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مندي از زندگي س كوتاه چندوجهي رضایتمقیا بررسي اعتبار و روایي

 (BMSLSS) آموزاندانش
 

 3، فاطمه سادات ادب دوست 2سمانه خطيبی، *1نائينيانمحمدرضا 

 ، گروه روان شناسي باليني، تهران، ایران. )نویسنده مسئول (اه شاهدگدانشعضو هيات علمي . 1
 درماني، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ایران.خانوادهکارشناس ارشد . 2
 تهران، ایران.کارشناس روان شناسي باليني دانشگاه شاهد، . 3

 دهيچک
منید  ا   سینیي مييیاس کوتیاه بندب ید  رضیای      هیا  روان وارسي برخیي ویژگیي   پژوهش حاضر با هدف مقدمه:

 اجرا شد.   آمو ان ایرانيآمو ان در نمونه دانش ندگي دانش
شهر تهیران تشیلي     15و  8آمو ان دختر و پسر ميطع متوسطه دو منطيه جام ه آمار  این پژوهش را کليه دانش روش:
ا  انتخیا  شیدند. بیه    ا  بنید مرحلیه  گيیر  خوشیه  نفر به شيوه نمونیه  736دادند که ا  بين جام ه آمار  فوق ت داد مي
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حلایی  ا    اکتشیافي  اعتبار مناسبي بوده اس . تحلي  عاملي( دارا  71/0آ مایي آن ) همبستگي مربوط به با

اشباع ميياس ا  یک عام  داشته اس  و ضرایب همبستگي بدس  آمیده حیاکي ا  رواییي همگیرا  مييیاس      
فرم کوتاه پرسشنامه ها  اضطرا  و افسردگي ا  ميياسخردهو اس. سي.،  –ميياس پي. دبليو. آ .  یادشده با
 . باشديم 21 -دس 
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 مقدمه  
و  1در سال هاي اخير زمينه هاي  مرتبط با شادکامی

کارکرد بهينه در حوزه روان شناسی مورد توجه پژوهشگران 
. مطالعه شادکامی، عموما تحت عنوان [1]است  قرار گرفته

يا  2 بررسی هاي مربوط به بهزيستی ذهنی )اس. دبليو. بی.
( مطالعه می شود. بهزيستی ذهنی مشتمل 3کيفيت زندگی

، است بر پاسخ هاي هيجانی )مثل عاطفه مثبت، لذت بردن
خوشبينی( و عاطفه منفی )مثل غم، خشم(، حوزه هاي 
رضايت مندي )مثل، رضايت مندي شغلی، رضايت مندي از 
روابط بين فردي( و قضاوت هاي کلی در مورد رضايت 

 .[2]مندي از زندگی 
رضايت مندي از زندگی به عنوان ارزيابی کلی شخص 
نسبت به زندگی يا حوزه هاي خاص زندگی خود تعريف 

[ تحقيقات پيشين در روان شناسی و رشته 2] استشده 
هاي مرتبط با آن، بر جنبه هاي منفی بهزيستی از جمله 
رفتار و هيجان هاي بيمارگونه تمرکز داشته اند. با وجود 
اين، افرادي که فاقد نشانه هاي بيمارگونه اند نيز ممكن 
است تنوع گسترده اي از احساس بهزيستی را به نمايش 

از اين رو، ضروري است  نتايج مطالعات . [4، 3بگذارند ]
مربوط به سطوح مثبت متغيرهاي بهزيستی ازجمله رضايت 
مندي از زندگی، در خدمت تحقيقات و کارهاي بالينی 
مربوط به بزرگساالن و نوجوانان قرار گيرد. شاخص هاي 
رضايت مندي از زندگی می توانند اطالعات مهمی را در 

سايی به موقع و مداخله در جمعيت زمينه پيشگيري، شنا
هاي گوناگون در اختيار قرار دهند؛ و در مطالعات طولی که 
تغييرات حاصله در رضايت مندي از زندگی و متغيرهاي 
مرتبط با آن را در طی زمان اندازه گيري می کنند، اهداف 

 .[5سودمندي را تأمين نمايند ]
د زندگی نوجوانی دوره نسبتاً کوتاه و گذرا در فراين

انسان است. اين دوره براي بسياري از نوجوانان اغلب تجربه 
اي فشارزا همراه با سازگاري مجدد است. نوجوانی، به لحاظ 

اجتماعی همراه با بلوغ، تغييرات از مدرسه  -تغييرات زيستی
ابتدايی به مدرسه متوسطه و از مدرسه به آموزش هاي 

ق و همراهی با بعدي و محيط شغلی، نگرانی راجع به تعل
فشار همتايان و روابط خانوادگی که اغلب در پس اين 

دوره نوجوانی . [6انتقاالت است، دوره اي فشارزا است ]
همچنين زمان مسؤوليت هاي جديد، تغيير الگوهاي کنترل 
بر گزينه هاي شخصی و تغيير شبكه هاي ارتباطی نوجوان 

                                                           
1 happiness  
2 subjective well being  
3 quality of life  

 است.
ت مندي از بنابراين، اين احتمال وجود دارد که رضاي

زندگی با سن نوجوانی کاهش يابد، زيرا نوجوانان بزرگتر، در 
سال هاي آخر مقطع دبيرستان با فشارهاي بيشتر کار 
مدرسه اي يا با عدم امنيت شغلی و شروع يك حرفه مواجه 
می شوند. به عنوان شاهدي بر اين مدعا، خلق افسرده 

