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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی و بهبود کیفیت اندازهگیری پرسشنامه شادکامی آکسفورد ( )OHQبا استفاده
از مدل اندازهگیری راش به اجرا درآمد .برای این منظور تعداد  019نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی
دانشگاههای سطح شهر تهران ( 596دختر و  521پسر) به شیوه در دسترس انتخاب و پرسشنامه مذکور را
تکمیل کردند .دادهها با استفاده از مدل امتیاز پارهای ( )PCMکه جزو مدلهای خانواده راش محسوب
میشود و با استفاده از برنامه  RUMM2030مورد تحلیل قرار گرفت .یافتهها نشان داد با انجام نمرهگذاری
مجدد (تبدیل تعداد مقولههای پاسخ از  9گزینه به  1گزینه) و حذف سؤالهای شماره  56 ،53و  ،01برازش
دادهها با مدل راش بهطور معناداری بهبود یافت .همچنین جدولی برای تبدیل دادههای خام افراد به دادههای
مقیاس فاصلهای ارائه شد .با استفاده از این جدول میتوان دادههای خام را به دادههای سطح فاصلهای تبدیل
کرد و بهاینترتیب توان آماری تحلیلهای آماری را افزایش داد .درمجموع نتایج نشان میدهد که با انجام
این اصالحات جزئی در پرسشنامه  OHQدقت و کیفیت اندازهگیری پرسشنامه مذکور را میتوان افزایش
داد.
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مقدمه
شادکامی 1و شاد زیستن که مهمترین هدف بشر بوده (کامپتون )0221 ،2و بر تمام اهداف
دیگر او برتری دارد (داینر ،ساپیتا و سو )5663 ،3مورد پژوهشهای بسیاری واقع شده است.
به نظر ایسن ( ،0225نقل از کالین ،0229 ،ترجمه صفاریانپور )5961 ،شادی قادر است
انسان ها را به افرادی باهوش تبدیل کند ،زیرا احساسات مثبت ،همچون محرک رشد
اتصاالت عصبی در مغز عمل میکند .افراد شاد ،جذابتر و آگاهتر از دیگران هستند و
معموالً بیش از بقیه ،نقاط مثبت دیگران را میبینند .پژوهشهای بین فرهنگی که در 10
کشور جهان صورت گرفته است نشان میدهد افراد ،شادکامی را باالتر از سایر ارزشها و
ویژگیهای شخصی مانند سالمت ،عشق یا ثروت درجهبندی کردهاند (کیم-پریتو ،داینر،
تامیر ،اسکولن و داینر .)0221 ،4پژوهشها همچنین نشان میدهد که شادکامی یکی از
مؤلفههای بسیار ارزشمند کیفیت زندگی است و بر سایر ارزشها مانند پول ،سالمتی و حتی
روابط جنسی برتری دارد (اسکوینگتون ،مکآرتور و سامرست .)5660 ،5نظر به اهمیت
شادکامی در زندگی انسان ،برخی ازنظریهپردازان مانند مارتین سلیگمن معتقدند که بهتر
است بهجای توجه به افسردگی به شادمانی توجه شود (استوارت ،واتسون و کالرک،6
 .)0252بااینحال ،انجام مطالعات علمی دقیق در خصوص شادکامی و هر سازه روانشناختی
دیگر ،نیازمند ابزارهای دقیقی است که امکان استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک را
فراهم آورند .درنتیجۀ افزایش توجهات و مطالعات پیرامون شادکامی ،انواع پرسشنامههای
خودگزارشدهی برای اندازهگیری آن رشد و پرورش یافته است (کاشدان0221 ،7؛ الرسن،

1. happiness
2. Compton
3. Diener, Sapytal & Suh
4. Kim-Prieto, Diener, Tamir, Scollon, & Diener
5. Skevington, MacArthur & Somerset
6. Stewart, Watson & Clark
7. Kashdan
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داینر و امونس .)5631 ،1پرسشنامه شادکامی آکسفوردOHQ( 2؛ هیلز و آرگیل)0220 ،3
که متشکل از  06سؤال است ،یکی از پرکاربردترین پرسشنامهها برای اندازهگیری شادکامی
است.
نتایج پژوهش هیلز و آرگیل ( )0220نشان داد که پرسشنامه  OHQاز ویژگیهای
روانسنجی مطلوب برخوردار است .آنها در نمرهگذاری سؤالها از یک مقیاس  9امتیازی
لیکرت از کامالً مخالفم ،نسبتاً مخالفم ،کمی مخالفم ،کمی موافقم ،نسبتاً موافقم و کامالً
موافقم استفاده کردند و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه را باالی  2/62گزارش
کردند .رابینز ،فرانسیس و ادواردز )0252( 4در نمرهگذاری پرسشنامه مذکور از یک مقیاس
 1امتیازی لیکرت از کامالً موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کامالً مخالفم استفاده
کردند و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه را  2/62گزارش کردند .در تحلیلی که
هیلز و آرگیل ( )0220بر روی  OHQبا روش مؤلفههای اصلی )PC( 5انجام دادند ،برای
چرخش عاملها از روش ابلمین مستقیم 6استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که تنها یک
عامل مرتبه دوم ،قابلاستخراج است که این یافته را بهعنوان شاهدی بر تکبعدی بودن

