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 چکیده 

ساخت،  هدف: حاضر  پژوهش  از    رواسازی   و  اعتباريابي  هدف 

و شاد  زندگي  سبک  مقیاس  به  ابتال  گیری  همه   زمان  در  سالم 

  حاضر   پژوهش  روش:  .مي باشد  ۱40۱در سال    ۱۹  كوويد  ويروس

 همبستگي نوع از توصیفي روش نظر از و كاربردی هدف لحاظ از

  در   ساكن  افراد  كلیه  شامل  پژوهش  اين  در  آماری  جامعه.  است

  نفر   380  از  است  عبارت  پژوهش  بودند. نمونه  غرب  آباد  اسالم  شهر

كه بر اساس روش نمونه  (  نفر  ۱80)  مردان  و(  نفر  200)  زنان  از

  داده   گردآوری  گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار

  همه   دوران  در  زندگي  سبک  پرسشنامه محقق ساخته  شامل  ها

  روايي پرسشنامه   منظور بررسي  بود. به  (كرونا)  ۱۹  كوويد  گیری

وش تحلیل عاملي  راز    ۱۹سبک زندگي در دوران همه گیری كويد  

عاملي    و سپس تحلیلهای اصلي    اكتشافي به روش تجزيه به مؤلفه

نتايج تحقیق نشان داد كه عامل    ها:یافته  .شد  تائیدی استفاده

درصد كل واريانس، عامل دوم    ۱5/2۱،   7۱/5اول با ارزش ويژه   

درصد از واريانس و عامل سوم با ارزش    37/۱4،  88/3با ارزش ويژه  

درصد كل واريانس متغیرها را تبیین مي كنند.    24/7،  ۹5/۱ويژه  

  گیری: نتیجهمي باشد.    76/42درصد كل واريانس هر سه عامل  

Abstract 

Aim: The purpose of the current research is to 

construct, validate and standardize the scale of 

healthy and happy lifestyle during the epidemic of the 

Covid-19 virus in 2022. 

Method: the present research is of the correlational 

type in terms of applied purpose and in terms of 

descriptive method. The statistical population in this 

research included all people living in the city of West 

Islamabad. The research sample consists of 380 

women (200 people) and men (180 people) who were 

selected based on the multi-stage cluster sampling 

method. The data collection tool included a 

researcher-made lifestyle questionnaire during the 

Covid-19 (Corona) epidemic. In order to check the 

validity of the lifestyle questionnaire during the 

Covid-19 pandemic, exploratory factor analysis was 

used, followed by principal component analysis and 

then confirmatory factor analysis. Results: the results 

of the research showed that the first factor with an 

eigenvalue of 5.71, 21.15% of the total variance, the 

second factor with an eigenvalue of 3.88, 14.37% of 

the variance, and the third factor with an eigenvalue 
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با توجه به يافته های پژوهش مي توان نتیجه گرفت كه اعتبار و  

ابزار سبک زندگي   روايي پرسشنامه در حد مطلوبي است و اين 

ا به خوبي مي در زمان همه گیری كرونا ويروس ر  و شاد  سالم

 آزمايد. 

مقیاس  و  اعتباريابي  ساخت،  :کلیدی  هایواژه   رواسازی، 

 . ۱۹ كوويد ويروس به ابتال سالم،  زندگي سبک

of 1.95, 7.24%. They explain the total variance of the 

variables. The total variance percentage of all three 

factors is 42.76. Conclusion: According to the 

findings of the research, it can be concluded that the 

reliability and validity of the questionnaire is at an 

optimal level and this tool tests the healthy lifestyle 

during the corona virus epidemic.  

Keywords: construction, validation and 

validation, healthy lifestyle scale, infection with 

the Covid-19 virus. 
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 مقدمه 
 گیر   همه  آن  نتیجه  كه  يافت  گسترش  سرعت   به  بیماری  هستند كه اين  حیوان  و  انسان   در  مهم   هایپاتوژن  از  ها ويروس  كرونا 

-COVID  بیماری  جهاني  بهداشت  سازمان  ،2020  سال  فوريه  در.  بود  جهان  سطح  در  پراكنده  موارد  گزارش  و  چین  در  شدن

  كرونا   عنوان  تحت  شود  مي   COVID-19  باعث  كه  ويروسي.  است  20۱۹  ويروس  كرونا   بیماری  مخفف  كه  كرد   مشخص  را  19

  سازمان  توسط  موقت  هایراهنمايي.  شد مي  گفته  CoV- 2019  آن  به  قبالً  كه  است  شده  حاد مشخص  تنفسي  سندرم  ويروس

بسیاری از مردم   .(2020،  ۱)مكلنتوش  است شده ارايه متحده اياالت هایبیماری از پیشگیری و كنترل مراكز و جهاني بهداشت

شناختي بیمارگونه در اند و منجر به شكل گیری يک ترس و استرس رواندر سراسر جهان دچار ترس از مبتال شدن به آن شده

پیشگیری تنها راه    به دلیل نداشتن واكسن صددرصد مؤثر و قطعي، مداخالت غیردارويي  (.2020و همكاران،   2افراد شده است)ژو

موقعیت اجتماعي و اقتصادی را تحت تأثیر قرار مي    شرايط روحي،  از بیماری است كه به طور چشم گیری عادات روزانه بدن،

 (. 3،2020)هو   دهد

نفر    5۱2  یننشان داد كه از ب  ، شد  انجام   ۱۹  -يدكوو  یوعش  يط  چین  در كشور  يپرسنل پزشك  نتايج يک مطالعه كه بر روی    

ا  یماربا ب  یمتماس مستق  نفر  ۱64پرسنل، حدود   بود كه    درصد  5/۱2اضطراب حدود    یوعش  یزانم  بین  ينآلوده داشتند. در 

س و  بروك) كردند  را تجربه  يداضطراب شد  درصد   78/0حدود    و  اضطراب متوسطدرصد    36/۱  یف،درصد اضطراب خف  35/۱0

هايي از  شوند، غالبأ موجهای عفوني ميمواردی كه شامل بیماریهای جمعي، به ويژه  از سوی ديگر تراژدی (.2020  ،4همكاران 

شناختي افراد  رسد باعث ايجاد اختالل گسترده در رفتار و بهزيستي رواندهند كه به نظر ميترس و اضطراب را افزايش مي

و جانسازيادی در جمعیت مي آسیب   (.2006،  5شود)باالراتنسینگام  از گستر شیوع  ناشي  رواني  بیماری های مسری  های  ش 

ظهور بیماری كروناويروس نیز باعث سردرگمي شده، شرايط زندگي مردم را تغییر داده و اثرات   درجامعه بسیار قابل توجه است.

