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 گیری نگرش نسبت به سیگارکشیدن   اعتباریابی مقیاس اندازه
 

 *دکتر غالمرضا رجبی

 
 چکیده

 . گیری نگرش نسبت به سیگارکشیدن در میان دانشجویان انجام شده است  این پژوهش با هدف اعتباریابی مقیاس اندازه:هدف
ای از میان کلیه دانشجویان دانشگاه یادشده انتخاب          ند مرحله  دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز که به روش تصادفی چ          250از   : روش
بـرای بررسـی روایـی سـازه        . تکمیـل نمودنـد   طور کامل     بهمقیاس نگرش نسبت به سیگارکشیدن را       )  پسر 120 دختر،   113( نفر   233شدند،  

 .بهره گرفته شد) چرخش واریماکس(های اصلی  مقیاس یادشده، از روش تحلیل مؤلفه
هـای چهارگانـه اسـتخراج شـده      در کـل مقیـاس و در عامـل   سازی  دونیمهها نشان دادند که ضرایب پایایی آلفای کرونباخ و          افته ی :ها  یافته

چهـار عامـل رابطـه بـا افـراد          ) چـرخش واریمـاکس   (کمک تحلیل مؤلفـه هـای اصـلی           تحلیل عاملی این مقیاس به    . باشند بخش می  رضایت
 .دست آمد ، بهنامبدون یدن، محیط بدون دود و سالم و عامل چهارم ها و قوانین سیگارکش سیگاری، محدودیت

هـای آموزشـی و      عنـوان یـک ابـزار پایـا و معتبـر در محـیط              توان به   میرا  گیری نگرش نسبت به سیگارکشیدن        مقیاس اندازه  :گیری  نتیجه
 .کار برد بهکشیدن های افراد سیگاری و غیرسیگاری نسبت به سیگار  ویژه در زمینه بررسی نگرش پژوهشی به

 
  نگرشوابستگی به مواد،نیکوتین،  گیری نگرش نسبت به سیگار کشیدن، سیگار، مقیاس اندازه :کلیدواژه

 
 مقدمه
گـذاران    قـانون  ،ه پیامـدهای زیانبـار مصـرف سـیگار         بـ  نظر

ــده بــی ــرای سیگارکشــیدن در  قــوانین محدودکنن شــماری را ب
، 1لوسی(اند  ردههای عمومی وضع ک کار و در مکان  های محیط
های گوناگونی بـا هـدف کمـک بـه           چنین، دیدگاه   هم). 1991

کاهش مصرف سیگار بر پایـه تغییـر رفتـار در افـراد سـیگاری               
انـد کـه بـین رفتـار و         هـا نشـان داده     پـژوهش . انـد  گسترش یافته 

هـا   نگـرش بیشـتر   به بیان دیگر    . ها همبستگی وجود دارد    نگرش

 این باور که    ، از این رو   .شوند ه می عنوان پیشایند رفتار پنداشت    به
بــرای تغییــر یــک رفتــار ماننــد سیگارکشــیدن، درک بنیــادین  

سـت،   ا های مربوط بـه رفتـار مصـرف سـیگار ضـروری            نگرش
 2 کــنش مســتدلهــای نظریــه. مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت

 و  )1975بـاین و آزجـین،       ؛ فـیش  1980،  4باین  و فیش  3آزجین(
رفتـار را تـابع نیـت       ) 1991ین،  آزجـ (ریـزی شـده      رفتار برنامـه  

های شخصی و هنجارهـای اجتمـاعی        نگرشمتأثر از   شخص و   
های اجتماعی نسبت به مصـرف سـیگار         درک نگرش  .دانند  می

پژوهشی مقاله 
 اصیل

Original  

Article 



 

ــه  ــایی را در برنام ــن توان ــی  ای ــاد م ــزان ایج ــا   ری ــه آنه ــد ک کن
شـده بـرای وضـع قـانون و عـرف            های عمـومی مطـرح     واکنش

 .یندعمومی سیگارکشیدن را بهتر درک نما
ــاگوزی ــارتنر1ب ــدازه) 1989 (2 و بامگ ــزان   در ان ــری می گی

 4 و لفکـو   3های افراد نسبت به سیگارکشیدن و پدرسـون        نگرش
در بررسی سیگارکشـیدن در دورۀ نوجـوانی دریافتنـد          ) 1985(

