده در پژوهشهاي
مرتبط با دانشجويان و جوانان را داراست.
واژههای کلیدی :مقياس ملي سيماي زندگي دانشجويي ،سبک زندگي ،سالمت
روان ،اعتياد ،خودکشي ،تحليل عاملي اکتشافي ،زندگي دانشجويي

Student life is a very different and highly challenged course.
Specially, the beginning of student life is often associated with
enormous psychological pressure, such as isolation from family
and living independently, finding part-time jobs and dealing
with various mental problems. This study has aimed to construct
'and validate a national student life scale for drawing students
lives’ profile. In order to build the national Portrait of student
life scale profile some international and national scales and
questionnaire were examined and the scale with 95 questions
was conducted on the population of 70 students. After screening
the data and fixing errors,an exploratory factor analysis was
conducted on a sample of 1,200 students, based on the
theoretical models. The prepared questionnaire consists of seven
main parts based on theory. Factor analysis was conducted for
sections attitudes, satisfaction and concerns, emotions and high
risk behaviors, and in each of the aforementioned sections
respectively 3, 2, 2 and 5 factors were extracted which were
congruent with the theoretical model. Totally it can be said that
an early version of the national student life scale profile has had
good psychometric properties and can be used in researches
related to the students and young people.
;Keywords: National Scale of Students Life Profile; Life Style
;Mental Health; Addiction; Suicide; Exploratory Factor Analysis
Student Life
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مقدمه
دانشگاه برههاي حساس و تاثيرگذار در زندگي جوانان است و غالباً با تغييرات زيادي در روابط اجتماعي و انساني
آنان همراه است .در کنار اين تغييرات به انتظارات و نقشهاي جديدي نيز بايد اشاره کرد که هم زمان با ورود به
دانشگاه شكل ميگيرند .قرار گرفتن در چنين شرايطي غالباً با فشار و نگراني توأم بوده و عملكرد و بازدهي افراد را
تحت تأثير قرار ميدهد (لطفي ،امينيان ،شادکام ،زارع .)2777 ،بنابراين ،ميتوان دريافت که آموزش عالي در
پيشرفت و توسعة جامعه جوان عامل تعيينکننده و مهمي به حساب ميآيد .آموزش عالي با نقش تربيت نيروي
انساني متخصص و متعهد براي جامعه ،اهميت ويژهاي در فرايند رشد و توسعة کشور دارد .از عمدهترين عوامل در
رشد و توسعه ،مسألة بهزيستي رواني 5و سالمت روان افراد مشغول به تحصيل است (کهرضايي ،خضري مقدم و
رفيعي پور .)5332 ،به عالوه دانشجويان در طول تحصيل با مسائلي چون درگيري در رفتارهاي پرخطر ،خودکشي،
اعتياد به مواد گوناگون ،اعتياد به اينترنت و زندگي در فضاي مجازي ،مشكالت اجتماعي ،اقتصادي ،بينفردي،
انضباطي ،تحصيلي ،دوري از خانواده ،مواجهه با استرسهاي ناشي از استقالل ،سبک زندگي ،تحرک ،اوقات
فراغت ،سبکهاي مطالعه ،باورها و اعتقادات ،شادکامي ،خوشبيني ،اميدواري به آينده ،رضايتمندي ،خودکارآمدي
و مواردي اينچنيني دست به گريبان هستند (هيلي و لينک .)2752 ،تحقيقات انجام شده در سالهاي اخير بيانگر
وجود اختالالت رواني در سطوح مختلف دانشجويان ميباشد .افزايش مراجعه دانشجويان به بخشهاي مشاوره
دانشجويي نشاندهنده وجود مشكالت رواني ،اجتماعي و تحصيلي روزافزون در آنها ميباشد (مصلي نژاد و
اميني .)2772 ،به عنوان مثال ،در پژوهشي ابوالفتوح ،باسييوني ،مونير و فيياد ( ،)2777به بررسي رفتارهاي سالمت
و پرخطر مرتبط با سبک زندگي در دانشجويان ساکن خوابگاههاي دانشگاه پرداختند .نتايج اين مطالعه حاکي از