رواني مخربي مانند اضطراب رابه همراه داشته است.درحال حاضر در اوجشیوع كروناويروس، مردم به دلیل بسته شدن مدارس 

احس را تجربه ميو كسب وكارها،  ای مانند ممنوعیت مسافرت، در  های گستردهكنند.هرچند محدوديتاسات منفي شديدی 

اثرات منفي بر جامعه دارد و گسترش شايعات و نگراني درباره كمبود غذا ولوازم بهداشتي  اما  كنترل و مديريت بیماری مؤثر است،
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، ترس تعمیم يافته و  20۱4  و ابوال   2003همانند شیوع ويروس سارس  با شیوع كروناويروس   نیز اضطراب افراد را باالتر مي برد. 

)دونگ و هر دوی اين رفتارها مي تواند مانع از كنترل بیماری شود  رفتار بیش واكنشي ناشي از ترس درمیان مردم شايع است.

 (.6،2020بويويي

عدم قطعیت پیشرفت   در يک مركز قرنطینه بمانند. شیوع بیماری كروناويروس باعث شده مردم بسیاری از كشورها در خانه و يا  

شود. دلیل احتمالي اين مشكالت رواني ممكن است مربوط به  اپیدمي و مدت زمان آن باعث فشار رواني بیشتر بر عموم مي

 (.7،2020)هانگ و ژائو نگراني از ابتال به بیماری و ترس از كنترل بیماری باشد  

كند، بلكه سالمت رواني افراد، به ان اين بیماری نه تنها سالمت فیزيكي افراد را تهديد ميعدم قطعیت و پیش بیني پذيری پاي 

ويژه از نظر احساسات و شناخت را نیز تحت تأثیر قرار مي دهد. احساسات منفي طوالني مدت، عملكرد ايمني افراد را كاهش  

افرادممكن است بیش ازحد به هر بیماری   برد. همچنینميها را از بین    های فیزيولوژيكي نرمال آندهد و تعادل مكانیزممي

شود. همچنین عدم اطمینان از وضعیت آتي باعث ناهماهنگي شناختي  واكنش نشان دهند، كه منجر به رفتارهای اجتنابي مي

ناامني مي است كه  شودو  ذكر  قابل  احساس  .  زماني كه  بهمردم  ابتالء  شیوه بیماری مي  خطر  به  و  ای محافكنند،  كارانه  ظه 

 (. 8،2020)سیجیا و همكاران كنند محتاطانه رفتارمي

پايین اضطراب سالمتي نیز مي افرادی كه خود را درمعرض خطر كم  سطح  بر رفتار سالمتي داشته باشد.  اثرات منفي  تواند 

ناديده    نیز  تن اجتماعي رابینند نیز بعید است كه رفتار اجتماعي خود را تغییر دهند و توصیه ها برای فاصله گرفبیماری مي

تواند اثرات منفي قابل  عدم پای بندی به حتي ساده ترين توصیه ها، مانند شستن دست ها و فاصله اجتماعي مي  گیرند. مي

توجهي بر هرگونه تالش برای كاهش گسترش ويروس داشته باشد. بنابراين اضطراب سالمتي يكي از چندين عامل روانشناختي  

 (. ۹،20۱۹)تايلورگذارد واكنش هر فرد به شیوع ويروس كرونا تأثیر مياست كه بر شیوه 

ترين شرايط، پیش بیني ناپذير بودن وضعیت و عدم قطعیت زمان كنترل بیماری و جدی بودن خطر است.    يكي از پر استرس

تواند  نند ترس از مرگ ميهای جدی مابا توجه به بیماری های همه گیر و همه گیری های مشابه، در چنین مواردی، نگراني

 (. ۱0،2020يابد)اكسیانگ وهمكارانتواند درمیان عموم مردم گسترش درمیان بیماران ايجاد شود و احساس تنهايي و خشم مي

روش شكست آن، در   ني دانند كه بهتر  يو همه مردم م  نیمتخصص  كرونا همه  روسيابتال به و  وعیش  يكنون  طيبا توجه به شرا

را    ديجد  يكه اگر افراد نكات سبک زندگ  دارد  ازین  یديجد  يراستا ماندن در خانه به سبک زندگ  نیدر هماست.    ماندن  خانه

. سبک زندگي كرونايي روش جديد زندگي است كه انسان در  آنان شود ي زندگ تیفیباعث كاهش ك  است نكنند، ممكن  تيرعا

خداوند در انسان قدرت سازگاری به وجود آورد تا بتوانند در هر  طول حیات و تمدن خود بارها شبیه به آن را تجربه كرده است  

شرايط و وضعیتي به بقای خود ادامه دهد. سبک زندگي مخلوطي است شناخته شده در علوم انساني و در سطح بین المللي كه 

ي اين موضوع برای نخستین شود و از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. طرح عملاز زاويه های متعدد به آن نگاه مي

( صورت گرفت و به وسیله پیروان كالسیک او و ديگران به تفصیل گسترش يافت و  ۱۹22بار در روانشناسي توسط آلفرد آدلر) 

»شیوه ای به نسبت ثابت كه افراد اهداف خود را با آن طريق دنبال مي كنند و حاصل زندگي دوران كودكي فرد بوده و بُعد   به

