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چکیده
برای بررسی ویژگیهای روانسنجی فهرست شادکامی پمبرتون (هرواس و وازکز 187( 111 ،)3979 ،زن،
 701مرد) دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران در سال تحصیلی  7901-09به شیوه نمونهبرداری
مرحلهای انتخاب شدند و به فهرست شادکامی پمبرتون پاسخ دادند .با محاسبه همبستگی هر مادّه با نمره کل
و تحلیل عاملی تأییدی مادّههای فهرست ،مادّهای حذف نشد .اعتبار فهرست از طریق همسانی درونی 9/09
و اعتبار بازآزمایی آن  9/03بهدست آمد .بهمنظور مطالعه روایی همگرای این فهرست ،همبستگی آن با
سیاهه شادکامی آکسفورد ،مقیاس حرمت خود روزنبرگ و مقیاس درونی بودن ،افراد قدرتمند و شانس
لونسون و برای روایی واگرا همبستگی آن با سیاهه افسردگی بک و مقیاس نوروزگرایی سیاهه شخصیت
آیزنک محاسبه شد .ضرایب روایی همگرا از  9/93تا  9/89و روایی واگرا از  -9/13تا  -9/89بهدست آمد.
نتایج تحلیل مؤلفههای اصلی و چرخشهای واریماکس و ابلیمین منجر به استخراج یک عامل شد ،که 11
درصد واریانس کل را تبیین کرد .ساختار تکعاملی فهرست تأیید شد و همه شاخصها برازش خوبی را
نشان داد .درمجموع ،نتایج این پژوهش نشان میدهد که فهرست شادکامی پمبرتون ابزاری معتبر در نمونه
دانشجویی است و میتواند در پژوهشهای آتی سودمند باشد.
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مقدمه
در طول تاریخ ،شادکامی 7بهعنوان هدف غایی وجود جسمانی در نظر گرفته شده است .به
عقیده ارسطو 3شادکامی هدف و نهایت وجود انسان است و بر دیگر مالحظات دنیوی
برتری دارد (لیوبومیرسکی .)3997 ،9بهرغم اهمیت شادکامی تنها در چند دهه اخیر
تحقیقات گستردهای در مورد شادکامی و موضوعهای مرتبط با بهزیستی فاعلی 1بهوسیله
ابزارهایی با ویژگیهای روانسنجی رضایتبخش اندازهگیری انجام شده است .با توجه به
ظهور روانشناسی مثبتنگر ،9تالشهای بسیار زیادی برای روشن شدن مفهوم شادکامی
صورت گرفته است .شادکامی ،از احساس خرسندی و رضایت تا لذت شدید متغیر است.
اگرچه معانی شادکامی در نزد افراد متفاوت است؛ اما اکثر افراد در این مورد اتفاقنظر
دارند که این کلمه یک گرمای هیجانی 1است (پاردوسی .)7009 ،1برخی از مؤلفان
شادکامی را معادل بهزیستی فاعلی و بهعنوان ترکیبی از رضایت از زندگی و تعادل تکرار
عاطفه مثبت و منفی میدانند (دینر ،سندوک و پاوت7007 ،8؛ نقل از لیوبومیرسکی ،تیکاچ
و دیماتیو .)3991 ،0تعریف دیگر شادکامی عبارت است از مقدار ارزش مثبتی که فرد
برای خود قائل است (وینهوون .)7001 ،79آرگیل و کراسلند )7081( 77شادکامی را
به عنوان سه بخش مهم فراوانی و درجه عاطفه مثبت یا احساس خوشی ،میانگین سطح
رضایت در طول یک دوره و نداشتن احساس منفی افسردگی و اضطراب تعریف میکنند.
مفهوم شادکامی تا حد زیادی به مفاهیم لذتگرایی73و فضیلتگرایی 79وابسته است.
طبق تعریف وینهوون ( )3999لذتگرایی روشی از زندگی است که بر اساس گشودگی
به تجربههای لذتبخش تعریف میشود .لذتگرایی معموالً بر لذت کوتاهمدت متمرکز
1. happiness
2. Aristotle
1. Lyubomirsky, S.
2. subjective well-being
3. positive psychology
4. glow
5. Parducci, A.
6. Diener, E., Sandvik, E., & Pavot, W.
7. Lyubomirsky, S., Tkach, C., & DiMatteo, M. R.
8. Veenhoven, R.
9. Argyle, M., & Crossland, J.
10. hedonism
11. eudaimonia
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است و به لحاظ نظری ،ترکیبی از افزایش عاطفه مثبت و کاهش عاطفه منفی است .برابر
دانستن بهزیستی با خوشی لذتگرایانه یا شادکامی پیشینهای طوالنی دارد (کیز .)3991 ،7از
سوی دیگر ،گروهی از اندیشمندان بهجای برابر دانستن بهزیستی با لذت ،آن را با فضیلت
معادل میدانند و معتقدند که بهزیستی صرفاً به معنای تجربه لذت نیست (رایان و دسی،3

