
 Quarterly of Educational Measurement گیری تربیتیفصلنامه اندازه

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 8, No. 29, Autumn 2017 29تا  67، ص 26 پاییز، 92سال هشتم، شماره 

گیري کاربرد مدل راش در برآورد و بهبود کیفیت اندازه

 (OHQآکسفورد )پرسشنامه شادکامی 

 2، مرضیه حسنی1اصغر مینائی

 25/29/69تاریخ دریافت: 

 51/20/69تاریخ پذیرش: 

 چکیده
با استفاده ( OHQشادکامی آکسفورد )پرسشنامه گیری پژوهش حاضر با هدف بررسی و بهبود کیفیت اندازه

نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی  019گیری راش به اجرا درآمد. برای این منظور تعداد از مدل اندازه

ترس انتخاب و پرسشنامه مذکور را پسر( به شیوه در دس 521دختر و  596تهران )سطح شهر  هایدانشگاه

خانواده راش محسوب  هایمدل( که جزو PCM) یاها با استفاده از مدل امتیاز پارهتکمیل کردند. داده

 گذاریها نشان داد با انجام نمرهمورد تحلیل قرار گرفت. یافته RUMM2030شود و با استفاده از برنامه می

، برازش 01و  56، 53شماره  هایسؤالگزینه( و حذف  1گزینه به  9های پاسخ از تبدیل تعداد مقولهمجدد )

ای ههای خام افراد به دادهمعناداری بهبود یافت. همچنین جدولی برای تبدیل داده طوربهها با مدل راش داده

بدیل ای تی سطح فاصلههاهای خام را به دادهتوان دادهای ارائه شد. با استفاده از این جدول میمقیاس فاصله

جام دهد که با اننتایج نشان می درمجموعآماری را افزایش داد.  هایتحلیلتوان آماری  ترتیباینبهکرد و 

توان افزایش گیری پرسشنامه مذکور را میدقت و کیفیت اندازه OHQاین اصالحات جزئی در پرسشنامه 

 داد.
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 مقدمه

( و بر تمام اهداف 0221، 2هدف بشر بوده )کامپتون ترینمهمو شاد زیستن که  1شادکامی

بسیاری واقع شده است. های ( مورد پژوهش5663، 3و سو داینر، ساپیتادارد )دیگر او برتری 

 ( شادی قادر است5961پور، ، ترجمه صفاریان0229 ، نقل از کالین،0225) سنیابه نظر 

ها را به افرادی باهوش تبدیل کند، زیرا احساسات مثبت، همچون محرک رشد انسان

تر از دیگران هستند و آگاه تر وکند. افراد شاد، جذاباتصاالت عصبی در مغز عمل می

 10ر بین فرهنگی که دای هبینند. پژوهشاز بقیه، نقاط مثبت دیگران را می معموالً بیش

و  هاارزشدهد افراد، شادکامی را باالتر از سایر کشور جهان صورت گرفته است نشان می

اینر، پریتو، د-کیماند )بندی کردهشخصی مانند سالمت، عشق یا ثروت درجه هایویژگی

ز دهد که شادکامی یکی اهمچنین نشان می هاپژوهش(. 0221، 4و داینر تامیر، اسکولن

و حتی  مانند پول، سالمتی هاارزشبسیار ارزشمند کیفیت زندگی است و بر سایر های مؤلفه

(. نظر به اهمیت 5660 ،5و سامرست آرتور، مکاسکوینگتوندارد )روابط جنسی برتری 

پردازان مانند مارتین سلیگمن معتقدند که بهتر یهازنظربرخی شادکامی در زندگی انسان، 

، 6استوارت، واتسون و کالرکشود )توجه به افسردگی به شادمانی توجه  جایبهاست 

 شناختیروان ، انجام مطالعات علمی دقیق در خصوص شادکامی و هر سازهحالبااین(. 0252

ا آماری پارامتریک ر هایآزموندیگر، نیازمند ابزارهای دقیقی است که امکان استفاده از 

ای هوجهات و مطالعات پیرامون شادکامی، انواع پرسشنامهافزایش ت درنتیجۀآورند.  فراهم

؛ الرسن، 0221، 7کاشداناست )گیری آن رشد و پرورش یافته دهی برای اندازهخودگزارش

                                                           
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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 (0220، 3؛ هیلز و آرگیلOHQ) 2(. پرسشنامه شادکامی آکسفورد5631، 1داینر و امونس

ادکامی گیری شها برای اندازهاست، یکی از پرکاربردترین پرسشنامه سؤال 06که متشکل از 

 است.

 هایویژگیاز  OHQ( نشان داد که پرسشنامه 0220) لیآرگنتایج پژوهش هیلز و 

امتیازی  9 اسیمقاز یک  هاسؤالگذاری در نمره هاآنمطلوب برخوردار است.  سنجیروان

 کامالًو  فقمموا نسبتاًمخالفم، کمی مخالفم، کمی موافقم،  نسبتاًمخالفم،  کامالًلیکرت از 

گزارش  62/2موافقم استفاده کردند و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه را باالی 

گذاری پرسشنامه مذکور از یک مقیاس ( در نمره0252) 4و ادواردز کردند. رابینز، فرانسیس

فاده مخالفم است کامالًم، نظری ندارم، مخالفم و موافقم، موافق کامالًامتیازی لیکرت از  1

گزارش کردند. در تحلیلی که  62/2کردند و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه را 

( انجام دادند، برای PC) 5اصلی هایمؤلفهبا روش  OHQ( بر روی 0220) لیآرگهیلز و 

استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که تنها یک  6از روش ابلمین مستقیم هاعاملچرخش 

 7بودن بعدیتکشاهدی بر  عنوانبهاست که این یافته را  استخراجقابلعامل مرتبه دوم، 

 پرسشنامه تفسیر کردند.

