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پيش درآمدي بر ساخت ،اعتباریابی و رواسازي مقياس سنجش رفتارهاي انحرافی دانشجویان


اکبر عليوردينيا ،دانشیار گروه علوماجتماعی دانشگاه مازندران

عرفان یونسی ،کارشناس ارشد پژوهش علوماجتماعی دانشگاه مازندران
چکيده
مطالعه حاضر با هدف ساخت ،اعتباريابی و رواسازی پرسشنامه رفتارهای انحرافی دانشجويان انجام شده است .به منظور رسیدن به اين هددف،
پرسشنامهای با توجه به تعاريف اين سازه ،و مصاديق اين رفتارها در پژوهشهای پیشین طراحی شد .برای انتخاب نمونه اين پژوهش توصیفی
پیمايشی ،ابتدا با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده ،دانشگاه تهران و دانشگاه عالمه طباطبايی از بین دانشگاههدای دولتدی شدهر تهدران
انتخاب شدند؛ سپس انتخاب پاسخگويان در هر دانشگاه به صورت در دسترس صورت پذيرفت و در نهايت تعداد  144پرسشنامه بدا اسدتفاده
از نرمافزارهای  SPSSو  Amosمورد تحلیل قرار گرفت .روشهای به کار رفته شامل روش تحلیدل گويدههدا (روش لدو ) ،روايدی محتدوا و
روايی سازه (تحلیل عاملی) و پايايی (محاسبه ضريب آلفای کرونباخ برای تمامی گويهها) بودندد .در نتداي تحلیدل عداملی  1عامدل شناسدايی
شدند که عبارتند از« :مصرف مواد ،مشروبات الکلی ،روانگردانها و انحراف جنسی»« ،وندالیسدم و سدرقت»« ،تقلدب» و «پرخاشدگری» .نتداي
حاصل از تحلیل عاملی تأيیدی نیز حاکی از برازش مطلوب و قابل قبول دادهها داشت .پايايی اين مقیداس از طريدق محاسدبه آلفدای کرونبداخ
 0/911بهدست آمد .با در نظر گرفتن نتاي اين پژوهش میتوان گفت که اين مقیاس از روايی و پايايی مناسبی برخدوردار اسدت و عوامدل بده
دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأيیدی میتوانند رفتارهای انحرافی دانشجويان را به گونهای مناسب اندازهگیری کنند.
واژههاي کليدي :اعتبار ،تحلیل عاملی تأيیدی ،رفتارهای انحرافی ،روايی.
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مقدمه

حداقل تا حداکثر است .با پدذيرش ايدن تعريدف بايدد رفتدار
پیوسدتار از

در طول چند دهه اخیر ،کلیه مطالعاتی که در زمینه انحرافدات

انحرافی را اقدامی بدانیم کده در نقطدهای در يد

اجتماعی انجام شده است با ابهام در تعريدف رفتدار انحرافدی

همنوايی کامل از ي سو تا انحراف کامل در سوی ديگر قدرار

مواجه بوده است .در عین حال که غالباً اين مطرح بوده اسدت

گرفته است (تیو4991 ،؛ به نقدل از محسدنی .)4990،رفتدار انحرافدی

که چه رفتارهايی را بايد در اين مقوله قرار داد؟ به طدور کلدی

ي

پديده اجتماعی نسبی است که هیچ شیوه مطلق يا جهدانی

اين توافق هم وجود داشته است که اموری مانند :مصرف مواد

بددرای تعريددف آن وجددود ندددارد (احمدددی4919،؛ محسددنی.)4990،

مخدر ،سرقت ،کودک آزاری ،جرم مشارکتی ،فحشاء ،بیمداری

مردمان نه به طور تمام و کمال بر طبق تمامی هنجارهدا عمدل

روانی و غیره را در رديف رفتارهای انحرافدی قدرار مدیدهندد

میکنند و نه کامالً حالت منحرف دارند

(ويتددزر1001 ،؛ بدده نقددل از علیددوردینیددا و همکدداران.)441-419 :4990،

91؛ به نقل از محسنی .)4990 ،به طور کلی ،رفتارهای انحرافدی بده

هرچند که در تعريف اين مفاهیم هم مشکالتی وجدود داشدته

رفتارهايی اطدالق مدیشدود کده مدورد تأيیدد جامعده نیسدت.

است ،اصطالحات مختلفی مانند :مسائل اجتماعی ،بیسازمانی

رفتارهای انحرافی در زمره اختالالت معطوف به اجتماع قدرار

اجتماعی و يا آسیبشناسی اجتمداعی نیدز بدرای نامیددن ايدن

دارد ،بدين معنا که اين نوع اختالالت تاحدی اختیاری هستند؛

گونه مطالعات به کار گرفته شده است ،که علیرغدم تفداوت،

که از اين نظر با اختالالت اضطرابی و روانی متفداوت اندد .بده

اين مفاهیم در اين زمینه اشدتراک دارندد کده دارای بدار منفدی

عبددارت ديگددر ،بددا اينکدده اخددتالالت اضددطراب و افسددردگی

هستند و به رفتارهايی میپردازند که مورد تأيید جامعه نیسدت

مشکالتی هستند که افراد به آنها دچدار مدیشدوند ،اخدتالالت

(محسنی .)4990،در مجموع ،اين گونه رفتارها به تمامی اعمال و

معطوف به اجتماع و سوءمصرف مدواد ،مدواردی هسدتند کده

نگرشهايی گفته میشود که با انتظارات فرد ،گروهها و نهادها

افراد مرتکب آنها میشوند (ساز .)4911 ،ويژگی عمده اين افراد

ناسازگار است (شفرز )4919 ،و در چهارچوب اصول اخالقی و

اين است که آنها خود را مقید به قوانین اجتماعی نمی¬دانندد

قواعد عام جامعه قرار نمیگیرد و در نتیجه با مند قدانونی يدا

و حتی ممکن است از نقض آن لذت ببرند.

(هاتکینسدون-90 :4914 ،

قبح اخالقی و اجتماعی روبرو میگردد (عبدالهی .)4914 ،عدالوه

دوره دانشجويی به علت گدذار از دوره نوجدوانی و وارد

بر آن ،اين رفتارها غیر عادی آزاردهنده ،غیر اخالقی ،مضدر و

شدن به جوانی ،نقش مهمی در شکلگیری شغلی و اجتمداعی

سزاوار سرزنش در نظر گرفته میشوند.