ت پذير شخصیت افراد است« تعريف شد. با توجه به پديدار شدن كرونا و به وجود آمدن مشكالت متعدد و گوناگوني  عیني و كمی

كه بر انسان امروزی مستولي كرده با توجه به اينكه اين اولین بار نیست كه در دنیا چنین بحراني جهان شمول و فراگیر رخ  

فاوت آن در عصر حاضر برای انسان امروزی كه انواع بحران هايي مانند فقر، ناعدالتي،  داده و كل جهان را به نگراني فرو برده، اما ت
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رو  كند، با بحران جديدی به نام بقا هم روبهبیكاری، تورم و مشابه آن ها كه مردم هركشوری به فراخور جايگاهشان تجربه مي

فراگیر است و تمام مردم جهان را به چالش كشیده است.  ها است  كرده است. به هر حال مسئله كرونا متفاوت تر از ساير بحران 

تا   نمود  هیاعالم و توص  یاضطرار   تیوضع  (2020)هيفور  4در    يسازمان بهداشت جهان  ،یماری ب  انتقالو  وعیبا توجه به قدرت ش

  يده و گسترش جهانكاهش دا  مارانیبكاهش تماس افراد بخصوص افراد مبتال و   قيطررا از  یماریب  ن يبه فرد ا  كشورها انتقال فرد 

  ندةيتعداد فزا  و   كارساز نبود  ييروش به تنها  نيمتأسفانه ا(.  2020  هيژانو  ، يسازمان بهداشت جهان   هیانیب)ندينما  آن را كنترل

  يبرخامر موجب شد تا  ني جامعه حضور دارند. ا  زدریاز ناقالن بدون عالمت ن  ی اديتعداد ز  ماران،یبنشان داد كه عالوه بر  انيمبتال

  ران، يمانند اي)سطح كالن و مل   دری  ریشگیپ   ی مراقبت ها  یاجرا   ا يو    ( ایتاليو ا  نیچمانند)كامل    نةیمناطق مجبور به انجام قرنط

حالت   نيبهتر تیوضع ني در ا  (.۱3۹۹ ا، ی ن یفرد و صفار  زادهیعل)  كل كشور شدند   يحت ا يدر شهر، استان  ي(جنوب امارات، كره 

  يزندگ  سبک  حالت هم به شدت  نيكه ا  (2020همكاران،؛ چن  و  2020بهداشت،    يسازمان جهان)    به ماندن در خانه بود  هیتوص

  يم  يدچار آشفتگ  ي زندگ  ی و فرد  ي اجتماع ی  ساختارها  ، يبحران  طياست كه در شرا  ي هيبد  دهد.   ي قرار م   ریافراد را تحت تأث

  ق ی و ضرورت تحق  تیاهم جهینت فرد مختل شده و در يروال زندگ زین يخانگ نهیدوران قرنطدر ( 2020ي، سليو و نیراب) گردد

 نه یقرنطي  و به عبارت  ياجتماع  یبه انزوا  هیشود. توص  يم   مشخص  شی از ب  ش یدوران ب  ني افراد در ا  ي زندگ   سبک  ي و بررس

اختالالت   نیهمراه آن، همچن  یها  یماریبو  يوزن و ابتال به چاق  شيافزا  ،يتحرك  يب  همراه است از جمله  ييامدهایبا پ   يخانگ

افسردگ  ياجتماع -يروان اضطراب    ياز جمله  م  (.2020همكاران،  و  ايفر)و  استرس  و  را   يمنيا  ستمیس  تواند  ياضطراب  بدن 

  احساس   شيافزا(.  20۱۹،  و چن  یو  انگ، )ي سازد  ريپذ  بیكرونا آس  روسيها از جمله و  یماری ب  مقابل كند و افراد را در  فیتضع

ترس   احساس(،  2020کيكوراساوا، بندن،یاورسانو، مورگانست  گمورا،یشي)به زندگ  دیام  كاهش  ،ياجتماع   تيكاهش حما  ،ييتنها

  يعوامل مؤثر بر سالمت درصد 85يمطالعات نهیشیشده است. طبق پ  دهيد مشابه طيدر شرا زی ن (2020،يسليو و نیرابي)نگران و

وجود و   با  آنچه مشخص است  نيبنابرا  (.۱3۹۹همكاران،    وی  دهكرد  یاكبر  ي عل) دهد    يم  ل یتشك  يروانشناختی  را فاكتورها

  ،جونز، 2020، پان)كرد  ي آن را نم ينیب شیپ  كس چیكرده است كه ه دایپ  رییهمه تغ  يزندگ  سبک ۱۹-ديكوو روسيو وعیش

ا(.  2020 كند: سبک    ي جلب م  مجدد  اذهان را  ( ۱۹۹8ي)سازمان بهداشت جهان  توسطي  سبک زندگ  فيخصوص تعر  ن يدر 

  ی تعامل ها  فرد،ي  شخص  یها  يژگ يو  نیاثر متقابل ب  ریتأث  تحت   مشخص است كه  یرفتار  یبا الگوها   يزندگ   روش  کي يزندگ

  ي سبک زندگ  اس یمق  يدارد با طراح  ي قرار دارد.، لذا پژوهش حاضر سع  ياجتماع  -ی اقتصاد  وي  طیمح  ي زندگ  طيو شرا  ياجتماع 

  ت یمؤثر در جهت سنجش وضع  يآن قدم  يروان سنج  اتیخصوص  يو بررس  ۱۹-ديكوو  روسيابتال به و  یریدر زمان همه گ

ا  يزندگ سبک   اسیمق  يروان سنج  اتیخصوص  يهدف مطالعه حاضر بررس  نيداشته باشد؛ بنابرا  يبحران   طيشرا  ن يافراد در 

 بود.  ۱۹-ديكوو روسيابتال به و یریدر زمان همه گ  يگزند

 

 روش  
  هیپژوهش شامل كل ن يدر ا یجامعه آمار. است ي از نوع همبستگ يفیو از نظر روش توص كابردیپژوهش حاضر از لحاظ هدف 

آباد  شهر اسالم   تیاساس، جمع  نیاست و بر هم  ۱3۹5  یآمار بر اساس سرشمار  .افراد ساكن در شهر اسالم آباد غرب هستند

)افراد   طينفر( واجد شرا  ۱80نفر( و مردان )  200نفر از زنان ) 380نمونه پژوهش عبارت است از تن بوده است . ۹055۹غرب 

اد غرب  آب  م آشنا هستند( كه در شهر اسال  یمجاز  یو با فضا  نترنتيبه ا  يكه دسترس  يكسان  نیسال، همچن  45تا    ۱7  نیب

موجود، پرسشنامه به صورت   طيبا توجه به شرا  تعداد جامعه نمونه بر اساس فرمول كوكران انتخاب شده اند.  سكونت دارند.