( و نجفی، 5939) سیهرپور و آگاه(، علی5903نورباال )پور و علیهای های پژوهشیافته

در جامعه  OHQ( نشان داد که پرسشنامه 5965) یعفرجدهشیری، دبیرِی، شیخی و 

( در 5903نورباال )پور و مناسب برخوردار است. علی 9و روایی 8دانشجویان از اعتبار

عالمه طباطبائی و  هایدانشگاهنفری از دانشجویان  525ای که بر روی یک نمونه مطالعه

عاملی برخوردار  1از یک ساختار  OHQشاهد انجام دادند به این نتیجه رسیدند که پرسشنامه 

                                                           
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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و برای کل پرسشنامه  69/2تا  13/2را از  هاعاملاست و دامنه ضرایب آلفای کرونباخ برای 

همچنین  اند.گزارش کرده 06/2هفته  9و ضریب اعتبار بازآزمایی با فاصله زمانی  69/2

نفری از دانشجویان  996را روی یک نمونه  مذکور( پرسشنامه 5939) سیهرپور و آگاهعلی

ه به این نتیجه رسیدند که پرسشنام هاآناستان تهران اجرا کردند.  هایدانشگاهسال  19تا  53

عامل اشباع شده است. ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه، برای زنان و مردان  1مذکور از 

 گزارش شده است. 65/2و  36/2 به ترتیب

نفری  103را روی یک نمونه  OHQپرسشنامه  هایویژگی( نیز 5965ن )همکارانجفی و 

نشان داد که پرسشنامه مذکور  هاآنقرار دادند. نتایج  موردمطالعهاز دانشجویان شهر تهران 

 هاآنراین بناب؛ شوندعامل تشکیل یافته است که تنها روی یک عامل مرتبه دوم بار می 9از 

( چنین نتیجه گرفتند که این پرسشنامه، تک عاملی است. در 0220) لیآرگنیز همانند هیلز و 

پژوهش نجفی و همکاران، ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برای نمونه پسران 

 گزارش شده است. 62/2و برای دختران  36/2

این  هایسؤال، توانایی OHQمتعدد در خصوص پرسشنامه های رغم پژوهشعلی

دقیق بین سطوح مختلف بهزیستی ذهنی به اندازه کافی  گذاریتمایز پرسشنامه در 

ه کالسیک مبتنی بر نظری هایروشقرار نگرفته است. این پرسشنامه با استفاده از  موردمطالعه

و  هاسؤال هایویژگیبرآوردهایی که از  CTTدر ( ساخته شده است. CTT) 1آزمون

نیز  CTTآید وابسته به نمونه است. در خصوص تحلیل عاملی مبتنی بر به عمل می هاآزمون

(. 5666، 3؛ اسمیت0222، 2، امبرتسون و ریسمثالعنوانبهمشکالت متعددی وجود دارد )

 ؤالس، درجه دشواری ثانیاًشود. درآمیخته می هاسؤالدشواری  وسیلهبه، ساختار عاملی اوالً

ات خام مقیاس نمر کهاین، به خاطر ثالثاًک قرار ندارند. و توانایی فرد در یک مقیاس مشتر

است.  غیرخطیهای عاملی، و نمره سؤالرابطه بین نمره  روازاینترتیبی است  هاسؤالافراد و 

                                                           
1. classical test theory 
2. Embretson & Reise 
3. Smith 
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 گیرندبنابراین، زمانی که گروه جدیدی از افراد همان جامعه مورد تحلیل مجدد قرار می

 شوند.بازتولید می یسختبههای عاملی و بارهای عاملی نمره

تدالل با استناد به این اس صرفاًیک مقیاس با یکدیگر یا  هایسؤالنمرات  کردنجمعبا 

یک  صورتبهتوان یک مقیاس ترتیبی را ای یک ابزار پرکاربرد است، نمیکه پرسشنامه

و  ؛ آلن5669، 1استاکی، دالتوری، کاتز، یوهانسون و لیانگگرفت )ای در نظر مقیاس فاصله

گذاری آن در مقیاس ترتیبی نمره هایسؤالکه  OHQ(. استفاده از پرسشنامه 5606، 2ین

تا  بنابراین، الزم است؛ و تفسیرها را به مخاطره اندازد هاتحلیلشوند ممکن است روایی می

، 3گیری راشرویکرد اندازه هایمدل ویژهبه، سنجیروانپیشرفته  هایمدلبا استفاده از 

؛ a0259و همکاران،  مدودف) یاگیری این پرسشنامه را تا سطح مقیاس فاصلهدازهکیفیت ان

کالسیک  هایروش( بهبود بخشید. تحلیل راش در مقایسه با 0220، 4تننت و کوناقان

( و 0221) 5مانند ویلسون هاییکتاباز مزایای زیادی برخوردار است که در  سنجیروان

ه های ترتیبی را بپردازی راش، دادهبحث شده است. مدل تفصیلبه( 5606) 6رایت و استون

تننت ) کندآماری پارامتریک مناسب هستند تبدیل می هایروشای که برای های فاصلهداده

داشته باشند، مدل راش  7ها با مدل برازش(. اگر داده5606؛ رایت و استون، 0220و کوناقان، 

 کند. برای انجام تفسیرهایمی فراهم نظرموردگیری صفت یک مقیاس خطی برای اندازه

سطح دشواری، متنوع بوده و دامنه وسیعی از  ازلحاظ هاسؤالهنجار مرجع، الزم است تا 

 شود که سطحگیری دقیق زمانی حاصل میپیوستار صفت را پوشش دهند، زیرا اندازه

 فندریچ، اسمیت، پوالکباشد )با دامنه توانایی افراد همخوان و هماهنگ  هاسؤالدشواری 

                                                           
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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های ترتیبی به (. محصول نهایی تحلیل راش، تبدیل داده0226، 1آمیتی-کیسیو مک

 شود.گیری میای است که منجر به افزایش دقت اندازههای سطح فاصلهداده

؛ ولف 5661، 3مسیک) 2تحلیل راش، یک تکنیک مناسب برای آزمون روایی ساختاری

ختلف بین سطوح م تمایز گذاری( و بهبود کیفیت و توانایی یک ابزار در 0220، 4و اسمیت

ر ای دتا جایی که نویسندگان مقاله اطالع دارند مطالعه حالبااینصفت مکنون است. 

با استفاده از مدل راش  OHQنسخه فارسی پرسشنامه  سنجیروان هایویژگیخصوص 

 ژوهشنیز تنها در پ موردنظرپرسشنامه  صورت نگرفته است. در خصوص نسخه انگلیسی

این  سنجیروان هایویژگی( از مدل راش برای مطالعه b0259همکاران )مدودف و 

 پرسشنامه استفاده شده است.

گیری راش در مطالعه و بهبود کیفیت پژوهش حاضر با هدف کاربرد مدل اندازه

گیری با مقیاس اندازهو تبدیل آن به ابزاری  OHQپرسشنامه  سنجیروان هایویژگی

زیر پاسخ داده  هایسؤال، در این پژوهش تالش شد تا به درواقعای به اجرا درآمد. فاصله

 هایسؤالآیا  -0با مدل راش برازش دارند؟  OHQآیا نسخه فارسی پرسشنامه  -5شود. 