آتی ايفا میکند .زندگی دانشجويی ،از تجربدههدای تحصدیلی،

انحرافات اجتماعی ،پیوستاری از رفتار است کده هدم بده

فکری ،علمی ،ورزشی ،صدنفی ،سیاسدی ،اجتمداعی ،هندری و

تخلف از قانون ،نظیدر اخدتالس و قتدل و هدم بده تخلدف از

خوابگاهی -اقامتی نشات میيابد و سپهری فرادرسی است که

هنجارهای اجتماعی و فرهنگی بددون قدانون شدکنی رسدمی،

هر چند شامل فعالیتهای رسمی تحصیلی هم میشدود ولدی

نظیر فرار جوانان از خانه ،اطالق میشدود .انحدراف اجتمداعی

محدددود بدده آن نیسددت و فعالیددتهددايی از قبیددل شددرکت در

پديدهای اجتماعی است که بر حسب زمدان ،مکدان ،موقعیدت

کلو ها ،تیمها ،کنش انواع رفتارهدای سدازنده و ويرانگرانده،

اجتماعی ،افراد ،فرهند هدا و خدرده فرهند هدای مختلدف،

مباحثات و تعامالت دانشجويی معطدوف بده درون يدا بیدرون

ايدئولوژیها و گروههای اجتماعی متفداوت ،نسدبی مدیباشدد

دانشگاه را در بر میگیرد .بهعبارتی ،زندگی دانشجويی بازتابی

(احمدی .)4919 ،بر اساس نظر «تیو» انحراف بايد در قالب رفتار

از حددس هويددت ،الگوهددای متمددايز رفتدداری ،آرمددانخددواهی،

انحرافی تعريف شود ،و رفتار انحرافی هرگونه رفتداری اسدت

کنجکاویها ،همکنشیها و خرده فرهن هدای دانشدجويان در

که اجتماع عمومی آن را انحرافی میداند و میدان تغییدر آن از

تجربه زيسته تدازهای اسدت کده بدا ورود بده دانشدگاه بدههدم
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(مکوبی ،4994 ،1به نقل از کلندر و پريسدکات .)4994 ،به طدور کلدی،

در مورد دانشآموزان و يا دانشجويان رفتارهای انحرافدی

میزان پذيرش ،حمايت و محبت والدين ،سطح کنترل والددين

میتواند مصرف هرگونه ماده مخددر و اعتیدادآور ،وندالیسدم،

(سختگیری يا سهلانگاری) و میزان استقالل فرزندان با بروز

سددرقت ،پرخاشددگری و انحددراف جنسددی و غیددره باشددد.

رفتارهای انحرافی و مجرمانه رابطه مستقیمی دارد و متغیرهای

پژوهش های متعددی پیرامون شناسدايی عوامدل تعدديلکنندده

ياد شده به نوعی زمینهساز يا پیشايند رفتار انحرافی هستند.

رفتار انحرافی صورت گرفته است؛ به عندوان مثدال شیراسدا و

تعددد پدژوهشهدای انجدام شدده در خصدو

بیشد

آزوما )4944( 4در پژوهشی بر روی نوجوانان نشان دادهاند که

شناسايی عوامدل ههدور و بدروز رفتارهدای انحرافدی در بدین

چنانچه مدارس عوض شود و افراد در محدی هدای آموزشدی

نمونههای مختلف داندشآمدوزان و دانشدجويان در تحقیقدات

مناسبتری قرار گیرند ،رفتار آنهدا بده طدور معنداداری بهبدود

داخلی و خدارجی اهمیدت بررسدی ايدن موضدوع را گوشدزد

میيابد .اين يافته گويدای آن اسدت کده نظدم و تنبیده معلمدان

میکند .عدم وجود ابزار دقیق برای سنجش رفتارهای انحرافی

می تواندد رفتارهدای انحرافدی را بده طدور چشدمگیری بهبدود

با توجه به گستردگی موضوع ،خالئی را نشان میدهدد کده در

ببخشد و آموزشهای مدارس بر رفتارهای انحرافی نوجواندان

تحقیقات پیشین مغفول مانده است؛ به طوریکه میتوان ادعدا

و جوانان بسیار ارزشمند اسدت .همچندین ،مطالعدات ديگدری

نمود در هیچ ي

از پدژوهشهدای صدورت گرفتده در داخدل

نشان دادهاند که خانواده عامل مهمی برای بروز رفتار انحرافدی

کشور ،ساخت ابزار سنجش رفتارهای انحرافدی و هنجاريدابی

افراد به شمار میرود (چِند  .)91-14 :1041 ،1فقددان دلبسدتگی

آن ،تاکنون مطم نظر محققان اين حوزه قدرار نگرفتده اسدت.
از ابزارهای موجود برای اندازهگیدری رفتارهدای

والدين بده رفتدار انحرافدی منجدر مدیشدود .عدالوه بدر ايدن،

البته ،هر ي

دانشآموزانی که از خانواده خود بريدهاندد يدا طدرد شددهاندد

انحرافی در کشورهای مختلف دارای ويژگیهای خا

تمايل بیشتری بدرای انجدام رفتارهدای ضدد اجتمداعی دارندد

و هدف ،جامعه هدف و تئوری زيربنايی تهیه آنهدا نیدز کدامالً

(مورای و فدارينگتون .)4111-4149 :1004 ،9افزون بر اينهدا ،نتداي

متفاوت است .مهمترين مسأله در ايدن میدان سداخت ابدزاری

پژوهش های ديگر نشان داده است که رفتار انحرافی با نظارت

مبتنی بر تعريف يا تعاريف و مصاديق رفتارهای انحرافی با در

والدينی مرتب اسدت (لیدزر ،السدتر و اوشدیو.)4110-4149 :1001 ،1

نظر گرفتن زمینه 1جامعه مورد نظر است .نکتده حدائز اهمیدت

تحقیقی که در بوستون امريکا انجام شده اسدت ،از ايدن يافتده

ديگر ،روشهای طراحی و ساخت چنین ابزاری است که بايد

حمايت میکند .دلبستگی والدينی ضعیف تر و نظارت والدينی

مبتنی بر نظريههای اخیر سنجش و اندازهگیری باشد.

بدوده

(سمپسون ،و

از آنجدا کده تداکنون در کشدور مدا بده موضدوع سدنجش

الئوب410-419 :4991 ، 4؛ کدافمن ،فاروگیدا ،و گلددوبر-499 :1001 ، 4

رفتارهای انحرافی و ساخت ابزار سنجش آن به صورت جدی

 .)141پیشینه گستردهای در مورد ايدن فدرض وجدود دارد کده

پرداختدده نشددده اسددت و بددا توجدده بدده نیدداز مبددرم جامعدده و

چگونگی تربیت و رشد کودکان تأثیری اساسی و بلندمدت بر

سازمانهای مختلدف ،بدهويدژه وزارت علدوم و سدازمان ملدی

رشد روانی افدراد و بدروز رفتارهدای انحرافدی در آيندده دارد

جوانان ،وجود ابزارهای اندازهگیری علمی که مطابق با ساختار

کمتر با رفتارهای انحرافی افراد ارتباط مستقیم دارد

فرهنگی ايران باشد بیش از پیش مورد تقاضا قرار گرفته است.
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امددری الزم و ضددروری اسددت تددا بدده يدداری مسددؤوالن،