ــ    ــه ت ــیگاری نســبت ب ــراد س ــه اف ــیدن  أک ــار سیگارکش ثیر زیانب
) 1988 (5چــن. انــد هــای مثبــت خــود را حفــظ کــرده  نگــرش

ــه نگــرش دری ــت ک ــیدن    اف ــه سیگارکش ــبت ب ــت نس ــای مثب ه
 . استکنندۀ اصلی در میل به آن در بین نوجوانان  تعیین

ــویس ــر 6دی ــک بی ــوک7، ب ــج8، ک ــترا  و دی ) 1995 (9کس
ــوزان  هــای سیگارکشــیدن را در گروهــی از دانــش  نگــرش آم

هـای سیگارکشـیدن     مقیاس نگرش . گیری نمودند  هلندی اندازه 
 .سـنجید   مـی را  هـا     که باورها و نگرش    گویه بود    28آنها دارای   

 هـــای سیگارکشـــیدن  کـــه نگـــرش گـــزارش نمودنـــدآنهـــا 
ــه) و خودکارآمــدی( ــه پــیش طــور معنــی ب ــار  داری ب بینــی رفت

فراتـر از دیگـر متغیرهـا ماننـد فشـار      (افزایـد   سیگارکشیدن مـی  
 ). اجتماعی
 14، لوی 13، لوری 12 دیکسون  و )1989 (11 و گرکن  10گرین

هـای    باورهـای عمـومی مربـوط بـه سیاسـت          )1991 (15و فرارو 
 1987 و   1984هـای    سیگارکشیدن در ایاالت متحده را در سال      

آنهـا  . یـابی تلفنـی بررسـی نمودنـد        زمینههای    پژوهشکمک    به
ــا بیشــتر از دریافتنــد کــه افــراد ســیگاری  افــراد غیرســیگاری ب

هـای سیگارکشـیدن در امـاکن عمـومی و افـزایش             محدودیت
 . اند  کو مخالفمالیات فروش تنبا

در بررسـی گروهـی     ) 2000( 18 و آدامز  17، تاشچاین 16شور
های سیگاری و غیرسیگاری مقیاس نگرش نسـبت         از آزمودنی 

 را مورد تحلیل عاملی قرار دادند و به چهـار           19به سیگارکشیدن 
ــد، کــه   ــل دســت یافتن ــی % 54عام ــین م ــانس را تبی ــد واری . کن

روابط بین فـردی    ) 1: (دست آمده عبارت بودند از     های به  عامل
ــراد ســیگاری ــا اف ــوانین و محــدودیت) 2 (،ب هــای اجتمــاعی  ق

هـای سـالمتی و      دلواپسی) 3 (،سیگارکشیدن در اماکن عمومی   
کمـک الگـوی      چنین، آنها به   هم. بازاریابی و فروش سیگار   ) 4(

واریانس مقیاس یاد شده    % 77ییدی دریافتند که حدود     أعامل ت 
) 2000(شـور و همکـاران    .شـود  توسط چهار عامـل تبیـین مـی       

ــدازه    ــاس ان ــی مقی ــانی درون ــه     همس ــبت ب ــرش نس ــری نگ گی
ــیدن را  ــودنیدر سیگارکش ــجو   آزم ــای دانش ــرای  و90/0ه  ب

 و  69/0 و   70/0،  80/0،  88/0ترتیب   های اول تا چهارم به     عامل
های اول تـا    و برای عامل  93/0های فارغ التحصیل     آزمودنیدر  

 . گزارش نمودند72/0 و 72/0، 83/0، 91/0ترتیب  چهارم به

در زمینـــه نگـــرش نســـبت بـــه سیگارکشـــیدن ابزارهـــا و 
های گونـاگونی سـاخته شـده، امـا کمبـود مقیاسـی کـه             مقیاس

بتواند نگرش افراد جامعه را نسبت به سیگارکشـیدن بسـنجد و             
بـودن    های روانسنجی مانند پایایی، روایی و کـم         از نظر ویژگی  

ایـن پـژوهش در     . شـود   می احساس    مورد پذیرش باشد   ،ها  ماده
گیـری نگـرش نسـبت     گیری از مقیاس اندازه این راستا و با بهره  