عدم رضايت دانشجويان از وضعيت سالمتي و حمايتيشان بود .تقريبا  31درصد داراي رژيم غذايي ناسالم33/3 ،
درصد دچار عدم تحرک فيزيكي و  21/3درصد داراي اضافه وزن يا در معرض خطر افزايش وزن 57/1 ،درصد
مردان مبتال به سيگار کشيدن و  32/2درصد داراي الگوي خواب ناکافي بودند 23 .درصد آنها درگير چندين رفتار
پرخطر 23 ،درصد داراي وضعيت سالمت ادراک شده پايين و  37/3درصد داراي حمايت اجتماعي متوسط تا پايين
بودند .در پژوهش ديگري ،مكنيال ،درينگ ،ون لنت ،پليس و مککافري ( )2752به بررسي بهزيستي در
دانشجويان دانشگاه گالوي 2پرداختند .نتايج اين پژوهش منجر به رسم نيمرخي از نيازها ،سبک زندگي و عادات
دانشجويان و تجربه آنها از دوران دانشجويي شد .آنها نشان دادند ،فضاي دانشگاه ميتواند محيطي در راستاي
ارتقاي سطح سالمت دانشجويان باشد .در اين پژوهش مهمترين عوامل مرتبط با سالمتي و بهزيستي دانشجويان
جنسيت و مصرف الكل بود .اين پژوهش حكايت از نياز روزافزون دانشجويان به خدمات مراکز مشاوره داتشجويي
در پاسخ به ميزان استرس ،بيماريهاي روانتني و سالمت رواني آنها ،دارد .يكي از جامعترين ارزيابيها در
خصوص ابعاد متفاوت سالمت رواني ،جسماني و اجتماعي دانشجويان امريكا با هدايت انجمن ملي سالمت
دانشگاههاي امريكا بهوسيله دفتر ارتقاي سالمت در بهار  2752انجام شد .نتايج حاصله تصويري از نگرشها،
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ادراکات ،و رفتارهاي دانشجويان مقطع کارشناسي و تحصيالت تكميلي را درباره سالمت و موفقيت تحصيلي،
استفاده از سرويس ها و خدمات بهداشتي ،رفتارهاي جنسي ،مصرف مواد ،تغذيه و ورزش فراهم کرد .نتايج اين
ارزيابي ساليانه شامل چند بخش کليدي به شرح زير بود :الف) بهداشت ،سالمتي و موفقيت تحصيلي :دانشجويان
کارشناسي گزارش کردند که عواملي که بيشترين تاثير منفي را روي عملكرد تحصيليشان ميگذارد و بيشتر اتفاق
ميافتد ،استرس ،اضطراب ،مشكالت خواب ،استفاده از اينترنت و بازيهاي کامپيوتري ،مشارکت زياد در برنامه-
هاي خارج درسي و در نهايت سرماخوردگي ،آنفوالنزا و گلو درد بوده است .هيچكدام از اين موارد براي دانشجويان
مقاطع تحصيالت تكميلي مشكلآفرين نبود .دانشجويان مقطع کارشناسي گزارش کردهاند که مسائل مربوط به
روايط صميمانه ،مسائل اقتصادي و تحصيلي جزو مواردي هستند که در  52ماه گذشته براي آنها مشكل آفرين
بوده است .در حاليکه ،دانشجويان مقاطع تكميلي مسائل اقتصادي و شغلي را مهمتر ميدانستند .در طول  52ماه
گذشته  11/1درصد از دانشجويان کارشناسي و  17/5درصد از دانشجويان مقاطع تحصيالت تكميلي ،ميزان
استرس باالتر از متوسط و يا فوقالعادهاي را تجربه کرده بودند 27/3 .درصد دانشجويان کارشناسي و  33/3درصد
از دانشجويان تحصيالت تكميلي در  1الي  7روز هفته گذشته احساس خستگي و خوابآلودگي ميکردند .ب)
ايمني و خشونت :دانشجويان فضاي دانشگاه را در طول روز  37/7درصد ايمن و بسيار ايمن و در طول شب آن را
 71/3درصد ايمن ارزيابي کردند .ج) وضعيت بهداشتي ،طبي و عاطفي 35 :درصد از دانشجويان مقطع کارشناسي و
 32/1درصد از دانشجويان تحصيالت تكميلي وضعيت سالمت عمومي خود را عادي و بسيار خوب توصيف کرده
بودند .بيشترين بيماري که توسط دانشجويان کارشناسي و تحصيالت تكميلي گزارش شده ( 53/2درصد) آلرژي و
در مرتبههاي بعدي عفونت سينوسها و درد کمر قرار داشت .همچنين  55/3درصد از دانشجويان کارشناسي و
 57/2درصد از دانشجويان مقاطع تحصيالت تكميلي گزارش دادند که زماني تشخيص افسردگي دريافت کرده
بودند 53/3 .درصد از دانشجويان کارشناسي و  23/2درصد از دانشجويان مقاطع تكميلي به مراکز تخصصي
بهداشتي دانشگاه و  1/5درصد از دانشجويان مقطع کارشناسي و  2/2درصد از دانشجويان مقطع تحصيالت
تكميلي به مراکز خدمات روانشناختي دانشگاه مراجعه کرده بودند .د) رفتارهاي جنسي و پيشگيري از بارداري77 :