دختر و پسر کده در سدال تحصدیلی  94-91در دانشدگاههدای

تصمیم گیران ،مشاوران و درمانگران بیايد تا در نهايدت بتدوان

سراسری تهران مشغول به تحصیل بودهاندد .در تعیدین حجدم

از آسیبهايی که دانشجويان و به تبد آن خدانوادههدای آندان

نمونه به دو عامل توجه شده اسدت :درجده دقدت مدورد نظدر

تجربه میکنند ،جلوگیری کرد يدا میدزان آن را کداهش داد .بدا

برای نمونه و میزان تغییر در جمعیت بر حسدب خصوصدیات

عنايت به مطالب فوق ،هدف اصلی مقاله حاضر تهیده ابدزاری

اصلی مورد مطالعه در مورد میزان خطدای قابدل چشدمپوشدی

استاندارد جهت سنجش رفتارهای انحرافدی دانشدجويان بدوده

خود (دواس .)4914 ،با توجه به بدرآورد دواس از حجدم نمونده

است.

توس پارهای از ويژگدیهدا مثدل همگندی جمعیدت و میدزان

بدين منظور مقاله حاضر برای پاسخ بده سدؤالهدای زيدر

خطای نمونهگیری  4درصد ،نمونهای با حجم  100نفدر بدرای

است:

جم آوری اطالعات مناسب میباشد (همان) .با اين حال ،چون

 -4ساختار عاملی مقیاس سنجش رفتارهای انحرافدی از چندد

در اغلددب تحقیقددات پیمايشددی تعدددادی از پرسشددنامههددا بدده

عامل اشباع شده است؟

علتهای گوناگون قابل استفاده نیستند ،لذا برای جلدوگیری از

 -1آيا مقیاس رفتارهای انحرافدی و خدرده مقیداسهدای آن از

کاهش حجم نمونه ،ده درصد به کل حجم نمونه افزوده شدد،

پايايی مناسب و قابل قبولی برخوردار است؟

که در نهايت  110پرسشنامه در میان دانشجويان ،توزي گرديد
سرانجام ،پس از کنار گذاشتن پرسشنامههدای مخددوش144 ،

روش

پرسشنامه مورد تجزيه و تحلیل قدرار گرفدت .بدرای انتخداب

روش تحقیددق پددژوهش حاضددر پیمايشددی و از نددوع مقطعددی

نمونه پژوهش ابتدا با استفاده از شدیوه نموندهگیدری تصدادفی

میباشد .برای جم آوری اطالعات نیز از پرسشنامه و تکنید

سدداده ،دانشددگاه تهددران و دانشددگاه عالمدده طباطبددايی از بددین

خود گزارشی استفاده شده است .ابزار اولیه رفتارهای انحرافی

دانشگاههای دولتی شهر تهران انتخاب شدند؛ سدپس انتخداب

محقق ساخته به شماری از مصاديق اين رفتارها در شش بُعدد

پاسخگويان در هر دانشگاه بده صدورت در دسدترس صدورت

کلی (مصرف مواد مخددر ،روان گدردان و مشدروبات الکلدی،

پذيرفت.

وندالیسم ،سرقت ،تقلب ،پرخاشگری و انحراف جنسی) توجه
دارد که بر اساس طیف لیکرت طراحی شدده و فدرم اولیده آن

معرفی مقياس سنجش رفتار انحرافی

دربردارندۀ  14گويه بوده است ،که در فرآيند تحلیل گويدههدا،

در تحقیق حاضر به منظدور سدنجش عملدی متغیدر رفتارهدای

گويههايی که همبستگی پايینی بدا سداير گويدههدای هدر بُعدد

انحرافی ،با توجه به پیشینه تجربی داخل کشور کده بدا جامعده

داشت و با ساير گويهها ناسازگار بود ،به عنوان گويه نامناسب

هدف مشابه انجام شدده بدود ،ابعدادی از رفتارهدای انحرافدی

تشخیص داده شد و در نهايت  14گويه به عندوان فدرم نهدايی

دانشجويان که میان آنها موضدوعیت داشدته و دارای واريدانس

اين مقیاس معرفی شد .برای تجزيه و تحلیل دادهها از نرمافزار

بودند ،مورد بررسی قرار گرفت

 SPSSو  ، Amosروش تحلیل گويهها (روش لدو ) ،روايدی

علیددوردینیدددا و همکددداران4990،؛ خامسدددان و امیدددری44-49 :4990 ،؛

محتوا و روايی سازه (تحلیل عاملی) و پايايی (محاسبه ضريب

علیوردینیا و همتی401-11 :4991،؛ علیوردینیا و همکداران-41 :4991،

آلفای کرونباخ برای تمامی گويهها) مورد استفاده قرار گرفت.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگيري
جامعه آماری اين تحقیدق عبدارت اسدت از کلیده دانشدجويان

(سراجزاده و فیضی99-14 :4914،؛

 .)90از ايددن رو ،از ابعدداد شددشگاندده مصددرف مددواد مخدددر،
روانگدردان و مشددروبات الکلددی ،وندالیسدم ،سددرقت ،تقلددب،
پرخاشگری و انحراف جنسی استفاده شده است .ايدن مقیداس
دارای  14گويه است که به صورت شش درجهای پاسدخ داده

پیشدرآمدی بر ساخت ،اعتباريابی و رواسازی مقیاس سنجش رفتارهای انحرافی دانشجويان
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بار» 1« ،تا  1بار»4« ،

و مطالعات کتابخانه ای اقدام بده دريافدت نظدرات کارشناسدی

تا  1بار» 1« ،تا  40بار» و «بیش از  40بار» را شامل مدیشدود.

اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه جامعهشناسی انحرافات که

برای کمّی سازی پاسخها ،به درجهبندیها از  4تا  4نمدره داده

به اين موضوع در ارتباط بودهاند ،شد .در نهايت ،روايی ابدزار

میشود .در مجموع ،همه گويهها به طور کلی رفتدار انحرافدی

تحقیق از حیث محتوا بده تأيیدد رسدید و در انتهدا بده جهدت

را اندازهگیری میکنند .به منظور ارزيابی اين مقیاس سه روش

کمّیسازی میزان اعتبار (روايی) و نشدان دادن میدزان صدحت

بهکار گرفته شد :تحلیل گويدههدا ،4اعتباريدابی 1و رواسدازی.9

نظرات کارشناسی فدوق ،ابدزار طراحدی شدده در بدین نمونده

ابزار نهايی رفتارهای انحرافدی محقدق سداخته بده شدماری از

پژوهش در بخش کمّی توزي گرديد و بدرای بررسدی اعتبدار

مصاديق اين رفتارهدا در چهدار بُعدد کلدی ( -4مصدرف مدواد

(روايی) سازه پژوهش حاضر هم به بررسی همسدانی دروندی

مخدر ،روانگردان و مشروبات الکلی و انحدراف جنسدی؛ -1

سددؤالهددايی از طريددق محاسددبه پايددايی پرداختدده شددد و هددم

وندالیسم و سرقت؛  -9تقلب و  -1پرخاشگری) 1توجده دارد

مؤلفههای رفتارهای انحرافی مورد تحلیدل عداملی اکتشدافی و

که بر اسداس طیدف لیکدرت طراحدی شدده و فدرم نهدايی آن

تأيیدی قرار گرفت.

