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 آموزان   دانش رضایت از زندگیمقیاس چندبعدی اعتباریابی
 

  *محمدعلی زکیدکتر 

 
 چکیده

 .  انجام شده استعنوان شاخص نگرش مثبت نسبت به زندگی بهزندگی از میزان رضایت  این پژوهش با هدف بررسی :هدف
بـا سـه گـرایش    )  پسـر 100 دختـر و  100(ی آمـوز دبیرسـتان    دانـش 200بـر روی   (MSLSS) رضـایت از زنـدگی      مقیاس چندبعدی : روش

هـای سـه و پـنج     از ناحیـه  تصادفی -ای   چندمرحله-ای گیری خوشه تحصیلی ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی که به روش نمونه    
طرفـه و    نس یـک  ، ضریب همبستگی پیرسـون و تحلیـل واریـا          tکمک آزمون آماری      ها به   داده. انتخاب شده بودند، انجام شد    شهر اصفهان   

 . تحلیل عاملی، تحلیل گردیدند
افزون بر آن .  بود884/0و844/0، 863/0 ترتیب آموزان دختر به آموزان پسر و دانش ها، بین دانش  آلفای کرونباخ در کل آزمودنی:ها یافته

) علـوم انسـانی     و  ، علـوم تجربـی    ریاضـی (تحصـیلی   گرایش  تفکیک سه     چنین به   و هم ) پنج سه و (پایایی ابزار بر حسب دو ناحیه آموزشی        
ی لتحلیل عـام  . بودنیز مطلوب   ) محیط زندگی  دوستان، خود، مدرسه، خانواده و    (گانه ابزار پژوهش      پنجهای    مقیاس  پایایی پاره . مطلوب بود 

 . توان به پنج عامل کاهش داد که بازگوکننده روایی سازه است های ابزار را می نشان داد که گویه
 .کار برد آموزان دبیرستانی شهر اصفهان به عنوان ابزاری پایا برای دانش توان به ین مقیاس را میا :گیری نتیجه

 
 آموزان دانش مقیاس چندبعدی رضایت از زندگیآموزان،  ، اعتباریابی، دانشاز زندگیرضایت  :کلیدواژه

 
 مقدمه

هـای بهداشـت روانـی میـزان رضـایت از             یکی از شـاخص   
ارزیـابی  نگـرش فـرد،     ضایت زنـدگی،    از ر مراد  . زندگی است 

هـای   نسبت به کلیت زندگی خود و یـا برخـی از جنبـه               عمومی
  اسـت   تجربـه آموزشـی     و چون زندگی خانوادگی   هم،  زندگی

  ).1999، 4 و اسمیت3، لوکاس2، سان1دینر(

ســازه روانشــناختی هــای انجــام شــده پیرامــون  در بررســی
 سـه بعـدی     دهه گذشته، مـدل    احساس خوشبختی ذهنی در دو    

ــت،     ــارت از احســاس مثب ــه عب ــی ک ــبختی ذهن احســاس خوش
 اسـت، مـورد توجـه بـوده         زنـدگی  رضایت از  احساس منفی و  

متفـاوت   دیگر بعد دو زندگی از  ذهنی رضایت از   تصور. است
حالی  ای شناختی است در    زندگی بیشترمقوله  رضایت از . است
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ر شـما   عاطفی بـه   ای احساسی و   مثبت مقوله  که احساس منفی و   
ــد  مــی ــر، (رون ــونز؛1984داین ــر،  و 1 ادم ــه، 1985داین  نقــل از ب

ــپون ــکی  و2گرینس ــندی و .)1998، 3ساکلوفس ــاس خرس   احس
 های نگرش مثبـت افـراد       لفهؤم های زندگی، از    جنبه رضایت از 

 رضـایت از  . کننـد   نسبت به جهانی است که درآن زندگی مـی        
ــا ــدگی ب ــا ارزش زن ــا  ه ــاط نزدیــک ام ــده ارتب  و ای دارد پیچی
ــا ــراد ییمعیاره ــه اف ــر  ک ــود   ب ــی خ ــه آن درک ذهن  از را پای
 . کنند، متفاوت است  ارزیابی مییخوشبخت

زندگی هدف برتـر زنـدگی       رضایت از  و   تجربه شادکامی 
راه  ناخرسندی اغلب مانعی در    رود و احساس غم و      شمار می   به

 نقـل از  بـه ، 1993، 4آنـاس (شـوند     شمرده می  ف فرد یانجام وظا 
زنـدگی بازتـاب تـوازن       رضایت از ). 2001،  6یوبنر و ه  5الگلین

بـه بیـان    . باشـد   مـی  وضـعیت فعلـی او     میان آرزوهای شخص و   
وضعیت عینـی    و سطح آرزوهای فرد  میان  دیگر هرچه شکاف    

اینگهـارت،  (یابـد     کـاهش مـی   او  وی بیشترگردد، رضایتمندی    
1373 .( 

 زنـدگی در   زمینـه رضـایت از     های انجام شـده در      پژوهش
از تلقـی مثبـت      نشان داده است کـه رضـامندی و        انانبین نوجو 
 متفـاوت   آموزان کامالً  دانش  درگروه سنی نوجوانان یا    زندگی