درصد از دانشجويان کارشناسي و  35/1درصد از دانشجويان مقاطع تكميلي  7تا  5شريک جنسي در طول
تحصيالت خود داشتهاند .بهعالوه ،آنهايي که در طول  37روز گذشته نزديكي داشتهاند 33/3 ،درصد دانشجوي
مقطع کارشناسي و  23/2درصد دانشجوي مقطع تكميلي بودهاند که در همه حاالت از کاندوم استفاده کرده بودند.
ه) مصرف الكل ،توتون و ساير داروها 55/7 :درصد از دانشجويان مقطع کارشناسي و  1/1درصد از دانشجويان
مقاطع تكميلي ،يک روز يا بيشتر در طول ماه گذشته سيگار کشيدهاند و  2/7درصد از دانشجويان کارشناسي و 2/3
درصد دانشجويان مقاطع تكميلي هر روز سيگار ميکشيدند 23/2 .درصد دانشجويان ليسانس و  25درصد
دانشجويان مقاطع باالتر گزارش کردهاند که بعد از مصرف الكل احساس پشيماني داشتهاند .و) ورزش ،تغذيه و
وزن 53/3 :درصد از دانشجويان ليسانس و  52/5درصد دانشجويان مقطع تكميلي در طول هفته  1روز به ورزش
سبک ميپردازند 1/3 .درصد از دانشجويان ليسانس و  3/3درصد از دانشجويان تحصيالت تكميلي ميوهجات و
سبزيجات مصرف ميکنند .در اين مطالعه از ابزاري به نام ( American college health-national
) )college health association (ACHA_NCHAاستفاده شده است که بر پايهي مفهوم نظري
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ارتقاي سالمت 5ساخته شده است .براي ساخت مقياس ملي سيماي زندگي دانشجويان نيز از همين رويكرد
استفاده شد .ارتقاي سالمت ،روند توانمندسازي افراد براي افزايش کنترل ،و بهبود سالمت خود است (سازمان
جهاني بهداشت .)5331 ،براي رسيدن به يک حالت کامل جسمي ،رواني و اجتماعي ،يک فرد يا گروه بايد قادر به
شناسايي و درک آروزها ،برآوردن آنها و يا تغيير و کنار آمدن با محيط باشد .بنابراين ،سالمت نه به عنوان هدف
زندگي ،بلكه به عنوان يک منبع براي زندگي روزمره ديده ميشود .سالمت مفهومي مثبت با تاکيد بر منابع
اجتماعي و فردي ،و همچنين ظرفيتهاي فيزيكي است .بنابراين ،ارتقاء سالمت فقط مسئوليت بخش بهداشت و
درمان نيست ،و فراتر از آن اشاره به سبک زندگي سالم و رفاه دارد .ارتقاي سالمت رويكردي چندگانه و مفهومي
به سالمت است که نه تنها به توانمند شدن و تقويت ظرفيتهاي افراد منجر ميشود ،بلكه تاثيرات اجتماعي،
محيطي و وضعيت اقتصادي روي رفتارهاي سالمت نيز سنجيده ميشود (سازمان جهاني بهداشت .)5331 ،در
نشست سازمان بهداشت جهاني در نوامبر ( )5331در اتاوا ،به تشريح پنج حوزه عمل در ارتقاء سالمت پرداخته
است :ا) سياست جامعه سالم )2 ،ايجاد محيطهاي حمايتي براي سالمت و بهداشت )3 ،توانايي عملكرد جامعه
براي سالمت و بهداشت )2 ،توسعه مهارتهاي شخصي ،و  )1جهتگيري مجدد خدمات مربوط به سالمت.
بررسي اين مولفهها به سياستگزاران امكان برنامهريزي و تصميمگيري بهتر در مورد جوانان که مهمترين قشر
جامعه را تشكيل ميدهند ،فراهم ميکند .براي سنجش هر کدام از اين جنبهها ابزارهاي متفاوتي وجود دارد .گاهي
در مورد يک مولفه بيش از يک ابزار وجود دارد و اين ابزارها عموما باهم همپوشي داشته و يا در تناقض با يكديگر
هستند .بنابراين ،لزوم بازنگري در ابزارهاي موجود ،ساخت و استانداردسازي ابزاري جامع براي غربالگري ابعاد
مختلف زندگي دانشجويان دانشگاههاي ايران ،که بر اساس مدلهاي نظري انجام گرفته و تماميويژگيهاي
روانسنجي الزم در آن لحاظ شده باشد ،خود را به عنوان يک الزام و ضرورت نشان ميدهد .وجود چنين ابزاري
اعتماد به صحت يافتههاي حاصل از پژوهشها را بيشتر مينمايد .همچنين دسترسي به ابزار پژوهشي ملي که
واجد ويژگيهاي روانسنجي الزم باشد ،امكان مقايسهي يافتههاي حاصل از پژوهشهاي مختلف در اين حوزه را
مقدور ساخته و از اين طريق اطالعات ارزشمندي حاصل خواهد آمد .لذا مساله اصلي اين پژوهش ساخت و
اعتباريابي مقياسي بود که بر مبناي مدل نظري ارتقاي سالمت بتواند پاسخگوي نياز سياستگذاران حوزه آموزش
عالي در صف و ستاد باشد.