 . كردندو ارسال  لیبه شركت در پژوهش دارند، پرسشنامه را تكم ليكه تما یمنتشر و افراد یمجاز یو در فضا هیته تينترنيا
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 ابزار پژوهش 
و    یبر اساس مطالعات نظر  يسبک زندگ  یهايژگيو  يآن و بررس  یهاحوزه  فيتعار  اس،یموضوع مق  یزيرو طرح   نییاز تعپس

  ي شناسحوزه روان  دیو نظرات اسات  ینظر  ي( انجام شد. با توجه به مبان 2020)  يمباحث مطروحه در سازمان بهداشت جهان

  ي محتوا نوع  يقرار گرفت. روائ  يپرسشنامه مورد بررس  ييشد. بعد از طرح سؤاالت روا  هیعبارت ته 58با    یانامهپرسش  تيدرنها

 ن یی تع  نیو توسط متخصص  شود يبه كار برده م  یریگابزار اندازه  ک ي  دهنده لیتشك  یاجزا  يبررس  یاست كه معموالً برا  يروائ

گروه    دیهشت نفر از اسات  اریدر اخت  ياصل  یه نسخ  ،يخانگ  نهیدر زمان قرنط  يسبک زندگ  اسیمق  یمنظور رواساز. به  شوديم

عبارات    يعبارت كنار گذاشته شد و برخ  7  يبررس  ني. در اردیقرار گ  يابيمحتوا مورد ارز  ييقرار گرفت تا از جهت روا  يروانشناس

 24اجرا شد و تعداد    انياز دانشجو   یتعداد  یاطالعات پرسشنامه رو  لیوتحل  ه ي و تجز  یآورشد.مرحله جمع  شيرايو و  حیتصح

تک  تک  ييايمنظور پا  نيا  یسواالت از كل پرسشنامه حذف شد. برا  هیهر سؤال با بق  نيیپا   يهمبستگ   بيسؤال با توجه به ضر

 5  كرتیل  فیبا ط  هيگو  27با    ييپرسشنامه نها  تيشد. درنها   ادهاستف  شود، يم  يكرونباخ بررس  یسواالت كه با استفاده از آلفا

 نه یدر زمان قرنط  ي سالمسنجش سبک زندگ  ی( برا4=شهیو هم   3، اغلب اوقات=2اوقات=  ي، گاه۱كم=  يلی، خ0=)هرگز  یانه يگز

  27تا  2۱ االتسالم و سو  يسبک زندگ 20تا  ۱2، سواالت   يسبک زندگ ۱۱تا  ۱سواالت  ساخته شد. يرانيدر جامعه ا  يخانگ

  يخانگ نهیدر زمان قرنط  ي پرسشنامه سبک زندگ يسنجروان اتیخصوص يبررس یبرا .سنجنديهر فرد را م ي شاد سبک زندگ

  ييپرسشنامه از روا  ييكرونباخ و جهت روا  ی از آلفا  ييايپا  يمد نظر قرار گرفت. جهت بررس  يي و روا  يي اي از پا  يانواع مختلف

  د، ي گرد ن ين ذكر نام تدوها بدو پرسشنامه  يقمنظور مالحظات اخالبه  نیاستفاده شد. همچن  يعامل  يي سازه و روا ييمحتوا، روا

كار   کينامه محرمانه است و صرفاً در  آمده از پرسشداده شد كه اطالعات به دست  حیكنندگان در پژوهش توضضمنا به شركت

  سوال بود و هدف كلي آن ارزيابي سبک زندگي در دوران همه گیری كوويد   27اين پرسشنامه دارای    .شودياستفاده م   يپژوهش

(  5( و خیلي زياد)۱ای به از خیلي كم)بود. طیف پاسخدهي به پرسشنامه به صورت لیكرت پنج درجه سبک زندگي سالم( ) ۱۹

( و همكاران  دهكردی  اكبری  هلي  پژوهش  در  روايي۱3۹۹طراحي شد.  سئواالت،   ( جهت  وسقم  پرسشنامه وصحت  صوری 

 . پرسشنامه دربین تعدادی از دانشجويان توزيع شد و پس ازاطمینان ازنتايج بدست آمده، پرسشنامه درنمونه آماری توزيع شد

ن روايي سازه اين پرسشنامه نیزبا استفاده از آزمون تحلیل عاملي با بدست امدن دو خرده مقیاس )عامل( تايید گرديد. همچنی

گیری آلفای كرونباخ محاسبه شد. معموالًدامنه ضريب اعتماد پايائي پرسشنامه ی اقابلیت اعتمادآن ب ااستفاده ازروش اندازه

گیرد و هر چه مقدار بدست  +( به معنای پايائي كامل قرار مي۱(به معنای عدم پايداری، تا مثبت يک )0آلفای كرونباخ از صفر )

بیشترمي  آمد. هر چه به عدد مثبت يک پرسشنامه  اعتماد  قابلیت  باشد  برای پرسشنامه سبک .  شودنزديكتر  آلفای كرونباخ 

داده ها به    پس از تكمیل پرسشنامه و نمره گذاری آنها ،مي باشد.    77/0برابر با    (كرونا)  ۱۹-زندگي در دوران همه گیری كوويد