استفاده از ضريب آلفای کرونباخ برابر  0/911به دست آمد.

تحليل عاملی اکتشافی

دربردارندۀ  14گويه است .پايايی فرم نهايی ابزار پدژوهش بدا

برای بررسی اين سؤال که "سداختار عداملی مقیداس سدنجش
یافتهها

رفتارهای انحرافی از چندد عامدل اشدباع شدده اسدت؟" و بده

اعتبار (روایی) ابزار

عبارتی برای کشف مؤلفههدای رفتارهدای انحرافدی از تحلیدل

بدده منظددور بررسددی روايددی محتددوايی ابددزار ،پددس از احصدداء

عاملی اکتشافی اسدتفاده شدده اسدت .تحلیدل عداملی يکدی از

شاخص هدای مربدوط بده رفتارهدای انحرافدی دانشدجويان در

روش های آماری است که چندد عامدل را بده عندوان نماينددۀ

دانشگاهها پرسشنامه رفتارهای انحرافی در اختیدار تعددادی از

تعداد مشخصی از متغیرها يا شاخصهدا معرفدی مدیکندد کده

صاحبنظران و متخصصان امر در حوزه مورد نظر قدرار گرفدت

همبستگی نزديکی با يکديگر دارند .در اين روش هر عامل يدا

روايی آن مثبدت بدوده اسدت.

از

و نظر صاحبنظران در خصو

فاکتور نماينده چند متغیر (شاخص) است که نقش هر يد

بدين ترتیب میتوان انتظار داشت که مقیاس مورد اسدتفاده در

آنها ،به نسبت وزنی که دارند ،متفاوت است .به عبارت ديگدر،

پژوهش دارای روايی محتوايی و صوری کافی بوده است .الزم

هر عامل يا فاکتور ،ترکیبی از چند متغیر است و بدا توجده بده

به ذکر است که روايدی محتدوا جنبدق عقلدی و منطقدی دارد و

از متغیرهدا در تشدکیل ايدن عامدل دارندد،

نتیجه را نمیتوان به صورت ي

ضريب عددی تعیین نمود .با

اين حال با توجه به اهمیدت تحقیدق و نتدايجی کده بدرای آن
متصور می باشد ،نیاز بود تا ابتدا روايی مقیاس از حیث محتدوا
به تأيید نهايی برسد .به همین علت با استفاده از مبدانی نظدری
1

Item Analysis
Reliability
3
Validation
1
الزم به توضیح است که تعداد ابعاد رفتارهای انحرافدی در نتیجده تحلیدل عامدل
2

اکتشافی از شش بُعد به چهار بُعد کاهش يافت؛ بده عبدارت ديگدر ،بعدد «مصدرف
مواد» با بعد «انحراف جنسی» و بعد «وندالیسم» با بعد «سرقت» ترکیب شده است.

سهمی که هر يد

رقمی را به خود اختصا
اصلی تکنی

می دهند .بنابراين ،يکی از اهدداف

تحلیل عاملی ،کاهش ابعاد دادههاست.
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جدول  -1تحل ي ل عامل ی اکتش اف ی با استفاده از روش تحل ي ل مواز ي هورن براي تع يي ن تعداد عوامل به ي نه متغ ي ر رفتار انحراف ی
عوامل استخراج شده با روش تحلیل مؤلفههای اصلی ()PCA
عامل

نام عاملها

تحلیل موازی

ارزش ويژه

ارزش ويژههای تصادفی

4

مصرف مواد و انحراف جنسی

1/144

4/114

1

تقلب تحصیلی

1/019

4/919

9

پرخاشگری

4/114

4/141

1

وندالیسم و سرقت

4/494

4/441

0/949

4/091

4

بر اساس مندرجات جدول بداال ارزشهدای ويدژه چهدار
عامل اول حاصل از تحلیل عداملی  PCAاز ارزشهدای ويدژه

HORN

 Amosانجام شده است .در ادامه پارامترهای مدل اندازهگیدری
و شاخصهای برازش مدل اندازهگیری ارائه شده است.
طبق نظر تاباچنی

تصادفی بیشترند ،اما از عامل پنجم بده بعدد ارزشهدای ويدژه

و فیدل ( )1004و مدارويامدا ( )4991

تصادفی بیشتر مدیباشدند .بندابراين ،نتداي حاصدل از تحلیدل

دامنه شاخص  RMSEAبین صفر تدا  0/09مدیباشدد؛ مقدادير

عاملی اکتشافی با استفاده از روش هورن حداکی از آن هسدتند

پايینتر از  0/01حاکی از برازش خوب مدل است؛ همچندین،

که تعدداد عوامدل بهینده بدرای اسدتخراج 1 ،عامدل مدیباشدد.

دامنه شاخصهای ( )AGFI ،GFI ،CFI ،NFIنیز بین صدفر و

همانگونه که مالحظه میشود از عامدل پدنجم بده بعدد ارزش
ويژه تصادفی ( )4/091از ارزش ويژه حاصل از تحلیل عداملی
 )0/949( ، PCAبیشتر میباشد.

ي

میباشد؛ مقادير باالتر از  0/90برای اين شاخصها حاکی

از برازش خوب مدل است .بنابراين ،نتاي جدول بداال حداکی
از آن است که تمامی شاخصها در حد بسیار مطلوب گزارش
شدهاند و مدل با دادهها برازش بسیار نسبی دارد و اين بیدانگر
همسو بودن گويهها با سازه نظری است .در ادامه شکل تحلیل

روایی سازه (تحليل عاملی تأیيدي مرتبه اول)

عامل تأيیدی مرتبده اول کده شدامل بارهدای عداملی و میدزان

برای دستیابی به روايی سازه و به عبارتی برای تأيید نهايی اين

خطاهای آنها است ارائه شده است.