ــت و  از ــاالن اسـ ــژوهش در بزرگسـ ــد  پـ ــه نیازمنـ ــن زمینـ  ایـ
رضایتمندی نوجوانـان   . های ویژه آنان است     لفهؤنمودن م  لحاظ

گسترش دامنه رضـایت آنـان بـه         ساز  زمینه از زندگی جوانان   و
فرهنگـی   های گوناگون اقتصـادی، اجتمـاعی، سیاسـی و         وزهح

مشکالت رفتاری، ناامیدی، اضـطراب،   و ها  افزایش تنش . است
 اسـت کـه   از زنـدگی  منفـی نارضـایتی      افسردگی ازجمله آثـار   

جـویی اجتمـاعی،    چون کاهش روحیه مشـارکت     پیامدهایی هم 
 . داشت اجتماعی خواهد تعاون و اعتماد

ــایت از  ــه رض ــامرون  زدر زمین ــدگی ک ــار) 2001 (7ن  اعتب
یـک مقطـع زمـانی       در  را از زنـدگی  عاملی رضایت    ای و  سازه

ــابی  ــدگیرضــایت نمــوده و دریافــت کــه  ارزی ــاز زن  از ثرأ مت
. نیزسـالمتی اسـت    اوقات فراغت و   کار، رضایت از   رضایت از 

گیـری   ی بیشتر ذهنی انـدازه    ی توسط معیارها  از زندگی رضایت  
از رضــایت ) 2001 (8ی الکلنــدپــژوهش اکتشــاف در. شــود مــی

چون  های مختلف، عواملی هم  درمیان دانشجویان ملیتزندگی
اطالعـات   دوسـتان، رضـایت مـالی، احسـاس تبعـیض و           تعداد

عـواملی   از) بـه محـل اقامـت    ورود پـیش از ( شده اولیه  دریافت
 . دارند ثیرأ دانشجویان تاز زندگیرضایت  که برهستند 

گیـری   تجارب زندگی، جهـت    در زمینه های پژوهش    یافته
 نوجوانـان میـان    رضایت تحصیلی در   بیرونی و  کنترل درونی یا  

 -پایگـاه اقتصـادی    دهدکـه متغیرهـای جمعیتـی ماننـد         نشان می 
 والگلـین   بررسی   .ثیری ندارند أرضایت تحصیلی ت   اجتماعی بر 

 از رزیـابی شـناختی فـرد      ا  را از زندگی رضایت  ) 2001(هیوبنر  
ــود   ــدگی خ ــت زن ــتهدان کیفی ــا،س ــتی    ب ــه کاس ــه ب ــای توج  ه

میـان    در از زنـدگی  زمینـه رضـایت      شده در  های انجام   پژوهش
هـای آن     لفـه ؤم نوجوانان به معرفی مقیاس مناسـب نوجوانـان و        

 . پرداخت
 درکوشـش   زنـدگی   از  شـده رضـایت      های طراحی   مقیاس
انــد و  هــای مثبــت افــراد داشــته و ارزشــیابیهــا  داوری بررســی
نمــودن   واکنشــی نســبت بــه مفهــومی،هــای مــورد نظــر مقیــاس

هـای    ها و ارزشـیابی    قضاوت. باشد  احساس خوشبختی افراد می   
توانند مربوط به ابعاد گوناگون زندگی آنها باشد و در            افراد می 

  وثیرات مثبـت در روابـط آنهـا بـا سـایر افـراد             أنهایت موجب ت  
 آموزشـی شـود    و   های فعالیت افراد در قلمروهـای شـغلی         زمینه

بهـادادن  میزان کم   . )2003 ،    و داینر  10بومیرسکیلیو ،9کینگ(
ثیرات منفــی در أمربــوط بــه زنــدگی باعــث تــهــای  بــه پدیــده

 موجـب بـروز مشـکالتی در بهداشـت          ،روحیات افراد گردیده  
   . )2000، 11فریش(شوند  میافراد بدنی روانی و 

رضایت از زندگی کودکـان و      چندی در زمینه    های    مقیاس
سـاخت و طراحـی سـه       بـه   تـوان     مـی ارد کـه    نوجوانان وجود د  

 : کردمقیاس اشاره 
 :(SLSS) 12آمـوزان   زندگی دانش از  مقیاس رضایت   ) الـف 

سـال   8-18گـروه سـنی     بـرای   باشـد و      شامل هفـت گویـه مـی      
 1   .)1994هیوبنر،  (کاربرد دارد

ــایت  ) ب ــه رضـ ــاه چندگانـ ــاس کوتـ ــدگی از مقیـ زنـ
رای پـنج مـاده     دایادشـده    مقیاس   :(BMSLSS) 13آموزان  دانش
 به ارزیابی افراد در پنج زمینه خانوادگی، دوستان، تجربه           ،بوده