ای از    کـه تـا انـدازه     ) 2000(به سیگارکشیدن شور و همکـاران       
 کوتاه و از لحاظ پایـایی و روایـی پـذیرفتنی            ،ها  نظر شمار ماده  

ایـن   . بود و کمبودهای ابزارهای پیشـین را نداشـت انجـام شـد      
ســنجی مقیــاس  هــای روان بــا هــدف بررســی ویژگــیپــژوهش 
ــدازه ــۀ      ان ــیدن در جامع ــه سیگارکش ــبت ب ــرش نس ــری نگ گی

منظور پاسخگویی به دو پرسش زیـر انجـام شـده             دانشجویی به 
گیـری نگـرش نسـبت بـه سـیگار            آیـا مقیـاس انـدازه      -1: است

 آیـا  -2کشیدن یک سازۀ یـک بعـدی اسـت یـا چنـد بعـدی؟                
بت به سـیگار کشـیدن از پایـایی         گیری نگرش نس   مقیاس اندازه 

 1   مناسبی برخوردار است؟
 

 روش
جامعـۀ آمــاری پــژوهش همـۀ دانشــجویان دانشــگاه شــهید   

هـا نخسـت از میـان         برای انتخاب آزمودنی  . چمران اهواز بودند  
تصــادف   دو دانشــکده بــه،هــای موجــود در دانشــگاه دانشــکده

ــدند  ــاب ش ــجویان دو   . انتخ ــت دانش ــد از فهرس ــۀ بع در مرحل
های مختلـف تحصـیلی       سال ی دانشجو 250 ،دانشکدۀ یاد شده  

ــه ــدند  ب ــده ش ــه روش   . تصــادف برگزی ــه ب ــین حجــم نمون تعی
گیــری تصــادفی و بــر پایــه جــدول ارایــه شــده از ســوی  نمونــه

بـرای دسـتیابی بـه       .انجام شـد  ) 1970 (21 و مورگان  20کرجسی
 نفـر باشـد     200مونـه نبایـد کمتـر از        هـای معتبـر، حجـم ن        عامل

 .)1956، 22وردگیلف(
گیری نگـرش نسـبت      ها مقیاس اندازه    برای گردآوری داده  

 . کـار بـرده شـد       بـه  )2000شور و همکـاران،     (به سیگارکشیدن   
هـای   گیـری مربـوط بـه نگـرش        این مقیـاس یـک ابـزار انـدازه        

ــه ــیگار، (هـــای مختلـــف  سیگارکشـــیدن در زمینـ فـــروش سـ
_______________________________________ 
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 و  )یهای قانونی، حقوق افراد سیگاری و غیرسیگار       محدودیت
هـا را نسـبت بـه         های آزمودنی   گویه است که نگرش    17دارای  

ها پاسخ خود    بنابراین، آزمودنی . کند سیگارکشیدن بررسی می  
 کـامالً = 5 مخالف تا    کامالً= 1(را به هر گویه در یک پیوستار        

هــا  چنــین، شـماری از گویـه   هـم . کننـد  بنـدی مــی  رتبـه ) موافـق 
که پاسخ به این نـوع      شوند،   گذاری می  صورت معکوس نمره   به

هـای منفـی نسـبت بـه سیگارکشـیدن           نگـرش بیـانگر   ها    پرسش
 در  85 تـا    1توانـد بـین      بدین ترتیب نمره این مقیاس مـی      . است

دهندۀ میزان باالی نگرش نسبت       نوسان باشد، که نمرۀ باال نشان     
پژوهشـگر مقیـاس را از زبـان        . به سیگارکشیدن در افراد اسـت     
ــه فارســی برگردا ــدهانگلیســی ب ــا، واژه،ن گزینــی و   از نظــر معن

  .داری با متن اصلی مقابله نمود امانت
بررسی روایـی سـازه ایـن        در این پژوهش، برای    چنین، هم

ــه  ــل مؤلفـ ــاس از روش تحلیـ ــلی  مقیـ ــای اصـ ــرخش  (1هـ چـ
 .شدگرفته بهره ) 2واریماکس

 
 ها یافته

 ک از ـر ی ـوط به ه  ـهای مرب   ی پاسخ ـق و نسب  ـمطلی  ــفراوان
گیری نگرش نسبت به سیگار کشیدن       مقیاس اندازه  های  پرسش