ر است نابهنجاري کليدي در مرحله زندگی نوجوانی بهنجا
[ ، و از اين رو، تأثير مهمی بر بهزيستی آنان دارد. از اين 7]

رو، در دوره نوجوانی اغلب بيشتر از هر گروه سنی ديگري 
تغييرات هورمونی، به دليل شروع بلوغ، نيز . [6رخ می دهد]

 .[8با افزايش خلق افسرده پيوند دارد ]
 طی دهه گذشته، توجه به اهميت ارزيابی رضايتمندي از

زندگی در کودکان و نوجوانانی که درمان مرتبط با سالمت 
روان دريافت می کنند افزايش يافته است. اين تاکيد، از 
تالش هايی که به منظور بهبود کيفيت زندگی نوجوانانی که 
در مراکز بالينی خدمان دريافت می کنند صورت می گيرد 

 .[9حمايت می کند ]
مربوط به کودکان  مرورهاي انجام شده بر پژوهش هاي

نشان می دهند که رضايت مندي از  [11، 10]و نوجوانان 
زندگی نوجوانان تنها به وضعيت سالمت جسمانی و روانی 
آنها ارتباط ندارد، بلكه همچنين با شاخص هاي گسترده 
تري از بهزيستی مثل درگيرهاي مدرسه اي و پيشرفت هاي 
تحصيلی نيز مرتبط است. براي نمونه يك مطالعه طولی که 

رسه اي انجام شده است رابطه دو اخيرا بر روي نوجوانان مد
جانبه اي را بين رضايت مندي از زندگی و درگيري هاي 

 .[12]مدرسه اي نشان می دهد 
به طور خاص رضايت مندي باال از زندگی طی چند 
ماه،باور قوي تري را پيشبينی می کند مبنی بر اينكه 
مدرسه براي آينده فرد مهم است. همينطور باور قوي مبنی 

بودن مدرسه، رضايت مندي بيشتر از زندگی را طی  بر مهم
.عالوه براين، [13]مدت چند ماه براي فرد موجب می شود 

مطرح شده است که رضايت منديباال از زندگی براي سالمت 
روانی مثبت ضروري بوده اما کافی نيست. مطالعات مقطعی 
مربوط به بهزيستی ذهنی )که رضايتمندي از زندگی را 

د( و مسائل هيجانی و رفتاري در نوجوانان با شامل می شو
شاخص هاي گوناگون کارکرد مثبت و نيز مثل سالمت 
جسمانی ، کارکرد اجتماعی، و سازگاري تحصيلی همبسته 

 .[15، 14]گزارش شده است 

به رغم اهميت کاربردي اين حوزه، به نظر می رسد 
تحقيقات مربوط به رضايت مندي از زندگی در کودکان و 
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 اعظم نوفرستي و هملاران                                   
وجوانان پا به پاي تحقيقات بزرگساالن در اين زمينه پيش ن

نرفته است. اين فاصله را می توان تا حدي ناشی از 
محدوديت هاي اندازه گيري دانست. گرچه مقياس هاي 
زيادي وجود دارند که براي اندازه گيري رضايت مندي از 

، تنها تعداد انگشت ]16[زندگی براي بزرگساالن مناسب اند 
از مقياس هاي مناسب براي کودکان و يا نوجوانان   شماري

 در دسترس می باشد. 
از جمله مقياس هايی که به طور خاص براي کودکان يا 
نوجوانان طراحی شده عبارتند از مقياس جامع کيفيت 

[، مقياس چند بعدي 17آموزان ]نسخه دانش –زندگی
 1آموزان )ام اس ال اس اس(رضايت مندي از زندگی دانش

[، 19[ ، مقياس رضايت مندي از  زندگی ادراك شده ]18]
[، و 20آموزان ]مقياس رضايت مندي از زندگی دانش

گرچه هر کدام از .[1آموزان ]مقياس کيفيت زندگی دانش
مقياس هاي ذکر شده براي اهداف خاصی مناسبند، اما هنوز 
ضرورت انجام تحقيقات تعيين روايی مربوط به آنها احساس 

. همچنين، هيچ يك از مقياس هاي موجود براي می شود
بهره گيري در مطالعات تحقيقاتی در مقياس گسترده يا 

اند. تمام بافت هاي غربال سازي کاربردي طراحی نشده
مقياس ها يا نسبتاً طوالنی اند، يا عمدتاً جهت استفاده براي 
موارد فردي طراحی شده اند. براي پيشبرد مطالعات مربوط 

ت مندي از زندگی در کودکان و نوجوانان، وجود به رضاي
مقياس هاي کوتاه، داراي پايايی و روايی که به لحاظ رشدي 
مناسب بوده و براي اهداف عملی در مطالعات غربال سازي 
يا مطالعات پيمايشی در مقياس هاي بزرگ نظير مطالعات 
پيمايشی ملی و بين فرهنگی به قدر کافی کوتاه باشند 

ضمن آنكه الزمه انجام چنين مطالعاتی . [22د ]ضرورت دار
 در اختيار داشتن ابزارهاي بومی شده معتبر می باشد. 