7

پرسشنامه تفسیر کردند.
یافتههای پژوهشهای علیپور و نورباال ( ،)5903علیپور و آگاههریس ( )5939و نجفی،
دهشیری ،دبیرِی ،شیخی و جعفری ( )5965نشان داد که پرسشنامه  OHQدر جامعه
دانشجویان از اعتبار 8و روایی 9مناسب برخوردار است .علیپور و نورباال ( )5903در
مطالعهای که بر روی یک نمونه  525نفری از دانشجویان دانشگاههای عالمه طباطبائی و
شاهد انجام دادند به این نتیجه رسیدند که پرسشنامه  OHQاز یک ساختار  1عاملی برخوردار
1. Larsen, Diener & Emmons
2. Oxford happiness questionnaire
3. Hills & Argyle
4. Robbins, Francis & Edwards
5. principal components
6. direct oblimin
7. unidimensionality
8. reliability
9. validity
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است و دامنه ضرایب آلفای کرونباخ برای عاملها را از  2/13تا  2/69و برای کل پرسشنامه
 2/69و ضریب اعتبار بازآزمایی با فاصله زمانی  9هفته  2/06گزارش کردهاند .همچنین
علیپور و آگاههریس ( )5939پرسشنامه مذکور را روی یک نمونه  996نفری از دانشجویان
 53تا  19سال دانشگاههای استان تهران اجرا کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که پرسشنامه
مذکور از  1عامل اشباع شده است .ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه ،برای زنان و مردان
به ترتیب  2/36و  2/65گزارش شده است.
نجفی و همکاران ( )5965نیز ویژگیهای پرسشنامه  OHQرا روی یک نمونه  103نفری
از دانشجویان شهر تهران موردمطالعه قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که پرسشنامه مذکور
از  9عامل تشکیل یافته است که تنها روی یک عامل مرتبه دوم بار میشوند؛ بنابراین آنها
نیز همانند هیلز و آرگیل ( )0220چنین نتیجه گرفتند که این پرسشنامه ،تک عاملی است .در
پژوهش نجفی و همکاران ،ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برای نمونه پسران
 2/36و برای دختران  2/62گزارش شده است.
علیرغم پژوهشهای متعدد در خصوص پرسشنامه  ،OHQتوانایی سؤالهای این
پرسشنامه در تمایز گذاری دقیق بین سطوح مختلف بهزیستی ذهنی به اندازه کافی
موردمطالعه قرار نگرفته است .این پرسشنامه با استفاده از روشهای مبتنی بر نظریه کالسیک
آزمون )CTT( 1ساخته شده است .در  CTTبرآوردهایی که از ویژگیهای سؤالها و
آزمونها به عمل میآید وابسته به نمونه است .در خصوص تحلیل عاملی مبتنی بر  CTTنیز
مشکالت متعددی وجود دارد (بهعنوانمثال ،امبرتسون و ریس0222 ،2؛ اسمیت.)5666 ،3
اوالً ،ساختار عاملی بهوسیله دشواری سؤالها درآمیخته میشود .ثانیاً ،درجه دشواری سؤال
و توانایی فرد در یک مقیاس مشترک قرار ندارند .ثالثاً ،به خاطر اینکه مقیاس نمرات خام
افراد و سؤالها ترتیبی است ازاینرو رابطه بین نمره سؤال و نمرههای عاملی ،غیرخطی است.

1. classical test theory
2. Embretson & Reise
3. Smith
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بنابراین ،زمانی که گروه جدیدی از افراد همان جامعه مورد تحلیل مجدد قرار میگیرند
نمرههای عاملی و بارهای عاملی بهسختی بازتولید میشوند.
با جمعکردن نمرات سؤالهای یک مقیاس با یکدیگر یا صرفاً با استناد به این استدالل
که پرسشنامهای یک ابزار پرکاربرد است ،نمیتوان یک مقیاس ترتیبی را بهصورت یک
مقیاس فاصلهای در نظر گرفت (استاکی ،دالتوری ،کاتز ،یوهانسون و لیانگ5669 ،1؛ آلن و
ین .)5606 ،2استفاده از پرسشنامه  OHQکه سؤالهای آن در مقیاس ترتیبی نمرهگذاری
میشوند ممکن است روایی تحلیلها و تفسیرها را به مخاطره اندازد؛ بنابراین ،الزم است تا
با استفاده از مدلهای پیشرفته روانسنجی ،بهویژه مدلهای رویکرد اندازهگیری راش،3
کیفیت اندازهگیری این پرسشنامه را تا سطح مقیاس فاصلهای (مدودف و همکاران0259a ،؛
تننت و کوناقان )0220 ،4بهبود بخشید .تحلیل راش در مقایسه با روشهای کالسیک
روانسنجی از مزایای زیادی برخوردار است که در کتابهایی مانند ویلسون )0221( 5و
رایت و استون )5606( 6بهتفصیل بحث شده است .مدلپردازی راش ،دادههای ترتیبی را به
دادههای فاصلهای که برای روشهای آماری پارامتریک مناسب هستند تبدیل میکند (تننت
و کوناقان0220 ،؛ رایت و استون .)5606 ،اگر دادهها با مدل برازش 7داشته باشند ،مدل راش
یک مقیاس خطی برای اندازهگیری صفت موردنظر فراهم میکند .برای انجام تفسیرهای
هنجار مرجع ،الزم است تا سؤالها ازلحاظ سطح دشواری ،متنوع بوده و دامنه وسیعی از
پیوستار صفت را پوشش دهند ،زیرا اندازهگیری دقیق زمانی حاصل میشود که سطح
دشواری سؤالها با دامنه توانایی افراد همخوان و هماهنگ باشد (فندریچ ،اسمیت ،پوالک

1. Stucki, Daltory, Katz, Johannesson, & Liang
2. Allen & Yen
3. Rasch
4. Tennant & Conaghan
5. Wilson
6. Wright & Stone
7. fit
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و مککیسی-آمیتی .)0226 ،1محصول نهایی تحلیل راش ،تبدیل دادههای ترتیبی به
دادههای سطح فاصلهای است که منجر به افزایش دقت اندازهگیری میشود.
تحلیل راش ،یک تکنیک مناسب برای آزمون روایی ساختاری( 2مسیک5661 ،3؛ ولف
و اسمیت )0220 ،4و بهبود کیفیت و توانایی یک ابزار در تمایز گذاری بین سطوح مختلف
صفت مکنون است .بااینحال تا جایی که نویسندگان مقاله اطالع دارند مطالعهای در
خصوص ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه  OHQبا استفاده از مدل راش
صورت نگرفته است .در خصوص نسخه انگلیسی پرسشنامه موردنظر نیز تنها در پژوهش
مدودف و همکاران ( )0259bاز مدل راش برای مطالعه ویژگیهای روانسنجی این
پرسشنامه استفاده شده است.
پژوهش حاضر با هدف کاربرد مدل اندازهگیری راش در مطالعه و بهبود کیفیت
ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه  OHQو تبدیل آن به ابزاری با مقیاس اندازهگیری
فاصلهای به اجرا درآمد .درواقع ،در این پژوهش تالش شد تا به سؤالهای زیر پاسخ داده
شود -5 .آیا نسخه فارسی پرسشنامه  OHQبا مدل راش برازش دارند؟  -0آیا سؤالهای
نسخه فارسی پرسشنامه  OHQدر بین دو گروه زنان و مردان از کارکرد افتراقی ()DIF
برخوردارند؟  -9آیا نسخه فارسی پرسشنامه  OHQتکبعدی است؟  -1آیا نسخه فارسی
پرسشنامه  OHQمیتوانند افرادی را که از سطوح مختلف شادکامی برخوردارند بهخوبی
اندازهگیری نمایند؟ بهعبارتدیگر آیا بین سطح دشواری سؤالها و سطح توانایی افراد
تناسب و همخوانی وجود دارد؟  -1جدول هنجار نسخه فارسی پرسشنامه  OHQکه دادههای
ترتیبی را به دادههای فاصلهای تبدیل میکند چگونه است؟