با    ي عامل اكتشاف  لیكرونباخ و تحل  یها با استفاده از آلفاداده  .ردیگ  ي مورد تحلیل قرار م  Amosو  SPSS وسیله نرم افزار  

 شد.  لیو تحل هيجز ت -24SPSSافزاراستفاده از نرم

 

 ها یافته

 های کمی مرتبط با مشخصات فردی میانگین و انحراف معیار داده. 1جدول

 متغیر  میانگین  انحراف معیار  کمترین  بیشترین 

 سن ۹4/26 6 ۱7 45

 



103 

 ۱40۱ پايیز، 3۱شماره ، فصلنامه روانشناسي و علوم رفتاری ايران

Iranian Journal of Psychology and Behavioral Sciences, (31), 2022 

 

 

 

 بود.  6با انحراف معیار  ۹4/26افراد شركت كننده در پژوهش میانگین سني 

 جنسیت های کمی مرتبط با داده .  فراوانی و درصد فراوانی 2جدول

 جنسیت فراوانی  درصد فراوانی 

6/52 

4/47 
200 

۱80 

 زن 

 مرد 

 

 درصد نیز مرد بودند.   4/47درصد از حاضرين در پژوهش زن و  6/52، جنسیت 2بر اساس جدول

روش تحلیل عاملي اكتشافي به روش تجزيه از  ۱۹سبک زندگي در دوران همه گیری كويید    منظور بررسيروايي پرسشنامه  به

 . و سپس تحلیلعاملي تائیدی استفادهشدهای اصلي به مؤلفه

 

 1۹اکتشافی پرسشنامه سبک زندگی در دوران همه گیری کویید  تحلیل  

قبل از استفاده از روش تحلیل عاملي الزم بود از كه باال بودن ضرايب همبستگي نمرات بین سؤاالت پرسشنامه اطمینان حاصل 

سبک   پرسشنامهمشاهده مي شود با توجه به باال بودن ضريب همبستگي بین سؤال های    (3ل )شود. همانگونه كه در جدو

كرويت بارتلت نشان داده شده است، مي توان و  اولكین  -ماير    -نتايج آزمون كايزر    در  كه  ۱۹-زندگي در دوران همه گیری كوويد

 .نتیجه گرفت كه انجام تحلیل عاملي قابل توجیه است

 و بارتلت  KMOآزمون  در  1۹سبک زندگی در دوران همه گیری کویید  گیری پرسشنامه  های کفایت نمونهشاخص. 3جدول

 KMO 850 /0آزمون کفایت حجم نمونه 

 آزمون بارتلت 
Df=35۱ 

Sig= 00۱/0  

Bartlett test= 04/3555  

 

نشانگر كفايت حجم نمونه میباشد   60/0است، اين مقدار با ارزش بیش از    850/0برابر با   KMO كه مقدار شاخص   3طبق جدول

معنادار بود؛ بنابراين داده ها برای انجام تحلیل    04/3555رابر با  ب  00۱/0   در سطح  35۱و اندازه آزمون بارتلت با درجه آزادی  

عامل و استفاده از چرخش واريماكس و تعیین ضريب همبستگي   3با محدود كردن استخراج عوامل به    باشد.    عاملي مناسب مي

 و باالتر برای بار عاملي هر آيتم، تحلیل عامل اكتشافي انجام شد.   0۱/0

 . درصد واریانس تبیین شده توسط هر عامل پس از چرخش4جدول

 درصد تراکمی واریانس  درصد تبیین واریانس  ارزش ویژه  عوامل آزمون 

 ۱5/2۱ ۱5/2۱ 7۱/5 1عامل  

 52/35 37/۱4 88/3 2عامل  

 76/42 24/7 ۹5/۱ 3عامل  

 



104  

 1۹ -دیکوو روسیابتال به و یریدر زمان همه گ ساله(   45تا  17افراد  و شاد ) سالم یسبک زندگ  اسیمق یو رواساز یابیساخت، اعتبار

 

 

،   88/3درصد كل واريانس، عامل دوم با ارزش ويژه    ۱5/2۱، 7۱/5( نیز نشان مي دهد عامل اول با ارزش ويژه  4چنانكه جدول )

درصد كل واريانس متغیرها را تبیین مي كنند. درصد كل    24/7،  ۹5/۱درصد از واريانس و عامل سوم با ارزش ويژه    37/۱4

 اشد. مي ب  76/42واريانس هر سه عامل 

 . عوامل حاصل از تحلیل اکتشافی 5جدول 

 سوال ها عامل های حاصل در این تحقیق 

3 2 ۱  

 ۱سوال   306/0  

 2سوال   6۹2/0  

 3سوال   65۹/0  

 4سوال   724/0  

 5سوال   660/0  

 6سوال   583/0  

 7سوال   6۱8/0  

 8سوال   648/0  

 ۹سوال   664/0  

 ۱0سوال   644/0  

 ۱۱سوال   678/0  

 ۱2سوال   423/0 544/0 

 ۱3سوال   45۱/0 566/0 

 ۱4سوال   408/0 578/0 

 ۱5سوال   4۱5/0 537/0 

 ۱6سوال    5۹2/0 

 ۱7سوال    56۱/0 ۱65/0

 ۱8سوال    488/0 ۱84/0

 ۱۹سوال    658/0 ۱70/0

 20سوال    63۹/0 232/0

 2۱سوال    334/0 567/0

 22سوال    2۹5/0 5۹۱/0

 23سوال    323/0 5۹7/0

 24سوال    356/0 6۱5/0

 25سوال     674/0

 26سوال     662/0

 27سوال    -۱23/0 637/0
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با استفاده از روش برآورد    (كرونا )  ۱۹  مدل اصالح شده تحلیل عاملي تايیدی پرسشنامه سبک زندگي دردوران همه گیری كوويد

 نشان داده شده است .   (۱)در شكل  (ML)بیشینه احتمال يا درست نمايي 

 

 1۹ . مدل تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه سبک زندگی دردوران همه گیری کووید1شکل