با داشتن اين منطق در ذهن، مقياسكوتاه چند بعدي   
آموزان )بی ام اس ال اس رضايت مندي از زندگی دانش

توسط سليگمن، هوبنر و  2003، در سال 2اس(
مقياس نسخه کوتاه شده [ تهيه گرديد. اين 23]3والويس

مقياس)نسخه بلند( چند بعدي رضايت مندي از زندگی 
  است. [،18آموزان )ام اس ال اس اس( ]دانش

 آموزانمقياس چند بعدي رضايت مندي از زندگی دانش
سوال چهارگزينه اي است که  40داراي  )ام اس ال اس اس(

توسط هوبنر براي استفاده در گروه سنی  1994در سال 

                                                           
1 Multidimensional Students Life Satisfaction Scale 

(MSLSS) 
2 Brief Multidimensional Students Life Satisfaction Scale 

(BMSLSS) 
3  Seligson, J., Huebner, E. S., & Valois, R. F. 

سال( ساخته شد. پرسشنامه  8-18کودك و نوجوان )
مذکور می تواند در قالب فردي و گروهی مورد استفاده قرار 
گيرد؛ و به ابعاد خانواده، دوستان، مدرسه،، خود، و محيط 

ه از مجموع تمامی گزينه ها به ارزيابی زندگی و نيز با استفاد
 .]18[کلی کيفيت زندگی ادراك شده می پردازد 

به دنبال معرفی اوليه نسخه بلند مقياس چند بعدي  
آموزان، مطالعات مربوط به رضايت مندي از زندگی دانش

بررسی ويژگی هاي روان سنجی آن در کشورهاي مختلف 
ين المللی با هدف انجام شد.همسو با تالش هاي پژوهشی ب

بومی سازي نسخه بلند مقياس چند بعدي رضايت مندي از 
 مقياس، سه مطالعه روانسنجی بر روي آموزانزندگی دانش

[. در مطالعه انجام 26، 25، 24انجام شده است ]در ايران 
[ بر 24شده توسط خدابخش، مهاجر بادکوبه و نيك آذين ]

مايی دختر و پسر آموزان مقطع راهننفر از دانش 765روي 
شهر گرگان، نتايج تحليل عاملی تاييدي نشان دهنده برازش 

آموزان ايرانی بود. مقبول مدل پنج عاملی مقياس در دانش
ضرايب آلفاي کرونباخ براي نمره کل کيفيت زندگی ادراك 

و قابل  88/0تا  76/0و ابعاد پرسشنامه بين  90/0شده 
تعيين روايی [ در بررسی 25قبول گزارش شد. زکی ]

آموزان دختر و نفر از دانش 200مقياس يادشده بر روي 
 کل در کرونباخ آلفايپسر دبيرستانی شهر اصفهان، 

آموزان دختر را به دانش و پسر آموزاندانش بين ها،آزمودنی
گزارش نمود. تحليل عاملی  88/0و  84/0, 86/0ترتيب 

توان به پنج  انجام شده نيز نشان داد گويه هاي ابزار را می
 عامل کاهش داد که بازگو کننده روايی سازه ذکر شده است.

[ روايی و 26در گزارش ديگري مظاهري و مهاجر بادکوبه ]
اعتبارمناسبی را براي مقياس چند بعدي رضايت از زندگی 

 آموزان گزارش می کنند. دانش
مقياس کوتاه چند بعدي رضايت مندي از زندگی 

مقياس هايی است که به طور خاص  آموزان، يكی ازدانش
براي کودکان و نوجوانان طراحی شده است و ساخت آن 
نشانگر افزايش عالقه مندي به مقوله سنجش، مديريت و 
ارتقاء جنبه هاي مثبت بهزيستی فردي از جمله ارزيابی 

. از زمان [23آموزان است]رضايت مندي از زندگی دانش
دليل قابليت هاي ساخت  مقياس ياد شده تا کنون به 

پژوهشی آن، اين مقياس در پژوهش هاي متعدد روان 
شناختی مربوط به رضايت مندي از زندگی مورد بهره گيري 
واقع شده و در کشورهاي مختلف نيز کارهاي روانسنجی با 
      هدف بومی سازي مقياس بر روي آن انجام شده است

خصوص  با توجه به آنچه در. [32، 31، 30، 29، 28، 27]
ضرورت در اختيار داشتن مقياسی کوتاه براي بهره گيري در 
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مطالعات تحقيقاتی در مقياس گسترده يا بافت هاي غربال  
سازي کاربردي براي موارد فردي و گروهی و نيز پيشبرد 
مطالعات مربوط به رضايت مندي از زندگی در کودکان و 
، نوجوانان در خانه، مدرسه و محيط زندگی خود ذکر شذ

پژوهش حاضر به منظور مطالعه شاخص هاي روان سنجی از 
جمله، روايی و اعتبارمقياس کوتاه چند بعدي رضايت مندي 

(، در .اس .اس .ال .اس .ام .آموزان )بیاز زندگی دانش
آموزان مقطع دبيرستان شهر تهران طراحی شد؛ و بر دانش

اساس اهداف ياد شده در پی پاسخگويی به دو سوال اصلی 
 ه است.زير بود

آيا مقياس کوتاه چند بعدي رضايت مندي از ( 1
آموزان )بی ام اس ال اس اس( در نمونه زندگی دانش
آموزان در ايران داراي اعتبار مناسبی اي از دانش

 .است

آيا مقياس کوتاه چند بعدي رضايت مندي از ( 2
آموزان )بی ام اس ال اس اس( در نمونه زندگی دانش
ر ايران داراي روايی مناسبی آموزان داي از دانش

 .است

 روش
 نوع پژوهش

با توجه به هدف پژوهش، مطالعه حاضر از نوع توصيفی 
 است.