1. Fendrich, Smith, Pollack & Mackesy-Amiti
2. structural validity
3. Messick
4. Wolfe & Smith
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روش پژوهش
نمونه موردمطالعه ،مشتمل بر  019دانشجوی ( 596دختر و  521پسر) مقطع کارشناسی در
سال تحصیلی  5961-5969بودند که با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس از نوع
داوطلبانه از بین دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی ،دانشگاه تهران ،دانشگاه آزاد واحد
تهران شمال و دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز انتخاب شدند و پرسشنامه  OHQرا تکمیل
کردند .طبق نظر لیناکر )5661( 1نمونهای با این حجم برای انجام تحلیلهای مدل راش کافی
است .دامنه سنی دانشجویان 53 ،تا  11سال و میانگین و انحراف استاندارد سن آنها به ترتیب
 00/10و  1/66بود.
ابزاری گردآوری دادهها که هدف پژوهش نیز مطالعه ویژگیهای روانسنجی آن با
استفاده از مدل راش بود ،پرسشنامه شادکامی آکسفورد ( )OHQاست که توسط هیلز و
آرگیل ( )0220تهیه و تدوین شده است و بهوسیله علیپور و آگاههریس ( )5939به زبان
فارسی ترجمه و ویژگیهای روانسنجی آن در چندین پژوهش با استفاده از روشهای نظریه
کالسیک آزمون ،موردمطالعه قرار گرفته است .این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشدهی و

مشتمل بر  06سؤال است که در یک مقیاس  9امتیازی لیکرت از کامالً مخالفم= 5تا کامالً
موافقم=  9نمرهگذاری میشوند 50 .سؤال این پرسشنامه بهصورت منفی است و به شکل

معکوس نمرهگذاری میشوند .بر اساس نتایج حاصل از پژوهشهایی که در بخش مقدمه
ذکر گردید ،پرسشنامه مذکور از اعتبار و روایی مطلوب برخوردار است.
ازآنجاکه انتخاب تصادفی مشارکتکنندگان جهت تکمیل پرسشنامه واقعاً دشوار بود و
در پژوهشهای علوم اجتماعی و روانشناسی نیز در اکثر قریب بهاتفاق پژوهشها از
نمونههای در دسترس از نوع داوطلبانه استفاده میشود ،لذا در این پژوهش نیز از دو نفر از
اساتید که ارتباط نزدیک با مؤلف اول مقاله حاضر داشتند درخواست شد تا اجازه دهند
پرسشنامه در کالسهای درس آنها توزیع گردد و دانشجویان ،آنها را تکمیل نماید .پس
از جلب همکاری اساتید ،مؤلف دوم مقاله ،در کالسهای درس حاضر میشد و ضمن
1. Linacre
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توضیح راجع به موضوع پژوهش و نحوه تکمیل پرسشنامه ،از دانشجویان درخواست میکرد
تا سؤالهای پرسشنامه را بهدقت مطالعه نموده و پاسخ مناسب را انتخاب نمایند .پس از تکمیل
پرسشنامه و گردآوری آنها ،بررسی پرسشنامهها نشان داد که تعداد  09پرسشنامه به شکل
ناقص تکمیل شده بودند و لذا از فرایند تحلیل کنار گذاشته شدند و تحلیلهای آماری و
روانسنجی بر اساس  019پرسشنامه صورت گرفت.
برای محاسبه آمارههای توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد ،ضریب آلفای
کرونباخ و تحلیل مؤلفههای اصلی ( )PCاز پکیج ( psychرولی )0250 ،1که در محیط
برنامه  Rقابلاجرا است استفاده شد .برای برآورد پارامترهای سؤالها از مدل امتیاز پارهای

2

( )PCMکه از خانواده مدلهای راش است و در نرمافزار ( RUMM2030آندریچ،
شرایدان و لو )0226 ،3قابلاجرا است استفاده گردید .برای انجام تحلیلهای راش از یک
فرایند  55مرحلهای که توسط سیگرت ،تننت و ترنر-استوکس ( )0252پیشنهاد شده است
استفاده گردید .این مراحل به شکل زیر است:
 -5آزمون برازش کلی 4دادهها با مدل راش؛
 -0وارسی تمام  06سؤال پرسشنامه  OHQازلحاظ ترتیب آستانهها5؛
 -9بررسی برازش هرکدام از سؤالها با مدل راش؛
 -1بررسی وابستگی موضعی 6میان سؤالها؛
 -1انجام اصالحات الزم ،مانند حذف سؤالهای فاقد برازش ،تولید خرده آزمونها جهت
حل مشکل وابستگی موضعی سؤالها؛
 -9وارسی مجدد براش کلی دادهها با مدل راش؛
 -0آزمون کارکرد افتراقی سؤالها )DIF( 7بر اساس متغیر جنسیت؛
1. Revelle
2. partial credit model
3. Andrich, Sheridan & Lou
4. overall fit
5. thresholds
6. local dependency
7. differential item functioning
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 -3آزمون تکبعدی بودن پرسشنامه OHQ؛
 -6بررسی تناسب یا همخوانی بین توزیع دشواری سؤالها و توانایی افراد؛
 -52مقایسه نسخه نهایی با نسخه  06سؤالی اولیه؛
 -55مقایسه نتایج حاصل از تحلیل راش با شاخصهای روانسنجی کالسیک ،مانند
همبستگی سؤال با نمره کل و بارهای عاملی سؤالها روی مؤلفه اول.
تحلیل راش یک روش ازسرگیری 1است که با آزمون برازش کلی دادهها با مدل و
بررسی نمودار آستانهها که از آن برای تعیین نامرتب بودن 2آستانهها استفاده میشود آغاز
میشود .نامرتب بود آستانهها زمانی رخ میدهد که افرادی که از سطوح باالتری از صفت
مورداندازهگیری (در اینجا شادکامی) برخوردارند مقولههای پاسخ باالتر را انتخاب نکنند.
برای حل مشکل نامرتب بودن آستانهها ،میتوان مقولههای پاسخ مجاور را با یکدیگر ادغام
کرد .سؤالهایی که آستانههای آنها نامرتب است را میتوان یکییکی نمرهگذاری مجدد