 .)3997فضیلتگرایی بر جریانهای وسیعتر زندگی بهویژه تالش برای "زندگی خوب "9و
گسترش استعداد فرد متمرکز است و مستلزم آن است که فرد با تالش و پیگیری
فعالیتهای هدفمند ،به آنچه در او هست تمام و کمال دست یابد (ریف و سینگر.)3998 ،1
فضیلتگرایی بهطور عملی از طریق بهزیستی روانشناختی 9بیان میشود.
در حال حاضر پژوهش در زمینه شادکامی یا بهزیستی در دو مقوله مجزا انجام میشود:
 )7بهزیستی فاعلی با تمرکز بر تجربههای فاعلی فرد از شادکامی (مؤلفه عاطفی )1و رضایت
از زندگی (مؤلفه شناختی( )1دینر7081 ،8؛ دینر و همکاران7089 ،؛ دینر ،لوکاس و
اویشی )3993 ،0و  )3بهزیستی روانشناختی ،با تمرکز بر پیشرفت شخصی ،توانایی فرد
برای حل چالشهای زندگی و میزان خودشکوفایی فرد در زندگی (ریف7080 ،؛ ریف و
سینگر .)3998 ،اما تا چندی پیش ،اندازههای شادکامی فقط یکی از دو مؤلفه عاطفی یا
شناختی را ارزیابی میکرد یا ارزیابی کلی بهصورت تکمادّهای بود که ویژگیهای
روانسنجی را تأمین نمیکرد ،مانند «بهطورکلی ،در مورد این روزها چه میگویید؟ آیا
میگویید خیلی شاد ،نسبتاً شاد یا نهچندان شاد هستید؟» (گورین ،ورف و فلد )7019 ،79و
73
«درمجموع ،چقدر از زندگی خود راضی هستید؟» (اندروز و ویتی .)7011 ،77فوردایس
( )7088نیز برای سنجش بهزیستی هیجانی اندازههای شادکامی با دو مادّه را تهیه کرد که
1. Keyes, C. L. M.
2. Ryan, R. M., & Deci, E. L.
3. good life
4. Ryff, C. D., & Singer, B. H.
5. psychological well-being
6. affective
7. cognitive
8. Diener, E.
9. Diener, E., Lucas, R. E., Oishi, S.
10. Gurin, G., Veroff, J., & Feld, S.
11. Andrews, F. M., & Withey, S. B.
12. Fordyce, M. W.
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شدت و تکرار عاطفه را میسنجد .مادّهها عبارت بود از )7( :بهطورکلی ،معموالً چقدر
احساس شادی یا ناشادی دارید؟ و ( )3بهطور متوسط چند درصد از مواقع احساس میکنید
که شاد ،ناشاد یا خنثی 7هستید؟
از دیگر مقیاسهای مرتبط میتوان به مقیاس رضایت از زندگی( 3دینر و همکاران،)7089 ،
عاطفهسنج( 9کامن و فلت ،)7089 ،1مقیاسهای عاطفه مثبت و منفی( 9واتسون ،کالرک و
تلجن ،)7088 ،1مقیاس شادکامی فاعلی( 1لیوبومیرسکی و لپر ،)7000 ،8مقیاس شادکامی
افسردگی( 0جوزف و لوییس ،)7008 ،79پروتکل تحقیقی عاطفه و شادکامی( 77استونز 73و
همکاران ،)7001 ،فهرست شادکامی آستین( 79سلیگمن 71و همکاران ،)3999 ،سیاهه شادکامی
آکسفورد( 79آرگیل ،مارتین و کراسلند ،)7080 ،71پرسشنامه شادکامی آکسفورد(71هیلز و
آرگیل )3993 ،78و سیاهه شادکامی فوردایس( 70آیزنک )7009 ،39اشاره کرد.
فهرست شادکامی پمبرتون( 37هرواس و وازکز )3979 ،33ابزاری بینفرهنگی است که
اخیراً برای اندازهگیری بهزیستی تلفیقی 39و مشاهده تغییر در بهزیستی گسترش یافته است.
این فهرست نهتنها حیطههای مختلف بهزیستی را پوشش میدهد ،بلکه روشهای مختلف
1. neutral
)2. Satisfaction With Life Scale (SWLS
3. Affectometer
4. Kammann, R., & Flett, R.
)5. Positive & Negative Affect Schedule (PANAS
6. Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A.
7. Subjective Happiness Scale
8. Lyubomirsky, S., & Lepper, H. S.
9. depression-happiness scale
10. Joseph, S., & Lewis, C. A.
)11. Short Happiness and Affect Research Protocol (SHARP
12. Stones, M. J., Kozma, A., Hirdes, J., & Gold, D.
)13. Steen Happiness Index (AHI
14. Seligman
)15. Oxford Happiness Inventory (OHI
16. Argyle, M., Martin, M., & Crossland, J.
)17. Oxford Happiness Questionnaire (OHQ
18. Hills, P., & Argyle, M.
19. Fordyce Happiness Inventory
20. Eysenck, M. W.
)21. Pemberton Happiness Index (PHI
22. Hervás, G., & Vázquez, C.
23. integrative well-being
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ارزیابی را اعمال میکند .این فهرست تلفیقی  37مادّه دارد و قلمروهای مختلف بهزیستی
بهخاطرسپردهشده( 7بهزیستی لذتگرایانه ،3کلی ،9فضیلتگرایانه 1و اجتماعی )9و بهزیستی
تجربهشده( 1مانند رویدادهای احساسی مثبت و منفی در روز گذشته) را شامل میشود.
حجم قابلمالحظه فعالیتهای پژوهشی در زمینه شادکامی نشاندهنده اهمیت موضوع
شادکامی است .شادکامی بهعنوان یکی از مؤلفههای اصلی و تعیینکننده سالمت روانی هر
فرد ،بر بسیاری از ابعاد فردی و اجتماعی مؤثر است .شادکامی یکی از ویژگیهای الزم
برای رشد و خالقیت است که رضایت از زندگی و زندگی توأم با موفقیت مستلزم آن
است .از آنجاکه این پرسشنامهها مبتنی بر قضاوت پاسخدهنده است ،به عوامل اجرایی،
محیطی ،فرهنگی و زبانی حساس است و باید در فرهنگهای مختلف هنجاریابی شود .این
پژوهش برای تعیین ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی فهرست شادکامی پمبرتون شکل
گرفته است تا بتوان از آن بهعنوان یک ابزار قابلاعتماد و معتبر در پژوهشهای آتی
استفاده کرد.