 آزمودنی 

جامعه آماري تحقيق حاضر در الف( جامعه آماری: 
آموزان دختر و پسر مقطع دبيرستان و کليه دانشبرگيرنده 

بوده است که  تهرانشهر  15و  8دو منطقه  پيش دانشگاهی
 .آموز را شامل می شددانش 34179جمعا 
نمونه مورد بررسی در برگيرنده ب( نمونه پژوهش:  
دانشآموزان دختر و پسر مقطع دبيرستان و پيشنفراز  736

بوده که بر اساس  تهرانشهر  15و  8دو منطقه دانشگاهی 
اي انتخاب شده اند. نمونه گيري گيري خوشهشيوه نمونه

 22دين صورت انجام گرفت: در گام اول از بين پژوهش ب
به طور  15و  8منطقه آموزش و پرورش تهران دو منطقه 

تصادفی انتخاب شدند. در گام دوم فهرست دبيرستان هاي 
دخترانه و پسرانه دو منطقه مورد بررسی قرار گرفت و از 
بين فهرست دبيرستان هاي دخترانه و پسرانه دو منطقه به 

سه دبيرستان پسرانه و سه دبيرستان  صورت تصادفی
دخترانه از هر منطقه انتخاب گرديد. در مجموع شش 

دبيرستان مورد مطالعه  12دبيرستان از هر منطقه و در کل 
قرار گرفت. در گام سوم پس از مراجعه به هر يك از 

دبيرستان هاي انتخاب شده و در هر پايه يك کالس به 
نامه هاي پژوهش در تصادف انتخاب گرديد. سپس پرسش

آموزان کالس هاي انتخاب شده اجرا گرديد. پاسخ بين دانش
به پرسشنامه ها در هر کالس با رعايت اصول اخالقی 

آموزان اجرا می شد. از بين تعداد پژوهشی با رضايت دانش
درصد( دختر  99/52نفر ) 390نفر نمونه مورد مطالعه،  736

اند. ميانگين سنی درصد( پسر بوده 01/47نفر ) 346و 
(  و =12/1s) 45/16دختران شرکت کننده در اين پژوهش 

 ( بوده است.=07/1s) 56/16ميانگين سنی پسران 

 ابزارهای پژوهش
 ابزارهاي زير استفاده گرديد: در پژوهش حاضر، از

مقياس كوتاه چند وجهي رضايت مندی از ( 1
اين  )بي ام اس ال اس اس(: 1آموزانزندگي دانش
سؤال می باشد و بر مبناي مدل نظري  6مقياس شامل 

آموزان )ام مقياس چند بعدي رضايت مندي از زندگی دانش
تهيه گرديد. پنج حوزه  [18] توسط هوبنر اس ال اس اس(

خاص )خانواده، دوستان، خود شخص، مدرسه و محيط 
معرفی می شود.هر سؤال مقياس زندگی( توسط سؤاالت 

نمره گذاري می شود.  6تا  0ست که از گزينه ا 7داراي 
که بيانگر  استقابل حصول  36تا  0بين  مقياس نمره کل

آموزان می باشد. شاخص رضايت مندي از زندگی دانش
بر اساس محاسبه ضريب آلفا  نسخه اصلی مقياسپايايی 

و بر اساس ضرايب باز آزمايی در  85/0براي کليه سؤاالت 
بين  خرده مقياس هاي مختلفبراي  فاصله زمانی دو هفته

بی ام اس  مقياس روايیگزارش شده است.  91/0تا  62/0
آموزان با مقياس رضايت مندي از زندگی دانشال اس اس 
چند بعدي رضايت مندي از  و با مقياس 62/0سليگسون 

 بوده است 81/0 آموزان )ام اس ال اس اس(زندگی دانش
[33]. 

 آموزاندانشنسخه  –مقياس بهزيستي شخصي( 2
–مقياس بهزيستی شخصی :2اس سي( -)پي دبليو آی

براي اندازه  اس سی( -)پی دبليو آيآموزاننسخه دانش
 گيري کيفيت زندگی کودکان و نوجوانان توسط کامينز

هر يك از  سوالمی باشد. 8تهيه گرديد و در بردارنده  [34]
 .نمره گذاري می شوند 10تا  0سؤاالت از 

به معناي  10اي نارضايتی کامل و عدد عدد صفر به معن
می  70تا  0گستره نمره مقياس از  رضايت کامل است.

 [ در35توسط نائينيان و همكاران ] باشد.در پژوهشی که

                                                           
1 Brief Multidimensional students life satisfaction Scale 
2 Personal Wellbeing Index - School Children (PWI-SC)  
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 اعظم نوفرستي و هملاران                                   
آموزان مقطع نفر از دانش 563جمعيت ايرانی بر روي 

و ضريب  81/0دبيرستان انجام شد ضريب آلفاي مقياس 
به دست آمد. ضريب  (P= 001/0) 87/0برابر آن بازآزمايی 

نسخه  281 -جی اچ کيو  با پرسشنامهمقياس همبستگی 
 و با مقياس  (P= 0001/0) -54/0برابر با  [36]نوجوانان 

 حاصل شد.  (P= 0001/0) -35/0برابر  72- جی اي دي

فرم كوتاه مقياس های افسردگي، اضطراب،  (3
عبارت  21مقياس ياد شده از : 3(21 –استرس )دس 

مرتبط با عالئم عواطف منفی )افسردگی، اضطراب واسترس( 
تشكيل شده است. خرده مقياس افسردگی شامل عباراتی 
است که خلق ناشاد، فقدان اعتماد به نفس، نااميدي، بی 
ارزش بودن زندگی، فقدان عالقه براي درگيري در امور، 
وفقدان انرژي و قدرت را می سنجد. خرده مقياس اضطراب 