روش
شرکتکنندگان
جامعه آماري پژوهش حاضر تمام دانشجويان دانشگاههاي وزرات علوم در شهر تهران ميباشد .به منظور بررسي
اعتبار سازه از ميان تمام دانشجويان دانشگاههاي وزارت علوم در شهر تهران ،تعداد  5277نفر به روش تصادفي
طبقهاي بهعنوان نمونه انتخاب شدند .براي مرحله اعتباريابي محتوايي نيز تعداد  22نفر از متخصصين حوزه

5 Health promotion
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سالمت روان و به منظور اعتباريابي صوري تعداد  77نفر از دانشجويان دانشگاههاي تهران انتخاب شدند.پژوهش
در دو مرحله ساخت و اعتباريابي انجام شد .مرحله ساخت مقياس شامل دو مرحلهي تهيه بانک سواالت و
اعتباريابي محتوايي و مرحله نهايي آن اعتباريابي (اعتبار سازه و مالک و پايايي) مقياس بود .داده ها به منظور
بررسي پايايي از طريق آلفاي کرونباخ ،کودرريچاردسون ،و براي تعيين ساختار عاملي از روش تحليل عاملي تاييدي
مورد بررسي قرار گرفتند .جهت اعتبار مالکي از اعتبار مالکي همزمان استفاده شد.