روش
جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران در سال تحصیلی
09ـ 7901از سطح کاردانی تا دکترا بود .نخست بر اساس روش نمونهبرداری مرحلهای ،سه
واحد دانشگاهی تهران جنوب ،پزشکی و علوم و تحقیقات انتخاب شدند .سپس از
دانشکده هنر و معماری از واحد تهران جنوب ،دانشکده پزشکی از واحد پزشکی و
دانشکده فنی و مهندسی از علوم و تحقیقات چند کالس بهتصادف برگزیده و از این
کالسها  199نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند (هومن )7989 ،و به فهرست شادکامی
پمبرتون ،سیاهه شادکامی آکسفورد ،مقیاس حرمت خود روزنبرگ ،1مقیاس درونی بودن،
افراد قدرتمند و شانس ،8مقیاس نوروزگرایی سیاهه شخصیت آیزنک 0و سیاهه افسردگی
1. remembered well-being
2. hedonic
3. general
4. eudaimonic
5. social
6. experienced well-being
7. Rosenberg Self-Esteem Scale
)8. Internality, Powerful Others and Chance Scale (IPC
9. Eysenck Personality Inventory Neuroticism Scale
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بکـفرم کوتاه 7پاسخ دادند .تعداد  39پرسشنامه بهدلیل مخدوش بودن مانند پاسخ ناقص به
مقیاسها یا قرار نداشتن در گستره سنی مورد نظر ،از تحلیلهای آماری کنار گذاشته شد و
بدینترتیب نمونه پژوهش به  111نفر ( 187زن 701 ،مرد) کاهش یافت
ابزارهای سنجش
فهرست شادکامی پمبرتون (هرواس و وازکز .)3979 ،این فهرست  37مادّه دارد و
بهزیستی تلفیقی را بهطور جامع اندازهگیری میکند .این فهرست دو حیطه دارد :بهزیستی
بهخاطرسپردهشده و بهزیستی تجربهشده .بهزیستی بهخاطرسپردهشده  77مادّه و چهار حیطه
دارد :بهزیستی کلی (دو مادّه) ،بهزیستی فضیلتگرایانه (شش مادّه و شش حیطه فرعی
پذیرش خود ،3روابط مثبت ،9استقالل عمل ،1تسلط محیطی ،9رشد شخصی 1و هدف در
زندگی ،)1بهزیستی لذتگرایانه (دو مادّه و دو حیطه فرعی عاطفه مثبت 8و عاطفه منفی )0و
بهزیستی اجتماعی (یک مادّه) .بهزیستی تجربهشده با  79مادّه ،تجربههای مثبت (پنج مادّه)
و منفی (پنج مادّه) روز گذشته را ارزیابی میکند.
برای اجرای پژوهش نخست فهرست شادکامی پمبرتون به فارسی ترجمه و درستی
برگردان آن توسط سه متخصص تأیید و بهصورت مقدماتی در مورد  0نفر اجرا شد .از
آزمودنیها خواسته شد تا مشکالت احتمالی در درک مفهوم عبارتها را بیان کنند و پس
از تصحیح برخی از موارد پیشنهادی ،فرم نهایی در مورد دانشجویان اجرا شد .بر اساس
راهنمای این فهرست ،از آزمودنیها خواسته شد تا هر یک از مادّههای بخش اول آزمون را
با دقت بخوانند و احساس خود را در مورد آن مادّه از صفر (کامالً مخالف) تا ( 79کامالً
موافق) بیان کنند .در بخش دوم از آزمودنیها خواسته شد که به هر یک از  79مادّه بر
اساس رویدادهای هیجانی مثبت و منفی روز گذشته خود پاسخ بله/خیر بدهند .در بخش
بهزیستی بهخاطرسپردهشده با استفاده از مقیاس لیکرت 77نمرهای ،هر مادّه از صفر تا 79
)1. Beck Depression Inventory-Short Form (BDI-SF
2. self-acceptance
)3. positive relations (relatedness
4. autonomy
5. environmental control
6. personal growth
7. purpose in life
8. positive affect
9. negative affect
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نمرهگذاری میشود .نمره مادّه  ،79معکوس است .در بخش بهزیستی تجربهشده به هر مادّه
نمره صفر یا یک داده میشود .برای تجربههای مثبت و نبود تجربههای منفی در روز
گذشته نمره یک لحاظ میشود .این بخش پنج مادّه مثبت و پنج مادّه منفی دارد .به پاسخ