باراتی است که می کوشد تا بيش انگيختگی داراي ع
فيزيولوژيك، ترس ها واضطراب هاي موقعيتی را مورد 
ارزيابی قرار دهد و خرده مقياس استرس عباراتی چون 
دشواري در دستيابی به آرامش، تنش عصبی، تحريك 

آزمودنی بايد . [37پذيري و بی قراري را در بر می گيرد]
فراوانی عالمت مطرح شده در پس از خواندن هر عبارت، 

عبارت مذکور  را که در طول هفته گذشته تجربه کرده است 
درجه اي )بين صفر تا سه(  4با استفاده از يك مقياس 

درجه بندي کند. هر يك از سه مقياس افسردگی، اضطراب 
پرسش است و نمره آزمودنی در هريك از  7واسترس داراي 

علق به کليه عبارات آن سه خرده مقياس با جمع عبارات مت
، که به [38] در بررسی سزابوخرده مقياس حاصل می آيد.

منظور مطالعه ساختار عاملی نسخه کوتاه فرم افسردگی، 
در نمونه نوجوانان انجام  (21 –)دس  استرس و اضطراب

گرفت، ضريب همسانی درونی )آلفاي کرونباخ( براي 
 83/0، 79/0، 87/0به ترتيب  استرسافسردگی، اضطراب و 

بر اساس يافته هاي اخير به نظر می رسد  ، کهبدست آمد
داراي ساختار عاملی روشن و  21 –دس مقياس هاي 

ويژگی هاي روان بررسی مقدماتی .پايداري می باشد
فرم کوتاه مقياس هاي افسردگی، اضطراب، استرس سنجي
نمونه نوجوانان ايرانی توسط نيك آذين بر روي ( 21 –)دس 
داللت بر روايی و اعتبار قابل قبول مقياس  [39]يان و نائين

 مذکور در جمعيت نوجوان ايرانی داشت.

 

                                                           
1 General Health Questionnaire (GHQ-28)  
2 Generalized Anxiety Disorder (GAD-7)  
3 Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21)  

 شيوه انجام پژوهش
پس از هماهنگی با مسئولين ذيربط در آموزش و 
پرورش و تهيه ليست مدارس با استفاده از روش خوشه اي 
چند مرحله اي ابتدا از بين مدارس موجود چند مدرسه و 

ارس مختلف چند کالس به صورت تصادفی سپس از بين مد
انتخاب گرديد و محقق با مراجعه به کالس هاي مربوطه 

 اقدام به اجراي پرسشنامه به صورت گروهی نمود.

 هاشيوه تحليل داده
پس از جمع آوري پرسشنامه ها و گزينش پرسشنامه 
هاي سالم، ورود اطالعات انجام گرفت. جداول توزيع فراوانی 

وط به ويژگی هاي جمعيت شناختی نمونه و جداول مرب
مورد مطالعه تنظيم شد. پس از تحليل داده ها با استفاده از 

و روش هاي آماري آلفاي  «اس. پی. اس. اس.»نرم افزار 
پايايی و اعتبار  ،کرونباخ و ضريب همبستگی پيرسون

به منظور بررسی شد و محاسبه  ،مقياس مورد مطالعه
 استفاده گرديد.ساخت عاملی مقياس از روش تحليل عاملی 

 نتایج
 اعتبار مقياسالف( 

     همساني دروني:اعتبار مقياس بر اساس ( 1-الف
مقياس کوتاه چند بعدي به منظور بررسی همسانی درونی 

آموزان )بی ام اس ال اس رضايت مندي از زندگی دانش
 محاسبه شد.داده هاي تحقيق  ضريب آلفاي کرونباخ ،اس(

برابر با ضريب آلفاي به دست آمده براي نمونه پژوهش 
عالوه براين، ضريب آلفاي کرونباخ دو نيمه  است.بوده  71/0

ضريب آلفاي به دست آمده  مقياس نيز محاسبه گرديد که
و   46/0و براي نيمه دوم برابر با  57/0نيمه اول برابر با براي 

 بود.  59/0ن دو نيمه ضريب همبستگی بي
مقياس براي نمونه هاي دختر و ضريب آلفاي همچنين 

پسر شرکت کننده در پژوهش به طور مجزا محاسبه گرديد 
دختران برابر ضريب آلفاي به دست آمده براي نمونه که 
، 71/0نيمه اول برابر با براي و ضريب آلفاي کرونباخ  77/0

و  ضريب همبستگی بين دو  56/0براي نيمه دوم برابر با 
ضريب آلفاي به دست آمده براي بود. همينطور  58/0نيمه 
نيمه براي ، و ضريب آلفاي کرونباخ 75/0پسران برابر نمونه 

و  ضريب  52/0، براي نيمه دوم برابر با 70/0اول برابر با 
بود. چنانكه ضرايب به دست  54/0همبستگی بين دو نيمه 

پايداري پژوهش حاکی از هاي يافته آمده نشان می دهد 
مقياس کوتاه چند بعدي رضايت مندي از زندگی مطلوب 

 می باشد. آموزان )بی ام اس ال اس اس( دانش



 

 

230 
 

 .225-235 ، صص.:1398،  بهار و تابستان 32، پياپي1،  شماره 17، دورهشناسی بالينی و شخصيتروان علمي شریهن
Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol.17, No.1, Serial 32, Spring & Summer 2019, pp.: 225-235. 