 250گفتنـی اسـت کـه از        . نشان داده شـده اسـت      1جدول  در  

نامـه بـه دلیـل نـاقص بـودن        پرسـش 17نامه توزیع شده،      پرسش
 دختـر و    113نامـه مربـوط بـه          پرسـش  233 و   کنار گذاشته شد  

 نفـر دانشـجوی سـال       64از این تعداد    .  پسر بررسی گردید   120
 نفر سـال چهـارم      39 نفر سال سوم و      75 نفر سال دوم،     55اول،  
ــه همــان. بودنــد  هــا یافتــهدهــد،  نشــان مــی 1جــدول کــه   گون
دهندۀ نگرش منفی دانشـجویان نسـبت بـه سیگارکشـیدن             نشان
 .است

دهد، میانگین و انحـراف       نشان می  2جدول  گونه که     همان
گیـری نگـرش     معیار کل دانشجویان دانشگاه در مقیاس انـدازه       

. باشــد  مــی43/8 و 35/71ترتیــب  بــهنســبت بــه سیگارکشــیدن 
باید به مردم ما این حق را داد که هـر            (9های    چنین، پرسش  هم

خـواهم بـا فـردی       نمی (1و  ) خواهند سیگار بکشند   کجا که می  
و بیشـترین   ترتیـب دارای     بـه ) کشد مالقات کـنم    که سیگار می  

هـای    تـک پرسـش    همبسـتگی تـک   . باشند کمترین میانگین می  
مقیـاس یـاد شـده بـا نمـره کـل مقیـاس نیـز محاسـبه شـد، کـه            

دار  ها با نمرۀ کـل از نظـر آمـاری معنـی             همۀ پرسش همبستگی  
 73/0تـا    24/0دست آمده از     دامنۀ ضرایب به  ). >001/0p( بود

هـای مقیـاس    به بیان دیگـر، همـۀ پرسـش       . در نوسان بوده است   
اهنگی الزم  گیری نگرش نسبت به سیگار کشیدن از همـ         اندازه

 .برخوردارند

 )n=233(گیری نگرش نسبت به سیگار کشیدن  های مقیاس اندازه پرسشها به  های آزمودنی انواع پاسخ فراوانی -1جدول                   

 ها پاسخ                   
 

 کل کامالً موافق موافق نظر بی مخالف کامالً مخالف

  (%)فراوانی  (%)فراوانی  (%)فراوانی  (%)فراوانی  (%)فراوانی  (%)فراوانی ها پرسش

1 39) 8/15( 68) 5/27( 39) 8/15( 47) 19( 54) 9/21( 247) 100( 
2 -) -( -) -( 17) 9/6( 55) 4/22( 174) 7/70( 246) 100( 
3 20) 1/8( 33) 3/13( 36) 5/14( 54) 8/21( 105) 3/42( 248) 100( 
4 16) 5/6( 22) 9/8( 32) 9/12( 96) 7/38( 82) 1/33( 248) 100( 
5 -) -( -) -( 46) 6/18( 76) 8/30( 125) 6/50( 247) 100( 
6 -) -( -) -( 41) 6/16( 77) 2/31( 129) 2/52( 247) 100( 
7 12) 9/4( 13) 3/5( 21) 5/8( 56) 8/22( 144) 5/58( 246) 100( 
8 -) -( -) -( 19) 7/7( 73) 6/29( 155) 8/62( 247) 100( 
9 -) -( -) -( 8) 2/3( 67) 27( 173) 8/69( 248) 100( 

10 -) -( -) -( 34) 8/13( 109) 1/44( 104) 1/42( 247) 100( 
11 -) -( -) -( 43) 3/17( 113) 6/45( 92) 1/37( 248) 100( 
12 8) 2/3( 3) 2/1( 5) 2( 40) 1/16( 192) 4/77( 248) 100( 
13 4) 7/1( 4) 7/1( 23) 5/9( 88) 4/36( 123) 8/50( 242) 100( 
14 3) 2/1( 7) 8/2( 26) 5/10( 83) 6/33( 128) 8/51( 247) 100( 
15 7) 8/2( 18) 3/7( 23) 3/9( 59) 8/23( 141) 9/56( 248) 100( 
16 -) -( -) -( 18) 3/7( 67) 27( 163) 7/65( 248) 100( 
17 18) 3/7( 52) 21( 57) 23( 44) 7/17( 77) 31( 248) 100( 