نحوه ساخت ابزار و شیوه اجرا
به منظور ساخت مقياس ملي سيماي زندگي دانشجويان ،برخي از ابزارهاي مهم بينالمللي در اين زمينه شناسايي
شده و ويژگيهاي مهم آن ،جهت طرحريزي ابعاد مورد اندازهگيري در مقياس مورد بررسي قرار گرفت .اين ابزارها
عبارت بودند از:
5
پرسشنامه سبک زندگي ارتقادهنده سالمت (واکر ،سچريست و پندر)5337 ،
2
پرسشنامه ارزيابي سالمت دانشجويان (انجمن ملي سالمت دانشجويان امريكا )2751 ،
پرسشنامه بهزيستي رواني اجتماعي دانشجويان( 3نگووان)2757 ،
پرسشنامه جهاني زمينهيابي سالمت دانشآموزان( 2گزيري)2777،
عالوه بر پرسشنامههاي فوق ،آزمونهاي ديگري که به زبان فارسي موجود بود و به منظور گردآوري خزانه آيتمها
مورد استفاده قرار گرفتند ،به شرح زير ميباشند:
مقياس ملي سالمت رواني دانشجويان (پور شريفي وهمكاران)5333،
کارنامه سالمت جسماني دانشجويان (دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري)
پرسشنامه شيوعشناسي اعتياد در بين دانشجويان (يعقوبي ،طارميان ،پيروي ،و ظفر)5333 ،
پرسشنامه حوزههاي نگراني (تاليس ،آيزنگ و متيو)5332 ،1
پرسشنامه اميد ميلر ( ،MHSميلر و پاورز)5333 ،
پرسشنامه سالمت معنوي پولوتزين و اليسون ()5332
1
چک ليست نشانگان (  ،SCL-90دراگوتيس ،ليپمن و کووي )5371 ،
پرسشنامه رفتارهاي پرخطر( 7محمدخاني)5332 ،5331 ،
پرسشنامه هويت ( 3برزونسكي)5332 ،

)5 Health Promoting Lifestyle Profile(HPLP
)2 American College Health - National College Health Association (ACHA_NCHA
)3 Student’s Psychosocial Wellbeing Inventory(PSWBI
)2 Global School-based Student Health Survey (GSHS-WHO
1 Tallis,Eysenck& Matheews
1 Derogatis, Lipman, & Covi
7 Youth Risk Behavior Survey
)(Beck, Kovacs, & Weissman, 1979
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مقياس انگاره پردازي خودکشي (بک و همكاران)5373 ،
پرسشنامه سالمت عمومي ( ،GHQ-28گلدبرگ و هيلي ير)5373 ،
پرسشنامه عادتهاي مطالعه (  ، PSSHIپالساني و شارمال)2775 ،
چک ليست بهداشت رواني (کومار)5332 ،
پرسشنامه سنجش اوقات فراغت (نيكخواه ،درگزي)5333،
پرسشنامه اعتياد به اينترنت (يانگ)5331 ،
با بررسي پرسشنامههاي فوق و مدلهايي که اين پرسشنامهها بر اساس آن ساخته شده بودند ،چهار حوزه
اصلي مقياس ملي سيماي زندگي دانشجويان به صورت رفتارهاي پرخطر ،سالمت ،مسائل زندگي و حوزههاي
نگراني به همراه مولفههاي مرتبط با هر حوزه تعيين گرديد .پس از نهائيشدن متغيرها و نشانگرهاي مربوط به
ارزيابي آنها ،به تدوين و جمعآوري آيتمها و سوالهاي الزم از ابزارهاي موجود اقدام گرديد .در اين فرايند با برخي
از سازندگان ،مترجمان و محققان مختلف که با اين ابزارها در پژوهشهاي خود کار کرده بودند و امكان دسترسي
به دادههاي پژوهش آنها بود ،تماس برقرار شده و از دادههاي آنها در انتخاب سوالها و مادههاي آنها استفاده شد.
الزم به توضيح است که انتخاب سوالها در صورتي انجام ميشد که مفهوم سوال از نظري و تجربي با خرده-
مقياسي که اين آيتم براي آن در نظرگرفته ميشد ،کامال مرتبط بود .نكته حائز اهميت در انتخاب آيتمهاي مربوط
به پرسشنامه سيماي زندگي دانشجويان ،استفاده از رويكرد ارزشيابي کلي ( )global evaluationبود .در اين
رويكرد ،سوالها به گونهاي طراحي ميشوند که اطالعاتي کلي از هر حوزه را در اختيار بگذارند .براي انتخاب
آيتمهاي پرسشنامه از خزانه آيتم ( ،)Pool Itemsمالکها بر اساس روايي محتوايي آيتمها درنظر گرفته شد.
پس از انتخاب مادههاي مناسب براي هر يک از خردهمقياسها ،خزانهي سوالها براي انتحاب آيتمهاي مناسبتر،
مورد بازبيني مجدد قرار گرفت .در اين مرحله ،با استفاده از نظرات همكاران روانشناس باليني ،روانسنجي و
مشاوران دانشجوئي ،خزانهي سوالها مورد بازبيني ،انتخاب و برخي از آيتمها بازنويسي شدند .پس از پايان يافتن
اين مرحله ،مقياسي با حدود  537آيتم حاصل شد .سپس گروه مجريان و همكاران ،اقدام به بازبينيِ مجدد مقياس
با هدف حذف موارد تكراري آيتمها و انجام ويرايش الزم براي برخي از آيتمها نمودند .در نهايت ،مقياس آماده
شده به منظور بررسي روايي محتوايي در اختيار  22نفر از متخصصان روانشناسي خبره در حوزه سالمت قرار داده
شد تا اعتبار هر يک از آيتمهاي پرسشنامه را در مقياس  5تا  57ارزيابي کنند .در اين مرحله آيتمهايي که ميانه
نمره آنها باالتر از  7بود به عنوان آيتمهاي داراي اعتبار باقي ماندند .در پايان اين مرحله ،نهايتا مقياس پيش-
مقدماتي با تعداد  31سوال براي اجرا در جمعيت  77نفري از دانشجويان آماده و اجرا شد.

