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Ми лан б. Не шић1

Фа кул тет за спо рт и ту ри зам, Уни вер зи тет ЕДУ КОНС  
у Но вом Са ду

ВА ЛО РИ ЗА ЦИ ЈА уПИТ НИ КА НА МЕ ЊЕ НОГ ПРО ЦЕ НИ 
КВА ЛИ ТЕ ТА ЖИ ВО ТА СТу ДЕ НА ТА

 

      Kвалитет живота је једна од битних одредница друштвеног повезивања, 
преференција и егзистенције младих. Он представља интегрални фактор који се 

мора уважавати приликом размишљања о развоју савременог окружења студентске 
популације. Значајно је истаћи да период студирања у животу сваког младог човека 
представља специфично време које обилује бројним изазовима али и могућностима. Досад је у 
нашем ближем окружењу вршено веома мало студија које су у фокусу истраживања имале 
процену квалитета живота студената. Истраживање које је спроведено на узорку од 568 
студената из Новог Сада и Суботице имало је за циљ проверу метријских каратеристика 
модификоване верзије WHOQOLBREF скале намењене процени перцепциије квалитета живота 
код студената (ПКЖС). Метрика скале тестирана је применом два поступка: (1) провером 
њене унутрашње сагласности, где је утврђено да скала у целини има добру унутрашњу 
сагласност (Кромбахова алфа = 0,903), као и појединачни домени/субскале (телесно здравље – 
0,868; психичко здравље – 0,634; социјални односи = 0,790 и окружење = 0,752); (2) провером 
валидности засноване на коефицијенту унутрашње корелације скале, где је Спирманова 
корелација ранга показала високе вредности. У циљу идентификације латентне структуре 
перцепције квалитета живота, примењена је и факторска анализа. На основу анализе главних 
компонената утврђено да је свих 26 варијабли скале дало прихватљиву тежину екстрахованим 
факторима, чиме је додатно потврђено да ПКЖС скала има одговарајућу валидност. Полазећи 
од добрих метријских карактеристика добијених у овој студији, истраживачкој пракси се 
може препоручити ПКЖС као применљива мултиајтемска скала. 

        квалитет живота, студенти, скала.

увод

Ма да још увек не по сто ји кон сен зус око све о бу хват не де фи ни ци је пој ма ква ли те-
та жи во та (а ти ме ни при хва ће ног „злат ног стан дар да“ ње го вог ме ре ња), још увек као 
јед на од нај за сту пље ни јих ег зи сти ра (Fel ce & Pe rry, 1993) она по ко јој је ква ли тет жи-
во та све у куп но, оп ште бла го ста ње, ко је укљу чу је објек тив не чи ни о це и су бјек тив но 
вред но ва ње фи зич ког, ма те ри јал ног, со ци јал ног и емо тив ног бла го ста ња, укљу чу ју ћи 
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лич ни раз вој и свр сис ход не ак тив но сти. Све то се по сма тра кроз ин ди ви ду ал ни (лич-
ни) скуп вред но сти од ре ђе не осо бе. Са вре ме но гле ди ште ве ћи не ау то ра сто ји на са-
гла сном ста но ви шту да по јам ква ли те та жи во та под ра зу ме ва ком би на ци ју објек тив них 
и су бјек тив них ва ри ја бли (Cum mins, 1995). Сто га се мо же го во ри ти о са гла сно сти око 
два основ на аспек та кон цеп ту а ли за ци је ква ли те та жи во та: су бјек тив ност (од но си се 
на чи ње ни цу да се ква ли тет жи во та мо же раз у ме ти са мо из пер спек ти ве по је дин ца) и 
мул ти ди мен зи о нал ност (ко ја по ти че из пси хо ме триј ске тра ди ци је ме ре ња здрав стве-
ног ста ту са ко ја ин си сти ра на про це ни ви ше раз ли чи тих ди мен зи ја жи во та по је дин ца).

Ква ли тет жи во та је ин те грал ни фак тор кон тек ста раз во ја са вре ме ног окру же ња 
мла дих. Пр вен стве но, јер пред ста вља зна ча јан чи ни лац за иден ти фи ка ци ју и усва-
ја ње од ре ђе ног сти ла жи во та, што је сва ка ко ко ре спон дент но с ак тив но сти ма „тра-
га ња“ за ин ди ви ду ал ним иден ти те том код мла дих. С дру ге стра не, ква ли тет жи во та 
мо же пред ста вља ти и бит ну од ред ни цу њи хо вог дру штве ног по ве зи ва ња, пре фе-
рен ци ја, пре тен зи ја и дис тан ци ра ња (Ne šić i sar., 2015). По себ но је зна чај но ис та ћи 
да пе ри од сту ди ра ња у жи во ту сва ког мла дог чо ве ка пред ста вља спе ци фич но вре ме 
ко је оби лу је број ним иза зо ви ма, али и мо гућ но сти ма. „Сту дент ски жи вот“ под ра зу-
ме ва зна тан број про ме на код мла де осо бе, по себ но на ког ни тив ном, емо ци о нал ном 
и дру штве ном по љу. То, по ред оста лог, под ра зу ме ва про ме не у „ко ли чи ни“ вре ме на 
ко ја се по све ћу је про у ча ва њу од ре ђе ног (ода бра ног) сту диј ског под руч ја (од по чет-
них ин фор ма ци ја до раз ви ја ња си сте мат ског и кри тич ког раз ма тра ња раз ли чи тих 
чи ње ни ца и по да та ка); усва ја њу „но вих” (спе ци фич них) нор ми по на ша ња ко је од ре-
ђу ју на чин жи во та; одва ја ње од ро ди те ља и жи вот у но вој сре ди ни итд. Да кле, реч је 
о раз до бљу у жи во ту мла дог чо ве ка ко је је ка рак те ри стич но по про це си ма при ла-
го ђа ва ња. То ком сту ди ра ња сва ки по је ди нац је, у ве ћој или ма њој ме ри, об у хва ћен 
иза зо ви ма чи је успе шно са вла да ва ње мо же да де лу је под сти цај но на мно ге сег мен те 
ње го ве лич но сти (са мо по што ва ње и сл.). Исто та ко, у овом пе ри о ду жи во та се мла ди 
по пр ви пут ин тен зив ни је су сре ћу и с не у спе хом, од но сно уче да се но се са по сле ди-
ца ма евен ту ал них не у спе ха. Све ово мо же би ти зна ча јан по ве зу ју ћи фак тор с оп штим 
ква ли те том жи во та сту дент ске по пу ла ци је (Mar čin ko i sar., 2011). 