 .  مقادیر شاخص های برازش الگوی تحلیل عاملی تاییدی 6جدول

 مقادیر مشاهده شده شاخص های برازش

 𝝌𝟐 88/83۱مجذور کای دو  

 df 3۱4درجه آزادی 

 p 00۱/0سطح معنی داری 

𝝌𝟐نسبت مجذور کای دو به درجه آزادی  

𝒅𝒇
⁄ 64/2 

 GFI 85/0شاخص نیکویی برازش  

 CFI 84/0شاخص برازش تطبیقی 

 82/0 (AGFI)شاخص تعدیل شده نیکویی برازش 
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 RMSEA 066/0شاخص ریشه میانگین مربع خطای برآورد 

 

 میزان   آماره،   اين و    استكای دو  ترين آمارة برازش، آمارة مجذور  ست. مهما  3۱4درجة آزادی    و    88/83۱مقدار مجذور كای دو  

اين آماره به حجم نمونه بسیار حساساست، بنابراين مقدار   اما چون  گیرداندازه مي  تفاوت ماتريس مشاهده شده و برآورد شده را

كوچكتر از   RMRو    RMSEAشاخص  های  كمتر باشد، مناسب است.    3  اگر نتیجه از  . شود  آن بر درجة آزادی تقسیم مي

ت و  به پايین اس  08/0برای مدل هايي كه برازش خوبي دارند    RMSEAبر برازش مطلوب داللت دارند. مقدار شاخص     08/0

است،   066/0خطای معقولي را در جامعه آماری نشان مي دهد. از آن جا كه اين مقدار در پژوهش حاضر  08/0مقادير باالتر از 

دارای دامنه ای بین صفر و يک    AGFIو    GFI    ،CFIمي توان گفت كه برازندگي خوبي مشاهده شده است. شاخص های  

شد، بر برازندگي مطلوب تر مدل داللت دارند. در جمع بندی كلي، با توجه به هستند، هرچه مقدار آن ها به يک نزديک تر با

شاخص های های اشاره شده، مي توان گفت كه تحلیل عاملي تايیدی پرسشنامه اضطراب كرونا بر برازندگي مطلوب آن داللت 

 دارد. 

 اضطراب کرونا .  بارعاملی استاندارد شده و سطح معنی داری سوال های پرسشنامه 7جدول

 سطح معنی داری  بار عاملی استاندارد شده  سوال مقیاس

 سبک زندگی 

۱ 227/0 06/0 

2 637/0 00۱/0 

3 625/0 00۱/0 

4 6۹6/0 00۱/0 

5 625/0 00۱/0 

6 5۱2/0 00۱/0 

7 582/0 00۱/0 

8 604/0 00۱/0 

۹ 606/0 00۱/0 

۱0 626/0 00۱/0 

۱۱ 63۹/0 00۱/0 

 زندگی سالم سبک 

۱2 652/0 00۱/0 

۱3 8۱3/0 00۱/0 

۱4 78۹/0 00۱/0 

۱5 767/0 00۱/0 

۱6 402/0 00۱/0 

۱7 303/0 00۱/0 

۱8 ۱84/0 070/0 

۱۹ 320/0 00۱/0 

20 32۱/0 00۱/0 

 سبک زندگی شاد 
2۱ 58۹/0 00۱/0 

22 657/0. 00۱/0 
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23 756/0 00۱/0 

24 762/0 00۱/0 

25 37۱/0 00۱/0 

26 356/0 00۱/0 

27 33۱/0 00۱/0 

 

 از ساختار عاملی برخوردار است؟  1۹سبک زندگی در دوران همه گیری کوید    اس یپرسشنامه مق آیا

( بار عاملي استاندارد شده و سطح معني داری آن ها گزارش شده است كه به مناسب بودن يا نبودن سوال های هر 8در جدول)

معنادار هستند، بنابراين    ۱8و سوال    ۱زير مقیاس اشاره مي كند. در جدول همه بارهای عاملي كه گزارش شده،به جز سوال  

(.  3/0مربوط به خود نبوده و الزم است از پرسشنامه حذف شود )بار عاملي كمتر از  قادر به پیش گويي عامل های    ۱8و    ۱سوال  

( كه مويد برازندگي و مناسب بودن مدل است، پارامترهای  7-4( و هماهنگ با مدل گزارش شده در جدول )8براساس جدول )

 اندازه گیری سازه ها دارای ساختار عاملي مناسب تشخیص داده شده اند.  

 

 ؟برخوردار است  یمناسب ییایاز پا  1۹سبک زندگی در دوران همه گیری کوید اسینامه مقپرسشآیا 

 1۹.  ضریب آلفا کرونباخ پرسشنامه سبک زندگی در دوران همه گیری کویید ۹جدول

 تعداد پرسش ها  ضریب آلفا کرونباخ  مقیاس ها

 ۱۱ 85/0 سبک زندگی 

 ۹ 7۹/0 سبک زندگی سالم 

 7 77/0 سبک زندگی شاد 

 27 84/0 کل

 

( نشان مي دهد كه ضريب آلفای كرونباخ سه عامل سبک زندگي، سبک زندگي سالم، سبک ۹داده های حاصل از جدول )

قرار دارندكه  85/0تا  77/0در دامنه  ۱۹زندگي شاد و همچنین نمره كل پرسشنامه سبک زندگي در دوران همه گیری كويید 

ر بودن ضرايب فوق به اين معني است كه كل پرسشنامه و عوامل موجود در پرسشنامه به لحاظ آماری معنادار هستند. معنا دا

 از همساني مطلوب برخوردار است.  ۱۹سبک زندگي در دوران همه گیری كوويد 

يكي ديگر از روش های بررسي اعتبار و روايي يک مقیاس جديد، از طريق بررسي الگوی همبستگي های بین مقیاس سازه مورد 

مقیاس سازه های مشابه ديگر است.بر اين اساس جهت بررسي روايي مقیاس سبک زندگي در دوران همه گیری كويید  نظر با  