نتایج
پس از بررسي اوليه داده ها و رفع خطاها ،تحليل عامل اکتشافي بر اساس مدل نظري اجرا شد .پرسشنامه تهيه
شده براي طرح بر اساس مدل نظري شامل  7بخش اصلي بود:
سبک زندگي (سالمت جسم و عادات غذايي ،تحرک بدني و سبک زندگي سالم)
نگرشها
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رضايتمندي و نگرانيها
هيجانات و احساسات
رفتارها
مصرف مواد
مشخصات دموگرافيک
نتايج تحليل عاملي براي بخشهاي  2تا  1اجرا شده که در هر يک از بخشهاي مذکور به ترتيب  2 ،2 ،3و
 1عامل استخراج شدند که با مدل نظري مطابقت داشت .جدول شماره  5شامل نتايج شاخص کفايت نمونهبرداري
کيسر -ماير -الكين براي بخشهاي  2تا  1است.
جدول  :1شاخص کفایت نمونهبرداری کیسر -مایر -الکین به تفکیک بخشهای مختلف ()5-2
بخش

شاخص KMO

درجه آزادی

نگرش

7/327

73

رضایتمندی و نگرانیها

7/333

513

هیجانات و احساسات

7/323

11

رفتارهای پرخطر

7/371

235

از آنجاکه ،حداقل مقدار شاخص کفايت نمونهبرداري 5کيسر -ماير -الكين( 2کيسر )5372 ،براي کسب اطمينان از
کفايت ماتريس دادهها براي عامل پذيري 7/17 ،3است (تاباچنيک و فيدل ،)2777 ،ميتوان گفت که ماتريس
دادهها داراي مفروضه الزم براي انجام تحليل عاملي است .در ادامه جداول و نتايج مربوط به تحليل عاملي به
تفكيک بخشها ارائه ميگردد .نتايج تحليل عاملي اکتشافي براي بخش دوم (نگرشها) ،شامل  3عامل و حداقل
مقدار بارگذاري هر آيتم بر روي عوامل  ،7/37منجر به استخراج عواملي ميگردد که داراي بيشترين همخواني با
ساختار نظري بخش دوم مقياس است .نتايج تحليل عاملي نشان از وجود سه عامل بود که در مجموع13/23 ،
درصد از واريانس کل مقياس را تبيين ميکنند.
جدول  :2عاملها و مقادیر ارزش ویژه حاصل از تحلیل عوامل بخش ( 2نگرشها) پرسشنامه سیمای زندگی
دانشجویان
عامل