( DIF) یافتراقدر بین دو گروه زنان و مردان از کارکرد  OHQنسخه فارسی پرسشنامه 

آیا نسخه فارسی  -1است؟  بعدیتک OHQآیا نسخه فارسی پرسشنامه  -9برخوردارند؟ 

 یخوببهتوانند افرادی را که از سطوح مختلف شادکامی برخوردارند می OHQپرسشنامه 

اد و سطح توانایی افر هاسؤالآیا بین سطح دشواری  دیگرعبارتبهگیری نمایند؟ اندازه

های که داده OHQجدول هنجار نسخه فارسی پرسشنامه  -1تناسب و همخوانی وجود دارد؟ 

 کند چگونه است؟ای تبدیل میهای فاصلهترتیبی را به داده

  

                                                           
1. Fendrich, Smith, Pollack & Mackesy-Amiti 
2. structural validity 
3. Messick 
4. Wolfe & Smith 
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 پژوهش روش

پسر( مقطع کارشناسی در  521دختر و  596دانشجوی ) 019، مشتمل بر موردمطالعهنمونه 

گیری در دسترس از نوع بودند که با استفاده از روش نمونه 5961-5969 سال تحصیلی

داوطلبانه از بین دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد واحد 

را تکمیل  OHQو دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز انتخاب شدند و پرسشنامه  تهران شمال

مدل راش کافی  هایتحلیلای با این حجم برای انجام ( نمونه5661) 1ناکرکردند. طبق نظر لی

ب به ترتی هاآنسال و میانگین و انحراف استاندارد سن  11تا  53است. دامنه سنی دانشجویان، 

 بود. 66/1و  10/00

آن با  سنجیروان هایویژگیها که هدف پژوهش نیز مطالعه آوری دادهابزاری گرد

( است که توسط هیلز و OHQآکسفورد )، پرسشنامه شادکامی استفاده از مدل راش بود

( به زبان 5939) سیهرپور و آگاهعلی وسیلهبه( تهیه و تدوین شده است و 0220) لیآرگ

ظریه ن هایروشآن در چندین پژوهش با استفاده از  سنجیروان هایویژگیفارسی ترجمه و 

هی و دقرار گرفته است. این پرسشنامه یک ابزار خودگزارش موردمطالعهکالسیک آزمون، 

 کامالً تا 5مخالفم= کامالًامتیازی لیکرت از  9است که در یک مقیاس  سؤال 06مشتمل بر 

منفی است و به شکل  صورتبهاین پرسشنامه  سؤال 50شوند. گذاری مینمره 9موافقم= 

 مهمقدهایی که در بخش از پژوهش شوند. بر اساس نتایج حاصلگذاری میمعکوس نمره

 ذکر گردید، پرسشنامه مذکور از اعتبار و روایی مطلوب برخوردار است.

شوار بود و د واقعاً جهت تکمیل پرسشنامه کنندگانمشارکتانتخاب تصادفی  ازآنجاکه

از  هاپژوهش اتفاقبهنیز در اکثر قریب  شناسیروانهای علوم اجتماعی و هشدر پژو

شود، لذا در این پژوهش نیز از دو نفر از های در دسترس از نوع داوطلبانه استفاده مینمونه

اول مقاله حاضر داشتند درخواست شد تا اجازه دهند  مؤلفاساتید که ارتباط نزدیک با 

را تکمیل نماید. پس  هاآنتوزیع گردد و دانشجویان،  هاآندرس  هایکالسدر  پرسشنامه

شد و ضمن درس حاضر می هایکالسدوم مقاله، در  مؤلفتید، از جلب همکاری اسا

                                                           
1. Linacre 
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کرد توضیح راجع به موضوع پژوهش و نحوه تکمیل پرسشنامه، از دانشجویان درخواست می

مطالعه نموده و پاسخ مناسب را انتخاب نمایند. پس از تکمیل  دقتبهرا  پرسشنامه هایسؤالتا 

پرسشنامه به شکل  09ها نشان داد که تعداد نامه، بررسی پرسشهاآنو گردآوری  پرسشنامه

آماری و  یهاتحلیلناقص تکمیل شده بودند و لذا از فرایند تحلیل کنار گذاشته شدند و 

 پرسشنامه صورت گرفت. 019بر اساس  سنجیروان

های توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد، ضریب آلفای برای محاسبه آماره

( که در محیط 0250، 1)رولی psych( از پکیج PC) یاصل هایمؤلفهو تحلیل  کرونباخ

 2یااز مدل امتیاز پاره هاسؤالاست استفاده شد. برای برآورد پارامترهای  اجراقابل Rبرنامه 

(PCM که از خانواده )افزار راش است و در نرم هایمدلRUMM2030  ،آندریچ(

راش از یک  هایتحلیلاست استفاده گردید. برای انجام  اجراقابل( 0226، 3شرایدان و لو

( پیشنهاد شده است 0252استوکس )-و ترنر ای که توسط سیگرت، تننتمرحله 55فرایند 

 استفاده گردید. این مراحل به شکل زیر است:

 ها با مدل راش؛داده 4آزمون برازش کلی -5

 ؛5هاآستانهترتیب  ازلحاظ OHQپرسشنامه  سؤال 06وارسی تمام  -0

 با مدل راش؛ هاسؤالاز  هرکدامبررسی برازش  -9

 ؛هاسؤالمیان  6بررسی وابستگی موضعی -1

جهت  هاخرده آزمونفاقد برازش، تولید  هایسؤالانجام اصالحات الزم، مانند حذف  -1

 ؛هاسؤالحل مشکل وابستگی موضعی 

 ها با مدل راش؛وارسی مجدد براش کلی داده -9

 ( بر اساس متغیر جنسیت؛DIF) 7هاسؤالآزمون کارکرد افتراقی  -0

                                                           
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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 ؛OHQبعدی بودن پرسشنامه آزمون تک -3

 و توانایی افراد؛ هاسؤالبررسی تناسب یا همخوانی بین توزیع دشواری  -6

 اولیه؛ سؤالی 06مقایسه نسخه نهایی با نسخه  -52

کالسیک، مانند  سنجیروانهای مقایسه نتایج حاصل از تحلیل راش با شاخص -55

 اول. مؤلفهروی  هاسؤالو بارهای عاملی  با نمره کل سؤالهمبستگی 

ها با مدل و است که با آزمون برازش کلی داده 1تحلیل راش یک روش ازسرگیری

شود آغاز ها استفاده میآستانه 2ها که از آن برای تعیین نامرتب بودنبررسی نمودار آستانه

دهد که افرادی که از سطوح باالتری از صفت ها زمانی رخ میمرتب بود آستانهشود. نامی

های پاسخ باالتر را انتخاب نکنند. در اینجا شادکامی( برخوردارند مقوله) یریگمورداندازه

 های پاسخ مجاور را با یکدیگر ادغامتوان مقولهها، میبرای حل مشکل نامرتب بودن آستانه

 3ددگذاری مجنمره یکییکیتوان نامرتب است را می هاآنهای که آستانه هاییسؤالکرد. 