به  :اعتبار مقياس بر اساس باز آزمايي( 2-الف 
وتاه چند بعدي مقياس کمنظور بررسی ضريب بازآزمايی 

آموزان )بی ام اس ال اس رضايت مندي از زندگی دانش
 50در مورددو هفته پس از اجراي اول اس( ، ابزار ياد شده 

را تكميل کرده  مقياسنفر آزمودنی هايی که در مرحله اول 
همبستگی ناشی از بازآزمايی مقياس شد. ضريب اجرا بودند 

)بی  آموزاندانشکوتاه چند بعدي رضايت مندي از زندگی 
است. ( بوده >P 01/0)71/0ام اس ال اس اس(، برابر 

مقياس کوتاه چند بعدي رضايت بنابراين می توان گفت که 
آموزان )بی ام اس ال اس اس(، مندي از زندگی دانش

بدين  می باشد.مناسبی داراي ضريب باز آزمايی همچنين 
که  دنموشاره ابا توجه به يافته هاي پژوهش ميتوان سان 

نسخه فارسی مقياس کوتاه چند بعدي رضايت مندي از 
 پايايیاز سطح آموزان )بی ام اس ال اس اس(، زندگی دانش
بر خوردار بر اساس آلفاي کرونباخ و باز آزمايی قابل قبولی 

 است.بوده 
 روايي مقياس در نمونه های غير بالينيب( 

 روايیدر اين مطالعه همچنين روايي همگرا: ( 1-ب
همگراي مقياس کوتاه چند بعدي رضايت مندي از زندگی 

آموزان )بی ام اس ال اس اس(، بر اساس همبستگی دانش
)پی دبليو  آموزاننسخه دانش–مقياس بهزيستی شخصیبا 
و خرده مقياس هاي اضطراب و افسردگی از  اس سی( -آي

)دس  سردگی، اضطراب و استرسفرم کوتاه مقياس هاي اف
بررسی گرديد. ضريب همبستگی به دست   (21 –

مقياس آمدهبراي نمره مقياس بی ام اس ال اس اس با نمره 
اس  -)پی دبليو آي آموزاننسخه دانش–بهزيستی شخصی

( و ضرايب همبستگی به > P 01/0) 63/0برابر با  سی(
ا خرده دست آمده بين مقياس بی ام اس ال اس اس ب

فرم کوتاه مقياس هاي  مقياس اضطراب و افسردگی
 -29/0به ترتيب  (21 –)دس  افسردگی، اضطراب و استرس

( بدست آمد، که بيانگر روايی > P 01/0)   -41/0و 
همگراي قابل قبول مقياس کوتاه چند بعدي رضايت مندي 

آموزان )بی ام اس ال اس اس( در نمونه غير از زندگی دانش
بالينی ايرانی است. ضرايب همبستگی مقياس کوتاه چند 

آموزان )بی ام اس ال بعدي رضايت مندي از زندگی دانش
 1شده به تفكيك در جدول ياد  پرسشنامهاس اس( با دو 
 ارائه شده است.

نسخه –مقياس بهزيستي شخصيباآموزان )بي ام اس ال اس اس(  مقياس كوتاه چند بعدی رضايت مندی از زندگي دانشيب همبستگي اضر .1جدول 
 (21 –)دس  اب و استرسفرم كوتاه مقياس های افسردگي، اضطرو  اس سي( -)پي دبليو آی آموزاندانش

 
 مقياس

 مقياس بهزيستی شخصی
 آموزاننسخه دانش -

(PWI-SC) 

 (DASS-21فرم کوتاه مقياس هاي افسردگی، اضطراب و استرس )

 خرده مقياس افسردگی خرده مقياس اضطراب

 (BMSLSSآموزان )مقياس کوتاه چند بعدي رضايت مندي از زندگی دانش
63/0 

0001/0 
736 

29/0- 
0001/0 
736 

41/0- 
0001/0 
736 

 ج( تحليل عاملي مقياس بي ام اس ال اس اس
به منظور بررسی ساخت عاملی مقياس کوتاه چند بعدي 

آموزان )بی ام اس ال اس رضايت مندي از زندگی دانش
نفر(  736اس(، اطالعات به دست آمده از نمونه غير بالينی )

با استفاده از روش تحليل عاملی مورد تحليل قرار گرفت. 
 4تا  2نتايج بدست آمده از تحليل عاملی در جدول هاي 

 م شده است.  تنظي

 (KMO). آزمون كرويت بارتلت و كفايت نمونه گيری 2جدول 
 72/0 (KMO)آزمون کفايت نمونه برداري 

 = x² 89/299 آزمون کرويت بارتلت
 df=  10 درجه آزادي

 = P 0001/0 سطح معنی داري

و برابر با  60/0بيش از  1نظر به اينكه شاخص کی ام او
، مطالعه حاضر از کفايت نمونه [41، 40]می باشد 72/0

برداري برخوردار بوده و بنابراين شرط کنونی براي انجام 
تحليل عاملی مناسب است. همچنين از آنجا که آزمون 

، بنابراين (> P 01/0)کرويت بارتلت نيز معنی دار می باشد 
نمايانگر اين نكته است که ماتريس همبستگی هاي مشاهده 
شده متعلق به جامعه اي با متغيرهاي ناهمبسته است. از 

 . [41]اين رو، داده ها براي تحليل عاملی مناسب هستند 
  

                                                           
1 KMO  
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. ارزش های ويژه ناشي از  تحليل مولفه های اصلي به همراه 3جدول اعظم نوفرستي و هملاران                                   
 پنج سوالواريانستبيين شده به وسيله  درصد

