Journal of Behavioral Sciences
Vol. 9, No. 1, Spring 2015
Pages: 71-75

Investigating the factor analysis, reliability, and validity of the
multidimensional student’s life satisfaction scale
Sadati-Firoozabadi S. PhD


Exceptional Psychology Department, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran
Received: 2013.4.15

Accepted: 2015.3.7

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investigate the factor structure, validity and
reliability of the multidimensional student’s life satisfaction.
Method: This study had a correlation design. The sample consisted of 677 high school students
which were selected by a multi stage cluster sampling in Shiraz city. The participants completed
the multidimensional student’s life satisfaction scale. Data were analyzed by using factor
analyses and correlation.
Results: By using the alpha Cranach's the internal consistency of this scale were, 0/86, 0/81.
0/83,0/79 and 0/76 for self, family, school, friend and environment living life satisfaction and
the mean of three week test- retest coefficient was 0.82. The results of the factor analysis
revealed that MSLS is a multidimensional instrument with five distinct and related factors
including self, family, school, friends and environment living satisfaction. In addition, goodness
of fit indices of confirmatory factor analysis confirmed the 5 extracted factors.
Conclusion: The multidimensional student’s life satisfaction scale (MSLS) has an appropriate
reliability and validity and is a suitable scale for research and clinical applications.
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چکیده
مقدمه :هدف پژوهش حاضر ،تبیین شاخصهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانشآموزان بوده است.
روش :روش تحقیق از نوع همبستگی بود 255 .دانشآموز به شیوه نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای از دبیرستانهای شهر شیراز انتخاب
شدند و به تکمیل مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی پرداختند .داده های بدست آمده به شیوه تحلیل عاملی و همبستگی مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :به منظور تعیین اعتبار آزمون از دو روش بازآزمایی و همسانی درونی استفاده شد .نتایج تحلیل عامل نشان داد که این مقیاس دارای
پنج مؤلفه رضایت از خود ،دوستان ،مدرسه ،خانواده و رضایت از محیط میباشد .بعالوه ،شاخصهای برازش تحلیل عامل تاییدی وجود عوامل
پنجگانه را تایئد کرد .نتایج همسانی درونی برای پنج مؤلفه ذکر شده با استفاده از آلفای کرونباخ برابر ضرایب  0/0،51/63، 0/67 ،0/62و0/52
بود که حاکی ازاعتبار مناسب آزمون است .بعالوه نتایج نشان داد بین دو بار اجرا مقیاس بعد از سه هفته میانگین ضریب همبستگی 0/66
بدست آمد.
نتیجهگیري :مقیا س چند بعدی رضایتمندی از زندگی دارای اعتبار و روایی مناسبی است و از این مقیاس می توان در موقعیت بالینی و
پژوهشی استفاده نمود.
کلید واژهها :رضایتمندی از زندگی ،اعتبار ،روایی ،تحلیل عاملی
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مقدمه
در سالهای قبل و بعد از جنگ جهانی دوم ،تمرکز روان شنا سان
بی شتر بر شرایط مر ضی و رواننادر ستی بوده ا ست .اما با ظهور
مکتب انسانگرایی و نظریه مازلو در سال 7120تمایل به تحقیقات
درباره جنبههای مثبت وجودی انسان رو به فزونی گرفت .محققان
زیادی سعی کردند این جنبههای مثبت را مورد ارزیابی قرار دهند.
به خ صوص از زمانی که سلیگمن ریا ست انجمن روان شنا سی
امری کا را بر ع هده گر فت ،پژوهش در زمی نه جن به های مث بت
وجودی ان سان بی شتر مورد توجه واقع شد ] .[7یکی از سازههای
مهم در روانشننناسننی مثبت نگر سننازه بهزیسننتی اسننت ].[3 ,6
بهزیسنننتی دارای دو مؤلفه کلی شنننامل مؤلفه عا فی و مؤلفه
شننناختی میباشنند .مؤلفه عا فی شننامل دو بعد ،داشننتن عوا
مثبت و نداشتن عوا منفی است .بر اساس مؤلفه عا فی ،افراد
با اح ساس بهزی ستی باال عمدتاً هیجانات مثبت را تجربه میکنند
و وقایع زندگی خود را مثبت ارزیابی میکنند؛ در حالی که افراد با
احسننناس بهزیسنننتی پایین وقایع زندگی خود را نامرلوب ارزیابی
میکنند و بیشتر هیجانات منفی نظیر خشم ،اضرراب و افسردگی
را تجربه مینمایند ] .[2-4درارتباط با مؤلفه شنننناختی ،مفهوم
رضایت از زندگی مررح است .رضایت از زندگی به عنوان قضاوت
شنننناختی در مورد کیفیت زندگی فرد به ور عام و خاص تعری
شده ا ست ] .[5باید متذکر شد که این سه مؤلفه بهزیستی ،باهم
در ارتباط میبا شند .در مجموع بهزی ستی نوعی اح ساس مثبت و
رضننایتمندی عمومی از خود و دیگران در حوزههای مختل نظیر
خانواده ،شنننول و ازدوات ،تعری شنننده اسنننت .عوا به عنوان
انباشت پاسخهای هیجانی به موقعیت خاص تعری شده است؛ در
صورتی که شاخص ر ضایت از زندگی به عنوان مؤلفه شناختی و
ارزیابی شناختی تعری شده ا ست ] .[7 ,4ارزیابی کلی از زندگی
یا ارزیابی از جنبه های خاص از زندگی مانند روابط با دوسنننتان،
خانواده ،جزء مؤلفههای رضننایت از زندگی میباشنند .گزارشننی که
افراد ازمیزان رضننایت از زندگی خود میدهند .بر اسنناس مقایسننه
بین معیار های که خودتعیین کردهاند و معیارهای که از شنننرایط
زندگی درک کردهاند ،میبا شد .مؤلفه ر ضایت از زندگی پایدارتر از
جنبههای عا فی میباشننند ] .[6 ,5رضنننایت از زندگی پایین با
نشانگان افسردگی ،رفتارهای خشونت گرا و مشکالت اجتماعی و
روانشناختی مانند خودکشی ،تفکرات خودکشی ،عزت نفس پایین
و روابط شکننده بین فردی در ارتباط ا ست ] .[70 ,1در صورتی
که رضایت باال از زندگی عامل مهمی برای رشد ،حفظ سالمت و
پیشگیری از بسیاری از اختالالت روانشناختی است ].[77 ,70
برای اندازهگیری رضایت از زندگی ابزارهای مختلفی راحی شده
است که میتوان به بیان سه مقیاس اشاره کرد :ال  -مقیاس
رضایتمندی از زندگی دانش آموزان هیوبنر :شامل هفت گویه
میباشد و برای گروه سنی  5-76مناسب میباشد .ب -مقیاس
چندبعدی رضایتمندی از زندگی دانشآموزان :این مقیاس دارای 40
ماده است که  7بعد رضایت از خود ،رضایت از خانواده ،دوستان،