مدلها از تحلیل عاملی تأيیدی مرتبده اول بهدره گرفتده شدده
است .اين تحلیل در پژوهش حاضدر بدا اسدتفاده از ندرمافدزار

پیشدرآمدی بر ساخت ،اعتباريابی و رواسازی مقیاس سنجش رفتارهای انحرافی دانشجويان
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جدول  -2پارامترهاي تحليل عامل تأیيدي مرتبه اول شاخصهاي رفتارهاي انحرافی
سؤال

شماره

متغير

ابعاد

4
1
مصرف مواد
مخدر،
روانگردان و
مشروبات الکلی
و انحراف
جنسی

9
1
4
4
49
10
14
1

رفتارهای انحرافی
=0/911

1
وندالیسم
و سرقت

9
40
44
41

تقلب تحصیلی

49
41
44

پرخاشگری

44
41
41

گویه
در طول  90روز گذشته پیش آمده که سیگار کشیدهام.
در طی  90روز گذشته پیش آمده که قلیان کشیدهام.
تا به حال پیش آمده که مواد مخدر (ترياک ،هروئین ،حشدیش و  )...مصدرف کدرده
باشم.
تا به حال پیش آمده که مشروبات الکلی (شراب ،آبجو ،ويسکی ،ودکا و )...مصرف
کرده باشم.
تا به حال پیش آمده که روانگردان (اکس ،شیشه ،کراک و  )...مصرف کرده باشم.
تا به حال پیش آمده که مواد مخدر ،مشروب يا روانگردان به ديگران فروختهام.
تا به حال پیش آمده که (بدون ازدواج) رابطه جنسی با جنس مخالف داشته باشم.
تا به حال پیش آمده که رابطه جنسی با هم جنس خود داشته باشم.
تا به حال پیش آمده که در پارتیهای مختل دوستانه (نه خانوادگی) شرکت کنم.
طی تا به حال پیش آمده که به وسايل دانشگاه آسیب رساندهام.
تا به حال پیش آمده که از روی عمد روی ديوارها ،صندلیها ،اتوبوس و ...نوشته يا
نقاشی کردهام.
تا به حال پیش آمده که چیزی را بدون پرداخت پول از فروشگاه برداشتهام.
تا به حال پیش آمده که بدون اجازه اطرافیانم ،پول يا وسیلههای آنها را برداشتهام.
تا به حال پیش آمده که پول يا وسیلهای قرض گرفتده و از عمدد آن را پدس ندداده
باشم.
تا به حال پیش آمده که در تحقیقات علمی و تکالیف کالسیام چند بار مطلبی را از
کتاب ،مقاله ،سايتهای اينترنتی استفاده کرده و به آن رفرنس ندادهام.
تا به حال پیش آمده که به برگه امتحانی بغل دستیام نگاه کنم.
تا به حال پیش آمده که سر جلسه امتحان از روشهايی استفاده کردهام (مانند همراه
داشتن جواب ها برگه کاغدذ ،اسدتفاده از موبايدل يدا هنزفدری ،عدوض کدردن برگده
امتحان).
تا به حال پیش آمده که نسبت به اطرافیانم فحاشی کردهام.
تا به حال پیش آمده که با هم اتداقی هدا و هدم دانشدگاهیهدايم درگیدری فیزيکدی
داشتهام.
تا به حال پیش آمده که با والدين خود درگیری جدی داشتهام.
تا به حال پیش آمده که کسی را به کت زدن تهديد کردهام.



**t

0/441
0/409

40/41
9/19

0/111

44/41

0/111

44/19

0/114
0/194
0/441
0/411
0/414
0/441

44/49
40/19
9/11
40/14
1/99
9/19

0/444

40/10

0/199
0/414

44/41
9/11

0/114

40/91

0/444

44/19

0/441

41/41

0/411

49/91

0/111

44/44

0/141

41/11

0/419
0/494

41/19
49/11
P < 0/04

در جدول زير برخی از مهمترين شاخصهای برازش ارائه شده است:
جدول  - 3شاخص ها ي برازش تحل ي ل عامل تأ یي د ي شاخص ها ي رفتار انحراف ی
نام شاخص

ميزان کفایت برازش

نسبت خیدو ( )1به درجه آزادی و معناداری آن

(9/194 )p=0/004

ريشه خطای میانگین مجذورات تقريبی()RMSEA

0/019

شاخص نرم شده برازش ()NFI

0/94

شاخص برازش تطبیقی()CFI

0/94

شاخص نیکويی برازش ()GFI

0/91

شاخص نیکويی برازش تعديل شده()AGFI

0/99

**
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شکل  -1بارها ي عامل ی هر سؤال و م ي زان خطاها ي آنها در تحل ي ل عامل ی مرتبه اول شاخص ها ي رفتار انحراف ی

تولید کرد .در واق پايايی ،همبستگیآزمون بدا خدودش اسدت

پایایی ابزار
به منظور پاسخ به ايدن سدؤال کده "آيدا مقیداس سدنجش

(لین4919 ،4؛ برنان1004 ،1؛ نانالی 9و برنشتاين .)4991 ،1میدزان پايدايی

رفتارهای انحرافی دانشجويان و خرده مقیاسهای آن از پايايی

در پژوهش حاضر از طريق ضدريب آلفدای کرونبداخ محاسدبه

مناسب و قابل قبولی برخدوردار اسدت؟" پايدايی ابدزار مدورد

شده است .بده طدور کلدی ،نتداي حاصدل از بررسدی پايدايی

بررسی قرار گرفت .ي

ابزار معتبدر و پايدا ابدزاری اسدت کده

دارای ويژگی تکرارپذيری و بازپديدآوری باشد ،يعندی بتدوان
آن را در موارد متعدد بهکار برد و در همه موارد نتاي يکسدان

1

Linn
Brennan
3
Nunnally
4
Bernstein
2
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پرسشنامه نهايی نشان داد که ضريب آلفای کرونبداخ محاسدبه

سؤالها از طريق فرمول ضريب آلفای کرونباخ محاسدبه شدده

شددده بددرای مقیدداس سددنجش رفتارهددای انحرافددی برابددر

است .در جدول زير شاخصهای توصدیفی سدؤالهدا (شدامل

0/911گزارش شده است.

همبستگی سؤال با کل آزمون و ضرايب پايايی بقیه سؤالها بدا

در پژوهش حاضر بده منظدور بدرآورد پايدايی مقیداس از

حذف هدر سدؤال) بدرای "رفتارهدای انحرافدی " آورده شدده

مجموعه که مستلزم تنهدا

است .البته ،شايان ذکر اسدت کده پايدايی ابدزار پدس از انجدام

فرم آزمون است ،استفاده شده است .در ايدن

تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل عاملی تأيیدی و حذف گويههدا

مشخصه های آماری پرسشهای ي
يکبار اجرای ي

روش هماهنگی درونی آزمدون يعندی میدزان همداهنگی همده

محاسبه و در زير گزارش شده است:

جدول  -4ضریب مقبوليت و ضریب پایایی گویههاي سنجش رفتارهاي انحرافی پس از حذف گویهها
معرف
 .4مصرف سیگار
 .1مصرف قلیان
 .9مصرف مواد
 .1مصرف الکل
 .4مصرف روانگردان
 .4فروش مواد ،مشروب يا روانگردان
 .1آسیب به وسايل دانشگاه
 .1آسیب عمدی به وسايل و ديوارها
 .9برداشتن چیزی از فروشگاه
 .40برداشتن پول از اطرافیان
 .44پس ندادن عمدی پول ديگران

همبستگی
گویه با
نمره کل

پایایی
با حذف
گویه

0/44
0/40
0/44
0/41
0/40
0/49
0/44
0/49
0/49
0/44
0/44

0/901
0/904
0/901
0/904
0/901
0/901
0/901
0/901
0/904
0/901
0/904

معرف
 .41رفرنس ندادن عمدی به مطالب علمی
 .49نگاه به برگه امتحانی ديگران
 .41تقلب در امتحان با روشهای گوناگون
 .44فحاشی نسبت به اطرافیان
 .44درگیری فیزيکی
 .41درگیری جدی با والدين
 .41تهديد کردن فردی به کت زدن
 .49رابطه جنسی با جنس مخالف (بدون ازدواج)
 .10رابطه جنسی با همجنس خود
 .14شرکت در پارتیهای مختل دوستانه

همبستگی
گویه با
نمره کل

پایایی با
حذف
گویه

0/11
0/11
0/44
0/41
0/49
0/41
0/41
0/44
0/44
0/41

0/940
0/944
0/901
0/904
0/901
0/901
0/901
0/901
0/904
0/904

با توجه به نتاي جدول باال ،پايايی کدل مقیداس سدنجش

پايايی افزايش يابد نشاندهندۀ آن است کده ايدن گويده نقدش

رفتارهای انحرافی دانشجويان برابر  0/911گزارش شده است.

مؤثری در هماهنگی با گويهها ديگر ندارد و چنانچه با حدذف

در جدول باال همبسدتگی هدر گويده بدا نمدرۀ کدل پرسشدنامه

گويه میزان پايايی تغییر نکند ،نشاندهندۀ آن است که اگر چده

محاسبه و گزارش شده اسدت کده همگدی حداکی از مطلدوب

اين گويه نقش مؤثری در تجانس با گويه ديگر ندارد ،اما ايدن

بودن ضرايب مقبولیت سؤالها گويههدای سدنجش رفتارهدای

نوع گويهها برای ترغیب پاسدخگو بده پاسدخدهی گويدههدای

انحرافی است .همچنین ،در جدول باال ضريب پايايی مقیداس

ديگر به کار گرفته میشود .بنابراين ،حدذف هدر گويده نشدان

پس از حذف هر گويه نیز مجدداً محاسبه شده است ،که ايدن

میدهد که زمانی که گويهها حذف میشود ،میزان پايدايی کدل

مشهور است .در اين روش ،برای بررسی

پرسشنامه کاهش میيابد يا تغییر معناداری نشان نمیدهدد کده

روش به روش لو

گويه ابتدا ضريب پايايی کلیه گويهها و میزان پايايی ت

تد

اين امر مطلوب بودن اين گويهها را برای انددازهگیدری سدازۀ

گويهها تعیین گرديده است .در صورتی که با حذف هر گويده

رفتارهای انحرافی میرساند .شدايان ذکدر اسدت کده محاسدبق

میزان پايايی کاهش يابد ،نشاندهندۀ آن اسدت کده ايدن گويده

پايايی پس از تحلیل عاملی تأيیددی گويدههدا صدورت گرفتده

نقش مؤثری در هماهنگی بدا گويدههدا ديگدر دارد و بندابراين

است.

گويه مناسبی است و در صورتی که با حذف هر گويده میدزان
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توزیع ميزان رفتارهااي انحرافای دانشاجویان بار حساب

در جدول زير میزان رفتارهای انحرافی دانشجويان به تفکید

دانشگاه و جنسيت

هر مؤلفه بر حسب دانشگاه و جنسیت نشان میدهد.
جدول  -5توزیع ميزان رفتارهاي انحرافی پاسخگویان بر حسب دانشگاه و جنسيت

نوع رفتار انحرافی
کم
مصرف مواد ،الکل و روانگردان
و انحراف جنسی

دانشگاه تهران

شدت

متوس
زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

میانگین
کم
وندالیسم و سرقت

متوس
زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

میانگین
کم
تقلب تحصیلی

متوس
زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

میانگین
کم
پرخاشگری

متوس
زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

میانگین
کم
کل رفتارهای انحرافی

متوس
زياد
میانگین

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

دانشگاه عالمه طباطبایی

دختر

پسر

جمع

دختر

پسر

جمع

44
99/0
4
1/4
4
0/4
4/191
41
94/0
9
1/4
4
0/4
4/914
14
41/4
90
44/0
41
1/4
1/111
41
14/0
41
9/0
1
4/0
4/441
49
19/4
41
4/0
4
0/4
4/419

401
44/0
11
41
1
4/0
4/419
400
40/0
19
44/4
4
1/4
4/441
14
19/0
14
19/0
94
41/0
1/111
11
94/0
11
19/4
9
1/4
4/914
14
19/0
14
10/4
4
0/4
4/199

441
11/0
19
41/4
9
4/4
4/144
441
14/0
91
44/0
4
9/0
4/191
14
94/4
14
91/0
49
14/4
1/114
411
41/0
44
91/4
44
4/4
4/141
414
11/4
49
14/4
1
4/0
4/114

14
91/9
4
1/9
0
0/0
4/194
14
91/9
1
4/9
4
0/4
4/119
11
49/0
91
41/1
44
1/0
1/414
44
11/1
44
1/1
9
4/1
4/494
49
91/4
40
1/1
4
0/4
4/401

401
19/1
41
1/1
40
1/1
4/440
404
11/1
11
40/1
1
9/1
4/419
14
10/9
44
14/4
94
44/9
1/141
44
90/1
44
14/0
41
4/4
1/411
91
11/1
91
44/1
9
1/1
4/911

411
11/1
19
40/1
40
1/1
4/404
410
19/1
14
41/4
9
1/1
4/404
19
91/0
91
11/1
40
19/9
1/111
414
41/4
11
99/4
41
1/9
4/911
444
11/9
11
10/4
40
1/1
4/111
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بر اساس اطالعات جدول فوق میتوان میدزان رفتارهدای

«پرخاشگری» و «کل رفتارهای انحرافی» در میدان دانشدجويان

هر مؤلفه

دانشگاه تهران به ترتیب  91 ، 41/4 ،49 ،44و  11/4درصدد و

و همچنین کل رفتارهای انحرافی مقايسه کرد .بر ايدن اسداس

در میان دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايی بده ترتیدب ،44/1

همانطور که در رديدف مربدوط بده کدل رفتارهدای انحرافدی

 14/1 ، 44/4 ،44/9و  14/1درصد میباشد .بدر ايدن اسداس،

مشاهده میشود ،از مجموع دانشجويان دانشدگاه تهدران 11/4

بیش از ي

چهارم دانشجويان هر دو دانشگاه رفتدار انحرافدی

درصد ( 414نفر) رفتار انحرافی کمی داشتهاندد 14/4 ،درصدد

متوس و زيادی داشتهاند .بنابراين ،میتوان گفدت کده الگدوی

( 49نفر) رفتار انحرافی متوس و  4/0درصدد ( 1نفدر) رفتدار

رفتارهای انحرافی دانشجويان اين دو دانشدگاه تقريبداً الگدوی

انحرافی زيادی داشدتهاندد؛ همچندین ،از مجمدوع دانشدجويان

مشابهی میباشد.