 نسبتاًهای تعداد ها با مدل را مورد ارزیابی مجدد قرار داد. اگر آستانهکرد و برازش داده

، گذاری کردپرسشنامه را مجدد نمره هایسؤالتوان تمام باشد مینامرتب  هاسؤالزیادی از 

 ادغام کرد. زمانهم صورتبهرا  هاسؤالهای پاسخ تمام یعنی مقوله

 که از برازش ضعیف با مدل هاییسؤالهای نامرتب حل شد، مشکل آستانه بعدازاینکه

را حذف کرد و برازش مدل را مورد  هاآنبرخوردارند را باید شناسایی کرد و هر بار یکی از 

 أثیرتو هم برازش کلی مدل، تحت  سؤالارزیابی قرار داد. باید توجه داشت که هم برازش 

ز وابستگی که ا هاییسؤالبنابراین برای شناسایی ؛ گیردقرار می هاسؤالوابستگی موضعی 

الزم و ضروری است. دو  4ماندهپس هایهمبستگیموضعی برخوردارند بررسی ماتریس 

میزان  به هاآنماندهای زمانی دارای وابستگی موضعی است که همبستگی بین پس سؤال

اریاس و مباشد ) هاسؤالماندهای تمام بین پس هایهمبستگیباالتر از میانگین  02/2حداقل 

                                                           
1. iterative 
2. disordering 
3. rescoring 
4. residuals correlation matrix 
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این است که  هاسؤالبرای حل وابستگی موضعی بین  هاراه(. یکی از 0223، 1آندریچ

یک  صورتبهکه از وابستگی موضعی برخوردارند با یکدیگر ترکیب کرد و  هاییسؤال

(. این فرایند تکراری تحلیل راش را تا جایی که 5630، 2واینر و کیلیآورد )درمقیاس خرده

و  وضوحهببودن مقیاس  بعدیتکبرسد و  قبولقابلو برازش کل به سطح  هاسؤالبرازش 

با استفاده از  3سؤال-آشکارا معلوم گردد باید ادامه. برای بررسی برازش کلی، تعامل صفت

𝜒آزمون
𝜒  گیرد. اگر مقدار یمورد آزمون قرار م 0

معنادار نباشد بیانگر فقدان تعامل بین 2

دهنده برازش کلی مدل است. اگر میانگین و انحراف استاندارد است که نشان سؤال-صفت

ا با هو شخص به ترتیب برابر با صفر و یک باشد بیانگر برازش عالی داده سؤالماندهای پس

 هایتفاوتدختران و پسران(  مثالعنوانگروه )در بین دو  سؤالمدل است. اگر در کارکرد 

 فاقد کارکرد افتراقی در بین دو گروه است. ؤالسدهد منظم وجود نداشته باشد نشان می

برای  RUMM2030افزار بعدی بودن است. در نرممفروضه اساسی مدل راش، تک

شود. شده است استفاده می( ارائه 0220) 4اسمیت بودن از روشی که توسط بعدیتکآزمون 

 هاییالسؤگیرد و مانده مورد تحلیل عاملی قرار میپس هایهمبستگیدر این روش ماتریس 

وند. سپس شمثبت و منفی هستند شناسایی می یبار عاملاول دارای باالترین  مؤلفهکه روی 

تند با سطح هس که دارای باالترین بار عاملی مثبت هاییسؤالسطح توانایی یا صفت افراد در 

 tکه دارای باالترین بار عاملی منفی هستند با استفاده از آزمون  هاییسؤالدر  هاآنصفت 

در خارج از دامنه اطمینان  هاآنکه مقدار  t هایآزمونگیرند. اگر تعداد مورد مقایسه قرار می

ی بعدآزمون تکتوان نتیجه گرفت که نباشد می %1گیرند بیشتر از قرار می 69/5تا  -69/5

با  هاسؤال، ضریب همسانی درونی RUMM2030افزار است. در تحلیل راش و در نرم

گیرد. این شاخص، ( مورد ارزیابی قرار میPSI) 5استفاده از شاخص جداسازی شخص

                                                           
1. Marias & Andrich 
2. Wainer & Kiely 
3. item-trait interaction 
4. Smith 
5. person separation index 
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بین افرادی که در سطوح مختلف توانایی یا صفت قرار دارند  تمایز گذاریتوانایی ابزار را در 

 تفسیر این شاخص همانند ضریب آلفای کرونباخ است. دهد.نشان می

 هایافته

وجود داشت. بیشترین تعداد  1داده گمشده 36آماری اولیه نشان داد که تعداد  هایتحلیل

مورد بود.  5با  00 سؤالمورد و کمترین تعداد مربوط به  3با  51 سؤالداده گمشده مربوط به 

 ذاریجایگهای گمشده با استفاده از روش نیز فاقد داده گمشده بودند. داده 02و  50 سؤالدو 

وان است ) اجراقابل SPSSافزار ( که از طریق نرم0222، 3جتسمابرناردز و سی) 2دوراهه

های گمشده شدند. همچنین ( برآورد و جایگزین داده0252، 4و وان در آرک گینکل

اما بر ؛ وجود نداشت 5متغیریها، داده پرت تکمقدماتی نشان داد که در داده هایتحلیل

نفر  50که تمام این  وجود داشت 6داده پرت چندمتغیری 50اساس آماره ماهاالنوبیس تعداد 

 69/2برابر با  سؤالی 06ها حذف شدند. مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه از فایل داده

رین تاز همبستگی باال با نمره کل پرسشنامه برخوردار بودند. پایین هاسؤالبه دست آمد. همه 

( 35/2)56 سؤال( و باالترین ضریب همبستگی مربوط به 96/2)01 سؤالهمبستگی مربوط به 

 نبود. هاسؤالاز  کدامهیچنشان داد که نیازی به حذف  7، نتایج تحلیل اعتباردرمجموعبود. 