Те о риј ска по ла зи шта ис тра жи ва ња

Про блем здра вих жи вот них на ви ка код мла дих да нас је јед но од нај че шће ини-
ци ра них пи та ња ка да се са гле да ва ју усло ви жи во та и ра да сту дент ске по пу ла ци је. 
За то се здра ве жи вот не на ви ке мо гу по сма тра ти и у кон тек сту њи хо вог укуп ног ква-
ли те та жи во та. Но ви ја ис тра жи ва ња су по ка за ла ра сте број сту де на та код ко јих до ми-
ни ра ју жи вот не на ви ке ока рак те ри са не као не здра ве (Ne šić i sar., 2014.). Ме ђу по ја ва-
ма ри зич ним по здра вље, из два ја ју се: не пра вил на и не ре дов на ис хра на, не до ста так 
фи зич ке ак тив но сти, се ден тар ни на чин жи во та, пу ше ње, кон зу ми ра ње ал ко хо ла и 
упо тре ба нар ко тич ких сред ста ва (Lo lić i sar., 2012). По зна то је да се жи вот не на ви ке 
фор ми ра ју у нај ра ни јим фа за ма људ ског раз во ја. По зи тив не жи вот не на ви ке, на ро-
чи то оне ко је су бит не за здра вље, као што су пра вил на ис хра на, ре дов на фи зич ка 
ак тив ност, из бе га ва ње ду ва на и ал ко хо ла, ре дов не здрав стве не кон тро ле и сл., сти чу 
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се и раз ви ја ју то ком це лог жи во та, та ко да знат но ути чу и на уку пан ква ли тет жи во та 
по је дин ца. Сто га се мо же го во ри ти и о по ве за но сти ква ли те та жи во та с од го ва ра ју-
ћим жи вот ним сти лом.

По је ди на ис тра жи ва ња (Bo ot & Cha kra vaty, 2002; Go din & Kok, 1996; Pi er ro et al., 
2003; Sha r key & Ga skill, 2008) ко ја су се ба ви ла пи та њи ма здра вог жи вот ног сти ла (he
lathy li festyle ) утвр ди ла су ње го ву по ве за ност са фи зич ким ве жба њем, спо р том и ре-
кре а ци јом, то јест, ак тив ним на чи ном жи во та. У том кон тек сту мо же се го во ри ти и 
о по зи тив ној ин див ду ал ној пер цеп ци ји ква ли те та жи во та. Здрав (ак тив ни) жи вот ни 
стил би, сто га, тре ба ло по сма тра ти као ви ше ди мен зи о нал ни си стем по на ша ња по-
је дин ца ко ји ни је де тер ми ни сан ис кљу чи во фи зич ким ак тив но сти ма. Ње га од ре ђу ју 
и дру га по на ша ња и на ви ке ко је су по ве за не са здра вљем – пра вил на ис хра на, ре-
дов ни пре вен тив ни здрав стве ни пре гле ди, кон тро ла стре са, ели ми ни са ње штет них 
жи вот них на ви ка (кон зу ма ци ја ал ко хо ла, пу ше ње и сл.), што им пли цит но од ре ђу је и 
ква ли тет жи во та по је дин ца (Ne šić i sar., 2014). И ис тра жи ва ња ко ја су се ба ви ла ква-
ли те том жи во та сту де на та у за пад ним зе мља ма (Cum mins, 2003) по ка за ла су да мла-
ди има ју знат но ни жу пер цеп ци ју ква ли те та жи во та у од но су на оп шту по пу ла ци ју. 
Ком па ра тив но ис тра жи ва ње о пер цеп ци ји ква ли те та жи во та хр ват ских и ау стра лиј-
ских сту де на та (Ma r čin ko i sar., 2011) по ка за ло је да су сту ден ти у Хр ват ској ре ла тив но 
за до вољ ни ква ли те том сво га жи во та, то јест знат но за до вољ ни ји у од но су на сво је 
вр шња ке у Ау стра ли ји. Исто та ко, ис тра жи ва ње ко је је ре а ли зо ва но на сту ден ској 
по пу ла ци ји Уни вер зи те та у Ту зли (Ja šić & Ka lu đe ro vić, 2015) иден ти фи ко ва ло је да 
сту ден ти овог уни вер зи те та има ју ни жу пер цеп ци ју ква ли те та жи во та, то јест ни жи 
уку пан ква ли тет жи во та из ра же них кроз че ти ри до ме на про це не (Ку мин со ве нор ме).

Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња

Ово ем пи риј ско ис тра жи ва ње ре а ли зо ва но је у ви ду тран свер зал не сту ди је чи ји 
је циљ био про ве ра ме триј ских ка ра те ри сти ка мо ди фи ко ва не вер зи је WHO QOL-BREF 
упит ни ка/ска ле на срп ском је зи ку (World He alth Or ga ni za tion Qu a lity of Li fe Qu e sti on na
re – BREF) на ме ње не про це ни ква ли те та жи во та код сту де на та (WHO QOLBREF..., 1996).

Узо рак ис пи та ни ка са чи ња ва ло је укуп но 568 сту де на та, оба по ла, из три вој во-
ђан ске ви со ко школ ске уста но ве: Фа кул те та за спо рт и ту ри зам из Но вог Са да, Уни-
вер зи те та Еду конс из Но вог Са да и Ви со ке шко ле стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње 
вас пи та ча и тре не ра у Су бо ти ци.