انحرافی در بین دانشجويان دو دانشگاه را به تفکی

دانشگاه عالمه طباطبايی  11/9درصد ( 444نفر) رفتار انحرافی
کمی داشتهاند 10/4 ،درصد ( 11نفر) رفتار انحرافی متوس و

شاخصهاي توصيفی مؤلفههاي رفتارهاي انحرافی

 1/1درصد ( 40نفر) رفتار انحرافی زيادی داشتهاند.

در جدددول زيددر اطالعددات توصددیفی مربددوط بدده مؤلفددههددای

همچنین ،مقايسه مؤلفههای رفتار انحرافی نشان مدیدهدد
که میزان متوس و باالی «مصرف مواد ،الکل و روانگدردان و

رفتارهای انحرافی دانشدجويان دانشدگاههدای تهدران و عالمده
طباطبايی گزارش شده است:

انحراف جنسدی»« ،وندالیسدم و سدرقت»« ،تقلدب تحصدیلی»،
جدول  -6شاخصهاي توصيفی مؤلفههاي رفتارهاي انحرافی
خطاي
تعداد

حداقل

حداکثر

ميانگين

استاندارد

انحراف

واریانس

استاندارد

ميانگين
مصددرف مددواد ،الکددل و
انحراف جنسی

144

4/00

4/00

4/114

0/010

0/41

0/11

وندالیسم و سرقت

144

4/00

4/00

4/199

0/010

0/44

0/14

تقلب تحصیلی

144

4/00

4/00

1/194

0/010

1/01

4/11

پرخاشگری

144

4/00

4/00

4/944

0/049

4/41

4/01

رفتارهای انحرافی

144

4/00

4/00

4/111

0/014

0/44

0/11

بر اساس اطالعات گزارش شده در جدول فوق ،میانگین

تحصیلی» شاي ترين رفتار انحرافی در میدان دانشدجويان بدوده

و انحراف استاندارد «کل رفتارهای انحرافی» بده ترتیدب برابدر

اسددت و پددس از آن بدده ترتیددب «پرخاشددگری»« ،وندالیسددم و

 4/111و  0/11گزارش شده است .به همین ترتیب ،میانگین و

سددرقت» ،و در نهايددت «مصددرف مددواد ،الکددل ،روانگددردان و

انحراف استاندارد مؤلفههای رفتارهای انحرافدی نیدز گدزارش

انحراف جنسی» در مراتب بعدی قرار میگیرند.

شده است .مقايسه مقادير میانگین اين مؤلفهها نشان مدیدهدد
که باالترين میدانگین مربدوط بده مؤلفده «تقلدب تحصدیلی» و

نتيجهگيري

کمتددرين میددانگین مربددوط بدده مؤلفدده «مصددرف مددواد ،الکددل،

در نتاي تحلیل عاملی چهار عامل شناسايی شدند که عبارتندد

روانگددردان و انحددراف جنسددی» اسددت .بنددابراين« ،تقلددب

از« :مصرف مواد ،مشروبات الکلی ،روانگدردانهدا و انحدراف
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جنسی»« ،وندالیسم و سرقت»« ،تقلب» و «پرخاشگری» .پايايی

اندازهگیدری کنندد .ايدن مقیداس مدیتواندد در پدژوهشهدای

اين مقیاس از طريق محاسبه آلفای کرونبداخ  0/911بدهدسدت

علومانسانی و بهويژه علوماجتماعی مورد استفاده محققان قرار

آمد .با در نظر گرفتن نتاي اين پژوهش میتوان گفت :که اين

بگیرد .بنابراين ،میتوان از آن به عندوان ابدزاری بدرای تعیدین

مقیاس از روايی و پايايی مناسبی برخوردار است و عوامل بده

نقاط ضعف و قوت دانشجويان در زمینق رفتارهای انحرافی به

دست آمده از تحلیدل عداملی اکتشدافی و تأيیددی مدیتوانندد

منظددور اخددذ تدددابیری بددرای کدداهش رفتارهددای انحرافددی

رفتارهددای انحرافددی دانشددجويان را بدده گونددهای مناسددب

دانشجويان بهره برد.

پيوست  -1مقياس سنجش رفتارهاي انحرافی دانشجویان

1

در طی  90روز گذشته پیش آمده که قلیان کشیدهام.

4

4

1

9

1

4

9

تا به حال پیش آمده که مواد مخدر (ترياک ،هروئین ،حشیش و  )...مصرف کرده باشم.

4

4

1

9

1

4

1

تا به حال پیش آمده که مشروبات الکلی (شراب ،آبجو ،ويسکی ،ودکا و )...مصرف کرده باشم.

4

4

1

9

1

4

4

تا به حال پیش آمده که روانگردان (اکس ،شیشه ،کراک و  )...مصرف کرده باشم.

4

4

1

9

1

4

4

تا به حال پیش آمده که مواد مخدر ،مشروب يا روانگردان به ديگران فروختهام.

4

4

1

9

1

4

1

تا به حال به وسايل دانشگاه آسیب رساندهام.

4

4

1

9

1

4

1

تا به حال پیش آمده که از روی عمد روی ديوارها ،صندلیها ،اتوبوس و ...نوشته يا نقاشی کردهام.

4

4

1

9

1

4

9

تا به حال پیش آمده که چیزی را بدون پرداخت پول از فروشگاه برداشتهام.

4

4

1

9

1

4

40

تا به حال پیش آمده که بدون اجازه اطرافیانم ،پول يا وسیلههای آنها را برداشتهام.

4

4

1

9

1

4

44

تا به حال پیش آمده که پول يا وسیلهای قرض گرفته و از عمد آن را پس نداده باشم.

4

4

1

9

1

4

41

تا به حال پیش آمده کده در تحقیقدات علمدی و تکدالیف کالسدیام چندد بدار مطلبدی را از کتداب ،مقالده،

4

4

1

9

1

4

ردیف

بيش از  11بار

 8-11بار

 5 - 7بار

 2-4بار

 1بار

هرگز

4

در طول  90روز گذشته پیش آمده که سیگار کشیدهام.