آموزشی، خود و محیط زندگی و قضاوت افراد در پنج زمینـه            
 . )2003، 15 و والویس14هیوبنر، سولدو( پردازد  میمورد نظر
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 1آمـوزان   زنـدگی دانـش   از   رضایت   مقیاس چندبعدی ) ج
(MSLSS):   به ارزیابی افـراد     ،اده بوده مقیاس دارای چهل م   این 

در پنج زمینه خانواده، دوستان، مدرسه، خود و محیط زنـدگی           
الگلـین،  ؛ هیـوبنر،    2001هیـوبنر،    (پـردازد   میهای زیر     با هدف 

 :)1998، 3 و گیلمن2شا
ــه  -1 ــراد در زمین ــابی اف  ؛مدرســه، خــانواده، دوســتان   ارزی

جمـع  شناسایی میزان کلی رضایت از زنـدگی بـا توجـه بـه            -2
 . زمینهچندین  افراد در های هنظری

اخت که بـرای سـ  ای  در مقاله ) 1994(هیوبنر  را  مقیاس  این  
نمـود و  ه یـ ارانوشته شده بود،  برای کودکان    یو طراحی مقیاس  

وسـیله   بـه اعتباریابی آن های مربوط به    یافته یدر پژوهش دیگر  
 . ه گردیده استیارا) 1998(نر، الگلین، اش و گیلمن بهیو

 مقیـاس چندبعـدی   ف اصـلی ایـن پـژوهش اعتباریـابی          هد
افزون برآن بـه بررسـی      . آموزان است    دانش از زندگی رضایت  

چنـین   هـم  و پسـر  و آموزان دختر   مقیاس یادشده در میان دانش    
ــیلی    ــرایش تحص ــه گ ــی،  (در س ــوم تجرب ــوم عل ــانی و عل انس

و در نهایت بر اساس نواحی دوگانه آموزشـی         ) فیزیک  ریاضی
 . ساخته شده است) سه وپنج(

 
 روش 

) پســر 100دختــر و  100( دانــش آمــوز 200شــامل نمونــه 
فیزیـک و     مقطع متوسطه در سـه رشـته علـوم تجربـی، ریاضـی            

) سه و پنجنواحی (آموزش و پرورش     انسانی در دو ناحیه      علوم
ای    چندمرحلـه  -ای  گیری خوشـه   روش نمونه . بود شهر اصفهان 
ــود ــان دانــش . تصــادفی ب ــ نخســت از می ــر  و وزان پســرآم دخت

ــین از ســه گــرایش تحصــیلی علــوم   هــم و) %50هرکــدام ( چن
) صـورت یکسـان     بـه (فیزیـک    ریاضـی  تجربـی و  علـوم   انسانی،  

 پـرورش، دو   نواحی پنجگانه آمـوزش و    از میان   . انتخاب شدند 
مرحلـه سـوم     در. تصـادف انتخـاب شـدند       پـنج بـه    ناحیه سـه و   

ی پایــه دوم هـا  پسـران کــالس  هـا از میــان دختـران و   آزمـودنی 
 . تصادف انتخاب گردیدند به نظر متوسطه نواحی مورد

ــش    ــدگی دان ــایت از زن ــدی رض ــاس چندبع ــوزان  مقی آم
(MSLSS)   برای مقطع ابتـدایی،    ) 1994(هیوبنر  های    بررسیدر

ــوبنر و همکــاران  ــرای مقطــع راهنمــایی) 1998(هی  توســط  وب
 بــرای )2000، ، هیــوبنر و الگلــینگــیلمن (دیگــرپژوهشــگران 

میـزان  یادشـده،   ابزار  .  است  قطع دبیرستان معتبر گزارش شده    م
در پنج زمینه خود، مدرسه،  را  آموزان    زندگی دانش از  رضایت  

  ودکنــ مــی، بررســی دوســتان، خــانواده و محــیط زنــدگی   

هــای خــود، مدرســه، دوســتان، خــانواده و محــیط  مقیــاس پــاره
ـ          زندگی بـه   ـ و  ه، هفـت    ترتیـب دارای هفـت، هشـت، نُ  ۀه مـاد  نُ

را پـژوهش    پایـایی ابـزار      )1998(هیـوبنر   . ای هستند   گزینه  شش
پایـایی  . نمودگزارش   n (89/0=450(اخ  ب کرون ی روش آلفا  هب

 70/0 – 90/0دو و چهار هفته با دامنـه  به روش بازآزمایی   ابزار  
های مورد نظر رابطه     در پژوهش  آن    روایی .شده است گزارش  

 4شــبختیداری بــا شــاخص خــود گزارشــی احســاس خو یمعنــ
)54/0=r (   5و مقیاس مطلوبیت اجتماعی )45/0=r (ولـی  ،  داشته

چـون جـنس، سـن و        داری با متغیرهای جمعیتی هم     یرابطه معن 
 ؛1998همکـاران،    و  هیـوبنر  ؛1994هیـونبر،    (غیره نداشته است  

 ). 2001هیوبنر، 
هــای  روشکمــک  بــه، شــدهآوری گــردهــای  دادهتحلیــل 

، تحلیـل   پیرسـون  مبستگیضریب ه ،   tآماری توصیفی آزمون    
 .  انجام شدتحلیل عاملی و) یک راهه(واریانس 