За при ку пља ње по да та ка ко ри шћен је упит ник чи ја се кон струк ци ја за сни ва-
ла на вер зи ји упит ни ка за са мо про це ну ква ли те та жи во та Свет ске здрав стве не ор-
га ни за ци је WHO QOL-BREF (1996) ко ји је, у су шти ни, скра ће на вер зи ја упит ни ка WHO-
QOL-100 (De Vri es & Van Heck, 1997). Обе вер зи је упит ни ка ква ли тет жи во та тре ти ра ју 
као мул ти ди ме ни зо нал ни про стор. Као по ла зна осно ва за кре и ра ње упит ни ка у овом 
ис тра жи ва њу по шло се од ка рак те ра ис пи та ни ка (до ми ни ра ју сту ден ти фа кул те та 
чи ји су сту диј ски про гра ми ки не зи о ло шке про фи ли са но сти), те је основ на вер зи ја 
WHO QOL-BREF при ме ње на у не ким ра ни јим сту ди ја ма (Mar ti nis, 2005) мо ди фи ко ва-
на при ла го ђа ва њем фор му ла ци ја јед ног бро ја ај те ма, оно сно до да ва ња но вих ај те ма 
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при ла го ђе них ка рак те ру узо р ка. Про фил ква ли те та жи во та је и у на шем упит ни ку, 
као ин стру мен ту за про це ну пер цеп ци је ква ли те та жи во та код сту де на та (ПКЖ-С) 
об у хва ћен кроз че ти ри про сто ра (до ме на): те ле сно здра вље, пси хич ко здра вље, со-
ци јал ни од но си и окру же ње. Упит ник је струк ту ри ран из два де ла: (а) као про стор 
не за ви сних ва ри ја бли, ко ји је об у хва тио пи та ња ко ја се од но се на не ке оп ште ка ра-
те ри сти ке узо р ка (пол, го ди не, струч на спре ма, ба вље ње спо р том) и (б) као про стор 
за ви сних ва ри ја бли, у об ли ку де се то сте пе не ска ле (1–10) са укуп но 26 ај те ма ко ји ма 
су об у хва ће ни де фи ни са ни про сто ри/до ме ни ква ли те та жи во та: те ле сно здра вље (7 
ај те ма), пси хич ко здра вље (7 ај те ма), со ци јал ни од но си (4 ај те ма) и окру же ње (8 ај те-
ма). Вре мен ска од ред ни ца за пи та ња по ста вље на у упит ни ку би ла је „у по след ње две 
не де ље”, уну тар ко је су ис пи та ни ци про цењ ва ли свој ква ли тет жи во та.

Ме три ка ПКЖ-С ска ле у овом ис тра жи ва њу те сти ра на је при ме ном два по ступ-
ка: (1) про ве ром ње не уну тра шње са гла сно сти (Sca le Re li a bi lity Analysis) ко ја је за-
сно ва на на Крон ба хо вом ал фа ко е фи ци јен ту и (2) про ве ром ва лид но сти за сно ва не 
на ко е фи ци јен ту уну тра шње ко ре ла ци је ска ле (Спир ма но ва ко ре ла ци ја ран га – ro). 
Та ко ђе, у ци љу иден ти фи ка ци је ла тент не струк ту ре пер цеп ци је ква ли те та жи во та ис-
пи та ни ка, при ме ње на је и фак тор ска ана ли за (ана ли за глав них ком по не на та – Prin-
ci pal Com po nents Analysis) са ме то дом ко се ро та ци је (Di rect Ob li min), уз ста ти стич ко 
за кљу чи ва ње на ни воу зна чај но сти од 0,05 (Sig. <).

Резултати истраживања

Примењени инструмент конструисан је као скала за инидивидуалну процену 
индикатора квалитета живота студената (ПКЖ-С). Коначној верзији упитника 
претходило је неколико пробних истраживања. Иницијални упитник се састојао од 
29 тврдњи, али је након провере метрике задржано 26 ајтема који обухватају све 
четири субскале (као и основна верзија WHOQOL-BREF уптиника). У прелиминарним 
истраживањима коришћене су две скале, распона 1–5 и 1–10. Нека претходна 
истраживања (Cummins, 2003) показала су да је десетостепена скала знатно 
прецизнија (осетљивија) и да тачније детерминише квалитет живота истраживане 
популације, што се и у нашим прелиминарним истраживањима показало као тачно. 
Због тога је у коначној верзији скале задржан десетостепени распон, односно 
испитаници су своју процену исказивали избором једне од десет позиција на скали 
Ликертовог типа, где је оцена 1 представљала најнижи, а оцена 10 највиши степен 
задовољства за сваки од понуђених индикатора квалитета живота.

Добијени резултати показују да скала у целини има добру унутрашњу сагласност 
(табела 1), на шта указује Кронбаов коефицијент алфа који је значајно већи од 
препоручене теоријске вредности 0,7 (De Vellis, 2003). Такође је и унутар четири 
субскале, које су обухватиле домене као и у оригиналној верзији WHOQOL-BREF 
упитника, утврђена њихова висока унутрашња сагласност (табела 2). Мада не постоји 
асполутна сагласност око минималне прихватљиве вредности за алфа коефицијент, 
један број аутора (Hair et al., 1998; Huh et al., 2006) сматра да је то вредност 0,6. У 
контексту метријских карактеристика субскала у нашем истраживању прихваћен је 
овакав методолошки став.
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Табела 1.  Елементи унутрашње сагласности ПКЖ-С скале

Ај тем
Ск.  

про сек
Стд. дев.