 
_______________________________________ 
1- principal components analysis 
2- Varimax rotation 



 

 ها با  میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی پرسش-2جدول       
 سیگارکشـیدن در    گیری نگرش نسبت بـه     نمرۀ کل مقیاس اندازه           
 )n=233 (های پژوهش آزمودنی       

 همبستگی
 کل

 انحراف
ها پرسش میانگین معیار  

67/0 * 41/1  03/3  1 
49/0 * 62/0  63/4  2 
73/0 * 34/1  76/3  3 
62/0 * 18/1  83/3  4 
54/0 * 77/0  33/4  5 
42/0 * 75/0  34/4  6 
39/0 * 13/1  22/4  7 
51/0 * 64/0  55/4  8 
54/0 * 54/0  66/4  9 
44/0 * 69/0  30/4  10 
24/0 * 71/0  19/4  11 
52/0 * 88/0  61/4  12 
56/0 * 85/0  33/4  13 
60/0 * 87/0  32/4  14 
65/0 * 08/1  23/4  15 
48/0 * 63/0  57/4  16 
55/0 * 31/1  44/3  17 
 43/8  35/71  کل 

*p< 01/0  

گیـری   هـای مقیـاس انـدازه      بـودن داده   برای بررسی مناسب  
ضـریب   و    انجـام شـد    KMO1نگرش نسبت به سیگارکشـیدن،      

بـا   چنـین  هـم ). KMO=84/0( بود   بخش دست آمده رضایت   به
  محاسبه شد، کـه از نظـر       2χ=35/1257آزمون کرویت بارتلت    

 ).>0001/0p(بود دار  آماری معنی

گیری نگرش نسبت به     یی مقیاس اندازه  منظور بررسی روا   به
بهره گرفته  ) تحلیل عاملی (سیگارکشیدن از روش روایی سازه      

هـای اصـلی     در این تحلیل با استفاده از روش تحلیل مؤلفه        . شد
 بیشـتر از یـک، چهـار        2و مقـادیر ویـژه    ) چرخش واریمـاکس  (

های هریک  بارهای عاملی پرسش 3جدول . دست آمد عامل به
 .دهد ترتیب صعودی نشان می رگانه را بهاز عوامل چها

کـه  دیده می شود، عامل یکـم        3جدول  ه که در    نگو  همان
 واریـانس را    %57/29گـذاری شـد،      نـام » رابطه با فرد سیگاری   «

 %51 و واریـانس مشـترک   02/5 مقدار ویـژه آن  ؛کند تبیین می 
 42/0 تـا    81/0های این عامل از       بارهای عاملی پرسش  . باشد می

نامیـده  » محیط بدون دود و سالم «دومین عامل   . در نوسان است  
 هــای مقیــاس را بــه خــود  واریــانس پرســش%24/11شــد، کــه 

 
 

 ترتیب  گیری نگرش نسبت به سیگارکشیدن با چهار عامل به  ماتریس عاملی چرخش یافته واریماکس مقیاس اندازه-3جدول               
 های اصلی لیل مؤلفهصعودی از طریق تح               

عامل  
 اول

عامل 
 دوم

  عامل
 سوم

  عامل
 چهارم

81/0 از زندگی کردن با فرد سیگاری نفرت دارم     
79/0 کشد مالقات کنم خواهم با فردی که سیگار می نمی     

78/0 مایل نیستم وقت زیادی را با افراد سیگاری سپری کنم     
69/0 اشته باشممایلم دوستی نزدیک با یک فرد سیگاری د     

57/0 کشد ازدواج کنم مایلم با فردی که سیگار می     
42/0 طور کلی ممنوع شود  باید فروش سیگار بهکالً     

72/0   دوم یک خطر بالقوه برای سالمتی استدود دستِ    
72/0  حق مسلم انسانهاست که در هوای بدون دود تنفس کنند    

71/0  اید ممنوع شودهر نوع تبلیغات سیگارکشیدن ب    
65/0  کارفرمایان باید ملزم شوند برای کارگران یک محیط کاری بدون دود فراهم کنند    

59/0  های عمومی برای افراد سیگاری عادالنه است محدودیت سیگارکشیدن در مکان  40/0   
82/0   محدودیت قوانین سیگارکشیدن در محیط کار برای افراد سیگاری عادالنه نیست   