 با مدل راش برازش دارند؟ OHQپرسشنامه  آیا نسخه فارسی -5 سؤال

در مقایسه  PCMنشان داد که مدل  8ها با آزمون نسبت درستنماییتحلیل مقدماتی داده

 ها داشت( برازش بهتری با دادهRSM) 9بندیبا مدل مقیاس درجه

[𝜒
2

= 133/88, 𝑑𝑓 = 83,  𝑝 < قرار  هاسؤالمبنای تحلیل  PCMراین، مدل اب. بن. [8/8884

                                                           
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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 (PSI) 1با مدل راش نشان داد که شاخص جداسازی شخص هاسؤالگرفت. تحلیل اولیه 

ها با مدل اما برازش کلی داده (،PSI=95/8) داردبرای کل پرسشنامه در سطح مطلوب قرار 

𝜒] بخش نبودرضایت
0

= 530/10, 𝑑𝑓 = 30,  𝑝 < . بررس نتایج تحلیل راش نشان داد که [ 225

با مدل راش برخوردار بودند و لذا از فایل  2نفر از برازش نقصانی 51الگوهای پاسخ تعداد 

نفر انجام گرفت. با حذف این  050های بر اساس داده هاتحلیلها حذف شدند و بقیه داده

𝜒تعداد، مقدار آماره 
ا با هدی کاهش پیدا کرد که حاکی از بهبود برازش دادهن زیامیزابه  0

بخش نبود ها با مدل هنوز در سطح رضایتده، برازش داحالبااینمدل بود. 

[𝜒
0

= 5513, 𝑑𝑓 = 30,  𝑝 < معنادار بودن این آماره، که  MM2030  رافزانرمدر . [2/225

𝜒به
قل گیری توانایی، مستنیز معروف است، به این معنا است که اندازه 3صفت-سؤالامل تع  0

𝜒بودن مقدار، معنادار درواقعگیرد. از سطح صفت مکنون فرد صورت نمی
بیانگر این است  0

وجود  هاؤالسپرسشنامه، توافق کلی در خصوص ترتیب دشواری  دهندگانپاسخکه در میان 

 هاؤالسپرسشنامه، در خصوص اینکه کدام  دهندگانپاسخ، در میان دیگرعبارتبهندارد. 

ود ارد که خدشوار هستند توافق کلی وجود ند هاسؤالمتوسط و کدام  هاسؤالآسان، کدام 

 با مدل راش بود. هاسؤالحاکی از عدم برازش مطلوب 

رخی از ب هاسؤالزیادی از  نسبتاًعالوه بر این، نتایج تحلیل راش نشان داد که در تعداد  

 52، 0، 5شماره  هایسؤالهای پاسخ، عملکرد خوبی نداشتند و همچنین پارامتر آستانه مقوله

های پاسخی است که از بود. یک راه برای حل این مشکل، ادغام کردن مقوله 4نامرتب 51و 

قرار گرفتند و  5گذاری مجددمورد نمره هاسؤالبنابراین ؛ عملکرد مطلوبی برخوردار نیستند

نیز با  «کمی موافقم»و  «موافقم»های با یکدیگر و مقوله «کمی مخالفم»و  «مخالفم»های مقوله

پیش  1 سؤال( CPC) 6های پاسخهای احتمال مقولهمنحنی 5در شکل  .یکدیگر ادغام شدند

                                                           
1. person separation index 
2. under fit 
3. item-trait interaction 
4. disordered 
5. rescoring 
6. category probability curve 
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با انجام  نمونه ارائه شده است. عنوانبهها پس از ادغام مقوله 0ها و در شکل از ادغام مقوله

χمقدارکرد )ها با مدل بهبود پیدا که برازش داده هرچندگذاری مجدد، عمل نمره
از  0

و مطلوب قرار نداشت  قبولقابلکاهش یافت( اما هنوز در سطح  30/590به  53/513

[χ
0

= 590/30, df = 30,  p = 2/225 ]. 

 5ها مجدد با مدل راش برازش داده شد. جدول های پاسخ، دادهبعد از ادغام مقوله

𝜒، مقادیرهاسؤالماندهای پس
روی  هاسؤالعاملی  و بار با نمره کل هاسؤال، همبستگی 0

دهد. مقدار های پاسخ نشان میبعد از ادغام مقوله سؤالی 06را بر اساس نسخه  مؤلفهاولین 

 با مدل هاسؤالبرازش ضعیف این  دهندهنشانبود که  9باالتر از  01و  56، 53 سؤالمانده پس

د مورد با مدل راش مجد سؤال 09حذف شدند و براش بقیه  سؤالنابراین، این سه ؛ راش بود.

با مدل به دست آمد و برازش  هاسؤالدر برازش  ایمالحظهقابلآزمون قرار گرفت. بهبودی 

𝜒]رسید  قبولقابلها با مدل به سطح مطلوب و داده
0

= 03/31, 𝑑𝑓 = 03, 

 𝑝 = 𝜒مانده و همچنین مقدار مقدار پس .[ 210/
برای نسخه نهایی  سؤالبرازش  0

( PSI) کنید. مقدار شاخص جداسازی شخصمشاهده می 5را در جدول  OHQپرسشنامه 

 به دست آمد. 61/2رای نسخه نهایی برابر با ب

 های پاسخقبل از ادغام مقوله 5 سؤالهای احتمال پاسخ برای منحنی .1شکل 
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 های پاسخبعد از ادغام مقوله 5 سؤالهای احتمال پاسخ برای منحنی .2شکل 

به  سؤالماندهای دو ( معتقدند اگر ضریب همبستگی بین پس0223) یچآندرماریس و 

وان تباشد می هاسؤالمانده تمام پس هایهمبستگیباالتر از میانگین  02/2اندازه حداقل 

وابستگی موضعی وجود دارد. در پژوهش حاضر، متوسط ضریب  سؤالگفت که بین آن دو 

به دست آمد. بررسی ماتریس همبستگی  52/2 هاسؤالماندهای تمام همبستگی بین پس

و  50 سؤالماندهای دو نشان داد که ضریب همبستگی بین پس هاسؤالپسماندهای 

( بود. این یافته بیانگر 0223) یچآندرتوسط ماریس و  شدهمطرح(، باالتر از مالک 95/2)59

با یکدیگر  سؤالین دو بنابراین، ا؛ وابستگی موضعی وجود دارد سؤالاین است که بین این دو 

قرار گرفت. نتیجه حاصل از این  موردبررسیها با مدل، مجدد ادغام شدند و برازش داده

 ها از برازش بسیار خوب با مدل برخوردارندتحلیل نشان داد که داده

[𝜒
2

= 72/83, 𝑑𝑓 = 75,  𝑝 = 55/8  دیگری نبود. سؤالو نیازی به حذف هیچ  [
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 یرلفه اول و مقادؤم یآنها رو یعامل یها با نمره کل و بارهاالؤاصالح شده س هاییهمبستگ .1جدول 