3

کرد و برازش دادهها با مدل را مورد ارزیابی مجدد قرار داد .اگر آستانههای تعداد نسبتاً
زیادی از سؤالها نامرتب باشد میتوان تمام سؤالهای پرسشنامه را مجدد نمرهگذاری کرد،
یعنی مقولههای پاسخ تمام سؤالها را بهصورت همزمان ادغام کرد.
بعدازاینکه مشکل آستانههای نامرتب حل شد ،سؤالهایی که از برازش ضعیف با مدل
برخوردارند را باید شناسایی کرد و هر بار یکی از آنها را حذف کرد و برازش مدل را مورد
ارزیابی قرار داد .باید توجه داشت که هم برازش سؤال و هم برازش کلی مدل ،تحت تأثیر
وابستگی موضعی سؤالها قرار میگیرد؛ بنابراین برای شناسایی سؤالهایی که از وابستگی
موضعی برخوردارند بررسی ماتریس همبستگیهای پسمانده 4الزم و ضروری است .دو
سؤال زمانی دارای وابستگی موضعی است که همبستگی بین پسماندهای آنها به میزان
حداقل  2/02باالتر از میانگین همبستگیهای بین پسماندهای تمام سؤالها باشد (ماریاس و

1. iterative
2. disordering
3. rescoring
4. residuals correlation matrix
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آندریچ .)0223 ،1یکی از راهها برای حل وابستگی موضعی بین سؤالها این است که
سؤالهایی که از وابستگی موضعی برخوردارند با یکدیگر ترکیب کرد و بهصورت یک
خردهمقیاس درآورد (واینر و کیلی .)5630 ،2این فرایند تکراری تحلیل راش را تا جایی که
برازش سؤالها و برازش کل به سطح قابلقبول برسد و تکبعدی بودن مقیاس بهوضوح و
آشکارا معلوم گردد باید ادامه .برای بررسی برازش کلی ،تعامل صفت-سؤال 3با استفاده از
0

آزمون 𝜒 مورد آزمون قرار میگیرد .اگر مقدار

2

𝜒

معنادار نباشد بیانگر فقدان تعامل بین

صفت-سؤال است که نشاندهنده برازش کلی مدل است .اگر میانگین و انحراف استاندارد
پسماندهای سؤال و شخص به ترتیب برابر با صفر و یک باشد بیانگر برازش عالی دادهها با
مدل است .اگر در کارکرد سؤال در بین دو گروه (عنوانمثال دختران و پسران) تفاوتهای
منظم وجود نداشته باشد نشان میدهد سؤال فاقد کارکرد افتراقی در بین دو گروه است.
مفروضه اساسی مدل راش ،تکبعدی بودن است .در نرمافزار  RUMM2030برای
آزمون تکبعدی بودن از روشی که توسط اسمیت )0220( 4ارائه شده است استفاده میشود.
در این روش ماتریس همبستگیهای پسمانده مورد تحلیل عاملی قرار میگیرد و سؤالهایی
که روی مؤلفه اول دارای باالترین بار عاملی مثبت و منفی هستند شناسایی میشوند .سپس
سطح توانایی یا صفت افراد در سؤالهایی که دارای باالترین بار عاملی مثبت هستند با سطح
صفت آنها در سؤالهایی که دارای باالترین بار عاملی منفی هستند با استفاده از آزمون t

مورد مقایسه قرار میگیرند .اگر تعداد آزمونهای  tکه مقدار آنها در خارج از دامنه اطمینان
 -5/69تا  5/69قرار میگیرند بیشتر از  %1نباشد میتوان نتیجه گرفت که آزمون تکبعدی
است .در تحلیل راش و در نرمافزار  ،RUMM2030ضریب همسانی درونی سؤالها با
استفاده از شاخص جداسازی شخص )PSI( 5مورد ارزیابی قرار میگیرد .این شاخص،

1. Marias & Andrich
2. Wainer & Kiely
3. item-trait interaction
4. Smith
5. person separation index
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توانایی ابزار را در تمایز گذاری بین افرادی که در سطوح مختلف توانایی یا صفت قرار دارند
نشان میدهد .تفسیر این شاخص همانند ضریب آلفای کرونباخ است.

یافتهها
تحلیلهای آماری اولیه نشان داد که تعداد  36داده گمشده 1وجود داشت .بیشترین تعداد
داده گمشده مربوط به سؤال  51با  3مورد و کمترین تعداد مربوط به سؤال  00با  5مورد بود.
دو سؤال  50و  02نیز فاقد داده گمشده بودند .دادههای گمشده با استفاده از روش جایگذاری
دوراهه( 2برناردز و سیجتسما )0222 ،3که از طریق نرمافزار  SPSSقابلاجرا است (وان
گینکل و وان در آرک )0252 ،4برآورد و جایگزین دادههای گمشده شدند .همچنین
تحلیلهای مقدماتی نشان داد که در دادهها ،داده پرت تکمتغیری 5وجود نداشت؛ اما بر
اساس آماره ماهاالنوبیس تعداد  50داده پرت چندمتغیری 6وجود داشت که تمام این  50نفر
از فایل دادهها حذف شدند .مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  06سؤالی برابر با 2/69
به دست آمد .همه سؤالها از همبستگی باال با نمره کل پرسشنامه برخوردار بودند .پایینترین
همبستگی مربوط به سؤال  )2/96(01و باالترین ضریب همبستگی مربوط به سؤال )2/35(56
بود .درمجموع ،نتایج تحلیل اعتبار 7نشان داد که نیازی به حذف هیچکدام از سؤالها نبود.
سؤال  -5آیا نسخه فارسی پرسشنامه  OHQبا مدل راش برازش دارند؟
تحلیل مقدماتی دادهها با آزمون نسبت درستنمایی 8نشان داد که مدل  PCMدر مقایسه
با