75/0   دلیل مناسبی برای منع سیگارکشیدن هنگام پرواز با هواپیما وجود ندارد   
62/0   خواهند سیگار بکشند باید به مردم این حق را داد که هر کجا و هر زمان که می   
56/0   سیگارکشیدن نباید به هر روشی توسط قانون محدود شود  44/0  

66/0    ها تحمل بیشتری داشته باشند که نسبت به سیگاریافراد غیرسیگاری باید یاد بگیرند   
خواهنـد   هـای تولیـد سـیگار بایـد اجـازه داد بـه هرصـورتی کـه آنهـا مـی                     به شرکت 

60/0    محصوالتشان را تبلیغ کنند  

57/29 درصد واریانس  24/11  01/10  71/6  
02/5 مقادیر ویژه  91/1  70/1  14/1  

51/0 واریانس مشترک  19/0  17/0  11/0  

 
_______________________________________ 
1- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
2- eigen value 



 

 ت به سیگارکشیدن بگیری نگرش نس معیار و ضرایب پایایی مقیاس اندازه  میانگین، انحراف-4جدول                                

 ضرایب پایایی
شمار  ها عامل

ها گویه انحراف  میانگین 
سازی دونیمه آلفای کرونباخ معیار  

35/71 17 کل مقیاس  43/8  83/0  72/0  
06/23 6 ا فرد سیگاریرابطه ب  83/4  79/0  84/0  

27/26 6 محیط بدون دود و سالم  71/3  76/0  69/0  
10/22 5 ها و قوانین سیگار کشیدن محدودیت  52/2  66/0  65/0  

06/13 3 گذاری فاقد نام  40/1  45/0  46/0  

 

 و واریـانس مشـترک   91/1 مقدار ویـژه آن  دهد؛  میاختصاص  
 تـا   72/0ایـن عامـل از      هـای    پرسـش بارهای عاملی   . است 19%
هـایی نسـبت بـه       دیـدگاه «سومین عامـل    .  در نوسان است   59/0

ــوانین سیگارکشــیدن  محــدودیت  %01/10اســت، کــه » هــا و ق
 و  70/1 مقـدار ویـژه آن       ؛رود  شـمار مـی     ها بـه    واریانس پرسش 

 56/0 تـا    40/0بارهای عاملی آن    . است %17واریانس مشترک   
 %71/6گذاری نیست، که      نام چهارمین عامل قابل  . دست آمد   به

هـا را تبیـین نمـوده، مقـدار ویـژه  و واریـانس                 واریانس پرسش 
چنین، بارهـای    هم. باشد  می %11 و   14/1مشترک آن به ترتیب     

 چهـار   ،افـزون بـر آن     .دست آمد    به 66/0 تا   44/0عاملی آن از    
. کننـد   مـی ها را تبیـین       واریانس پرسش % 53/57عامل روی هم    
 .دهد خستین پرسش پژوهش پاسخ میاین یافته به ن
دهد، میانگین و انحـراف       نشان می  4جدول  گونه که     همان

گیـری   مقیـاس انـدازه   در  معیار نمره کـل دانشـجویان دانشـگاه         
ــه سیگارکشــیدن  ، و در عامــل چهــارم 43/8 و 35/71نســبت ب

تـرین   باشـند، کـه پـایین       مـی  40/1 و   06/13) گـذاری  فاقد نـام  (
، ضـرایب پایـایی آلفـای کرونبـاخ و        چنـین  هـم . میانگین اسـت  

هـــای  در کـــل مقیـــاس یادشـــده و در عامـــلســـازی  دونیمـــه
گونـه کـه        همـان . ارایه شـده اسـت     4جدول   در   ه،شد استخراج

جـز بـرای     دسـت آمـده      دهد، ضرایب پایایی به     جدول نشان می  
دلیــل شــمار کــم  بــه(باشــند  بخــش مــی عامــل چهــارم رضــایت

ایـن یافتـه    ). ایی پایین هستند  ها، در هر عامل ضرایب پای       پرسش
 .پرسش دوم پژوهش استپاسخ مثبت به در تأیید 

 
 بحث 

هــدف پــژوهش حاضــر بررســی پایــایی و تحلیــل عــاملی  
ارکشـیدن بـر روی     گگیری نگـرش نسـبت بـه سی        مقیاس اندازه 