𝜒و مانده¬پس
 حذف از بعد و( 1)ها ادغام مقوله یامجدد  گذاریاز نمره یشصفت پ-تعامل سوال 2

 (2)25و  19، 18 هایسؤال

 اول مؤلفهروی  سؤالبار  با نمره کل سؤالهمبستگی  سؤال
𝝌آمارهمقدار  سؤالمانده پس

0 

5 0 5 0 

5 91/2 96/2 60/2- 01/5- 02/2 93/2 

0 91/2 93/2 99/5- 00/2- 10/0 02/5 

9 99/2 90/2 99/2- 69/2- 92/0 92/0 

1 91/2 96/2 92/5 00/2- 31/0 03/2 

1 93/2 05/2 96/2- 15/5- 69/1 92/0 

9 96/2 09/2 06/5- 39/5- 03/0 30/2 

0 95/2 91/2 36/2- 62/2- 03/2 10/5 

3 99/2 02/2 20/0- 35/5- 92/9 69/9 

6 19/2 16/2 35/2 52/2- 20/5 13/0 

52 10/2 95/2 12/2 92/2 69/2 09/0 

55 99/2 99/2 92/2- 69/2- 96/5 59/2 

50 90/2 05/2 33/2- 51/5- 15/5 16/5 

59 02/2 09/2 09/2- 91/5- 51/55 00/9 

51 91/2 93/2 96/2 99/2- 66/2 02/2 

51 92/2 91/2 02/2 23/2 66/5 65/5 

59 09/2 09/2 16/0- 10/0- 32/9 99/9 

50 16/2 90/2 10/2 92/2 92/5 95/1 

53 15/2 11/2 36/9 - 51/05 - 

56 01/2 03/2 19/9- - 50/09 - 

02 91/2 90/2 09/2- 19/2- 05/0 61/5 

05 11/2 13/2 13/5 39/2 33/0 91/5 

00 13/2 12/2 13/5 229/5 30/0 09/9 

09 93/2 12/2 11/5 91/5 91/6 99/50 

01 90/2 91/2 20/2- 99/2- 30/1 31/9 

01 91/2 99/2 39/9 - 90/01 - 

09 01/2 00/2 19/0- 03/0- 09/0 03/9 

00 19/2 13/2 00/2 60/2- 92/9 39/0 

03 92/2 99/2 99/2- 90/2- 11/5 63/5 

06 11/2 10/2 99/0 21/5 26/50 90/0 
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در بین دو گروه زنان و مردان از کارکرد  OHQنسخه فارسی پرسشنامه  هایسؤالآیا  -0

 ( برخوردارند؟DIF) یافتراق

شود که احتمال پاسخ به تشخیص داده می DIFزمانی واجد  سؤالدر بافت مدل راش، 

جنسیتی، قومی، نژادی، زبانی( که  هایگروه) سهیمقامورد  هایگروهبرای افراد  سؤال

افزار در نرم در یک سطح قرار دارند، متفاوت باشد. گیریمورداندازهویژگی  ازلحاظ

RUMM2030  برای شناساییDIF  ها استفاده ماندهروی پس دوراههاز تحلیل واریانس

یا طبقه های خام به تعدادی گروه شود. برای انجام این تحلیل، افراد بر اساس نمرهمی

 عنوانبهت نیز و متغیر جنسی یک عامل عنوانبهبندی بندی شدند. سپس این متغیر گروهتقسیم

و همچنین اثر  هاعاملشدند. آنگاه اثر اصلی این  دوراههعامل دیگر وارد تحلیل واریانس 

 زمورد آزمون قرار گرفت. اگر اثر کنش متقابل معنادار باشد حاکی ا هاآنکنش متقابل بین 

 DIFو اگر اثر اصلی جنسیت معنادار باشد حاکی از وجود  غیریکنواخت DIFوجود 

از  کدامهیچنشان داد که  هاسؤالیکنواخت است. نتایج حاصل از تحلیل کارکرد افتراقی 

یکنواخت یا  DIFدر بین دو گروه زنان و مردان دارای  OHQپرسشنامه  هایسؤال

 نیستند. غیریکنواخت

 است؟ بعدیتک OHQآیا نسخه فارسی پرسشنامه  -9

از روش پیشنهادی  OHQنسخه نهایی پرسشنامه  هایسؤالبعدی بودن برای آزمون تک

اجرای روش  منظوربه( استفاده گردید. PCA) یاصل هایمؤلفهو تحلیل  (0220) تیاسم

 با استفاده از روش هاسؤالمانده پس هایهمبستگیپیشنهادی اسمیت، ابتدا ماتریس 

س به دست آمد. سپ هامؤلفهروی  هاسؤالاصلی مورد تحلیل قرار گرفت و بارهای  هایمؤلفه

( و 51، 50، 55، 3، 1، 9 سؤال) یمنفکه باالترین بار  هاییسؤالپارامتر توانایی افراد در 

اول داشتند  مؤلفه( روی 06، 03، 00، 09، 00، 05مثبت )سؤال که باالترین بار  هاییسؤال

از افراد در این دو مجموعه از  هرکدامبرآورد گردید. در گام بعد، تفاوت پارامتر توانایی 

نتایج این  مستقل مورد آزمون معناداری آماری قرار گرفت. tبا استفاده از آزمون  هاسؤال

درصد( به لحاظ آماری معنادار بودند  1/1مورد ) 6تعداد  tآزمون  019از  تحلیل نشان داد که

عدی ببیانگر این بود که مفروضه تک ( قرار داشت که0220اسمیت، درصد ) 1که کمتر از 
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 هایؤالسبودن برقرار است. همچنین همبستگی بین پارامتر توانایی افراد در دو مجموعه از 

 شود.( محسوب می5905نصفت، ) یقوبه دست آمد که یک همبستگی بسیار  36/2مذکور، 

 هاآنعامل وجود دارد که ارزش ویژه  1( نشان داد که PC) یاصل هایمؤلفهنتیجه تحلیل 

 59/5، 99/5، 01/5، 51/50عامل به ترتیب برابر با  1ویژه این  هایارزشباالتر از یک است. 

 %10 تنهاییبهبرابر ارزش ویژه عامل دوم است و  9 تقریباًبود. ارزش ویژه عامل اول  23/5و 

از  %52دیگر، کمتر از  هایعاملاز  هرکدامکند. از واریانس کل پرسشنامه را تبیین می

از واریانس  %52که کمتر از  هاییعامل( معتقد است 5995هومن )کنند. واریانس را تبیین می

اهد ، شودرمجموعتصادفی در نظر گرفت.  هایعامل عنوانبهتوان کنند میرا تبیین می

بعدی تک OHQمختلف آماری نشان داد که نسخه فارسی پرسشنامه  هایتحلیلحاصل از 

 است.