 واريانس تبيين شده تراکمی واريانس تبيين شده ارزش ويژه عامل
1 21/2 38/44 38/44 
2 91/0 12/18 50/62 
3 76/0 20/15 70/77 
4 66/0 12/13 81/90 
5 46/0 19/9 00/100 

چنانكه ارزش هاي ويژه به دست آمده براي عامل هاي 
دهد، تنها مربوط به مواد مقياس مورد مطالعه نشان می 

. [40] بيشتر شده است 1ارزش ويژه يك عامل از مقدار 
بنابراين تحليل انجام شده منجر به استخراج تنها يك عامل 

مقياس کوتاه چند بعدي رضايت مندي از زندگی براي 
 گرديد.آموزان )بی ام اس ال اس اس( دانش

مقياس کوتاه چند بعدي بارهاي عاملی مواد مقياس 
آموزان )بی ام اس ال اس زندگی دانش رضايت مندي از

 آورده شده است.   4در جدول اس( 
بنابراين يافته هاي به دست آمده ناشی از تحليل عاملی 
نشان می دهد که مقياس مورد مطالعه در مجموع از يك 
عامل اشباع می باشد و اين يك عامل می تواند در حدود 

بدين خاطر  درصد واريانس کيفيت زندگی را تبيين کند. 44
 نيازي به چرخش عوامل وجود نداشته است. 

مقياس كوتاه چند بعدی رضايت مندی از . بارهای عاملي مواد  4جدول 
 بر اساس تحليل مولفه های اصلي (BMSLSSآموزان )زندگي دانش

 ماتريس مولفه هاي اصلی بدون چرخش مواد مقياس
 
 زندگی خانوادگی. 1
 . روابط دوستانه2
 تحصيلی وضعيت. 3
 . رضايت از خود4
 . محل زندگی5

 ارزش ويژه
 درصد واريانس تبيين شده

 1عامل 
70/0 
58/0 
71/0 
77/0 
54/0 
22/2 
38/44 

 بحث و نتيجه گيری 
به منظور تهيه مقياسی کوتاه، داراي پايايی و روايی الزم 
که به لحاظ رشدي مناسب بوده و بتواند در مطالعات 
تحقيقاتی مربوط به رضايت مندي از زندگی در کودکان و 
نوجوانان، و بافت هاي غربال سازي يا مطالعات پيمايشی در 
 مقياس هاي بزرگ نظير مطالعات ملی و بين فرهنگی به کار

[ مقياس کوتاه 23] سليگسون، هوبنر و والويسگرفته شود، 
آموزان )بی ام اس چند وجهی رضايت مندي از زندگی دانش

سازندگان مقياس ويژگی هاي ال اس اس( را طراحی کردند. 
روان سنجی آن را در نمونه هاي گوناگون خوب توصيف 

بررسی ها و تحقيقات ، و می افزايند که [44، 43، 42]کرده 

بكارگيري بی ام اس ال اس اس به عنوان  تا اين زمان، از
يك مقياس روانشناسی مثبت و همسوي با جنبش 

 .[23روانشناسی مثبت حمايت می کنند ]
پايايی و رواييمقياس بررسی  پژوهش حاضر نيز با هدف

آموزان )بی کوتاه چند وجهی رضايت مندي از زندگی دانش
آموزان در جمعيت دانشام اس ال اس اس( براي استفاده 

از دست آمده ه ده است.نتايج بايرانی طراحی و اجرا گردي
که نسخه فارسی مقياس کوتاه چند  نشان داداين مطالعه 

آموزان )بی ام اس ال وجهی رضايت مندي از زندگی دانش
مربوط بهكل مقياس و نيز  از آلفاي کرونباخاس اس( 

ی دو نيمه ضرايب آلفاي کرونباخ دو نيمه و همبستگ
است. بنابراين همسانی درونی مقياس مناسبی برخوردار 

مناسب است و از سوي ديگر ضريب باز آزمايی بدست آمده 
براي مقياس کوتاه چند وجهی رضايت مندي از زندگی 

آموزان )بی ام اس ال اس اس( قابل قبول بوده، پس دانش
 می توان گفت که مقياس مذکور بر اساس  انسجام درونی و

ضريب باز آزمايی به دست آمده داراي پايايی قابل قبول می 
باشد. اين يافته با نتايج بدست آمده در مطالعات روان 

[ 45، 44، 43، 42]ا سنجی مقياس در ساير کشوره
در عين حال، در بيشتر مطالعات انجام شده همخوانی دارد. 

بر روي اعتبار مقياس مذکور، ضرايب آلفاي به دست آمده 
گزارش شده است که داللت بر اعتبار قابل  70/0از  بيش

قبول مقياس است. تفاوت هاي مشاهده شده نيز می تواند 
بيانگر تاثير عوامل فرهنگی بر مفهوم رضايت مندي از 

 زندگی باشد.
کيفيت زندگی ارتباط روشنی با هيجان هاي ادراك 

و در  [45]شده ذهنی نظير رضايت مندي و خرسندي دارد 
ل ها، مفهوم رضايت مندي از زندگی يا کيفيت طی سا

زندگی با در بر گرفتن جنبه هاي فيزيكی، اجتماعی به 
 . هتچ[46]حوزه هاي سالمت عمومی گسترش يافته است

سازه رضايت مندي از زندگی را در ارزيابی سالمت  [47]
ازآنجا  [48]افراد محوري بر می شمارد، و به عقيده فريش 