مدل

مقیاس

درجهبندی

9

()RSM

برازش

بهتری

با

دادهها

داشت

2

] . .[𝜒 = 133/88, 𝑑𝑓 = 83, 𝑝 < 8/8884بنابراین ،مدل  PCMمبنای تحلیل سؤالها قرار
1. missing
2. two-way imputation
3. Bernaards & Sijtsma
4. Van Ginkle & Van der Ark
5. univariate outlier
6. multivariate outlier
7. reliability analysis
8. likelihood ration test
9. rating scale model
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گرفت .تحلیل اولیه سؤالها با مدل راش نشان داد که شاخص جداسازی شخص)PSI( 1
برای کل پرسشنامه در سطح مطلوب قرار دارد ( ،)PSI=8/95اما برازش کلی دادهها با مدل
رضایتبخش نبود ]𝑝 < 225

 .[𝜒 0 = 530/10, 𝑑𝑓 = 30,بررس نتایج تحلیل راش نشان داد که

الگوهای پاسخ تعداد  51نفر از برازش نقصانی 2با مدل راش برخوردار بودند و لذا از فایل
دادهها حذف شدند و بقیه تحلیلها بر اساس دادههای  050نفر انجام گرفت .با حذف این
0

تعداد ،مقدار آماره 𝜒 به میزان زیادی کاهش پیدا کرد که حاکی از بهبود برازش دادهها با
مدل بود .بااینحال ،برازش دادهها با مدل هنوز در سطح رضایتبخش نبود
]𝑝 < 2/225

 .[𝜒 0 = 5513, 𝑑𝑓 = 30,در نرمافزار  MM2030معنادار بودن این آماره ،که

0

به 𝜒 تعامل سؤال-صفت 3نیز معروف است ،به این معنا است که اندازهگیری توانایی ،مستقل
0

از سطح صفت مکنون فرد صورت نمیگیرد .درواقع ،معنادار بودن مقدار 𝜒 بیانگر این است
که در میان پاسخدهندگان پرسشنامه ،توافق کلی در خصوص ترتیب دشواری سؤالها وجود
ندارد .بهعبارتدیگر ،در میان پاسخدهندگان پرسشنامه ،در خصوص اینکه کدام سؤالها
آسان ،کدام سؤالها متوسط و کدام سؤالها دشوار هستند توافق کلی وجود ندارد که خود
حاکی از عدم برازش مطلوب سؤالها با مدل راش بود.
عالوه بر این ،نتایج تحلیل راش نشان داد که در تعداد نسبتاً زیادی از سؤالها برخی از
مقولههای پاسخ ،عملکرد خوبی نداشتند و همچنین پارامتر آستانه سؤالهای شماره 52 ،0 ،5
و  51نامرتب 4بود .یک راه برای حل این مشکل ،ادغام کردن مقولههای پاسخی است که از
عملکرد مطلوبی برخوردار نیستند؛ بنابراین سؤالها مورد نمرهگذاری مجدد 5قرار گرفتند و
مقولههای «مخالفم» و «کمی مخالفم» با یکدیگر و مقولههای «موافقم» و «کمی موافقم» نیز با
یکدیگر ادغام شدند .در شکل  5منحنیهای احتمال مقولههای پاسخ )CPC( 6سؤال  1پیش
1. person separation index
2. under fit
3. item-trait interaction
4. disordered
5. rescoring
6. category probability curve
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از ادغام مقولهها و در شکل  0پس از ادغام مقولهها بهعنوان نمونه ارائه شده است .با انجام
0

عمل نمرهگذاری مجدد ،هرچند که برازش دادهها با مدل بهبود پیدا کرد (مقدار  χاز
 513/53به  590/30کاهش یافت) اما هنوز در سطح قابلقبول و مطلوب قرار نداشت
0

] .[χ = 590/30, df = 30, p = 2/225

بعد از ادغام مقولههای پاسخ ،دادهها مجدد با مدل راش برازش داده شد .جدول 5
0

پسماندهای سؤالها ،مقادیر 𝜒 ،همبستگی سؤالها با نمره کل و بار عاملی سؤالها روی
اولین مؤلفه را بر اساس نسخه  06سؤالی بعد از ادغام مقولههای پاسخ نشان میدهد .مقدار
پسمانده سؤال  56 ،53و  01باالتر از  9بود که نشاندهنده برازش ضعیف این سؤالها با مدل
راش بود.؛ نابراین ،این سه سؤال حذف شدند و براش بقیه  09سؤال با مدل راش مجدد مورد
آزمون قرار گرفت .بهبودی قابلمالحظهای در برازش سؤالها با مدل به دست آمد و برازش
0

دادهها با مدل به سطح مطلوب و قابلقبول رسید [𝜒 = 03/31, 𝑑𝑓 = 03,
0

]  . 𝑝 = /210مقدار پسمانده و همچنین مقدار 𝜒 برازش سؤال برای نسخه نهایی
پرسشنامه  OHQرا در جدول  5مشاهده میکنید .مقدار شاخص جداسازی شخص ()PSI
برای نسخه نهایی برابر با  2/61به دست آمد.

شکل  .1منحنیهای احتمال پاسخ برای سؤال  5قبل از ادغام مقولههای پاسخ
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شکل  .2منحنیهای احتمال پاسخ برای سؤال  5بعد از ادغام مقولههای پاسخ

ماریس و آندریچ ( )0223معتقدند اگر ضریب همبستگی بین پسماندهای دو سؤال به
اندازه حداقل  2/02باالتر از میانگین همبستگیهای پسمانده تمام سؤالها باشد میتوان
گفت که بین آن دو سؤال وابستگی موضعی وجود دارد .در پژوهش حاضر ،متوسط ضریب
همبستگی بین پسماندهای تمام سؤالها  2/52به دست آمد .بررسی ماتریس همبستگی
پسماندهای سؤالها نشان داد که ضریب همبستگی بین پسماندهای دو سؤال  50و
 ،)2/95(59باالتر از مالک مطرحشده توسط ماریس و آندریچ ( )0223بود .این یافته بیانگر
این است که بین این دو سؤال وابستگی موضعی وجود دارد؛ بنابراین ،این دو سؤال با یکدیگر
ادغام شدند و برازش دادهها با مدل ،مجدد موردبررسی قرار گرفت .نتیجه حاصل از این
تحلیل نشان داد که دادهها از برازش بسیار خوب با مدل برخوردارند
2