"بله" به مادّههای  1 ،9 ،9 ،7و  8و پاسخ "خیر" به مادّههای  0 ،1 ،1 ،3و  79نمره یک

تعلق میگیرد .نمره کل این بخش بین صفر تا  79متغیر است .برای محاسبه نمره کل
فهرست ،نمرههای دو بخش جمع و نتیجه بر  73تقسیم میشود .نتیجه ،عددی از صفر تا 79
خواهد بود.
هرواس و وازکز ( )3979در پژوهشهای متعددی با  1993آزمودنی ،هفت زبان و
گستره سنی  71تا  19سال ،ضرایب آلفای کرونباخ فهرست 77مادّهای بهزیستی
بهخاطرسپردهشده و فهرست 37مادّهای (هر دو حیطه) ،برای  0کشور آلمان ،هند ،ژاپن،
مکزیک ،روسیه ،اسپانیا ،سوئد ،ترکیه و آمریکا را محاسبه کردند .در  0نمونه هرواس و
وازکز ( )3979ضریب همبستگی بین دو شاخص بهزیستی بهخاطرسپردهشده و تجربهشده
از  9/11تا  9/11گزارش شد .همسانی درونی فهرست در همه کشورها بیش از  9/80بود
(بهاستثنای ترکیه  .)9/81اعتبار بهروش بازآزمایی با نمونه دانشگاهی  99نفر و با فاصله
زمانی یک ماه 9/88 ،گزارش شد .روایی این فهرست بر اساس محاسبه همبستگی بین شش
قلمرو فرعی بهزیستی فضیلتگرایانه برگرفته از مقیاسهای بهزیستی روانشناختی ریف( 7ریف،
 )7080شامل :پذیرش خود ،روابط مثبت ،استقالل عمل ،تسلط محیطی ،رشد شخصی و هدف در
زندگی بهترتیب  9/19تا  9/19 ،9/89تا  9/39 ،9/11تا  9/17 ،9/11تا  9/17 ،9/87تا  9/19و 9/17
تا  9/11و مقیاس رضایت از زندگی (دینر و دیگران )7089 ،و مقیاس شادکامی فاعلی
(لیوبومیرسکی و لپر )7000 ،بهترتیب  9/99تا  9/11و  9/10تا  9/89بهدست آمد .ضرایب
همبستگی بین این فهرست با فهرست عاطفه مثبت (واتسون ،کالرک و تلجن 9/19 )7088 ،تا
 9/19و با فهرست عاطفه منفی (واتسون و دیگران -9/99 )7088 ،تا  -9/19گزارش شد .نتایج
بهدستآمده اعتبار و روایی این فهرست را تأیید کرد (هرواس و وازکز.)3979 ،
سیاهه شادکامی آکسفورد (آرگیل ،مارتین و کراسلند .)7080 ،این سیاهه با  30مادّه
چهارگزینهای شادکامی فرد را میسنجد 37 .عبارت این سیاهه از سیاهه افسردگی بک( 3بک و
)1. Ryff’s Scales of Psychological Well-Being (SPWB
)2. Beck Depression Inventory (BDI