مداخالت متمرکز بر سالمتی، ارتقاي  که هدف نهايی تمام
رضايت مندي از زندگی يا کيفيت زندگی بيماران است، 
سنجش رضايت مندي از  زندگی در فرايند معمول ارزيابی 
سالمتی و شرايط بالينی سودمند می نمايد. بر همين اساس 
در مطالعات مربوط به روايی ابزارهاي رضايت مندي از 

و نشانه هاي ]49[المت عمومیزندگی از پرسشنامه هاي س
استفاده شده است. بر اين اساس، در مطالعه  [47]بالينی 

مقياس کوتاه چند وجهی همگراي  ارزيابی روايیحاضر نيز 
آموزان )بی ام اس ال اس رضايت مندي از زندگی دانش
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، از طريق محاسبه ضريب همبستگی مقياس ياد شده  اس( 
فرم کوتاه دگی از با خرده مقياس هاي اضطراب و افسر

انجام شد. همبستگی معنا دار بين  21 –پرسشنامه دس 
مقياس کوتاه چند وجهی رضايت مندي از زندگی 

و خرده مقياس هاي آموزان )بی ام اس ال اس اس( دانش
ياد شده به دست آمد، که اين يافته نيز همسو با نتايج به 

 می باشد. [49] دست آمده در مطالعه برگلند و ويلر
مقياس کوتاه از طرف ديگر، تحليل عاملی مربوط به 

آموزان )بی ام اس چند وجهی رضايت مندي از زندگی دانش
نشان داد که پرسشنامه از يك عامل اشباع ال اس اس( 

است، و بار عاملی سوال ها نيز مناسب بود. يافته هاي 
مربوط به نمونه هاي ايرانی نشان داد که در مجموع تحليل 

درصد از  44ال هاي پنجگانه، تبيين کننده عاملی سو
واريانس رضايت مندي از زندگی بوده است. در نمونه هاي 
غير ايرانی نيز، تحليل عاملی بيانگر يك عامل بوده است 

. سازندگان مقياس حاضر سواالت را به گونه اي تهيه [33]
کرده اند که هر چند سواالت آن در برگيرنده بعد مشخصی 

دگی باشد، اما يافته هاي نهايی تحليل عاملی از رضايت زن
گوياي آن است که مقياس رضايت از زندگی را می توان در 
يك عامل گنجانيد و آن را رضايت از زندگی ناميد که در 

 .[25]راستاي مبانی نظري ساخت و طراحی مقياس است 
در مجموع می توان گفت، بر اساس يافته هاي اين 

مقياس کوتاه چند مشخص کنونی، پژوهش و در نمونه هاي 
آموزان )بی ام اس ال وجهی رضايت مندي از زندگی دانش

، در ايران شرايط مناسبی را به لحاظ روان سنجی اس اس(
نمايان ساخته است. بی ترديد گستردگی پژوهش ها و نمونه 
هاي بالينی و غير بالينی متعدد می تواند ابعاد تازه اي از 

سازد و بر اين ادعاي هوبنر و همكاران  توان مقياس را آشكار
که اين مقياس براي مطالعه رضايت مندي از زندگی  [33]

آموزان آموزي مناسب است، در جمعيت دانشجمعيت دانش
 ايرانی پاسخ دهد.
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 و هملاران محمدرضا نائينيان                                                               (BMSLSS)آمو انمند  ا   ندگي دانشس کوتاه بندوجهي رضای مييا بررسي اعتبار و روایي

 اعظم نوفرستي و هملاران                                   
 پيوست

 (BMSLSS)آموزان مقياس کوتاه چندوجهی رضایت مندی از زندگی دانش
 

 تا چه اندازه از زندگي خانوادگي خود راضي هستيد؟. 1

 بسيار راضي                                  □اغلب ناراضي                       □           راضي  □ناراضي              □               اغلب راضي □بسيار ناراضي             □

 متوسط )هم راضي هم ناراضي( □

 تا چه اندازه از روابط دوستانه خود راضي هستيد؟. 2

 بسيار راضي                                  □                  اغلب ناراضي        □         راضي  □           ناراضي    □                اغلب راضي □بسيار ناراضي          □

 متوسط )به يک اندزه راضي و ناراضي( □

 تا چه اندازه از وضعيت تحصيلي خود راضي هستيد؟. 3

 بسيار راضي                                  □                اغلب ناراضي            □        راضي  □    ناراضي          □                اغلب راضي □    بسيار ناراضي      □

 متوسط )به يک اندزه راضي و ناراضي( □

 تا چه اندازه از خودتان راضي هستيد؟. 4

 بسيار راضي                                  □                      اغلب ناراضي          □      راضي  □     ناراضي           □             اغلب راضي □بسيار ناراضي          □

 متوسط )به يک اندزه راضي و ناراضي( □

 اندازه از جايي كه زندگي مي كنيد راضي هستيد؟تا چه . 5

 بسيار راضي                                  □                اغلب ناراضي                   □    راضي  □ناراضي                □             اغلب راضي □بسيار ناراضي         □

 متوسط )به يک اندزه راضي و ناراضي( □

 
 تا چه اندازه از زندگي كلي خود راضي هستيد؟. 6

 بسيار راضي                                  □                       اغلب ناراضي            □       راضي  □ناراضي               □            اغلب راضي □بسيار ناراضي        □

 متوسط )به يک اندزه راضي و ناراضي( □

 
 
 
 

 