رضایت در مدرسه و رضایت از زندگی و محله را اندازه میگیرد.
ت -مقیاس کوتاه چندبعدی رضایتمندی از زندگی دانشآموزان :این
همان مقیاس چندبعدی رضایتمندی از زندگی دانشآموزان است
که به جای  40آیتم ،هیوبنر آن را مختصر کرده و  7آیتم بر اساس
 7بعد آزمون راحی کرده است ] .[76هیوبنر ] [73 ,76در مدل
نظری خود ،رضایت از زندگی را سازه ای چند بعدی میداند به
همین منظور وی برای ارزیابی رضایت از زندگی در دانشآموزان
ابزاری ساخته که  7بعد رضایت از زندگی را میسنجد که این ابعاد
عبارتند از :رضایت از خود ،رضایتمندی از خانواده ،دوستان ،رضایت
در مدرسه و رضایت از زندگی محیری و محله.
ویژگیهای روانسنجی این مقیاس توسط پژوهشهای زیادی مورد
مرالعه قرار گرفته است از جمله ] .[74-76نتایج پژوهشها نشان
دادهاند که اعتبار این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ در دامنه
 0/56تا  0/66برای  7حوزه و از  0/13تا  ./10برای نمره کل
میباشد .همچنین اعتبار آن با استفاده از بازآزمایی در دامنهای از
 0/10تا  0/50گزارش شده است ] .[72 ,77 ,73روایی آن نیز با
استفاده از همبستگی این مقیاس با سایر مقیاسهای سنجش
بهریستی مرلوب گزارش شده است ].[75
با این وجود ،ذکر این نکته الزم است که برای بررسی مفهوم
رضایت از زندگی نیاز به مرالعات بین فرهنگی میباشد چرا که
فرهنگ بر روی رشد شناختی ،هیجانی و اجتماعی دانشآموزان و
سالمت آنها در خانه و مدرسه اثر میگذارد .لذا با توجه به مباحث
ذکر شده ،بررسی ویژگیهای روانسنجی ابزار مبتنی بر بافت ایرانی
امری ضروری است ،زیرا اگر ابزار از مشخصههای مرلوب برای
سنجش رضایت از زندگی برخوردار نباشد ،نتایج بدست آمده از
لحاظ علمی قابل اتکا نیست .لذا پژوهش حاضر به رواسازی و
اعتباریابی و بررسی ساختار عاملی رضایت از زندگی در دانش
آموزان شیراز میپردازد.