191

فصلنامه روانشناسی تربیتی شماره چهل و هفتم ،سال سیزدهم ،بهار 79

همکاران )7017 ،اقتباس و معکوس شده است .تفاوت فرم تجدیدنظرشده این سیاهه با فرم قبلی
بسیار ناچیز است و تنها برخی از کلمهها در گزینهها برای بیان بهتر مادّهها تغییر کردهاند (علیپور و
آگاههریس .)7981 ،در این سیاهه هر مادّه از صفر تا سه نمرهگذاری میشود و جمع نمرههای
مادّههای  30گانه ،نمره کل سیاهه را تشکیل میدهد که دامنه آن از صفر تا  81و نمره باالتر نشانه
شادکامی بیشتر است .نمره بهنجار این سیاهه بین  19تا  13است.
آرگیل و دیگران ( )7080ضریب آلفای کرونباخ سیاهه را  9/09و اعتبار بازآزمایی را 9/18
گزارش کردند .همبستگی سیاهه با فهرست رضایت از زندگی آرگیل( 7آرگیل ،)7081 ،3مقیاس
تعادل عاطفه برادبرن( 9برادبرن )7019 ،1و سیاهه افسردگی بک (بک )7011 ،بهترتیب ،9/91
 9/93و  -9/93بهدست آمد (آرگیل و دیگران .)7080 ،علیپور و نورباال ( )7918ضریب آلفای
کرونباخ سیاهه شادکامی آکسفورد را  ،9/09اعتبار بهروش دونیمه کردن  9/03و اعتبار بهروش
بازآزمایی پس از  9هفته را  9/10گزارش کردند .در پژوهش علیپور و آگاههریس ()7981
ضریب آلفای کرونباخ برای کل سیاهه تجدیدنظرشده (آرگیل )3997 ،برابر با  9/07بود .مقادیر
ضرایب همبستگی بین شادکامی با افسردگی ،برونگردی 9و نوروزگرایی 1بهترتیب برابر با ،-9/18
 9/19و  -9/90روایی همگرا و واگرای سیاهه شادکامی آکسفورد را تأیید کرد (علیپور و
آگاههریس .)7981 ،در این پژوهش آلفای کرونباخ سیاهه  9/09و همبستگی بین سیاهه شادکامی
آکسفورد با فهرست شادکامی پمبرتون (هرواس و وازکز ،)3979 ،سیاهه افسردگی بکـفرم
کوتاه (بک و بک ،)7013 ،1مقیاس حرمت خود روزنبرگ (روزنبرگ ،)7019 ،8مقیاس درونی
بودن ،افراد قدرتمند و شانس (لونسون )7087 ،0و مقیاس نوروزگرایی سیاهه شخصیت آیزنک
(آیزنک و آیزنک )7018 ،بهترتیب  9/93 ،9/19 ،-9/11 ،9/89و  -9/19بهدست آمد.
مقیاس حرمت خود روزنبرگ (روزنبرگ .)7019 ،این مقیاس با  79مادّه حرمت خود
را به معنای ارزش کلی که فرد به خود نسبت میدهد ،ارزشیابی میکند (هارتر7009 ،79
1. Argyle
2. Argyle, M.
3. Bradburn Balanced Affect Scale
4. Bradburn
5. extroversion
6. neuroticism
8. Beck, A. T., & Beck, R. W.
9. Rosenberg, M.
10. Levenson, H.
11. Harter, S.