] [𝜒 = 72/83, 𝑑𝑓 = 75, 𝑝 = 8/55و نیازی به حذف هیچ سؤال دیگری نبود.
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جدول  .1همبستگیهای اصالح شده سؤالها با نمره کل و بارهای عاملی آنها روی مؤلفه اول و مقادیر
پس¬مانده و 𝜒 تعامل سوال-صفت پیش از نمرهگذاری مجدد یا ادغام مقولهها ( )1و بعد از حذف
2

سؤالهای  19 ،18و )2(25
0

پسمانده سؤال

مقدار آماره 𝝌

5

0

5

0

-5/01

2/02

2/93

0/10

5/02

0/92

0/92
2/03

سؤال

همبستگی سؤال با نمره کل

بار سؤال روی مؤلفه اول

5

2/91

2/96

-2/60

0

2/91

2/93

-5/99

-2/00

9

2/99

2/90

-2/99

-2/69

1

2/91

2/96

5/92

-2/00

0/31

1

2/93

2/05

-2/96

-5/15

1/69

0/92

9

2/96

2/09

-5/06

-5/39

0/03

2/30

0

2/95

2/91

-2/36

-2/62

2/03

5/10

3

2/99

2/02

-0/20

-5/35

9/92

9/69

6

2/19

2/16

2/35

-2/52

5/20

0/13

52

2/10

2/95

2/12

2/92

2/69

0/09

55

2/99

2/99

-2/92

-2/69

5/96

2/59

50

2/90

2/05

-2/33

-5/51

5/15

5/16

59

2/02

2/09

-2/09

-5/91

55/51

9/00

51

2/91

2/93

2/96

-2/99

2/66

2/02

51

2/92

2/91

2/02

2/23

5/66

5/65

59

2/09

2/09

-0/16

-0/10

9/32

9/99

50

2/16

2/90

2/10

2/92

5/92

1/95

53

2/15

2/11

9/36

-

05/51

-

56

2/01

2/03

-9/19

-

09/50

-

02

2/91

2/90

-2/09

-2/19

0/05

5/61

05

2/11

2/13

5/13

2/39

0/33

5/91

00

2/13

2/12

5/13

5/229

0/30

9/09

09

2/93

2/12

5/11

5/91

6/91

50/99

01

2/90

2/91

-2/20

-2/99

1/30

9/31

01

2/91

2/99

9/39

-

01/90

-

09

2/01

2/00

-0/19

-0/03

0/09

9/03

00

2/19

2/13

2/00

-2/60

9/92

0/39

03

2/92

2/99

-2/99

-2/90

5/11

5/63

06

2/11

2/10

0/99

5/21

50/26

0/90
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 -0آیا سؤالهای نسخه فارسی پرسشنامه  OHQدر بین دو گروه زنان و مردان از کارکرد
افتراقی ( )DIFبرخوردارند؟
در بافت مدل راش ،سؤال زمانی واجد  DIFتشخیص داده میشود که احتمال پاسخ به
سؤال برای افراد گروههای مورد مقایسه (گروههای جنسیتی ،قومی ،نژادی ،زبانی) که
ازلحاظ ویژگی مورداندازهگیری در یک سطح قرار دارند ،متفاوت باشد .در نرمافزار
 RUMM2030برای شناسایی  DIFاز تحلیل واریانس دوراهه روی پسماندهها استفاده
میشود .برای انجام این تحلیل ،افراد بر اساس نمرههای خام به تعدادی گروه یا طبقه
تقسیمبندی شدند .سپس این متغیر گروهبندی بهعنوان یک عامل و متغیر جنسیت نیز بهعنوان
عامل دیگر وارد تحلیل واریانس دوراهه شدند .آنگاه اثر اصلی این عاملها و همچنین اثر
کنش متقابل بین آنها مورد آزمون قرار گرفت .اگر اثر کنش متقابل معنادار باشد حاکی از
وجود  DIFغیریکنواخت و اگر اثر اصلی جنسیت معنادار باشد حاکی از وجود DIF

یکنواخت است .نتایج حاصل از تحلیل کارکرد افتراقی سؤالها نشان داد که هیچکدام از
سؤالهای پرسشنامه  OHQدر بین دو گروه زنان و مردان دارای  DIFیکنواخت یا
غیریکنواخت نیستند.
 -9آیا نسخه فارسی پرسشنامه  OHQتکبعدی است؟
برای آزمون تکبعدی بودن سؤالهای نسخه نهایی پرسشنامه  OHQاز روش پیشنهادی
اسمیت ( )0220و تحلیل مؤلفههای اصلی ( )PCAاستفاده گردید .بهمنظور اجرای روش
پیشنهادی اسمیت ،ابتدا ماتریس همبستگیهای پسمانده سؤالها با استفاده از روش
مؤلفههای اصلی مورد تحلیل قرار گرفت و بارهای سؤالها روی مؤلفهها به دست آمد .سپس
پارامتر توانایی افراد در سؤالهایی که باالترین بار منفی (سؤال  )51 ،50 ،55 ،3 ،1 ،9و
سؤالهایی که باالترین بار مثبت (سؤال  )06 ،03 ،00 ،09 ،00 ،05روی مؤلفه اول داشتند
برآورد گردید .در گام بعد ،تفاوت پارامتر توانایی هرکدام از افراد در این دو مجموعه از
سؤالها با استفاده از آزمون  tمستقل مورد آزمون معناداری آماری قرار گرفت .نتایج این
تحلیل نشان داد که از  019آزمون  tتعداد  6مورد ( 1/1درصد) به لحاظ آماری معنادار بودند
که کمتر از  1درصد (اسمیت )0220 ،قرار داشت که بیانگر این بود که مفروضه تکبعدی
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بودن برقرار است .همچنین همبستگی بین پارامتر توانایی افراد در دو مجموعه از سؤالهای
مذکور 2/36 ،به دست آمد که یک همبستگی بسیار قوی (نصفت )5905 ،محسوب میشود.
نتیجه تحلیل مؤلفههای اصلی ( )PCنشان داد که  1عامل وجود دارد که ارزش ویژه آنها
باالتر از یک است .ارزشهای ویژه این  1عامل به ترتیب برابر با 5/59 ،5/99 ،5/01 ،50/51
و  5/23بود .ارزش ویژه عامل اول تقریباً  9برابر ارزش ویژه عامل دوم است و بهتنهایی %10
از واریانس کل پرسشنامه را تبیین میکند .هرکدام از عاملهای دیگر ،کمتر از  %52از
واریانس را تبیین میکنند .هومن ( )5995معتقد است عاملهایی که کمتر از  %52از واریانس
را تبیین میکنند میتوان بهعنوان عاملهای تصادفی در نظر گرفت .درمجموع ،شواهد
حاصل از تحلیلهای مختلف آماری نشان داد که نسخه فارسی پرسشنامه  OHQتکبعدی
است.
 -1آیا نسخه فارسی پرسشنامه  OHQمیتوانند افرادی را که از سطوح مختلف شادکامی
برخوردارند بهخوبی اندازهگیری نمایند؟ بهعبارتدیگر آیا بین سطح دشواری سؤالها و
سطح توانایی افراد تناسب و همخوانی وجود دارد؟
شکل  9نمودار توزیع آستانههای سؤال-شخص را برای نسخه اولیه ( 06سؤالی) پرسشنامه
 OHQبعد از ادغام مقولههای پاسخ و شکل  1نمودار توزیع آستانههای سؤال-شخص را
برای نسخه نهایی پرسشنامه ( 09سؤالی) ،یعنی بعد از حذف سؤالها و افراد فاقد برازش،
نشان میدهد.
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شکل  .3نمودار توزیع آستانههای سؤال-شخص برای نسخه  29سؤالی بعد از ادغام مقولهها