 
 ها یافته

 MSLSS هـای مقیـاس     گویـه زمینـه    پـژوهش در     های  یافته
 گویـه بـاالی     17،  پـنج  گویـه بـاالی میـانگین        15کـه   نشان داد   

باشـند و      می 3-4 گویه دارای میانگین بین      هفتمیانگین چهار،   
بـا   ).1جـدول   ( بـوده اسـت      8/2 دارای میـانگین     39گویه  تنها  

پژوهش نشان دادند   های    گانه، یافته  های پنج   مقیاس  توجه به پاره  
انحـراف معیـار    (  7/35رضایت از خـانواده     نمره  که میانگین و    

انحـراف  ( 42رضـایت از دوسـتان      نمره   میانگین و    ، بوده )69/5
  2/34رضایت از مدرسـه دارای میـانگین        . باشد   می )29/7معیار  

 رضـایت از محـیط زنـدگی دارای     ، بـوده  )5/8اف معیـار    انحر(
و رضایت از خـود دارای       )02/9انحراف معیار   (  7/34میانگین  
در مجمـوع کـل     .  اسـت  )68/5انحراف معیـار      (6/34میانگین  

انحـراف  ( 39/181مقیاس رضـایت از زنـدگی دارای میـانگین          
 . باشد  می)024/24معیار 

ی هـا   مقیاس  پارهزمینه   داری در  یاز سوی دیگر تفاوت معن    
و ،  رضـایت از خـود    ،  رضـایت از دوسـتان    ،  رضایت از خانواده  

آمـوز   های دختر و پسر دانـش      چنین کل مقیاس میان آزمون     هم
هـای رضـایت از مدرسـه         مقیـاس   دیده نشد، امـا در زمینـه پـاره        

)001/0p< ،587/3=t (  و رضـایت از محــل زنــدگی)01/0p< ،
206/3=t (1  .دار است  پسران معنیتفاوت میان دختران و 

_______________________________________ 
1- Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale  
2- Ash  3- Gilman 
4- self-report well-being index 
5- Social Desirability Scales 



 

مقیـاس  های چهـل      های آمارتوصیفی گویه     شاخص -1جدول  
 از زندگی رضایت چندبعدی

 میانگین
 میانگین گویه )انحراف معیار(

 گویه )انحراف معیار(

1 خانواده )15/1 (33/5 5 مدرسه )61/1 (24/4  
2 خانواده )89/0 (55/5 6 مدرسه )50/1 (44/4  
3 خانواده )01/1 (35/5 7 مدرسه )61/1 (36/4  
4 خانواده )29/1 (13/5 8 مدرسه )63/1 (93/4  
5 خانواده )31/1 (09/5 1 محیط )85/1 (54/3  
6 خانواده )33/1 (09/5 2 محیط )95/1 (18/4  
7 خانواده )45/1 (21/4 3 محیط )96/1 (01/4  
1 دوستان )08/1 (20/5 4 محیط )02/2 (43/3  
2 دوستان )41/1 (24/5 5 محیط )75/1 (51/3  
3 دوستان )46/1 (29/4 6 محیط )29/1 (11/5  
4 دوستان )40/1 (53/4 7 محیط )75/1 (87/3  
5 دوستان )09/1 (01/5 8 محیط )74/1 (80/2  

6 دوستان )55/1 (68/4 9 محیط )2 (21/4  
7 دوستان )92/1 (15/3 1 خود )92/0 (61/5  
8 دوستان )21/1 (07/5 2 خود )08/1 (07/5  
9 دوستان )55/1 (82/4 3 خود )62/1 (34/4  
1 مدرسه )70/1 (31/4 4 خود )64/1 (81/4  
2 مدرسه )27/1 (01/5 5 خود )29/1 (65/4  
3 مدرسه )59/1 (18/3 6 خود )39/1 (74/4  
4 مدرسه )76/1 (75/4 7 خود )99/0 (44/5  

 

 گویـای آن  ها  دادهها،    با توجه به نواحی آموزشی آزمودنی     
رضـایت   یهـا  مقیـاس  پارهزمینه داری در  یت که تفاوت معن   اس

ــه ــدگی  ،)01/0p< ،131/3=t (از مدرس  رضــایت از محــیط زن
)05/0p<  ،052/2=t(،   رضایت از خود )05/0p<  ،205/2=t ( و

در میــان ) MSLSS )01/0p< ،55/2=tچنــین کــل مقیــاس  هــم
 ؛وجـود دارد  آموزش و پـرورش     سه و پنج     ناحیه   آموزان  دانش
ی هــا مقیــاس پــارهزمینــه داری در  یلی کــه تفــاوت معنــدر حــا

سـه  های    ناحیه آموزان  دانشرضایت از خانواده و دوستان میان       
 . دیده نشدو پنج آموزشی 
وکــل مقیــاس  هــا لفــهؤهــای آمــاری مربــوط بــه م شــاخص