4

4

1

9

1

4

گویهها

سايتهای اينترنتی استفاده کرده و به آن رفرنس ندادهام.
49

تا به حال پیش آمده که به برگه امتحانی بغل دستیام نگاه کنم.

4

4

1

9

1

4

41

تا به حال پیش آمده که سر جلسه امتحان از روشايی استفاده کردهام (مانند همراه داشتن جدوابهدا

4

4

1

9

1

4

برگه کاغذ ،استفاده از موبايل يا هندزفری ،عوض کردن برگه امتحان).
44

تا به حال پیش آمده که نسبت به اطرافیانم فحاشی کردهام.

4

4

1

9

1

4

44

تا به حال پیش آمده که با هم اتاقیها و هم دانشگاهیهايم درگیری فیزيکی داشتهام.

4

4

1

9

1

4

41

تا به حال پیش آمده که با والدين خود درگیری جدی داشتهام.

4

4

1

9

1

4

4

4

1

9

1

4

4

1

9

1

4

1

9

1

4

1

9

1

4

زدن تهديد کردهام.

41

تا به حال پیش آمده که کسی را به کت

49

تا به حال پیش آمده که (بدون ازدواج) رابطه جنسی با جنس مخالف داشته باشم.

4

10

تا به حال پیش آمده که رابطه جنسی با هم جنس خود داشته باشم.

4

4

14

تا به حال پیش آمده که در پارتیهای مختل دوستانه (غیر خانوادگی) شرکت کنم.

4

4

پیشدرآمدی بر ساخت ،اعتباريابی و رواسازی مقیاس سنجش رفتارهای انحرافی دانشجويان
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Introduction
During the last few decades, all studies carried out on social deviances have encountered some ambiguity in defining
deviant behavior. Generally speaking, deviant behavior refers to all acts and attitudes which are in contrast to the
expectations of individuals, groups and institutions and are in conflict with the moral principles and common rules of
the society, and therefore face legal hindrances or ethical and social disapproval. In addition, such behavior is
considered to be abnormal, hurtful, unethical, harmful and blameworthy. Social deviance is a social phenomenon
which is relative according to time, place, social position, individuals, different cultures and subcultures, and diverse
ideologies and social groups. On the whole, deviant behaviors are those which are not approved by the society; they
lie in the category of the community-oriented disorders, implying that such disorders are somewhat optional, in which
case they are different than anxiety and mental disorders. In other words, although anxiety disorders and depression
are the problems experienced by people, community-oriented disorders and substance abuse are the cases wherein
people engage. The major characteristic of such people is that they do not bind themselves by social rules and may
even enjoy violating from them. Studentship period plays an important role in job and future social formation due to
transition from adolescence and entry to the young age. Student life results from academic, intellectual, scientific,
guild, political, social, art, and dormitory-residential experiences, and although it is a super-instructive course which
is also encompasses official academic activities, it is restricted to them, and includes such activities as attending
clubs, teams, reactions, types of constructive and destructive behaviors, discussions, and student interactions inside
and outside the university. In other words, student life is a reflection of the sense of identity, distinctive behavioral
patterns, ideal-seeking, curiosities, interactions, and subcultures of students in experiencing living with one another
which they share upon entering the university. When it comes to school and university students, deviant behaviors
could be consumption of any drugs and addictive substance, vandalism, robbery, sexual perversion and so on.
Multiple studies have been conducted on identification of the factors behind emergence and development of deviant
behaviors among samples of school and university students in local and international research which undoubtedly
point to significance of investigating this matter. Considering the extensiveness of the issue, lack of precision
instruments for measuring deviant behaviors shows a gap ignored in the previous research, such that one could claim
that in none of the studies carried out in Iran, constructing measurement tools and scales for deviant behaviors and
their normalization have not yet been taken into account by the researchers dealing with this area. Of course, each of
the tools available for measuring deviant behaviors in different countries have specific features and characteristics
and their goals, target population and construction underlying theories are completely different. At the same time, the
most important issue is constructing a tool based on definition(s) and instances of deviant behaviors according to the
intended context. Another important point is designing and constructing such tools on the base of recent theories of
measurement. Since the issue of measuring deviant behaviors and constructing its measurement tools and scales have
not seriously considered in Iran thus far, and in view of dire need of the society and various organizations,
particularly the Ministry of Science and National Youth Organization, presence of scientific measurement tools
which are in agreement with the cultural structure of Iran is demanded more than ever. Therefore, developing the
relevant tests given the social culture is necessary and essential so that they assist the authorities, decision-makers,
counselors and therapists and thereby one could ultimately prevent or reduce the damages and ills experienced by the
students, and accordingly, their families. In view of the foregoing, this paper is primarily aimed at developing a
standard tool for measuring students’ deviant behaviors.

Materials and Methods
The research method in this study is survey and of
cross-sectional nature. The statistical population is

composed of all male and female students studying in
Tehran state-run universities in the academic year
2012-2013, to whom a total of 440 questionnaires were
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distributed. Once the incomplete questionnaires were
eliminated, 416 questionnaires were analyzed. In order
to select the research sample random sampling method
was used by which Tehran and AllamehTabatabae
universities were selected from among the state-run
universities located in Tehran. Next, the respondents at
each university were selected with access method.
In order to gather the data, self-reporting technique
was employed. The initial researcher-developed scale
for deviant behaviors deals with some of the instances
of such behaviors in six general aspects (substance
abuse, use of psychedelia and alcoholic drinks,
vandalism, robbery, cheating, aggression and sexual
perversion), designed based on Likert scale and its
primary form has 26 items out of which, in the item
analysis process, the items that had low correlation
with the other items of each aspect and were in contrast
with them were treated as inappropriate items, and
ultimately 21 items were designated as the final form
of this scale.
In order to analyze the data, SPSS and Amos
software programs, item analysis method (loop),
construct validity and content validity (factor analysis)
and reliability (computing the coefficient of
Cronbach’sa for all items) were adopted. Reliability of
the final form of the research scale using Cronbach’sa
was put at 0.924.
Discussion of Results and Conclusion
According to results of the factor analysis, four factors
were identified, namely “substance abuse, use of
alcoholic drinks, psychedelia and sexual perversion”,
“vandalism
and
robbery”,
“cheating”,
and
“aggression”. Reliability of this scale was put at 0.924
according to calculation of the Cronbach’sa. According
to the research results, one could state that this scale is
adequately valid and reliable and the factors originating
from the exploratory and confirmatory factor analyses
can appropriately measure the students’ deviant
behaviors.
This scale could be applied by the researchers in
humanities research, especially in the area of social
science, and may therefore be employed as a tool for
determining the students’ weaknesses and strengths
with respect to deviant behaviors for the purpose of
taking decisions to decrease their deviant behaviors.
Keywords: Reliability, Validity, Confirmatory Factor
Analysis, Deviant Behaviors.
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