ارزش ویژه

درصد تبیین واریانس

درصد تبیین واریانس تراکمی

یکم

5/278
2/180
1/542

40/603
16/770
11/863

40/603
57/374
69/237

دوم
سوم

5 . sampling adequacy significance test
)2 . Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO
3 . factorability
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از  53آيتم وارد شده براي تحليل عاملي 1 ،آيتم در عامل يكم 2 ،آيتم بر روي عامل دوم و  3آيتم در عامل سوم
بارگذاري بيشتري داشتند .جدول  ،3آيتمهاي بارگذاري شده در هر يک از عاملها را به ترتيب اهميت نشان مي

دهد.
جدول  :3شماره آیتمهای بارگذاری شده در هر یک از عاملها به ترتیب اندازه بار
عامل

شماره آیتم

يكم (نگرش مذهبي)
دوم (حمايت اجتماعي)
سوم (حمايت خانواده)

52-52-53-55-57-3
1-7-1-3
2-3-5

نتايج تحليل عاملي اکتشافي براي بخش سوم (رضايتمندي و نگرانيها) شامل  2عامل و حداقل مقدار بارگذاري
هر آيتم بر روي عوامل  ،7/1منجر به استخراج عواملي ميگردد که داراي بيشترين همخواني با ساختار نظري
بخش سوم مقياس است .نتايج تحليل عاملي نشان از وجود سه عامل بود که در مجموع 13/55 ،درصد از واريانس
کل مقياس را تبيين ميکنند.
جدول  :4عاملها و مقادیر ارزش ویژه حاصل از تحلیل عوامل بخش  3مقیاس سیمای زندگی دانشجویان
ارزش ویژه

عامل

درصد تبیین واریانس

یکم

1/372

33/041

دوم

3/153

20/070

درصد تبیین واریانس تراکمی

33/041
53/111

از  53آيتم وارد شده براي تحليل عاملي 55 ،آيتم در عامل يكم و  7آيتم بر روي عامل دوم بارگذاري بيشتري

داشتند .جدول  1آيتمهاي بارگذاري شده در هر يک از عاملها را به ترتيب اهميت نشان ميدهد.
جدول  :5شماره آیتمهای بارگذاری شده در هر یک از عاملها به ترتیب اندازه بار
عامل

شماره آیتم

يكم (نگرانيها)
دوم (رضايتمندي)

1-57-2-1-3-7-3-2-5-3-55
3-2-2-1-1-7-5

نتايج تحليل عاملي اکتشافي براي بخش چهارم (هيجانات و احساسات) شامل  2عامل و حداقل مقدار بارگذاري هر
آيتم بر روي عوامل  ،7/2منجر به استخراج عواملي ميگردد که داراي بيشترين همخواني با ساختار نظري بخش
چهارم مقياس است .نتايج تحليل عاملي نشان از وجود دو عامل بود که در مجموع 13/55 ،درصد از واريانس کل

مقياس را تبيين ميکنند.
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جدول  :6عاملها و مقادیر ارزش ویژه حاصل از تحلیل عوامل بخش  4مقیاس سیمای زندگی دانشجویان
درصد تبیین واریانس

درصد تبیین واریانس تراکمی

عامل

ارزش ویژه

یکم

5/947

33/041

33/041

دوم

3/613

20/070

53/111

از  55آيتم وارد شده براي تحليل عاملي 1 ،آيتم در عامل يكم و  1آيتم بر روي عامل دوم بارگذاري بيشتري
داشتند .جدول  ، 1آيتمهاي بارگذاري شده در هر يک از عاملها را به ترتيب اهميت نشان ميدهد.
جدول  :7شماره آیتمهای بارگذاری شده در هر یک از عاملها به ترتیب اندازه بار
عامل

شماره آیتم

يكم (هيجانات منفي)
دوم (مشكالت روان تني)