ــدگیرضــایت  ــه تفکیــک گــرایش از زن  هــای تحصــیلی در  ب
شـده  یادگونـه کـه جـدول         همان. گزارش شده است   2جدول  

 ابعاد ندگی در  ز رضایت از  داری در  یدهد تفاوت معن    نشان می 
محیط زندگی میـان سـه گـرایش تحصـیلی           خانواده، مدرسه و  

 امـا   ،نـدارد  ، علوم تجربی وعلوم انسـانی وجـود       فیزیک  ریاضی
 هـای رضـایت از   مقیـاس  زمینه پاره  بین سه گرایش تحصیلی در    

ــ  خــودو دوســتان مجمــوع در. دارد داری وجــود یتفــاوت معن
تفـاوت  دارای   میان سـه گـرایش تحصـیلی         از زندگی رضایت  

 از زنـدگی  ای کـه میـزان رضـایت         گونـه  بـه  ؛باشـد   می دار  معنی
بـا  آمـوزان     دانش از گرایش علوم تجربی بیشتر   با  آموزان    دانش

ــرایش ریاضـــی  ــک گـ ــایت   بـــوده وفیزیـ  از زنـــدگیرضـ
 ردوگرایش دیگ  از مترک ،گرایش علوم انسانی   آموزان با   دانش
 ). 2جدول (باشد  می

 

بـا  آن  هـای     مقیـاس    و پـاره   MSLSS)( آموزان   چندبعدی رضایت از زندگی دانش      در خصوص کل مقیاس    F نتایج آزمون    -2جدول  
  های تحصیلی گرایشتوجه به 

 ها مقیاس پاره Fآماره آزمون  علوم انسانی علوم تجربی فیزیک ریاضی
 داری سطح معنی Fنمره )انحراف معیار(میانگین  )ف معیارانحرا(میانگین  )انحراف معیار(میانگین 

 .N.S 46/2 )98/5 (6/34 )27/5 (8/36 )6/5 (8/35 رضایت از خانواده

 001/0 46/7 )32/8 (5/39 )15/6 (7/43 )3/6 (3/43 دوستانرضایت از 

 .N.S 63/2 )59/8 (5/32 )76/7 (9/43 )0/9 (7/35 مدرسهرضایت از 

 .N.S 43/1 )18/10 (3/33 )01/8 (9/35 )5/8 (1/35  محیط رضایت از

 001/0 67/7 )38/6 (8/32 )64/4 (3/36 )21/8 (3/35 رضایت از خود

 001/0 18/8 )92/27 (7/172 )3/17 (6/187 )43/22 (2/185 رضایت از زندگی



 

و  MSLSS)( آمـوزان   چندبعـدی رضـایت از زنـدگی دانـش         ماتریس همبسـتگی میـان کـل مقیـاس           -3جدول  
 های مربوطه  مقیاس پاره

رضایت از 
 خود

رضایت از 
 محیط زندگی

رضایت از 
 مدرسه

رضایت از 
 دوستان

رضایت از 
  خانواده

   1 198/0 
01/0p< 

 رضایت از دوستان 

  1 234/0 
001/0p< 

155/0 
05/0p<  رضایت از مدرسه 

 1 237/0 
001/0p< 

354/0 
001/0p< 

366/0 
001/0p< رضایت از محیط زندگی  

1 312/0 
001/0p< 

40/0 
001/0p< 

40/0 
001/0p< 

381/0 
001/0p< رضایت از خود 

69/0 
001/0p< 

73/0 
001/0p< 

64/0 
001/0p< 

66/0 
001/0p< 

58/0 
001/0p<  کل مقیاسMSLSS 

 
پـژوهش  دار میـان متغیرهـای    یبررسی رابطـه معنـ   در زمینه   

 : نشان داد کهضریب همبستگی پیرسون 
رضایت چندبعدی  داری میان کل مقیاس      ی معن هرابط) الف

 گانـه  ی پـنج  هـا   مقیاس  پارهاز  یک  و هر آموزان    دانشاز زندگی   
) خـود ،  محـیط زنـدگی   ،  مدرسه،  دوستان،  رضایت از خانواده  (

ــدول  (وجــود دارد ــزان رابطــه رضــایت از  . )3ج ــترین می بیش
 زنـدگی اسـت   محـیط    رضایت از    مقیاس  پارهزندگی مربوط به    

)73/0=r (ز خــودو رضــایت ا) 69/0 =r( ،رضــایت از دوســتان 
)66/0= r ( ،رضــــایت از مدرســــه) 64/0= r ( و رضــــایت از

 . تری هستند دارای همبستگی پایین) r =58/0 (خانواده
ی هـا   مقیـاس   پـاره  از   یـک داری میـان هـر       ی معنـ  هرابط) ب

 میـان   هگانه با یکدیگر وجـود دارد و بیشـترین میـزان رابطـ             پنج
و رضـایت از    ) r =40/0 (ان از دوست  رضایت از خود با رضایت    

 .باشد می) r =38/0 (خانواده
بـر   کرونبـاخ    یبا توجه به آماره آلفا     MSLSSمقیاس  پایایی  