اعتباریابی و رواسازی نسخه فارسی فهرست شادکامی پمبرتون

191

نقل از جاج ،الک ،دورهام و کالگر .)7008 ،7این مقیاس مبتنی بر روش خودگزارشدهی
است که پنج مادّه  1 ،1 ،3 ،7و  1بهشکل مثبت و پنج مادّه دیگر ( 0 ،8 ،9 ،9و  )79بهطور
معکوس نمرهگذاری میشود .در این مقیاس از آزمودنیها خواسته میشود که به هر مادّه
بر اساس یک مقیاس لیکرت  9درجهای از کامالً مخالف ( )7تا کامالً موافق ( )9پاسخ
دهند .وزن مادّهها برای دستیابی به نمره کل حرمت خود برابرند .دامنه نمره فرد در این
مقیاس از  79تا  99در نوسان است .نمرههای باال نشاندهنده سطوح باالی حرمت خود و
نمرههای پایین نمایانگر سطوح پایین حرمت خود است .بالزکوویچ 3و توماکا)7007( 9
اعتبار این مقیاس را  9/11تا  9/88برآورد و روایی آن را تأیید کردهاند .محمدی ()7981
اعتبار این مقیاس را با سه روش آلفای کرونباخ ،بازآزمایی و دونیمه کردن بهترتیب ،9/10
 9/18و  9/18و روایی همزمان آن را مناسب گزارش کرده است .در پژوهش دیگری
روایی این مقیاس بر اساس محاسبه همبستگی بین حرمت خود و سرسختی 1برابر  9/11و
اعتبار آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر با  9/19بهدست آمد (نعمتطاوسی و
اکبرزادهحوری .)7907 ،در این پژوهش آلفای کرونباخ مقیاس  9/81و روایی آن بر اساس
محاسبه همبستگی بین حرمت خود با شادکامی ،افسردگی ،مسند مهارگری و نوروزگرایی
بهترتیب  9/99 ،-9/13 ،9/11و  -9/11بهدست آمد.
مقیاس درونی بودن ،افراد قدرتمند و شانس (لونسون .)7087 ،این مقیاس مسند مهارگری
یعنی حد ادراک مهار زندگی و اطمینان به توانمندی در مهار پیامدها را اندازهگیری میکند .افراد
با مسند مهارگری درونی اعتقاد دارند که رفتارشان زندگی آنها را مهار میکند ،درحالیکه افراد
با مسند مهارگری برونی باور دارند که زندگی آنها توسط شانس ،احتمال ،تقدیر یا افراد قدرتمند
مهار میشود (راتر 7011 ،9نقل از جاج و الرسن .)3997 ،1این مقیاس  8مادّه دارد که مادّههای 9
و  1آن بهصورت معکوس و مادّههای دیگر بهصورت مستقیم مسند مهارگری را ارزشیابی
میکنند .در این مقیاس از پاسخدهندگان خواسته میشود که بر اساس یک مقیاس لیکرت
9درجهای از کامالً مخالف ( )7تا کامالً موافق ( )9به مادّهها پاسخ دهند .دامنه نمره فرد در این
1. Judge, T. A.
2. Blascovich, J.
3. Tomaka, J.
4. hardiness
5. Rotter, J. B.
6. Judge, T. A., & Larsen, R. J.
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مقیاس از  8تا  19در نوسان است .نمرههای باال در این مقیاس نشاندهنده مسند مهارگری درونی و
نمرههای پایین نمایانگر مسند مهارگری بیرونی است .جاج و دیگران ( )7008اعتبار این مقیاس را
 9/89گزارش کردهاند .اویلر )3991( 7نیز ضرایب آلفای کرونباخ این مقیاس را برای نمونه
دانشجویان  9/19و برای نمونه کارمندان  9/90گزارش کرده است .در نمونه ایرانی نیز همبستگی
بین مسند مهارگری با حرمت خود ،خودکارآمدی تعمیمیافته ،نوروزگرایی و خلق مثبت برابر با
 9/99 ،9/18 ،9/91و  9/38و ضریب آلفای کرونباخ آن برابر با  9/13بهدست آمد (نعمتطاوسی
و اکبرزادهحوری .)7907 ،در این پژوهش همبستگی بین مسند مهارگری با حرمت خود،
شادکامی ،افسردگی و نوروزگرایی بهترتیب  -9/11 ،9/93 ،9/99و  -9/13بهدست آمد .اعتبار
این مقیاس بهروش آلفای کرونباخ  9/91گزارش شد.
مقیاس نوروزگرایی سیاهه شخصیت آیزنک (آیزنک و آیزنک .)7018 ،این مقیاس با 73
مادّه گرایش به سازشنایافتگی هیجانی و تجربه عواطف منفی مانند ترس ،خصومت و افسردگی
را ارزشیابی میکند .در این مقیاس آزمودنی بر اساس یک مقیاس لیکرت 9درجهای از کامالً
مخالف ( )7تا کامالً موافق ( )9به مادّهها پاسخ میدهد .دامنه نمره فرد در این مقیاس از  73تا 19
در نوسان است .نمرههای باال ،سطوح باالی نوروزگرایی را مشخص میکند .پژوهشها متوسط
اعتبار این مقیاس را  9/89گزارش کردهاند (کاروسو ویتکیوویتز ،بلکورتـدیتتلوف و گوتلیب،3
 .)3997اویلر ( )3991نیز در پژوهش خود ضریب آلفای کرونباخ را در دو نمونه دانشجویی و
کارمندان  9/09گزارش کرده است .در پژوهش نعمتطاوسی و اکبرزادهحوری ( )7907نیز
همبستگی بین نوروزگرایی با حرمت خود ،خودکارآمدی تعمیمیافته ،مسند مهارگری و عاطفه
مثبت برابر با  9/99 ،9/17 ،9/11و  9/39و ضریب آلفای کرونباخ آن نیز  9/80گزارش شد .در
این پژوهش همبستگی بین نوروزگرایی با حرمت خود ،شادکامی ،افسردگی و مسند مهارگری
بهترتیب  9/13 ،-9/13 ،-9/11و  -9/13بهدست آمد .اعتبار این مقیاس بهروش آلفای کرونباخ
 9/80گزارش شد.
سیاهه افسردگی بکـفرم کوتاه (بک و بک .)7013 ،این سیاهه از نوع
خودگزارشدهی  79مادّه دارد و زمینههای مختلف نشانهشناسی افسردگی مانند افسردگی
عاطفی ،شناختی ،انگیزشی و فیزیولوژیکی را میسنجد .هر مادّه بر اساس یک مقیاس
1. Oyler, J. D.
2. Caruso, J.C
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1درجهای از صفر تا سه نمرهگذاری میشود .حداکثر نمره این آزمون  90است .در این
سیاهه نمره صفر تا چهار بیانگر هیچ یا کمترین حد افسردگی ،پنج تا هفت افسردگی
خفیف ،هشت تا  79افسردگی متوسط و  71به باال افسردگی وخیم در نظر گرفته میشود.
این سیاهه ،ابزاری معتبر برای سنجش شدت نشانههای افسردگی است و اعتبار و روایی آن
در پژوهشهای متعدد تأیید شده است .بک ،ریال و ریکلز )7011( 7همبستگیهای بین فرم
37مادّهای و فرم کوتاه 79مادّهای را از  9/80تا  9/01گزارش کردند و نشان دادند که فرم
کوتاه جانشین قابلقبولی برای فرم بلند است .الیتفوت و الیور )7089( 3ضریب آلفای
کرونباخ این سیاهه را  9/81و ضریب اعتبار بازآزمایی آن را با فاصله دو هفته 9/09
گزارش کردند .رینولدز و گولد )7087( 9همسانی درونی سیاهه را  9/89و برای فرم اصلی
( 37مادّه)  9/89بهدست آوردند .در پژوهش رجبی ( )7981با تحلیل مؤلفههای اصلی دو
عامل بهدست آمد :عامل اول ،عاطفه منفی نسبت به خود 0/19 ،درصد واریانس و عامل
دوم ،بیلذتی 1/8 ،درصد واریانس مادّههای سیاهه را تبیین کرد .در این پژوهش ضریب
آلفای کرونباخ و دونیمه کردن سیاهه  9/80و  9/83و ضریب همبستگی بین دو فرم 9/11
گزارش شد .ضریب همبستگی فرم کوتاه 79مادّهای و فرم 37مادّهای در حد متوسط بود
که معرف روایی همگرای سیاهه است .این یافته با یافتههای الیتفوت و الیور ( )7089و
رینولدز و گولد ( )7087مطابقت داشت .در این پژوهش همبستگی بین افسردگی با حرمت
خود ،شادکامی ،نوروزگرایی و مسند مهارگری بهترتیب  9/13 ،-9/89 ،-9/13و -9/11
بهدست آمد .اعتبار این مقیاس بهروش آلفای کرونباخ  9/81گزارش شد .اعتبار فهرست
شادکامی پمبرتون از طریق روش همسانی درونی و بازآزمایی با فاصله زمانی دو ماه ،روایی
همگرای فهرست از طریق محاسبه ضریب همبستگی نمرههای فهرست شادکامی پمبرتون با
نمرههای سیاهه شادکامی آکسفورد ،مقیاس حرمت خود روزنبرگ و مقیاس درونی بودن،
افراد قدرتمند و شانس و روایی واگرای فهرست از طریق محاسبه ضریب همبستگی
نمرههای فهرست شادکامی پمبرتون با نمرههای مقیاس نوروزگرایی سیاهه شخصیت