Ути цај  
укла ња ња 

став ке  
на ал фа  

ко е фи ци јент
1 Ни во днев них фи зич ких ак тив но сти TЗ1 6,78 1,904 ,881

2
Ре дов ност ба вље ња спорт ско-ре кре а тив ним 
ак тивностима

TЗ2 6,25 2,765 ,889

3 Те ле сна кондиција TЗ3 6,02 2,382 ,880
4 Здра вље у целини TЗ4 7,87 1,531 ,879
5 Спа ва ње и одмор TЗ6 6,85 2,464 ,887
6 Ква ли тет и ре дов ност днев них оброка TЗ7 7,30 1,933 ,878
7 Оп шти рад ни капацит ет TЗ8 7,70 1,439 ,882
8 Пред ста ва о соп стве ном те ле сном изгледу PЗ9 7,42 2,051 ,879
9 Уче ста лост не га тив них осе ћа ња ПЗ10 4,41 1,965 ,898

10 Уче ста лост по зи тив них осе ћа ња ПЗ11 7,45 1,758 ,879
11 Лич но са мо по у зда ње ПЗ12 7,52 1,841 ,876
12 Ре ли гиј ска уве ре ња ПЗ13 7,43 2,164 ,892
13 Лич на уве ре ња ПЗ14 8,49 1,300 ,884
14 Уче ње, пам ће ње и кон цен тра ци ја ПЗ15 7,50 1,683 ,881
15 Лич но (уну тра шње) стање СO16 7,53 1,645 ,877
16 Дру штве ни од но си и по др шка околине СO17 7,64 1,588 ,877
17 Од но си са вр шња ци ма/пријатељима СO19 8,07 1,692 ,882
18 Кон так ти на дру штве ним мрежама СO20 6,93 2,684 ,888
19 Из во ри фи нан си ја / фи нан сиј ска стабилност O21 6,50 2,128 ,882

20
Осе ћај сло бо де, фи зич ке без бед но сти и лич не 
сигурности

O22 7,93 1,359 ,879

21
Ква ли тет и досп туп ност здрав стве не  
и со ци јал не заш тите

O23 6,84 2,508 ,881

22 Фа кул тет/сту ди ра ње (рад но ме сто) O24 8,23 1,383 ,882

23
Мо гућ но сти за сти ца ње но вих зна ња  
и ве шти на у на шој земљи

O26 7,07 2,126 ,889

24
Мо гућ но сти за упра жња ва ње ре кре а ци је  
и спо р та у ме сту становања

O27 8,57 1,534 ,886

25
Ква ли тет жи вот не сре ди не  
(за га ђе ње, бу ка, кли ма)

O28 6,03 1,943 ,885

26
Ква ли тет са о бра ћа ја и пре во за у ме сту стано-
вања

O29 6,06 2,232 ,890

∑ ПКЖ-С 7,15
Крон ба хов 
ал фа ко еф.

,903
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Та бе ла 2. Еле мен ти уну тра шње са гла сно сти за суб ска ле ПКЖ-С упит ни ка

Суб ска ла/Ај тем Ск. про се к
У ти цај укла ња ња став ке на 

ал фа ко е фи ци јент 
Кр. ал фа 

Те ле сно здра вље 6,96

1 TЗ1 6,78 ,818

,868

2 TЗ2 6,25 ,839
3 TЗ3 6,02 ,811
4 TЗ4 7,87 ,846
5 TЗ6 6,85 ,852
6 TЗ7 7,30 ,837
7 TЗ8 7,70 ,835

Пси хич ко здра вље 7,16

8 ПЗ9 7,42 ,600

,634

9 ПЗ10 4,41 ,634
10 ПЗ11 7,45 ,467
11 ПЗ12 7,52 ,485
12 ПЗ13 7,43 ,582
13 ПЗ14 8,49 ,507
14 ПЗ15 7,50 ,476

Со ци јал ни од но си 7,53

15 СO 16 7,53 ,737

,790
16 СO 17 7,64 ,600
17 СO 19 8,07 ,690
18 СO 20 6,93 ,776

Окру же ње 7,15

19 O21 6,50 ,731

,752

20 O22 7,93 ,691
21 O23 6,84 ,683
22 O24 8,23 ,697
23 O26 7,07 ,704
24 O27 8,57 ,692
25 O28 6,03 ,664
26 O29 6,06 ,741

∑ ПКЖ-С 7,15 ПКЖ-С Кр. ал фа: ,903

Про ве ра ва лид но сти ПКЖ-С ска ле утвр ђе на је по ступ ком иден ти фи ка ци је ко е-
фи ци јен та уну тра шње ко ре ла ци је (Спир ма но ва ко ре ла ци ја ран га) (та бе ла 3). Вред-
но сти ко е фи ци јен та ко ре ла ци је ско ро ва по је ди нач них до ме на (суб ска ле: те ле сно 
здра вље, пси хич ко здра вље, со ци јал ни од но си, око ли на) по ка зу ју ви со ку по ве за-
ност с укуп ним ска лар ним про се ком ПКЖ-С, што по твр ђу је ва лид ност ана ли зи ра них 
до ме на (суб ска ла) и ска ле у це ли ни (на ни воу зна чај но сти- r< 0.001).



Нешић, М. • Ва ло ри за ци ја упит ни ка на ме ње ног про це ни... • НВ год. LXV  бр. 2/2016, стр. 329–343.

335

Та бе ла 3. Вред но сти ко е фи ци јен та ко ре ла ци је до ме на са ско ром укуп не ПКЖ-С ска ле

Суб ска ле
ПКЖ-С ска ла 

Спир ма нов ко еф. Си г.

  1) Те ле сно здра вље ,808 ,000
  2) Пси хич ко здра вље ,869 ,000
  3) Со ци јал ни од но си ,739 ,000
  4) Окру же ње ,721 ,000

На осно ву утвр ђе них ко рект них ме триј ских ка рак те ри сти ка при ме ње ног упит-
ни ка, ко ји овој ска ли да ју ка па ци тет ис тра жи вач ке при мен љи во сти, као и у кон тек-
сту иден ти фи ко ва них оце на ква ли те та жи во та ис пи та ни ка (ска лар них про се ка ко ји 
су до ми нант но усме ре ни ка по зи тив ном кра ју ска ле, са про сеч ном скал ном вред-
но шћу – 7,15), би ло је мо гу ће утвр ди ти и ла тент ну струк ту ру пер цеп ци је ква ли те та 
жи во та сту де на та об у хва ће них ис тра жи ва њем.