روش
روش تحقیق از نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش را
کلیه دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز تشکیل می دهد .برای
انتخاب نمونه ،با توجه به نظر متخصصان ناحیه  6و  3آموزش و
پرورش شهر شیراز ،فهرست اسامی مدارس متوسره (دخترانه و
پسرانه) این ناحیه بررسی شد و  6مدرسه از بین آنها به صورت
تصادفی خوشهای انتخاب شدند .دانشآموزان یک کالس از هر
کدام از پایههای اول تا سوم متوسره در مدارسی که دارای چندین
کالس در پایههای مختل بودند ،به روش نمونهگیری خوشهای
چند مرحلهای به عنوان آزمودنیهای پژوهش حاضر مشخص شدند
که مقیاس را تکمیل میکردند .مقیاس در اختیار  567دانشآموزان
متوسره قرار داده شد که تعداد  46مقیاس به دلیل مخدوش بودن
از نمونه کنار گذاشته شدند و بدینسان کل شرکت کنندگان در
پژوهش حاضر  255نفر ( 367دختر و  612پسر) بودند .کلیه شرکت
کنندگان در پژوهش به مقیاس چند بعدی رضایتمندی از زندگی
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پاسخ دادند.
مقیاس رضاایت از زنادگي هیاوبنر :ابنزاری کنه سناختار و
اعتبننار آن مننورد بررسننی قننرار گرفننت ،مقینناس رضننایت از
زندگی هیوبنر بود ] .[77این مقیناس ینک ابنزار خنود گزارشنی
بنرای سننجش رضننایت از زنندگی کودکننان و نوجواننان سننن 6
تننا  76سننال سنناخته شننده اسننت .ایننن مقینناس دارای  40گویننه
می باشد و بصورت ین لیکرتنی  7درجنه ای منی باشند .اینن
مقیاس رضنایتمندی ذهننی داننشآمنوز را در  7حنوزه (خنانواده،
دوسننتان ،مدرسننه ،محننیط زننندگی و خننود فننرد) مننورد ارزیننابی
قننرار مننیدهنند کننه هننر حننوزه شننامل چننندین گویننه مننیباشنند.
میننزان آلفنننای کرونبنناخ در مرالعنننات بننین  0/24تنننا 0/66
گزارش شده است .همچننین نتنایج تحلینل عناملی نینز گوینا 7
عامنل منیباشند ] .[75 ,72 ,73بنه منظنور اجنرای ابنزار و
روانسازی آن ابتدا مقیناس توسنط دو نفنر از متخصصنان زبنان
انگلیسنی بنه فارسنی برگرداننده شند ،سنسس ترجمنه برگنردان
انجام شد .مشکالت مربوط به ترجمنه گوینههنا بررسنی و رفنع
شند .ینک مرالعنه مقندماتی مقیناس ترجمنه شنده در اختینار
ینک نموننه  40نفنری از داننشآمنوزان قنرار گرفنت .پنس از
جمعآوری مقیناسهنا واژگنانی کنه بنرای داننشآمنوزان قابنل
فهنم نبنود بازنویسنی شند و بنا نزدیکتنرین واژه جنایگزین
گردیند .مقیناس اصنالح شنده نهنایی در اختینار  567نفنر از
داننشآمنوزان قنرار داده شند کنه تعنداد  46مقیناس بنه دلینل
مخدوش بودن از نمونه کننار گذاشنته شندند و بندینسنان کنل
شننرکت کنننندگان در پننژوهش حاض نر  255نفننر ( 367دختننر و
 612پسننر) بودننند کننه بننه مقینناس چننند بعنندی رضننایتمندی از
زندگی پاسخ دادند.