شکل  .4نمودار توزیع آستانههای سؤال-شخص برای نسخه نهایی

شکل  9نشان میدهد این پرسشنامه برای افرادی که از سطوح باالی شادکامی
برخوردارند مناسب نیست .همچنین در بین سطوح دشواری سؤالها شکافی مشاهده میشود
که حاکی از این است که تمام سطوح شادکامی بهوسیله سؤالهای نسخه اولیه پرسشنامه
 OHQبه شکل کافی پوشش داده نمیشود .بااینحال بعد از انجام اصالحات الزم و حذف
سؤالها و افراد فاقد برازش ،توزیع آستانههای سؤال-شخص به توزیع نرمال خیلی نزدیک
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شد .آستانههای سؤالهای نسخه نهایی ،سطوح توانایی افراد نمونه موردمطالعه را تقریباً به
شکل کامل پوشش میدهد.
 -1جدول هنجار نسخه فارسی پرسشنامه  OHQکه دادههای ترتیبی را به دادههای فاصلهای
تبدیل میکند چگونه است؟
با استفاده از جدول  0میتوان نمرههای خام افراد در پرسشنامه  OHQرا به دادههای
سطح فاصلهای تبدیل کرد .برای این منظور ،ابتدا باید سؤالهای شماره  56 ،53و  01را حذف
کرد و سپس پاسخهای افراد به مقوله کامالً مخالفم را بهصورت  ،2مقولههای مخالفم و کمی
مخالفم را بهصورت  5و کمی موافقم و موافقم را بهصورت  0و کامالً موافقم را بهصورت 9
نمرهگذاری کرد .در گام بعد مجموع نمرههای فرد در  09سؤال را به دست آورد و با استفاده
از جدول  0به دادههای مقیاسی 1که در سطح فاصلهای هستند تبدیل کرد .به خاطر دالیل
کاربردی و عملی ،دامنه نمرههای مقیاسی بین  2تا  03در نظر گرفته شد زیرا این دامنه ،مطابق
با دامنه نمرات خام نسخه اصالحشده  09سؤالی پرسشنامه  OHQاست .این کار باعث
میشود تا مقایسه بین نمرههای خام و نمرههای مقیاسی به شکل آسانتر و قابلفهمتری
صورت گیرد .بااینحال ،دامنه نمرههای مقیاسی (فاصلهای) را برای هر دامنهای (برای مثال 2
تا  )522مقیاسپردازی کرد.
جدول  .2تبدیل نمرات خام به نمره توانایی (لوجیت) و نمره مقیاسی
نمره مقیاسی