Ана ли за глав них ком по не на та до би је них на кон об ли мин ро та ци је, от кри ла је 
при су ство чак шест ком по не на та са ка рак те ри стич ним вред но сти ма (Ei gen va lu es) 
пре ко је дан, ко је об ја шња ва ју 34,95%, 15,05%, 10,87%, 7,45%, 6,54% и 4,27% ва ри-
јан се. Ме ђу тим, до би је ни ди ја грам пре во ја (Scree plot) по ка зао је по сто ја ње при хва-
тљи ве тач ке ло ма иза тре ће ком по нен те (сли ка 1), те је на осно ву Ка те ло вог кри-
те ри ју ма од лу че но да се за др же пр ве три ком по нен те, ко је об ја шња ва ју зна ча јан 
про це нат укуп не ва ри јан се (60,91%), што је у скла ду и са пре по ру че ним про це ду ра-
ма ту ма че ња ре зул та та фак тор ске ана ли зе (Pal lant, 2009).

Свих 26 ва ри ја бли да ло је од го ва ра ју ћу фак тор ску те жи ну екс тра хо ва ним 
ком по нен та ма у изо ло ва ним фак то ри ма (та бе ла 4), чи ме је до дат но по твр ђе но да 
ПКЖ-С ска ла има од го ва ра ју ћу ва лид ност и да се мо же при ме њи ва ти као са мо стал-
на ска ла за про це ну ква ли те та жи во та сту де на та.

Хи је рар хиј ска струк ту ра ма три це скло па (Pa tern Ma trix) по ка зу је да је пр ви фак-
тор са ту ри ран са укуп но је да на ест ај те ма (3, 1, 2, 8, 12, 9, 6, 7, 11, 4 и 22). За па жа се 
да овај фак тор об у хва та ин ди ка то ре ко ји се до ми нант но од но се на аспек те те ле сног 
здра вља, та ко да се, по ла зе ћи од се ман ти ке об у хваћ них ај те ма, овај фак тор мо же 
име но ва ти као – фак тор те ле сног здра вља.

Дру ги из дво је ни фак тор је об у хва тио де вет ај те ма (27, 26, 19, 17, 20, 23, 28, 10 и 
24) ко ји се пре вас ход но од но се на кон текст ква ли те та жи во та усло вљен жи вот ним 
окру же њем, те са њи ме по ве за ним и со ци јал ним од но си ма. По ла зе ћи од се ман тич-
ког кон тек ста, овај фак тор је на зван – фак тор жи вот ног и рад ног окру же ња.

Ка да је реч о тре ћем из дво је ном фак то ру, за па жа се да је он у по гле ду сво је 
са др жај но сти са ту ри ран од укуп но шест ај те ма (14, 13, 21, 15, 16 и 29). Њи хов са-
др жај ни кон текст упу ћу је на пи та ња ко ја су пр вен стве но по ве за на са ква ли те том 
жи во та у од но су на пер цеп ци ју ин ди ви ду ал ног пси хич ког здра вља (као бит ног чи-
ни о ца здра вља у це ли ни). Има ју ћи у ви ду фор му ла ци ју ај те ма у упит ни ку, као ло ги-
чан тер ми но ло шки оквир за овај фак тор на мет нуо се – фак тор пси хич ког здра вља.
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Та бе ла 4. Фак тор ска ана ли за за 26 ај те ма ПКЖ-С ска ле

Ај тем 
Ма три ца скло па 

Ко му на ли те ти 
Фак тор 1 Фак тор 2 Фак тор 3

TZ3 ,849 ,882

TZ1 ,826 ,812

TZ2 ,752 ,591

TZ8 ,736 ,817

PZ12 ,736 ,813

PZ9 ,729 ,851

TZ6 ,696 ,502

TZ7 ,654 688

PZ11 ,581 654

TZ4 ,566 ,709

O22 ,496 ,692

O27 ,867 ,702

O26 ,746 ,619

SO19 ,672 ,619

SO17 ,656 ,836

SO20 ,632 ,836

O23 ,624 ,602

O28 ,598 ,364

PZ10 –,500 ,277

O24 ,474 ,667

PZ14 ,803 ,802

PZ13 ,776 ,677

O21 ,745 ,673

PZ15 ,723 ,672

SO16 ,553 ,823

O29 ,404 ,603

По ка за тељ аде кват но сти узо р ка KMO =0,629       
Бар тле тов тест сфе рич но сти= 19801,614
Сиг.= 0,000
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Сли ка 1. Ди ја грам пре ло ма (Scre e plot) за ПКЖ-С ска лу

Ди ску си ја

Уоп ште но го во ре ћи, ква ли тет жи во та тре ба да се по сма тра као ви ше ди мен зи-
о нал ни кон структ ко ји се на ла зи под ком плек сним ути ца јем фи зич ког здра вља по-
је дин ца, ње го вог пси хо ло шког ста ња, ни воа не за ви сно сти, со ци јал них од но са, лич-
них ве ро ва ња и од но са пре ма ва жним аспек ти ма лич ног окру же ња. Пре ма Свет ској 
здрав стве ној ор га ни за ци ји, ква ли тет жи во та пред ста вља лич но опа жа ње соп стве не 
жи вот не по зи ци је, у кон тек сту кул тур ног и вред но сног си сте ма у ко ме по је ди нац 
жи ви и у од но су пре ма сво јим ци ље ви ма, оче ки ва њи ма, стан дар ди ма и ин те ре си ма 
(WHO QOL gro up, 1998). Због то га про це на ква ли те та жи во та, ге не рал но, мо же би ти 
раз ма тра на из два угла: (1) су бјек тив ног, као ин ди ви ду ал на оце на (са мо про це на) по-
је дин ца и (2) објек тив ног, као оце на по сма тра ча/екс перт ска про це на. Та ко је за ви сно 
од то га ко вр ши про це ну код ком плек сних ис тра жи ва ња мо гу ћа не ка да по ја ва и ди-
вер гент них оце на (Stoj ko vić i sar., 2010).