یافتهها
اعتبار مقیاس رضااایت از زندگي هیوبنر :به منظور بررسنننی
اعتبار از روش آلفای کرونباخ و دوباره سنجی ا ستفاده شد .نتایج
ضننرایب آلفای کرونباخ برای مؤلفههای رضننایت از خود ،خانواده،
مدر سه ،دو ستان و ر ضایت از خود به ترتیب ضرایب آلفای ،0/62
0/51 ،0/63 ،0/67و 0/52بد ست آمد .به منظور برر سی اعتبار به
روش دوباره سنننجی مقیاس دوبار به فاصننله زمانی  60روز روی
یک گروه نمونه اجرا شننند که میانگین همبسنننتگی در دوبار اجرا
برای مؤلفه های رضننایت از زندگی  0/66بدسننت آمد که این این
مساله نشانگر اعتبار این مقیاس دارد.

روایي مقیاس رضایت از زندگي هیوبنر :جهت بررسی روایی
نسخه فارسی رضایت از زندگی قبل از تحلیل عاملی الزم بود وجود
رابره هم خری چندگانه بین مؤلفههای مورد بررسی قرار گیرد.
بدین منظور در جدول  7نتایج همبستگی بین مؤلفهها آمده است.
همانرور که مالحظه میشود ،همبستگی بین مؤلفههای رضایت از
زندگی دامنه  0/67تا  0/24را نشان میدهد که همگی کمتر 0/60
میباشد .لذا رابره هم خری چندگانه وجود ندارد .بنابراین انجام
تحلیل عاملی قابل دفاع است .در پژوهش حاضر به منظور تعیین
روایی مقیاس ،از روش تحلیل عاملی به شیوه مؤلفههای اصلی
استفاده گردید .این روش ،از جمله روشهای اکتشافی در تحلیل
عامل به شمار می رود و هدف از این نوع تحلیل تعیین ساختار
عاملی موجود در مقیاس می باشد .مقدار شاخص  KMOبرابر با
 0/65و همچنین مقدار عددی شاخص  2در آزمون کرویت بارتلت
برابر با  3745/6و در سرح  0/0007معنیدار بود ،که نشانگر کفایت
نمونه و متویرهای انتخاب شده برای انجام تحلیل عاملی میباشد.
پس از حصول ا مینان از نسبت کفایت نمونه گیری محتوا و
معناداری ماتریس ا العات ،براساس نمودار سنگریزه (صخرهای)
و درصد واریانس مورد محاسبه توسط عوامل و ارزش ویژه باالتر
از یک ،نتایج تحلیل عوامل به روش مؤلفههای اصلی ،با چرخش
واریماکس مؤید وجود  7عامل در مقیاس بود که نتایج آن در جدول
شماره  6به همراه بار عاملی گویهها آورده شده است.
همانگوننننه کنننه نتنننایج جننندول گوینننا اسنننت .عامنننل اول
(رضننایتمندی از خننود) بننا ارزش ویننژه  3/76توجیننه کننننده
77/6درصنند واریننانس کننل اسننت .عامننل دوم (رضننایتمندی از
خننانواده) بننا ارزش ویننژه  6/64توجیننه کننننده  70/76درصنند
وارینانس کنل اسننت .عامنل سنوم (رضننایتمندی از دوسنتان) بننا
ارزش ویننژه  6/35توضننیح دهنننده  70/77درصند واریننانس کننل
بننوده اسننت .عامننل چهننارم (رضننایتمندی از مدرسننه) بننا ارزش
ویننژه  6/77توضننیح دهنننده  1/6درصنند واریننانس کننل بننوده
است .در نهاینت عامنل پننجم (رضنایتمندی از محلنه) بنا ارزش
ویننژه  7/12توضننیح دهنننده  1/4درصنند واریننانس کننل بننوده
است .در مجمنوع  77/21درصند وارینانس مقیناس توسنط اینن
پنج عامل تبیین شنده اسنت .بنا توجنه بنه شنواهد ذکنر شنده و
بار عاملی گویههنا ،مقیناس منذکور از رواینی مناسنبی برخنوردار
اسنت .بننه منظننور تاییند عامننلهننای اسنتخرات شننده از مقینناس
 40سننوالی ،تحلیننل عامننل تایینندی بننا اسننتفاده از نننرم افننزار
لیزرل استفاده شد.