لوجیت

نمره خام

نمره مقیاسی

لوجیت

نمره خام

90/61

-2/20

12

2

-9/11

2

93/92

2/21

15

11/0

-1/00

5

96/09

2/59

10

3/23

-1/59

0

96/69

2/00

19

52/99

-1/00

9

12/95

2/96

11

50/51

-1/10

1

15/92

2/12

11

59/90

-1/05

1

10/22

2/90

19

51/65

-9/12

9

10/00

2/01

10

59/21

-9/32

0
1. scale score
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19/11

2/30

13

50/23

-9/90

3

11/50

2/66

16

53/29

-9/19

6

11/60

5/50

12

53/60

-9/95

52

11/90

5/01

15

56/09

-9/50

55

19/10

5/93

10

02/11

-9/29

50

10/53

5/15

19

05/95

-0/62

59

10/61

5/99

11

00/21

-0/03

51

13/02

5/09

11

00/01

-0/99

51

16/10

5/62

19

09/10

-0/11

59

12/09

0/20

10

01/23

-0/19

50

12/66

0/51

13

01/09

-0/90

53

15/09

0/03

16

01/91

-0/05

56

10/19

0/10

92

01/63

-0/55

02

19/92

0/11

95

09/16

-0/221

05

11/20

0/93

90

00/56

-5/62

00

11/31

0/35

99

00/06

-5/32

09

11/91

0/61

91

03/93

-5/02

01

19/11

9/23

91

03/60

-5/92

01

10/06

9/09

99

06/11

-5/12

09

13/51

9/90

90

92/51

-5/12

00

16/29

9/10

93

92/00

-5/92

03

16/69

9/93

96

95/92

-5/02

06

92/69

9/31

02

95/33

-5/52

92

90/20

1/29

05

90/10

-5/220

95

99/53

1/09

00

99/29

-2/62

90

91/10

1/11

09

99/91

-2/32

99

91/69

1/02

01

91/01

-2/02

91

90/09

1/221

01

91/31

-2/92

91

02/22

1/96

09

91/11

-2/12

99

09/03

1/61

00

99/20

-2/96

90

03/22

9/09

03

99/93

-2/03

93

-

-

-

90/90

-2/53

96
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بحث و نتیجهگیری
پرسشنامه ( OHQهیلز و آرگیل )0220 ،که بر اساس نظریه کالسیک آزمون تهیه شده
است ،یکی از پرکاربردترین ابزارها برای اندازهگیری شادکامی ذهنی است .در پژوهش
حاضر تالش گردید تا با استفاده از مدل امتیاز پارهای ( )PCMکه جزوه خانواده مدلهای
راش است ،ویژگیهای روانسنجی و دقت پرسشنامه  OHQتا سطح مقیاس فاصلهای ارتقاء
داده شود .نتایج نشان داد که با انجام برخی اصالحات مانند ترکیب مقولههای پاسخ و تبدیل
تعداد مقولهها از  9به  ،1حذف  9سؤال  56 ،53و  01و ادغام کردن دو سؤال  50و  59که از
وابستگی موضعی برخوردارند ،دادهها از برازش مطلوب با مدل پیدا کردند .نتایج پژوهش
نشان داد که نسخه اصالحشده  09سؤالی ،از ویژگیهای روانسنجی مطلوب برخوردار است
و نمرههای خام افراد در پرسشنامه را که مقیاس آنها در سطح ترتیبی قرار دارد میتوان با
استفاده از جدول  0به نمرههای سطح فاصلهای تبدیل کرد .این تبدیل را میتوان برای
دادههای حاصل از نسخه  06سؤالی اولیه پرسشنامه نیز بکار برد.
نتیجه پژوهش حاضر در خصوص ادغام مقولههای پاسخ و تبدیل آنها از  9گزینه به 1
گزینه ،از فرمت  1گزینهای که هیلز و گیل ( )5636در نسخه اولیه این پرسشنامه با نام OHI

استفاده کردند حمایت میکند .البته باید توجه داشت که هیلز و همکاران ( )5636بهجای
استفاده از  1مقوله پاسخ برای هر سؤال ،از  1عبارت برای هر سؤال استفاده کردند که هم
باعث افزایش طول پرسشنامه و هم باعث افزایش زمان تکمیل پرسشنامه میشود .به همین
جهت به نظر میرسد که میتوان از چهار مقوله پاسخ کامالً مخالفم= 5تا حدی مخالفم= 0تا
حدی موافقم= 9و کامالً موافقم= ،1بهعنوان مناسبترین روش نمرهگذاری استفاده نمود،
زیرا نتایج نشان داد که افراد قادر به تمایز گذاری دقیق و معتبر بین مقوله موافقم با تا حدی
موافقم و بین مخالفم و تا حدی مخالفم نیستند.
سؤالهای  56 ،53و  01از برازش مناسب با مدل راش برخوردار نبودند و بنابراین از
مجموعه سؤالها حذف شدند .به نظر میرسد که سؤال « 53تمام رویدادهای گذشته به نظر
من فوقالعاده شاد بودهاند» و سؤال « 56من همواره احساس نشاط میکنم» ازنظر روایی
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صوری دارای مشکل هستند؛ زیرا تلویحاً به این معنا هستند که افراد شادکام باید از همهچیز
و در همه زمانها راضی و خشنود باشند که نتایج پژوهش حاضر این موضوع را حمایت
نمیکند .از طرف دیگر بعید به نظر میرسد که همه رویدادها و اتفاقاتی که در زندگی افراد
رخ میدهند ،شاد و خوشایند باشند .همچنین تا حد زیادی دور از انتظار است که یک فرد،
همیشه و همواره احساس نشاط و سرزندگی نماید و دچار بیحالی و احساس مالل و ناکامی
نشود .سرانجام ،در سؤال « 01من همیشه متعهد و درگیر هستم» نیز به نظر میرسد که وجود
قید «همیشه» باعث شده است تا این سؤال از قدرت تشخیص مناسب برخوردار نباشد.
متخصصان حوزه روانسنجی (برای مثال ،لیو )0252 ،1توصیه میکنند که از بکار بردن
قیدهای مطلق مانند همیشه و هرگز در سؤالها یا عبارتهای پرسشنامهها باید اجتناب کرد،
زیرا وجود اینگونه قیدها ،عقاید ،نظرات و نگرشهای افراطی را در پاسخدهندگان تولید
میکند و قدرت تشخیص سؤال ا کاهش میدهد .همچنین کلمات «تعهد» و «درگیر» ممکن
است توسط افراد مختلف به شکلهای مختلف تفسیر گرد که درنتیجه منجر به پاسخهای
ناهمسان و نامعتبر میگردد که درنهایت برازش سؤال با مدل را تحت تأثیر منفی قرار میدهد.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که بین دو سؤال  50و  59وابستگی موضعی وجود
دارد .سؤال « 50این روزها وقتی از خواب بیدار میشوم احساس میکنم بیش از گذشته
انرژی دارم» و سؤال « 59احساس میکنم انرژی بیحدومرزی دارم» به لحاظ ظاهری و
واژگانی خیلی شبیه به هم هستند و مجاورت مکانی آنها نیز علت دیگری است که باعث
وابستگی موضعی بین آنها شده است .در رویکرد راش ،برای مقابله با این مشکل ،بهجای
حذف سؤالها میتوان آنها را با یکدیگر ادغام کرد .البته ،به نظر میرسد که بهتر باشد
جملهبندی این دو سؤال تغییر یابد یا اینکه مجاورت مکانی آنها عوض شود و بین مکان
آنها در پرسشنامه فاصله ایجاد شود.
همانطور که در شکل  1مشاهده میکنید در فاصله بین توانایی  5تا  0شکاف نسبتاً زیادی
در بین سؤالها ازلحاظ دشواری وجود دارد .درواقع بهمنظور اندازهگیری و برآورد دقیق
1. Liu
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سطح شادکامی افرادی در این دامنه از پیوستار قرار دارند الزم است تا تعدادی سؤال که
متناسب با این سطح از صفت باشند به پرسشنامه اضافه گردد.
محدودیت اصلی این پژوهش این است که نمونههای دانشجویی مورداستفاده در پژوهش
ممکن است معرف تنوع زیادی که در کل جامعه وجود دارد نباشد و بنابراین توصیه میشود
که ویژگیهای این پرسشنامه در جمعیتهای آماری دیگر و بهویژه جمعیتهای غیر
دانشجویی موردمطالعه قرار گیرد .این پژوهش نشان داد که از رویکرد اندازهگیری راش
میتوان برای شناسایی نابهنجاریهای موجود در دادهها و بهبود کیفیت اندازهگیری ابزارهای
اندازهگیریهای روانی و تبدیل دادههای رتبهای به دادههای سطح فاصلهای که باعث افزایش
توان آزمونهای آماری میشود استفاده کرد.
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