توانند افرادی را که از سطوح مختلف شادکامی می OHQآیا نسخه فارسی پرسشنامه  -1

و  هاؤالسآیا بین سطح دشواری  دیگرعبارتبهگیری نمایند؟ اندازه خوبیبهبرخوردارند 

 سطح توانایی افراد تناسب و همخوانی وجود دارد؟

( پرسشنامه سؤالی 06) هیاولشخص را برای نسخه -سؤالهای نمودار توزیع آستانه 9شکل 

OHQ شخص را -سؤالهای نمودار توزیع آستانه 1های پاسخ و شکل بعد از ادغام مقوله

و افراد فاقد برازش،  هاؤالس(، یعنی بعد از حذف سؤالی 09پرسشنامه )برای نسخه نهایی 

 دهد.نشان می
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 هابعد از ادغام مقوله سؤالی 29شخص برای نسخه -سؤالهای نمودار توزیع آستانه .3شکل 

 شخص برای نسخه نهایی-سؤالهای نمودار توزیع آستانه .4شکل 

دهد این پرسشنامه برای افرادی که از سطوح باالی شادکامی نشان می 9شکل 

شود شکافی مشاهده می هاسؤالهمچنین در بین سطوح دشواری  برخوردارند مناسب نیست.

امه نسخه اولیه پرسشن هایسؤال وسیلهبهکه حاکی از این است که تمام سطوح شادکامی 

OHQ بعد از انجام اصالحات الزم و حذف  حالبااینشود. به شکل کافی پوشش داده نمی

شخص به توزیع نرمال خیلی نزدیک -سؤالهای و افراد فاقد برازش، توزیع آستانه هاسؤال
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به  باًتقریرا  موردمطالعهنسخه نهایی، سطوح توانایی افراد نمونه  هایسؤالهای شد. آستانه

 دهد.شکل کامل پوشش می

ای فاصلههای های ترتیبی را به دادهکه داده OHQجدول هنجار نسخه فارسی پرسشنامه  -1

 کند چگونه است؟تبدیل می

های را به داده OHQهای خام افراد در پرسشنامه توان نمرهمی 0با استفاده از جدول 

را حذف  01و  56، 53شماره  هایسؤالای تبدیل کرد. برای این منظور، ابتدا باید سطح فاصله

کمی های مخالفم و ، مقوله2 صورتبهمخالفم را  کامالًافراد به مقوله  هایپاسخکرد و سپس 

 9 صورتبهموافقم را  کامالًو  0 صورتبهو موافقم را  کمی موافقم و 5 صورتبهرا  مخالفم

را به دست آورد و با استفاده  سؤال 09های فرد در گذاری کرد. در گام بعد مجموع نمرهنمره

کرد. به خاطر دالیل ای هستند تبدیل که در سطح فاصله 1های مقیاسیبه داده 0از جدول 

در نظر گرفته شد زیرا این دامنه، مطابق  03تا  2های مقیاسی بین کاربردی و عملی، دامنه نمره

است. این کار باعث  OHQپرسشنامه  سؤالی 09 شدهاصالحبا دامنه نمرات خام نسخه 

 تریفهمقابلتر و های مقیاسی به شکل آسانهای خام و نمرهشود تا مقایسه بین نمرهمی

 2ال برای مث) یاای( را برای هر دامنهفاصله) یاسیمقهای ، دامنه نمرهحالبااینصورت گیرد. 

 پردازی کرد.( مقیاس522تا 

 یاسی( و نمره مقیت)لوج یینمرات خام به نمره توانا یلتبد .2جدول 

 نمره خام لوجیت نمره مقیاسی نمره خام لوجیت نمره مقیاسی

61/90 20/2- 12 2 11/9- 2 

92/93 21/2 15 0/11 00/1- 5 

09/96 59/2 10 23/3 59/1- 0 

69/96 00/2 19 99/52 00/1- 9 

95/12 96/2 11 51/50 10/1- 1 

92/15 12/2 11 90/59 05/1- 1 

22/10 90/2 19 65/51 12/9- 9 

00/10 01/2 10 21/59 32/9- 0 

                                                           
1. scale score 
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11/19 30/2 13 23/50 90/9- 3 

50/11 66/2 16 29/53 19/9- 6 

60/11 50/5 12 60/53 95/9- 52 

90/11 01/5 15 09/56 50/9- 55 

10/19 93/5 10 11/02 29/9- 50 

53/10 15/5 19 95/05 62/0- 59 

61/10 99/5 11 21/00 03/0- 51 

02/13 09/5 11 01/00 99/0- 51 

10/16 62/5 19 10/09 11/0- 59 

09/12 20/0 10 23/01 19/0- 50 

66/12 51/0 13 09/01 90/0- 53 

09/15 03/0 16 91/01 05/0- 56 

19/10 10/0 92 63/01 55/0- 02 

92/19 11/0 95 16/09 221/0- 05 

20/11 93/0 90 56/00 62/5- 00 

31/11 35/0 99 06/00 32/5- 09 

91/11 61/0 91 93/03 02/5- 01 

11/19 23/9 91 60/03 92/5- 01 

06/10 09/9 99 11/06 12/5- 09 

51/13 90/9 90 51/92 12/5- 00 

29/16 10/9 93 00/92 92/5- 03 

69/16 93/9 96 92/95 02/5- 06 

69/92 31/9 02 33/95 52/5- 92 

20/90 29/1 05 10/90 220/5- 95 

53/99 09/1 00 29/99 62/2- 90 

10/91 11/1 09 91/99 32/2- 99 

69/91 02/1 01 01/91 02/2- 91 

09/90 221/1 01 31/91 92/2- 91 

22/02 96/1 09 11/91 12/2- 99 

03/09 61/1 00 20/99 96/2- 90 

22/03 09/9 03 93/99 03/2- 93 

- - - 90/90 53/2- 96 
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 گیریبحث و نتیجه

که بر اساس نظریه کالسیک آزمون تهیه شده  (0220)هیلز و آرگیل،  OHQپرسشنامه 

گیری شادکامی ذهنی است. در پژوهش پرکاربردترین ابزارها برای اندازهاست، یکی از 

 هایمدل( که جزوه خانواده PCM) یاحاضر تالش گردید تا با استفاده از مدل امتیاز پاره

ای ارتقاء تا سطح مقیاس فاصله OHQو دقت پرسشنامه  سنجیروان هایویژگیراش است، 

و تبدیل  های پاسخنجام برخی اصالحات مانند ترکیب مقولهداده شود. نتایج نشان داد که با ا