Углав ном су но ви ји ра до ви ко ји су се ба ви ли про бле ма ти ком ква ли те та жи во та 
(Bo sić Ži va no vić i sar., 2012; Ilić i sar., 2011; Jo cić Sto ja no vić i sar., 2015; Ki sić Te pav če vić i 
sar., 2009; Re ljić i sar., 2014) об у хва та ли кон текст ње го вог од но са с од ре ђе ним здрав-
стве ним про бле ми ма љу ди (хро нич ним и акут ним обо ље њи ма, на след ним па то ло-
шких по ја ва ма, тра у ма ма и сл.). Ме ђу тим, ква ли тет жи во та је нео п ход но про це њи ва ти 
и код здра ве по пу ла ци је, по себ но код мла дих. До са да је у на шем бли жем окру же њу 
вр ше но ве о ма ма ло сту ди ја ко је су у фо ку су ис тра жи ва ња има ла про це ну ква ли те та 
жи во та ме ђу сту ден ти ма. Не ка од њих (Ja šić & Ka lu đe ro vić, 2015; Lor ger et al., 2012;  



Нешић, М. • Ва ло ри за ци ја упит ни ка на ме ње ног про це ни... • НВ год. LXV  бр. 2/2016, стр. 329–343.

338

Ob ra do vić i sar., 2009; Pe ra so vić i Bar to lu ci, 2008; Stoj ko vić i sar., 2010) ја сно ука зу ју на то 
да се овом пи та њу мо ра по све ти ти знат но ве ћа па жња, бу ду ћи да пе ри од сту ди ра ња 
(тзв. сту дент ског жи во та) пред мла де љу де по ста вља са свим но ве жи вот не зах те ве 
ко ји мо гу има ти им пли ка ци ја и на њи хов уку пан до жи вљај ква ли те та жи во та. Зах те ви 
ви ше го ди шњег бо рав ка у окру же њу ви со ко школ ске уста но ве (сту ди ра ња) пред мла-
де љу де по ста вља ју број не зах те ве ко ји, ди рект но и/или ин ди рект но, мо гу ути ца ти 
на њи хов био-пси хо-со ци јал ни аспект жи во та.

Де тек ци ја ква ли те та жи во та сту дент ске по пу ла ци је мо же да пру жи зна чај не 
ин фор ма ци је о то ме ка ко мла ди до жи вља ва ју, то јест су бјек тив но про це њу ју, за до-
вољ ство соп стве ном фи зич ком, мен тал ном и со ци јал ном жи вот ном по зи ци јом то ком 
сту ди ра ња. По себ но ако се има у ви ду да сту ден ти при па да ју де лу здра ве по пу ла ци је 
дру штва, али ко ји је из ло жен ве ли ком бро ју стре со ра раз ли чи тог по ре кла (Stoj ko vić i 
sar., 2010). Но ви ја ис тра жи ва ња го во ре да је ве ћи на стре со ра по сле ди ца ака дем ских 
оба ве за ко је се пред сту ден те по ста вља ју (Dus sler et al., 2005; Ne šić i sar., 2014; Ne šić 
i sar., 2016; On go ri & Agol la, 2009; Ro bot ham, 2008), лич ног и по ро дич ног кон тек ста у 
ко ме се они на ла зе, окру же ња, као и ак ту ел них дру штве но-еко ном ских усло ва (Beck 
et al., 1997), те да се мо гу пре по зна ти раз ли чи те не га тив не по сле ди це њи хо вог де ло-
ва ња (Ob ra do vić i sar., 2009).

Ка да је реч о ин стру мен ти ма за „ме ре ње” ква ли те та жи во та, основ на вер зи ја 
WHO QOL-BREF упит ни ка (WHO QOLBREF, 1996) пред ста вља по у здан и ва ли дан упит-
ник ко јим се вр ши про це на ква ли те та жи во та, што је по твр ђе но у ви ше раз ли чи тих 
сту ди ја (Ač Ni ko lić i sar., 2011; Ja šić & Ka lu đe ro vić, 2015; Ka ra ha sa no vić i sar., 2013; Mar-
ti nis, 2005). Кри те ри ју ми вред но ва ња, на овај на чин из вр ше не са мо про це не од стра-
не ис пи та ни ка, за сно ва ни су на „бо до ва њу” ис ка за не пер цеп ци је ква ли те та жи во та 
у сва ком од че ти ри до ме на (суб ска ле) упит ни ка – ка ко за до ме не за себ но, та ко и за 
ска лу у це ли ни (укуп но за до вољ ство ква ли те том жи во та), при че му је она усме ре-
на по зи тив но (ве ћи број бо до ва ука зу је на до жи вљај ве ћег ква ли те та жи во та). Сва-
ко пи та ње про це њу је се на Ли кер то вој ска ли пе то сте пе ној ска ли (од 1 до 5). На кон 
тран сфор ма ци је бо до ва, ко ја се вр ши у два ко ра ка, бо до ви за сва ку суп ска лу (до мен) 
кре ћу се у ра спо ну од 0 до 100. Пре по ру че на нор ма из над ко је се ква ли тет жи во та 
сма тра за до во ља ва ју ћим из но си 60 (WHO, 1998).

Ме ђу тим, не ка ис тра жи ва ња (Cum mins, 2003) су по ка за ла су да је ска ла ра спо на 
од 1 до 5 пре у ска за по дроб ни ју про це ну ква ли те та жи во та, та ко је она про ши ре на на 
ра спон од 0 (вр ло не за до во љан) до 10 (вр ло за до во љан). Ува жа ва ју ћи ова ква ис тра-
жи вач ка ис ку ства, у на шој сту ди ји је као осно ва упит ни ка ПКЖ-С узет де се то сте пе ни 
ска лар ни ра спон (од 1 до 10). На тај на чин де се то сте пе на ска ла у су шти ни од ра жа-
ва про це ну ква ли те та жи во та ко јом су об у хва ће ни ра спо ни ска лар них про се ка: (1–2) 
лош ква ли тет жи во та, (3–4) за до во ља ва ју ћи ква ли тет жи во та, (5–6) до бар ква ли тет 
жи во та, (7–8) ве о ма до бар ква ли тет жи во та, (9–10) од ли чан ква ли тет жи во та, што 
знат но по ве ћа ва ње ну осе тљи вост и мо гућ ност пре ци зни је гра да ци је за сва ки ин ди-
ка тор у упит ни ку.