 کرونبـاخ   یآماره آلفـا  .  به دست آمد   86/0 آزمودنی،   200روی  
ــا حــذف هــر گویــه نیــز  ــرآن ضــرایب . محاســبه شــد ب افــزون ب

.  شـده اسـت    کل مقیاس گزارش   با ها  گویه همبستگی هرکدام از  
 باکل مقیاس   30/0دارای ضریب همبستگی باالی      گویه ابزار  28
در میـان   یادشـده    کرونبـاخ مقیـاس      یآلفـا ). 4جدول (باشند  می

ــران n (88/0=100(دختــــران  ــان پســ  n (84/0=100( و در میــ
آمـوزان   میـان دانـش  مقـدار یادشـده در   هـم چنـین    . دست آمد   به

) n=100(آموزان ناحیه پنج      دانش در    و 88/0) n=100( ناحیه سه 
ــود82/0 ــر  .  ب ــورد نظ ــاره م ــش در آم ــرایش    دان ــا گ ــوزان ب آم

آموزان رشته علـوم تجربـی        ، دانش n (85/0=66 (فیزیک  ریاضی

)67=n (75/0آموزان رشته انسانی      ودانش)67=n (89/0   به دست 
 های دوسـتان، خـود، مدرسـه، خـانواده و           مقیاس  پایایی پاره . آمد

 70/0 و 79/0، 82/0، 73/0، 73/0ترتیـــب  همحـــیط زنـــدگی بـــ
 . محاسبه شد
 شـاخص آمـاری   = MSLSS) 777/0 تحلیل عاملی  الگوی

KMO ( ــز ــون کرویــت  و نی از نظــر ) >001/0p(شــاخص آزم
. عـاملی مطلـوب اسـت      تحلیـل از ایـن رو     . دار بود   آماری معنی 

بهره  برای محاسبه بار عاملی      30/0از مرز   ها    انتخاب گویه برای  
ی اولیه برای تحلیل    ها  آماره. ) 1380کالین،   (شده است گرفته  
ــژه و درصــد واریــانس هــر  ، عــاملی ازعوامــل یــک مقــدار وی
اسـت کـه    ؛ گفتنـی    )4جدول   (یافته محاسبه شده اسـت     کاهش
 ولـی چـون   ند داشت30/0 بار عاملی کمتر از 24 و   39ی  ها  گویه

زار دسـت آمـد و بـا پایـایی ابـ       بـه  87/0 مـاده    38پایایی ابزار بـا     
متکـی  ، از این رو پژوهش  ماده تفاوت فاحشی ندارد   40دارای  

 .شدو تحلیل  ای اجرا  ماده40بر مقیاس 
در مرحله بعد، به تحلیل عامل پس از چرخش واریماکس     

چهــل گویــه مقیــاس نشــان دادنــد کــه هــا  یافتــه. اقــدام گردیــد
MSLSS  ی اعامل اول دار  . کاهش داد پنج عامل   توان به     را می

های مورد     تغییرات گویه  %62/10باشد و      می 248/4یژه  مقدار و 
عوامل دوم، سـوم، چهـارم، و پـنجم هـر           . نماید  نظر را تبیین می   

 و  19/3،  68/3،  71/3ترتیب دربردارنـده مقـادیر ویـژه          کدام به 
 تغییرات  %36/7 و   %99/7،  %22/9،  %29/9ترتیب     به ، بوده 94/2

در زمینه هـر    ) . 5 جدول(کنند    های هر عامل را تبیین می       گویه
آن گویـای   هـا     های مربوطـه، داده     ها و گویه    مقیاس  از پاره یک  

که عامل اول رضایت از مدرسه، عامل دوم رضـایت از           هستند  



 

دوستان، عامل سوم رضایت از خانواده، عامل چهارم رضـایت          
 بـا   .باشـد   از خود و عامل پنجم رضایت از محـیط زنـدگی مـی            

از عوامل  یک  هر  زمینه  د نظر در    های مور   توجه به مقایسه گویه   
های مـورد   گویههمۀ  که دهند ها نشان می  ها، داده   و پاره مقیاس  

هـا    انـد و ایـن یافتـه       جـای گرفتـه   یافتـه،     کـاهش نظر در عوامـل     
 .پژوهش باشندتوانند معرف روایی سازه ابزار  می

رضایت از زندگی مقیاس  پارهکه پنج  این بررسی نشان داد     
 بـه   KMO شاخص آمـاره  . کاهش داد  عامل   یکتوان به     را می 

 دار یسطح معنـ  در  و آزمون کرویت      محاسبه شد  713/0میزان  
)001/0p< (208/2یافتـه    کـاهش مقـدار ویـژه عامـل       . باشد می 

 مقیـاس   پـاره  تغییـرات پـنج      %16/44یادشـده   باشـد و عامـل       می
ی عـاملی   هـا   چنـین بـار     هم ؛کند میرضایت از زندگی را تبیین      

رضایت از خـود، رضـایت از محـیط زنـدگی،            اسمقی  پارهپنج  
ــایت از     ــانواده و رضـ ــایت از خـ ــتان، رضـ ــایت از دوسـ  رضـ