2-2-1-5-3-1
3-3-57-55-7

نتايج تحليل عاملي اکتشافي براي بخش پنجم (رفتارهاي پرخطر) شامل  1عامل و حداقل مقدار بارگذاري هر آيتم
بر روي عوامل  ،7/22منجر به استخراج عواملي ميگردد که داراي بيشترين همخواني با ساختار نظري بخش
پنجم مقياس است .نتايج تحليل عاملي نشان از وجود پنج عامل بود که در مجموع 12/33 ،درصد از واريانس کل
مقياس را تبيين ميکنند.
جدول  :8عاملها و مقادیر ارزش ویژه حاصل از تحلیل عوامل بخش ( 5رفتارهای پر خطر) مقیاس سیمای زندگی
دانشجویان
درصد تبیین واریانس

درصد تبیین واریانس تراکمی

عامل

ارزش ویژه

یکم

3/101

14/095

14/095

دوم

2/234

10/156

24/251

سوم

2/162

9/827

34/078

چهارم

2/107

9/577

43/655

پنجم

1/920

8/726

52/381

از  22آيتم وارد شده براي تحليل عاملي 3 ،آيتم در عامل يكم 2 ،آيتم روي عامل دوم 3 ،آيتم روي عامل سوم3،
آيتم روي عامل چهارم و  7آيتم روي عامل پنجم بارگذاري بيشتري داشتند .جدول  3آيتمهاي بارگذاري شده در
هر يک از عاملها را به ترتيب اهميت نشان ميدهد.
جدول  .9شماره آیتمهای بارگذاری شده در هر یک از عاملها به ترتیب اندازه بار
عامل

شماره آیتم

يكم (رابطه با جنس مخالف)
دوم (آزار ديدگي )
سوم (تمايالت خودکشي)
چهارم (خشونت)
پنجم (رانندگي پرخطر)

52-53-55_5
57-3-52-3
51_5 -51 -51_2
2-1-1
5_5-5_3-5_1-5_2-5_5-2-3
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباريابي اوليه مقياس ملي سيماي زندگي دانشجويان انجام شد .براي اين منظور
با مطالعه پيشينه پژوهشي و ادبيات گذشته ،ابتدا ابزارهاي بينالمللي که در پژوهشها به شكل گسترده مورد
استفاده قرار ميگرفت ،شناسايي شده و با الگوبرداري از اين ابزارها چهار حوزه اصلي مقياس ملي سيماي زندگي
دانشجويان به صورت رفتارهاي پرخطر ،سالمت ،مسائل زندگي و حوزههاي نگراني به همراه مولفههاي مرتبط با
هر حوزه تعيين گرديد .با در نظر گرفتن بازبينيها و حذف موراد اضافي و ويرايشهاي انجام شده در نهايت نسخه
پيشمقدماتي  31آيتمي از اين ابزار براي اجرا آماده شد .در ادامه با بررسي روائي آيتمها و پاسخ به اين پرسش که
آيا ميتوان آيتمهاي بارگذاري شده بر روي عاملها را به عنوان شاخصهاي مناسب از سازههاي مورد نظر در هر
يک از خرده مقياسها در نظر گرفت يا نه ،اقدام به بررسي محتوايي آيتمها شد .شواهد موجود نشانگر آن بود که
ميتوان هر يک از آيتمها را نشانهاي بر روائي خرده مقياسها و در نتيجه کل بخشهاي  5تا ( 1نگرش ،رضايت-
مندي و نگرانيها ،هيجانات و احساسها و رفتارهاي پرخطر) مقياس ملي سيماي زندگي دانشجويان دانست.
روابط بين متغيرهاي اصلي تحقيق بعد از تحليل عاملي اکتشافي و بررسي روايي مالکي پيشبين بدست آمده از
ضريب همبستگي پيرسون نشان داد بين مولفههاي حاصله رابطه معناداري وجود دارد .در مجموع ميتوان اظهار
نمود نسخه اوليه مقياس ملي سيماي زندگي دانشجويان از ويژگيهاي روانسنجي مناسبي برخوردار بوده و قابليت
استفاده در پژوهشهاي مرتبط با دانشجويان و جوانان را داراست.
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