 ، اين مقیاس به همراه پرسشنامه استاندارد سبک زندگي ارتقا دهنده سالمت والكر اجرا شد.۱۹

 . ماتريس ضرايب همبستگي بین اين مقیاس ها را نشان مي دهد. ۱0جدول
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و پرسشنامه استاندارد   1۹  بین سبک زندگی دردوران همه گیری کوییدماتریس ضریب همبستگی پیرسون ( 10)جدول 

 سبک زندگی ارتقادهنده سالمت والکر 

 1۹ کویید گیری همه دوران در زندگی سبک مقیاس

 453/0** تغذیه

 46۱/0** ورزش 

 308/0** مسئولیت پذیری در مورد سالمت 

 3۱3/0** مدیریت استرس 

 264/0** حمایت بین فردی 

 322/0** خودشکوفایی 

 427/0** نمره کل 

               0/ 01سطح معنی داری   **    

 

پرسشنامه و زير مقیاس های   ۱۹ ، رابطه بین پرسشنامه سبک زندگي دردوران همه گیری كويید ( ۱0)با توجه به نتايج جدول 

. اين يافته بیانگر مناسب بودن روايي همگرا مقیاس (p<0.01)معنادار است    والكراستاندارد سبک زندگي ارتقادهنده سالمت  

 است.  ۱۹ سبک زندگي دردوران همه گیری كوويد

 

 بحث و نتیجه گیری 
  روسيابتال به و  یریدر زمان همه گو شاد  سالم    يسبک زندگ  اسیمق  یو رواساز  ياب يساخت، اعتبارهدف از انجام پژوهش حاضر  

انجام شد. نتايج نشان داد مقیاس سبک زندگي سالم از روايي و پايايي خوبي برخوردار است كه با    ۱40۱در سال    ۱۹-ديكوو

(،  ۱3۹3(، توكلي و همكاران )2007(، وود و همكاران )20۱0(، ون)2008های پژوهش فورد، اسپاک و بوسون)نتايج پژوهش 

(، در خصوص سالمندان اسرائیل، نتايج  20۱4پژوهش خلیال و لیتوين)باشد. در  ( همخوان مي۱386( و دانش نیا)۱37۹)  بهداني

 نشان داد كه بین تغییر سبک زندگي و كاهش عالئم اضطراب و افسردگي رابطه وجود دارد، همچنین در پژوهش دلمن و دبرا 

دارد. در تبیین اين نتايج  ی معنادار وجود  ريزی سبک سالم زندگي و مراقبت از خود رابطه(، بین اضطراب مرگ و برنامه20۱2)

توان گفت اختالالت رواني مانند افسردگي، اضطراب و پريشاني، كاهش حافظه، تغییر الگوی خواب، احساس تنهايي و انزوای  مي

درصد سالمندان به آن مبتال هستند )حیدری و    ۱0-۱5باشد كه  مي  ۱۹-اجتماعي، از جمله مشكالت شايع در دوران كويد 

هايي مانند از دست دادن سالمت، قدرت و توانايي جسماني، توانايي اقتصادی  علت عمده اين اختالالت فقدان  (.۱3۹2همكاران،  

(. با توجه، به اينكه آموزش سبک زندگي  ۱383باشد )صابريان و همكاران،  و رواني، كاهش حواس و تغییر تصوير از خود مي

ني، سالمت رواني، سالمت معنوی و سالمت اجتماعي(، است،  بهبود  سالم در راستای ارتقای چهار بعد سالمتي )سالمت جسما

  نشاط   ،( ۱386)  رباني  تحقیقات  با   نتايج  اين ابعاد اين گونه مي تواند میزان اضطراب مرگ سالمندان را تحت تأثیر قرار دهد. اين

  همبستگي   بیشترين   محور  شاد  زندگي  سبک  ابعاد  میان  در .  دارد  هماهنگي(  ۱۹۹6)  ، آرگايل(20۱۱)  كیم  ،(۱387)  دوست

  اجتماعي   و  جسماني   سالمت  كساني كه  گفت  توانمي  ترتیب   اين  به  در  و   سالمت جسماني و اجتماعي و معنوی دارد      به  مربوط

 برخوردارند. نیز باالتری شادی از دارند بیشتری معنوی و

(،  لوسیندا، آلتپیتر، 20۱0(، ونک و آلفونس)20۱2كالرک و همكاران )همچنین نتايج پژوهش حاضر همخوان با نتايج پژوهش 

 ( مي باشد. ۱38۹( و فرشادان) ۱3۹0(، سیفي قرابقلو )۱3۹۱(، كاوه و همكاران )2006ويته الو )
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  سالمت  جهاني  بهداشت  سازمان.  شودمي  شامل  را  …و  نویمع ,اجتماعي  , رواني  بعدهای  و  دارد  مختلفي  ابعاد   سالم  زندگي  يک

  سالم   زندگي  سبک  يک  را   عضو،  نقص  و  بیماری  نداشتن  فقط  نه  و   اجتماعي،  و   رواني  جسمي،  كامل   آسايش  از  برخورداری  را

 داند.  مي

  كسي  چراكه يافت. خواهد افزايش نیز ديگری يكي افزايش  با و شده شاد تائید زندگيسبک تغذيه ورزش و متغیر دو بین رابطه 

 بامیستر   ،(200۹)  مايرز.  كرد  خواهد  زندگي  از  رضايت  احساس  بیشتری  نسبت  به  است   برخوردار  باالتری  شاد    زندگيسبک    از  كه

  آنچه .  انديافتهدست  مشابه  نتايج  به  نیز (  ۱3۹5)  جعفری  و   نژاد   رحیمي  ، (  ۱388)  رباني  ، (۱۹68)  اريكسون   ، (2008)  بوشمن  و

  رشد   شاد،  زندگيسبک   گیریشكل  فرايند  در  كه  است   اين  يافت  پیشین  تحقیقات  و  نظريات  بین  در  توانمي  رابطه   اين  توجیه   در