 563/0 و 625، 668/0، 692/0، 756/0ترتیــــب  مدرســــه بــــه
 .دست آمد به

 

چندبعـدی رضـایت از زنـدگی       مقیاس  ) آماره آلفای کرونباخ  (های پایایی      شاخص -4جدول  
 MSLSS)( آموزان دانش

های پایایی مقیاس شاخص  مقیاسهای پایایی شاخص  

 همبستگی
 باکل مقیاس

حذف پایایی با  
 گویه

 همبستگی گویه
 باکل مقیاس

حذف پایایی با  
 گویه

 گویه

1 خانواده 861/0 271/0 5 مدرسه 857/0 464/0  

2 خانواده 862/0 173/0 6 مدرسه 857/0 460/0  

3 خانواده 861/0 301/0 7 مدرسه 858/0 408/0  

4 خانواده 862/0 192/0 8 مدرسه 857/0 465/0  

5 خانواده 858/0 419/0 1 محیط 857/0 443/0  

6 خانواده 858/0 433/0 2 محیط 864/0 190/0  

7 خانواده 856/0 537/0 3 محیط 857/0 435/0  

1 دوستان 859/0 388/0 4 محیط 862/0 264/0  
2 دوستان 863/0 182/0 5 محیط 861/0 269/0  
3 دوستان 857/0 465/0 6 حیطم 861/0 292/0  
4 دوستان 857/0 468/0 7 محیط 857/0 456/0  
5 دوستان 857/0 548/0 8 محیط 863/0 200/0  

6 دوستان 863/0 184/0 9 محیط 857/0 449/0  
7 دوستان 869/0 006/0 1 خود 858/0 372/0  
8 دوستان 857/0 499/0 2 خود 860/0 396/0  
9 دوستان 858/0 415/0 3 خود 859/0 372/0  
1 مدرسه 862/0 247/0 4 خود 859/0 369/0  
2 مدرسه 858/0 448/0 5 خود 859/0 547/0  
3 مدرسه 864/0 148/0 6 خود 856/0 333/0  
4 مدرسه 860/0 339/0 7 خود 860/0 318/0  

  
 



 

آمـوزان    دانش از زندگی  رضایت   مقیاس چندبعدی ی تحلیل عاملی    ی نتایج نها  -5جدول  
 خش واریماکس چر پس از

نمره تحلیل  مقیاس) گویه(ماده 
نمره تحلیل  مقیاس) گویه(ماده  عاملی

 عاملی

 632/0 1 خانواده  عامل اول
 628/0 4 خانواده 759/0 7 مدرسه

 622/0 2 خانواده 759/0 6مدرسه 
 613/0 6 خانواده 751/0 5مدرسه 
 611/0 7 خانواده 749/0 8 مدرسه

 509/0 6دگی محیط زن 746/0 4مدرسه 
 376/0 2 خود 556/0 2 مدرسه
 688/3 مقدار ویژه 514/0 1 مدرسه

 22/9 درصد واریانس تغییرات 378/0 5 محیط زندگی
  عامل چهارم 307/0 3 مدرسه

 708/0 4 خود 248/4 مقدار ویژه
 678/0 3 خود 621/10 درصد واریانس تغییرات

 640/0 6 خود  عامل دوم
 538/0 5 دخو 760/0 5 دوستان
 361/0 7 خود 752/0 1 دوستان
 277/0 7 دوستان 635/0 6 دوستان
 197/3 مقدار ویژه 624/0 4 دوستان
 991/7 درصد واریانس تغییرات 611/0 8 دوستان
  عامل پنجم 550/0 3 دوستان
 778/0 9 محیط زندگی 458/0 9 دوستان
 734/0 4 محیط زندگی 437/0 2 دوستان
 707/0 3 حیط زندگیم 363/0 1 خود

 582/0 7 محیط زندگی 276/0 8محیط زندگی 
 405/0 1 محیط زندگی 716/3 مقدار ویژه

 377/0 2 محیط زندگی 291/9 درصد واریانس تغییرات
 944/2 مقدارویژه  عامل سوم

 361/7 درصد واریانس تغییرات 737/0 3 خانواده
   634/0 5 خانواده

 
 بحث 

از  رضــایت مقیــاس چندبعــدیاد کــه ایــن بررســی نشــان د
ــدگی ــایی ) MSLSS (زن ــه  863/0دارای پای ــت ک ــای  اس گوی

افـزون بـرآن ضـرایب پایـایی        . باشد  میاربودن پایایی ابزار    د  یمعن
ــبه ــیلی       محاس ــرایش تحص ــه گ ــنس و س ــک ج ــه تفکی ــده ب ش
انسانی، بازگوکننـده پایـایی     علوم   تجربی و علوم  ،  فیزیک  ریاضی
ژوهش در زمینـه پایـایی کـل مقیـاس          هـای پـ     یافتـه . باشـد   آن می 

ضـریب  . سـویی دارد   هـم های پیشـین      ، با یافته  از زندگی رضایت  
) 2000(هیـوبنر     و 1فینیهـای گـر     شده در بررسـی    پایایی گزارش 