بر پایـه   . در این پژوهش دو پرسش بررسی شد      . دانشجویان بود 

سبت به سیگارکشـیدن    دست آمده، مقیاس نگرش ن     های به   یافته
هـای نگرشـی در       یک ابزار قابل اعتماد و مناسب برای بررسـی        

 .استدانشجویان 
های  کمک روش تحلیل مؤلفه     نتایج تحلیل عاملی حاضر به    

گیـری نگـرش     مقیـاس انـدازه  دهند که احتمـاالً    اصلی نشان می  
نسبت به سیگارکشیدن یک مقیـاس چندبعـدی اسـت و دارای            

ه بیشترین سهم تبیین واریـانس را عامـل         باشد ک  چهار عامل می  
روابــط بــا فــرد ســیگاری، (هــا   ایــن عامــل.اول بــر عهــده دارد

عامل ها و قوانین سیگارکشیدن، محیط بدون دود و          محدودیت
هـای شـور و همکـاران        بـا یافتـه   جز عامل چهـارم،       به) بدون نام 

این بررسی نشـان داد کـه دانشـجویان         . هماهنگ است ) 2000(
ویـژه در روابـط بـا افـراد سـیگاری،            یگارکشیدن بـه  نسبت به س  

، 1مـن   هـای چـاپ     این یافتـه بـا یافتـه      . اند  نگرش منفی نشان داده   
نشـان  کـه   ) 1994( 4 شـروینگتون  و) 1993( 3 و اسـمیت   2وانگ

ــد  ــورد   دادن ــراد ســیگاری در م ــیش از اف ــراد غیرســیگاری ب اف
شـوند،   پیامدهای خطرناک و منفی سیگار کشیدن متقاعـد مـی         

 1    .نگ استهماه
دسـت آمـده در    بـه سازی  دونیمهضرایب آلفای کرونباخ و   

کل مقیـاس و در چهـار عامـل اسـتخراج شـده توسـط تحلیـل                 
بـاال   از همسانی درونی بسیار ) حاضرپژوهش  (های اصلی    مؤلفه

های پایایی مقیـاس بـا       این شاخص ). 2جدول  (برخوردار است   
اران هـای پایــایی گـزارش شـده توســط شـور و همکــ     شـاخص 

در دو نمونـــۀ دانشـــجویان ســـیگاری و غیرســـیگاری ) 2000(
های مقیـاس بـا نمـره کـل            پرسش ،افزون بر آن  . خوان است  هم

ترین ضریب همبستگی    پایین(دارای همبستگی متوسطی بودند     
 ).   بود11مربوط به سؤال 

_______________________________________ 
1- Chapman  2- Wang 
3- Smith   4- Shervington 



 

گیـــری نگـــرش نســـبت بـــه  در نهایـــت، مقیـــاس انـــدازه
ــی  ــیدن م ــاز    سیگارکش ــخگوی نی ــد پاس ــگران در توان پژوهش

هـایی بـا هـدف کـاهش       تدوین برنامه.های پژوهشی باشد   زمینه
ــیش ــرک ســیگار   سیگارکشــیدن، پ ــی احتمــال موفقیــت ت  ،بین

هـا    ایی نگـرش  شناسایی افراد مستعد بـه سیگارکشـیدن و شناسـ         
های پژوهش    نسبت به سیگار کشیدن از دیگر کاربردهای یافته       

 .رود شمار می حاضر به
دانشگاه (ه دانشجویان یک دانشگاه     محدودبودن پژوهش ب  

هـای دیگـر      هـا را بـه جمعیـت        تعمیم یافتـه  ) شهید چمران اهواز  
 مشـابهی    شود که پـژوهش     بنابراین پیشنهاد می  . کند  محدود می 
های افراد سیگاری و غیرسیگاری بر حسب جنس،          در جمعیت 

شـود در   چنـین پیشـنهاد مـی    هـم . سن و تحصیالت انجـام شـود     
 بـرای اعتباریـابی ایـن مقیـاس از یـک ابـزار              های آینده   بررسی

 .موازی بهره گرفته شود
 

 سپاسگزاری
با تشکر از دانشجویانی که در اجرا و گردآوری اطالعـات       

 .اینجانب را یاری نمودند
 

؛ 2/3/1384 :؛ دریافـت نسـخه نهـایی      1/10/1383:دریافت مقاله 
 1/4/1384:پذیرش مقاله
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