Без об зи ра да ли се као основ ни кри те ри јум вред но ва ња ква ли те та жи во та 
узме ори ги нал на вер зи ја тран сфор ма ци је ско ро ва ска ле WHO QOL-BREF ра спо на 1–5, 



Нешић, М. • Ва ло ри за ци ја упит ни ка на ме ње ног про це ни... • НВ год. LXV  бр. 2/2016, стр. 329–343.

339

у ска лу ско ро ва 0–10 (De Vri es & Van Heck, 1997), или се при ме ни мо ди фи ко ва на ска ла 
ПКЖ-С, до би ја ју се слич ни вред но сни па ра ме три за суб ска ле ко ји ма се ме ре по је-
ди нач ни до ме ни: те ле сно и пси хич ко здра вље, окру же ње и со ци јал ни од но си. Ме-
ђу тим, упит ник ПКЖ-С се по ка зао као знат но јед но став ни ји за упо тре бу, ка ко у фа зи 
те рен ског ис тра жи ва ња (ан ке ти ра ња) та ко и у фа зи об ра де по да та ка. С об зи ром на 
то да се ра ди о ска лар ним про се ци ма, ко ји ре пре зен ту ју смер и ин тен зи тет сва ког 
про це ње ног ин ди ка то ра, мо гу ће је по у зда но од ре ди ти скал ну вред ност за сва ки до-
мен (суп ска лу), али и за ска лу у це ли ни (као по ка за те ља укуп ног ква ли те та жи во та). 
Та ко ђе, мо ди фи ка ци ја ска ле ко ја је кре и ра на овим ис тра жи ва њем упу ћу је на став да 
ју је, без об зи ра на по је ди нач не до ме не, пре по руч љо во при ме њи ва ти као је дин стве-
ни мул ти ај тем ски упит ник, ко јим је мо гу ће иден ти фи ко ва ти кључ не фак то ре (ла тент-
ну струк ту ру) пер цеп ци је ква ли те та жи во та код сту де на та.

За кљу чак

Ова сту ди ја је при ка за ла кон струк ци ју и при ме ну јед ног мо ди фи ко ва ног упит-
ни ка на ме ње ног про це ни ква ли те та жи во та код сту де на та, ба зи ра ног на ин стру мен-
ту WHO QOL-BREF. На осно ву не ко ли ко проб них ис тра жи ва ња кон стру и сан је упит ник 
за про це ну Пер цеп ци је Ква ли те та Жи во та код Сту де на та (ПКЖ-С) са укуп но 26 ин-
ди ка то ра (ај те ма) ко ји ма су об у хва ће на че ти ри до ме на (суб ска ле) ква ли те та жи во та: 
те ле сно здра вље (7 ај те ма), пси хич ко здра вље (7 ај те ма), со ци јал ни од но си (4 ај те ма) 
и окру же ње (8 ај те ма). Упит ник је ди мен зи о ни ран као де се то сте пе на ну ме рич ка ска-
ла, где су ис пи та ни ци сво ју про це ну ис ка зи ва ли из бо ром јед не од по зи ци ја на ска ли 
Ли кер то вог ти па (где је оце на 1 пред ста вља ла нај ни жи, а оце на 10 нај ви ши сте пен 
за до вољ ства за сва ки од по ну ђе них ин ди ка то ра ква ли те та жи во та). На тај на чин де-
се то сте пе на ска ла, у су шти ни, од ра жа ва про це ну ква ли те та жи во та ко ји су об у хва ће-
ни ра спо ном ска лар них про се ка: (1–2) лош ква ли тет жи во та, (3–4) за до во ља ва ју ћи 
ква ли тет жи во та, (5–6) до бар ква ли тет жи во та, (7–8) ве о ма до бар ква ли тет жи во та, 
(9–10) од ли чан ква ли тет жи во та, што знат но по ве ћа ва ње ну осе тљи вост и мо гућ ност 
пре ци зни је гра да ци је за сва ки ин ди ка тор у упит ни ку.

При ме ном про це ду ре за иден ти фи ка ци ју уну тра шње са гла сно сти ска ле (Sca le 
Re li a bi lity Analysis) до би је на је ви со ка вред ност ко е фи ци јен та ал фа (Cron bach‘sAlp ha 
= 0,903). Та ко ђе су се и у по гле ду уну тра шње са гла сно сти суб ска ла до би ле од го ва-
ра ју ће (при хва тљи ве) вред но сти овог ко е фи ци јен та: до мен те ле сно здра вље (0,868), 
до мен пси хич ко здра вље (0,634), до мен со ци јал ни од но си (0,790) и до мен окру же ње 
(0,752). Та ко се мо же го во ри ти о ко рект ној по у зда но сти на овај на чин (ре)кон стру и-
са ног ин стру мен та.

Ва лид ност ска ле је ана ли зи ра на по ступ ком утвр ђи ва ња ње не уну тра шње ко ре-
ла ци је. При ме ном Спир ма но ве ко ре ла ци је ран га (Spe ar man ’sr ho) утвр ђе не су вред но-
сти ко је по ка зу ју ви сок сте пен уну тра шње ко ре ла ци је ско ро ва по је ди нач них до ме на 
са укуп ном ска лар ном вред но шћу ПКЖ-С ска ле (те ле сно здра вље – 0,808; пси хич ко 
здра вље – 0,869; со ци јал ни од но си – 0,739; окру же ње – 0,721). Ни во зна чај но сти (Сиг. 
= 0,000) је био по зи ци о ни ран наr< 0,001.
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Ра ди утвр ђи ва ња ла тент не струк ту ре фак то ра ко ји де тер ми ни шу сту дент ску 
пер цеп ци ју ква ли те та жи во та, при ме ње на је и фак тор ска ана ли за, ко ја је ујед но, до-
дат но, по твр ди ла ва лид ност ПКЖ-С ска ле у це ли ни. До би је не вред но сти Бар тле то вог 
те ста сфе рич но сти (Bar tlett‘sTe stofSphe ri city= 19801,614) и Кај зер-Ма јер-Окли но вог 
по ка за те ља аде кват но сти узо р ка (КМО = 0,629) ука зу ју на ко рект ну ва лид ност ска ле 
и оправ да ност при ме не фак тор ске ана ли зе. Ана ли зом глав них ком по не на та по стиг-
ну та је ста ти стич ки при хва тљи ва пар си мо ни ја и де фи ни са на тро фак тор ска струк ту-
ра. Ма три ца скло па је по ка за ла да се у ла тент ном про сто ру сту дент ске пер цеп ци-
је ква ли те та жи во та мо же го во ри ти о до ми нант ним фак то ри ма ко ји су, у скла ду са 
сво јом ај тем ском струк ту ром, се ман тич ки де фи ни са ни као: (1) те ле сно здра вље (11 
ај те ма), (2) жи вот но и рад но окру же ње (9 ај те ма) и (3) пси хич ко здра вље (6 ај те ма). 