1. Beck, A. T., Rial, W. Y., & Rickels, K.
2. Lightfoot, S. L., & Oliver, J. M.
3. Reynolds, W. M., & Gould, J. W.
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آیزنک و سیاهه افسردگی بک مشخص شد .برای تعیین روایی سازه نیز از تحلیل عاملی
تأییدی 7با استفاده از روش حداکثر درستنمایی 3استفاده شد.

یافتهها
میانگین سنی آزمودنیها  ،33/91انحراف استاندارد  1/117و گستره سنی  78تا  19سال
بود .ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه مورد بررسی در جدول  7آمده است.
جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی گروه نمونه
تعداد

درصد

متغیر
مرد

701

%30

زن

187

%17

مجرد

989

%89/1

متأهل

07

%79/1

مطلقه

9

%9/1

شاغل

738

%78/0

بیکار

190

%87/7

کاردانی

8

%7/3

کارشناسی

919

%89/9

کارشناسی ارشد

17

%0/9

دکترا

19

%0/9

هنر و معماری از واحد تهران جنوب

939

%18/9

پزشکی از واحد پزشکی

390

%99/0

فنی و مهندسی از واحد علوم و تحقیقات

719

%37/7

جنس
تأهل

شغل
تحصیالت

دانشکده

در جدول  3میانگین ،انحراف استاندارد و ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف
هریک از مادّهها و نمره کل فهرست شادکامی پمبرتون منعکس شده است.
جدول  .2خالصه یافتههای توصیفی و ضریب آلفای هریک از مادّهها در صورت حذف
مادّهها

M

SD

7

1/83

3/990

کجی

کشیدگی

 αدر صورت حذف مادّه

-9/101

-9/993

9/881

)1. Confirmatory Factor Analysis (CFA
2. maximum likelihood
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1/19