جدول  .1ماتریس همبستگی مؤلفه های رضایتمندی از زندگی
متغیر

.7رضایتمندی از خود

1

2

3

7
*0/75

7

 .3رضایتمندی از دوستان

*0/73

*0/65

7

 .4رضایتمندی از مدرسه

*0/35
*0/75

*0/47
*0/43

*0/32
*0/43

 .6رضایتمندی از خانواده

 .7رضایتمندی از محله

4

5
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جدول .2نتایج تحلیل عاملی به همراه بار عاملی سوالهای مقیاس رضایتمندی از زندگی
عامل ( )1رضایتمندي

عامل( )2رضایتمندي از

از خود

بار عاملی
سوال
0/45
7
0/74
6
0/75
7
0/26
70
0/22
74
0/71
75
0/57
33
0/75
37
0/22
36
ارزش ویژه 3/76
درصد واریانس 77/6

عامل( )3رضایتمندي از

خانواده

سوال
5
6
76
71
67
66
30
32

عامل( )4رضایتمندي از

دوستان

بار عاملی
0/27
0/72
0/45
0/56
0/22
0/42
0/73
0/50

سوال
4
77
76
72
63
64
61

6/64
70/76

عامل( )5رضایتمندي از

مدرسه

بار عاملی
0/21
0/72
0/24
0/71
0/53
0/27
0/25

سوال
3
2
1
73
60
66
67
62

6/35
70/77

بار عاملی
0/22
0/76
0/44
0/26
0/76
0/53
0/76
0/46
6/77
1/6

محله

بار عاملی
0/56
0/25
0/76
0/72
0/27
0/21
0/42
0/31

سوال
77
65
37
36
34
35
31
40
7/12
1/4

جدول  .3مشخصه های برازش مدل
CFI

NFI

GFI

AGFI

RMSEA

0/15

0/16

0/17

0/17

0/007

مشخصات حاصل از اجرای این تحلیل برای بررسی مرلوبیت
عوامل استخرات شامل مجذور کا ( )2شاخص نیکویی برازش
( ، )GFIشاخص تعدیل شده نیکویی برازش ( )AGFIو شاخص
جذر برآورد واریانس خرای تقریب ( )RMSEAمورد محاسبه قرار
گرفت که نتایج در جدول 3آمده است.
همانرور که در جدول دیده میشود و با توجه به مشخصههای
نکویی برازش که درجدول  3گزارش شده مدل پنج عاملی از سرح
برازش نسبتاً خوبی برخوردار است که این مساله نشانگر صحت
نتایج تحلیل عامل با روش واریماکس است.

بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی اعتبار و روایی مقیاس رضایتمندی از
زندگی دانشآموزان بود که برای اولین بار ویژگی فنی نسخه
فارسی مورد بررسی قرار گرفته است .به منظور بررسی اعتبار
مقیاس از روشهای دوباره سنجی و آلفای کرونباخ استفاده شد.
هدف از محاسبه اعتبار از ریق دوباره سنجی عالوه بر ویژگیهای
اعتبار مقیاس ،سنجش میزان اعتبار مقیاس در ول زمان و در
روش آلفای کرونباخ سنجش ثبات درونی آن است .با توجه به
یافتههای بدست آمده میتوان بیان نمود که این مقیاس از ثبات
درونی نسبتاً مرلوبی برخورداراست ،به ویژه پس از حذف گویههای
که همبستگی پایین داشتند ،ضریب آلفا نیز افزایش یافت .در
پژوهش حاضر باالترین ضریب آلفا مربوط به رضایتمندی از خود
 0/62بود و کمترین آن مربوط به رضایتمندی از محیط و
رضایتمندی از دوستان با ضرایب  0/52و  0/51بودند .در پژوهش
] [75بیشترین ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب در شاخصهای
رضایت از خانواده ،خود ،مدرسه و دوستان دیده شد و کمترین آن
مربوط به رضایتمندی از محیط بود که نتایج این پژوهش با قسمت