Уз при сут сво три изо ло ва на до ми нант на фак то ра ла тент не струк ту ре ква ли те та 
жи во та, овај упит ник је пре по руч љи во при ме њи ва ти као је дин стве ну мул ти ај тем ску 
ска лу ко ја у ма ни фест ном про сто ру ре зул ти ра про сеч ном вред но шћу (ска лар ним 
про се ком) из ра чу на том из оце на ко ји ма ис пи та ни ци (сту ден ти) вред ну ју по је ди не 
аспек те за до вољ ства ква ли те том жи во та.

При ме на (ре)кон стру и са ног упит ни ка при ка за на је на при ме ру сту де на та из 
Но вог Са да и Су бо ти це, ме ђу ко ји ма су до ми ни ра ли ис пи та ни ци ко ји по ха ђа ју сту-
диј ске про гра ме фи зич ког вас пи та ња и спо р та (што је јед но од мо гу ћих огра ни че ња 
ове сту ди је). Од на ред них ис тра жи ва ња се оче ку је да при ка за ни упит ник про ве ре и 
на ши рој сту дент ској по пу ла ци ји (укљу чи ва њем ис пи та ни ка ко ји ни су до ми нант но 
окре ну ти ре дов ном фи зич ком ве жба њу, што, за си гур но, ства ра прет по став ке о њи-
хо вој ви со кој по зи тив ној пер цеп ци ји ква ли те та жи во та, по себ но у де лу те ле сног и 
пси хич ког здра вља). Та ко ђе, по ла зе ћи од до брих ме триј ских ка рак те ри сти ка до би је-
них у овој сту ди ји, пре по руч љи во је да се ПКЖ-С при ме њу је као је дин стве на мул ти ај-
тем ска ска ла, те је и ре ал но оче ки ва ти да се упит ник по ка же по у зда ним и при мен љи-
вим у прак си ис тра жи ва ња ква ли те та жи во та ме ђу сту ден ти ма.
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QU E STI ON NA I RE VA LO RI SA TION AI MED AT ESTI MA TING  
STU DENTS’ QU A LITY OF LI FE

    Quality of life is one of essential determinants of social connecting, preferences and existence 
of the young. It is an integral factor which should be held in estimation when studying the 

development of contemporary environment of students’ population. It is important to point out that the 
period of study is specific with numerous challenges and opportunities for a young person. So far, only 
few studies in our surroundings focused on valorizing the quality of life of students. The research 
conducted on a sample of 568 students from Novi Sad and Subotica was aimed at estimating metric 
characteristics of a modified version of the WHOQULBREF scale for estimating students’ perceptions of 
their quality of life (PQLS). The scale metric was tested by two procedures: (1) examination of its internal 
compatibility, where it was determined that the scale has, on the whole, satisfactory internal compatibility 
(Krombach’ Alpha = 0,903) as well as individual domains/subscales (physical health – 0.868; mental 
health – 0.634; social relationships  = 0.790 and environment = 0.752); (2) validity check based on the 
coefficient of internal correlation scale where the Spearman’s rank correlation showed high values. In 
order to identify latent structures of quality of life we used the factor analysis. Based on the analysis of 
main components it was determined that all 26 scale variables gave acceptable weight to the extracted 
factors which additionally confirmed that the PQLS has adequate validity. Considering good metric 
characteristics, obtained in this study, the PQLS can be recommended as an applicable multiitem scale.

  quality of life, scale, students.

ВА ЛО РИ ЗА ЦИЯ ВО ПРО СНИ КА ПРЕД НА ЗНА ЧЕН НО ГО  
ДЛЯ ОЦЕН КИ  КА ЧЕ СТВА ЖИ ЗНИ СТУ ДЕН ТОВ

    Качество жизни представляет собой важную характеристику общественных 
отношений, предпочтений и существования молодежи. Это неотъемлемый  фактор, 

который следует учитывать при орпеделении построения и развития  современной окружающей 
среды студенческой популяции. Следует отметить, что студенческие годы в жизни каждого 
молодого человека представляют особый период, богатый не только проблемами и вызовами, но 
и возможностями. До сих пор в нашем ближайшем окружении проведено очень мало исследований, в 
центре внимания которых была оценка качества жизни студентов. Данное исследование, 
проведенное на примере 568 студентов из НовиСада и Суботицы, направлено на проверку 
метрических характеристик модифицированной версии WHOQOLBREF шкалы, предназначенной 
для оценки восприятия качества жизни студентов (ВКЖС). Метрика шкалы была протестирована 
с использованием двух методов: (1) проверки  ее внутреннего согласия, где найдено, что шкала в 
целом имеет хорошее внутреннее согласие (альфа Кромбаха – 0,903), а также проверки отдельных 
доменов/субшкал (физическое здоровье – 0,868, психическое здоровье – 0,634, социальные отношения 
– 0,790 и окружающая среда – 0,752); (2) проверки достоверности на основе коэффициента 
внутренней корреляции шкалы, где корреляция ранга по Спирману показала высокие ценности. Для 
выявления  скрытой структуры восприятия качества жизни был использован факторный анализ. 
На основе анализа главных компонент показано, что все 26 переменных шкалы дают приемлемый 
вес экстрагированным факторам, чем дополнительно подтверждается соответствующая 
валидность ВКЖС шкалы. Исходя из хороших психометрических характеристик, полученных в 
данном исследовании, можно рекомендовать ВКЖC в качестве применимой шкалы.

  качество жизни, студенты, шкала.
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