   .شودمي محورنشاط زندگي سبک به گرايش و خاطررضايت  افزايش سبب و گیردميشكل نفس  به اعتماد افزايش و شخصیتي 

همچنین نتايج نشان داد ضريب آلفای كرونباخ سه عامل سبک زندگي، سبک زندگي سالم، سبک زندگي شاد و همچنین نمره  

قرار دارند كه به لحاظ آماری معنادار   85/0تا    77/0در دامنه    ۱۹كل پرسشنامه سبک زندگي در دوران همه گیری كوويد  

ن معني است كه كل پرسشنامه و عوامل موجود در پرسشنامه سبک زندگي در دوران هستند. معنا دار بودن ضرايب فوق به اي

استرس،   مديريت  میزان   از همساني مطلوب برخوردار است. در تبیین اين نتايج مي توان گفت افزايش  ۱۹همه گیری كويید  

  مربوط  خودشكوفايي  فردی،  بین  حمايت  از  قسمتي.  شود  مي  افزوده  شاد  زندگيسبک   میزان   فردی، خودشكوفايي بر  بین  حمايت

 محور نشاط زندگيسبک   هایمولفه از يكي و دارد مستقیمي  تاثیر افراد شادی میزان بر تبع  به كه شود مي  شاد زندگيسبک  به

  گذاردمي  شخص  اختیار  در   را  هاييمهارت  و  كندمي فراهم  را  هاييعرصه به ورود  مجوز باالتر  خودشكوفايي   ديگر   سويي  از.  است 

   .شود مي خاطر رضايت سبب و  دهدمي قرار فرد اختیار در را تری درست های وانتخاب دهد  مي  افزايش را نفس به  اعتماد و

ت زندگي  (، تأثیر اجرای برنامه آموزش شیوه زندگي سالم بر  افزايش آگاهي از كیفی۱3۹2در پژوهش فرهادی و همكاران )

ها در نمرات خود سالمندان روستايي شهرستان دشتي پرداخت، نتايج پیگیری سه ماهه نشان داد كه هر چند تا حدی آزمودني

آزمون و پیگیری حاكي از اثر بخشي اين مداخالت بر  بعد از گذشت سه ماه افت داشته اند، همچنان تفاوت بین نمرات پیش

 باشد.  ي مي افزايش آگاهي آنها از كیفیت زندگ 

در تبین اين پديده مي توان به نقش آموزش و اطالع رساني در اصالح سبک زندگي و تغییر عادات و رفتارها اشاره كرد. با  

اصالح رفتارها و عادات مي توان عادات جديد و سالم تر را جايگزين عادات غلط پیشین نمود. بنابراين با توجه به نتايج به دست 

توان سالمت افراد را در هر  برهه از زندگي كه باشند،  ارتقاء داد. با  توان گفت كه با آموزش مداوم ميمي  آمده از اين پژوهش

-ی افراد مي باشند و در هر مرحله به افراد آموزشتوجه به اينكه جلسات آموزشي سبک زندگي سالم مبتني بر نیازهای روزمره

ها  جای عادات غلط پیشین داده مي شود؛ همچنین جهت تثبیت اين آموزشهايي در خصوص جايگزين كردن عادات صحیح به  

توانند در پايداری اثر مداخالت بعد از شود، اين عوامل همگي مي هر جلسه به افراد تمريناتي در خصوص مواد آموزشي داده مي

اهي به فرآيند تمريني و آموزشي اين  ی ماندگاری اثرات را عالوه بر افزايش اطالعات و آگ گذشت سه ماه مؤثر باشند و نتیجه

جلسات نسبت داد. اين پژوهش به مانند مطالعات علمي ديگر با محدوديت هايي روبه رو بوده است از جمله؛ محدود بودن حجم  

  سازد. نظرنمونه، گروه سني مورد پژوهش، و سواد پايین گروه نمونه است كه امكان تعمیم دهي نتايج اين پژوهش را دشوار مي

 گسترده   ای  نمونه  روی  اثر بخشي اين روش بهتر است، پژوهش بر  دهي   تعمیم  به اينكه اثر بخشي اين روش بر روی نمونه، جهت

بر ساير    اجرا  مختلف  مناطق  در  و  تر بهداشت جهاني  بر مبنای مدل  اثر بخشي آموزش سبک زندگي سالم  گردد. همچنین 

 سالمت بررسي شود. گذار برشناختي مهم و تأثیر  های روانمتغیر
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 موازین اخالقی 

در اين پژوهش موازين اخالقي شامل اخذ رضايت آگاهانه، رازداری و محرمانه بودن اطالعات شركت كنندگان پژوهش اخذ  

 گرديد.   

 تعارض منافع 

 اين پژوهش تعارض منافع ندارد. 

 

 سپاسگزاری

نهايت قدرداني را به عمل    انددهیرسانكه از كلیه كساني كه در اين پژوهش ما را ياری    داننديمنويسندگان مقاله بر خود الزم  

 . آورديم

 مشارکت نویسندگان 

روان شناسي بالیني از دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالم آباد غرب است كه با    مقاله حاضر برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد

رهگیری   است  ۱62455343كد  شده  شناسي،  ثبت  روش  سازی،  مفهوم  طراحي،  در  يكساني  نقش  مقاله  اين  نويسندگان   .

 گردآوری داده ها، تحلیل آماری، ويراستاری و نهايي سازی آن داشتند.   

 00000002570۱3۹32: اول نويسنده  اركید كد

 0000000۱۹6۱43353: مسئول نويسنده  اركید كد
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 ۱40۱ پايیز، 3۱شماره ، فصلنامه روانشناسي و علوم رفتاری ايران

Iranian Journal of Psychology and Behavioral Sciences, (31), 2022 

 

 

 

 منابع 
اسماعیل) [۱] قرباني،  و  فاطمه؛ سرگلزايي، محمدرضا  اضطراب در  ۱37۹بهداني،  و  افسردگي  با  زندگي  ارتباط سبک  (. مطالعه 
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