که از  59و  50 سؤالو ادغام کردن دو  01و  56، 53 سؤال 9، حذف 1به  9ها از تعداد مقوله

ها از برازش مطلوب با مدل پیدا کردند. نتایج پژوهش وابستگی موضعی برخوردارند، داده

مطلوب برخوردار است  سنجیروان هایویژگی، از سؤالی 09 شدهاصالحنشان داد که نسخه 

ان با تودر سطح ترتیبی قرار دارد می هاآنهای خام افراد در پرسشنامه را که مقیاس و نمره

 توان برایای تبدیل کرد. این تبدیل را میهای سطح فاصلهبه نمره 0استفاده از جدول 

 نیز بکار برد.اولیه پرسشنامه  سؤالی 06های حاصل از نسخه داده

 1گزینه به  9از  هاآنهای پاسخ و تبدیل نتیجه پژوهش حاضر در خصوص ادغام مقوله

 OHI( در نسخه اولیه این پرسشنامه با نام 5636) لیگای که هیلز و گزینه 1گزینه، از فرمت 

 جایبه( 5636همکاران )کند. البته باید توجه داشت که هیلز و استفاده کردند حمایت می

استفاده کردند که هم  سؤالعبارت برای هر  1، از سؤالمقوله پاسخ برای هر  1استفاده از 

ه همین شود. بباعث افزایش طول پرسشنامه و هم باعث افزایش زمان تکمیل پرسشنامه می

تا  0تا حدی مخالفم= 5مخالفم= کامالًتوان از چهار مقوله پاسخ رسد که میجهت به نظر می

گذاری استفاده نمود، ترین روش نمرهمناسب عنوانبه، 1موافقم= کامالًو  9حدی موافقم=

ا تا حدی ب دقیق و معتبر بین مقوله موافقم تمایز گذاریزیرا نتایج نشان داد که افراد قادر به 

 و بین مخالفم و تا حدی مخالفم نیستند. موافقم

ر نبودند و بنابراین از از برازش مناسب با مدل راش برخوردا 01و  56، 53 هایسؤال

تمام رویدادهای گذشته به نظر » 53 سؤالرسد که حذف شدند. به نظر می هاسؤالمجموعه 

روایی  ازنظر «کنممن همواره احساس نشاط می» 56 سؤالو  «اندالعاده شاد بودهمن فوق
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 چیزمههبه این معنا هستند که افراد شادکام باید از  تلویحاًزیرا ؛ صوری دارای مشکل هستند

راضی و خشنود باشند که نتایج پژوهش حاضر این موضوع را حمایت  هازمانو در همه 

رسد که همه رویدادها و اتفاقاتی که در زندگی افراد کند. از طرف دیگر بعید به نظر مینمی

زیادی دور از انتظار است که یک فرد،  دهند، شاد و خوشایند باشند. همچنین تا حدرخ می

حالی و احساس مالل و ناکامی همیشه و همواره احساس نشاط و سرزندگی نماید و دچار بی

رسد که وجود نیز به نظر می «من همیشه متعهد و درگیر هستم» 01 سؤالنشود. سرانجام، در 

خوردار نباشد. از قدرت تشخیص مناسب بر سؤالباعث شده است تا این  «همیشه»قید 

کنند که از بکار بردن ( توصیه می0252، 1برای مثال، لیو) یسنجروانمتخصصان حوزه 

، ها باید اجتناب کردپرسشنامه هایعبارتیا  هاسؤالقیدهای مطلق مانند همیشه و هرگز در 

لید تو دهندگانپاسخافراطی را در  هاینگرشقیدها، عقاید، نظرات و  گونهاینزیرا وجود 

ن ممک «درگیر»و  «تعهد»دهد. همچنین کلمات ا کاهش می سؤالکند و قدرت تشخیص می

 هایپاسخه منجر ب درنتیجهمختلف تفسیر گرد که  هایشکلاست توسط افراد مختلف به 

 دهد.رار میمنفی ق تأثیربا مدل را تحت  سؤالبرازش  درنهایتگردد که ناهمسان و نامعتبر می

وابستگی موضعی وجود  59و  50 سؤالهای پژوهش حاضر نشان داد که بین دو یافته

کنم بیش از گذشته شوم احساس میاین روزها وقتی از خواب بیدار می» 50 سؤالدارد. 

به لحاظ ظاهری و  «دارم حدومرزیبیکنم انرژی احساس می» 59 سؤالو  «انرژی دارم

 نیز علت دیگری است که باعث هاآنمکانی  هستند و مجاورت به همواژگانی خیلی شبیه 

 جایهبشده است. در رویکرد راش، برای مقابله با این مشکل،  هاآنوابستگی موضعی بین 

شد رسد که بهتر بارا با یکدیگر ادغام کرد. البته، به نظر می هاآنتوان می هاسؤالحذف 

ان عوض شود و بین مک هاآنی تغییر یابد یا اینکه مجاورت مکان سؤالبندی این دو جمله

 در پرسشنامه فاصله ایجاد شود. هاآن

زیادی  نسبتاًشکاف  0تا  5کنید در فاصله بین توانایی مشاهده می 1که در شکل  طورهمان

گیری و برآورد دقیق اندازه منظوربه درواقعدشواری وجود دارد.  ازلحاظ هاسؤالدر بین 

                                                           
1. Liu 
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ه ک سؤالسطح شادکامی افرادی در این دامنه از پیوستار قرار دارند الزم است تا تعدادی 

 متناسب با این سطح از صفت باشند به پرسشنامه اضافه گردد.

وهش در پژ مورداستفادههای دانشجویی محدودیت اصلی این پژوهش این است که نمونه

ود شارد نباشد و بنابراین توصیه میممکن است معرف تنوع زیادی که در کل جامعه وجود د

غیر  هایجمعیت ویژهبهآماری دیگر و  هایجمعیتاین پرسشنامه در  هایویژگیکه 

 گیری راشقرار گیرد. این پژوهش نشان داد که از رویکرد اندازه موردمطالعهدانشجویی 

زارهای بگیری اازهها و بهبود کیفیت اندموجود در داده هاینابهنجاریتوان برای شناسایی می

ایش ای که باعث افزهای سطح فاصلهای به دادههای رتبهروانی و تبدیل داده یهایریگاندازه

 شود استفاده کرد.آماری می هایآزمونتوان 
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