دوم یافتههای آنها همخوانی دارد .اما با قسمت اولیه ان متفاوت
است چرا که در نسخه ایرانی بیشترین ضریب آلفا به ترتیب برای
خود ،خانواده ،مدرسه بدست آمد و کمترین آن نیز برای شاخص
رضایتمندی از محیط و دوستان بدست آمد .این تفاوت در مقدار
آلفای کرونباخ را میتوان ناشی از تفاوت فرهنگی پاسخ دهندگان
دانست .یکی از دالیل آن ضع یادگیری گروهی و مشارکتی در
نرام آموزشی ما میباشد به همین دلیل همساالن تعامالت
تحصیلی کمتری با هم دارند و این مساله در افت ضریب آلفای
رضایت از دوستان و محیط اثر گذاشته است.
به منظنور بررسنی رواینی مقیناس از تحلینل عامنل اکتشنافی و
تایینندی اسننتفاده شنند کننه نتننایج بیننانگر ایننن بننود کننه مقینناس
مذکور در فرهننگ ایراننی نینز از  7مؤلفنه برخنوردار اسنت کنه
تحلیل عامل تاییدی نینز اینن مسناله را تاییند منیکنند .امنا بنا
انجننام تحلیننل عامننل  7سننوال رضننایتمندی از دوسننتان در فننرم
اولیننه روی عامننل رضننایتمندی از خننود بننار گرفننت و عامننل
رضننایتمندی از خننود شننامل  1گویننه و بقیننه هننر کنندام دارای 6
گویه می باشند .بنا توجنه بنه نتنایج جندول  3منیتنوان بینان
نمننود کننه بننین دادههننا و منندل پنننج عنناملی رضننایت از زننندگی
بننرازش مرلننوبی وجننود دارد .ایننن امننر موینند آن اسننت کننه
گویه های تعیین شنده بنه نحنو مرلنوب معنرف صنفت مکننون
مننورد نظننر هسننتند .بنننابراین نسننخه فارسننی ایننن مقینناس از
روایننی مرلننوبی برخننوردار اسننت .بننه دیگننر بیننان ایننن مقینناس
همان چیزی را می سننجد کنه بنرای سننجش آن سناخته شنده
اسننت .ایننن یافتننه کننه رضننایت از زننندگی دارای پنننج مؤلفننه
اسننت بننا تحقیقننات ] [76 ,72 ,73 ,76همسننو اسننت .در هننر
صورت برور کلی نتایج اینن پنژوهش نینز از اینن اینده حماینت
مننیکننند کننه مقینناس مننذکور از اعتبننار و روایننی مناسننبی
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.آموزشی و تربیتنی و بنرای کودکنان و نوجواننان اسنتفاده نمنود
بنننابراین پژوهشننگران و روانشناسننان مدرسننه مننیتوانننند بننرای
کمننک بننه مسننایل تربیتننی و پژوهشننی در محننیط آموزشننی و
.بالینی از این مقیاس استفاده نمایند
 از تمامی دانشآموزان شهر شیراز که در این:تشکر و قدرداني
. تشکر و قدردانی به عمل میآید،تحقیق شرکت کردهاند

.برخوردار است

نتیجهگیري
مقینناس رضننایت از زننندگی هیننوبنر از روایننی و اعتبننار مناسننبی
برخننوردار اسننت و مننیتننوان از ایننن ابننزار بننه منظننور شناسننایی
میننزان رضننایت از زننندگی (در حننوزههننای گوننناگون مانننند
 مدرسننه و محننیط ا ننراف) در محننیطهننای، دوسننتان،خننانواده
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