ــیلمن و75/0 ــوبنر  ، گـ ــیلمن و91/0) 2000(هیـ ــاران  ، گـ همکـ
 اسـت   91/0) 1998(همکاران   و هیوبنرو  ،  88/0 و 87/0) 2005(

 1   .باشد نزدیک می ای بررسی حاضر بسیاره که با یافته
_______________________________________ 
1- Griffin  
 



 

ــtآزمــون  ــه نمــره داری در  ی تفــاوت معن رضــایت از زمین
نشان نداد ی دختر و پسر ها میان آزمودنی ) کل مقیاس  (زندگی

و رضـایت   ی رضـایت از مدرسـه  ها مقیاس پارهدر حالی که در  
ــ  دار  یاز محــل زنــدگی و میــان دختــران و پســران تفــاوت معن

، ی رضـایت از خـانواده     هـا   مقیـاس   پـاره ر زمینـه    د. دست آمد   به
ی دختر  ها  رضایت از دوستان و رضایت از خود میان آزمودنی        

 .نبوددار  یو پسر تفاوت معن
، گونـه کـه بیـان شـد هـدف اصـلی پـژوهش حاضـر                 همان
 در  از زنـدگی   رضـایت    مقیاس چندبعـدی  اعتباریابی   آزمون و 

هـای    دبیرستان پنج و سهنواحی   پسر و آموزان دختر   میان دانش 
) 2004 (1پـارک در این راستا بررسـی      . شهراصفهان بوده است  

مراتـب   خـانواده در   دوسـتان و   لفـه رضـایت از    ؤنشان داد که م   
ــرار اول و ــا . دارنـــد دوم قـ ــوم در  مراتـــب اهمیـــت اول تـ سـ

 5 و وارجـاس   4، فلـورل  3سـورکو ،  2شـبی ا،  های گـیلمن    پژوهش
 همکـــاران  ووگـــیلمن) 1998(همکـــاران  و ، هیـــوبنر)2005(
 و دوسـتان، خـود    لفـه رضـایت از    ؤاختصاص به سـه م    ) 2000(

ــته اســت  ــانواده داش ــه رضــایت   . خ ــان داد ک ــن بررســی نش ای
 و انـد  سوم قرارگرفتـه   دوستان در رتبه اول تا     و ازخانواده، خود 

بخـش خـانواده ازسـوی       این یافته گویای اهمیت نقش رضایت     
از . سویی نـدارد    همهای پیشین     که با یافته  ،  باشد  می ها  آزمودنی

ــم در بررســی حاضــر رضــایت ازخــود ســوی دیگــر چــون  ه
هـای    داشته که بـا پـژوهش      های پیشن درمرتبه دوم قرار      بررسی

گـروه دوسـتان نقـش      . خـوانی دارد    انجام شده در این زمینه هم     
 سـنین نوجـوانی و     در گیـری شخصـیت افـراد      ثری درشـکل  ؤم

در بررســی دوســتان  جــا کــه رضــایت از  از آن.جــوانی دارنــد
هـای   دارای رتبه سوم از نظر اهمیت است، بررسی روش         حاضر

تواند سودمند    ایران می  دوستان در  تقویت رضایت از   افزایش و 
 . باشد

تـوان    را می  MSLSSهای    تحلیل عاملی نشان داد که گویه     
یـک  شده در هـر      گنجانیدهی  ها  و ماده کاهش داد   پنج عامل   به  
خوانی   ساخت ابزار هم  دی در مرحله    بن  با تقسیم  ها  مقیاس  پارهاز  

ای تــدوین  گونــه بــه را هــا طراحــان ایــن مقیــاس گویــه. دارنــد
  دربرگیرنـدۀ بعـد    ،هـای آن    گویـه  مورد از    اند که هرچند    نموده

تحلیـل  ی  یهـای نهـا     یافتـه . رضـایت زنـدگی باشـد      مشخصی از 
 رضایت از زنـدگی     مقیاس  پاره گویای آن است که پنج       یعامل

رضـایت از زنـدگی     گنجانید و آن را      عامل   در یک توان    را می 
ری سـاخت و طراحـی مقیـاس        نامید که در راسـتای مبـانی نظـ        

 . است

ــبررســی  ــاعی أت ــل اجتم ــی در رضــایت از  وا ر-ثیر عوام ن
 در  از زنـدگی   رضـایت    مقیاس چندبعـدی   اعتباریابی    و زندگی

 . شود های شغلی مختلف پیشنهاد می میان دانشجویان و گروه
نشـدن روایــی   وهش حاضـر، سـنجیده  محـدودیت مهـم پـژ   

شـود در    پیشـنهاد مـی   . باشـد   مـی کار برده شـده       زمان ابزار به    هم
چنـین   هـم . زمان آن بررسی گـردد    های آینده روایی هم     بررسی

ــر حســب    پیشــنهاد مــی ــدگی ب ــزار رضــایت از زن شــود کــه اب
نوجوانان، جوانـان و  (چون سن  های مختلف اجتماعی هم   گروه

 1     .غل مختلف انجام شودو در مشا) بزرگساالن
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