3/998

-9/111

9/991

9/881

9

1/93

3/170

-9/939

-9/991

9/889

1

1/18

3/998

-9/998

-9/399

9/889

9

1/09

3/913

-9/179

-9/990

9/801

1

1/11

3/913

-9/111

-9/911

9/809

1

1/80

3/919

-9/189

9/118

9/888

8

1/39

3/989

-9/899

9/181

9/809

0

1/11

3/198

-9/117

-9/311

9/801

79

1/98

3/191

9/911

-9/110

9/808

77

9/39

3/199

9/199

-9/111

9/801

73

9/99

3/113

-9/771

-9/101

9/809

نمره کل

9/11

7/998

-9/109

9/788

9/099

نتایج جدول  3نشان میدهد هیچیک از متغیرهای پژوهش انحراف جدی از توزیع
بهنجار ندارد .بر اساس نظر اغلب مؤلفان ،کجی توزیع نمرهها در دامنه ( 3و  3ـ) و
کشیدگی در دامنه ( 9و  9ـ) را میتوان بهنجار فرض کرد .میانگین و انحراف استاندارد
نمره کل فهرست بهترتیب  9/11و  7/91بهدست آمد.
اعتبار فهرست از طریق همسانی درونی برابر با  9/09است .تأثیر حذف هر مادّه بر
افزایش آلفای کرونباخ بررسی شد .نتایج جدول  3نشان میدهد که حذف هیچ مادّهای
اعتبار فهرست را باال نمیبرد .اعتبار بازآزمایی در نمونه  91نفری با فاصله زمانی دو ماه
اعتبار باالی این ابزار را نشان میدهد (.)r=9/03
همبستگی فهرست شادکامی پمبرتون با سیاهه شادکامی آکسفورد ( ،)r=9/89مقیاس
حرمت خود روزنبرگ ( )r=9/11و مقیاس درونی بودن و افراد قدرتمند و شانس ()r=9/93
مثبت و معنادار بود ( .(P< 9/997این فهرست با سیاهه افسردگی بکـفرم کوتاه ( 9/89ـ
= )rو مقیاس نوروزگرایی سیاهه شخصیت آیزنک ( 9/13ـ = )rهمبستگی منفی معنادار
داشت ( .(P< 9/997این نتایج بیانگر روایی همگرا و واگرای مناسب این فهرست برای
اندازهگیری شادکامی است .بهمنظور بررسی روایی سازه و تعیین تعداد عاملهای فهرست
شادکامی پمبرتون از روش تحلیل مؤلفههای اصلی استفاده شد .کفایت نمونه و همبستگی
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متقابل ،شاخص کفایت نمونهبرداری کیسرـ میرـ اولکین ( ،)KMOدترمینان ماتریس

همبستگی و معناداری مشخصه کرویت بارتلت بررسی شد .نتایج شاخص کفایت نمونه-
برداری کیسرـ میرـ اولکین ( (KMO =9/01و آزمون کرویت بارتلت (= 1971/197

و

 )sig=9/997نشان داد که دادهها برای تحلیل عاملی مناسب است.
برای تصمیمگیری در مورد تعداد عاملها از روش معیار کیسر و نمودار شیب کتل( 7کتل 3
( )7011شکل  )7استفاده شد .بر اساس معیار کیسر تنها عاملهایی که ارزش ویژه یک یا بیشتر
دارند برای بررسی بیشتر حفظ شد .طبق مبانی نظری ساخت ابزار میتوان  9عامل احتمالی را برای
فهرست شادکامی پمبرتون در نظر گرفت ،که ارزش ویژه هر یک از این عوامل در جدول 9
آمده است.
جدول  .3بارهای عاملی ،ارزش ویژه و تبیین واریانس عاملها
عاملها
3

9

مادّهها

7

7

9/831

3

9/879

9

9/899

1

9/891

9

9/199

1

9/191

1

9/109

8

9/187

9/999

0

9/111

9/109

79

9/919

-9/199

77

9/131

9/999

1

9

-9/178
9/937
9/131

9/911

9/137

-9/111

9/131

73

9/181

ارزش ویژه

9/109

9/071

9/889

9/119

9/179

درصد واریانس

11/179

1/139

1/918

1/913

9/019

1. Cattell’s scree plot
2. Cattell, R. B.
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نمودار  .1نمودار شیب کتل

در نمودار شیب کتل ،ارزش ویژه بر روی محور عمودی و تعداد مؤلفههای اصلی بر محور
افقی قرار دارد .این نمودار ،منحنی تفاوتهای ارزشهای ویژه است که نقطه عطف نمودار
شیبدار را (که همان نقطهای است که شیب منحنی کم شده و منحنی تقریباً بهصورت افقی
درمیآید) تعریف میکند .در شکل  7دیده میشود که شیب نمودار بعد از عامل اول از بین رفته
و قسمت افقی نمودار از عامل دوم آغاز میشود .درنهایت ،پس از اجرای تحلیل عاملی،
استخراج عاملهای متعدد ،و با توجه به مفروضههای تحلیل عاملی ،ارزش ویژه عاملها،
درصد تبیین واریانس توسط هر عامل و نمودار شیب کتل ،یک عامل استخراج شد که
بهتنهایی  11درصد از واریانس را تبیین میکند و با نتایج بهدستآمده از پژوهش هرواس و
وازکز ( )3979مطابقت دارد .آزمون تحلیل مؤلفههای اصلی با دو عامل فرضی اجرا شد.
نتایج تحلیل عاملها با چرخش متعامد واریماکس و متمایل ابلیمین در جدول  1منعکس
شده است.
جدول  .4خالصه تحلیل مؤلفههای اصلی و بارهای عاملی با چرخش متعامد (واریماکس) و متمایل
(ابلیمین)
عاملها بدون چرخش
مادّهها

7

3

عاملها با چرخش متعامد

عاملها با چرخش متمایل

(روش واریماکس)

(روش ابلیمین)

7

3

7

7

9/831

9/817

9/839

3

9/879

9/898

9/873

9

9/899

9/891

9/810

1

9/891

9/899

9/899

3
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عاملها بدون چرخش

عاملها با چرخش متعامد

عاملها با چرخش متمایل

(روش واریماکس)

(روش ابلیمین)

مادّهها

7

3

7

3

7

3

9

9/199

9/999

9/981

9/938

9/137

9/907

1

9/191

9/170

9/199

1

9/109

9/103

9/109

8

9/187

9/189

9/110

0

9/111

9/113

9/111

79

9/919

9/137

9/199

-9/983

9/981

-9/973

77

9/131

-9/199

9/999

9/117

9/191

9/111

73

9/181

9/103

9/198

نتایج تحلیل عاملهای فهرست شادکامی تنها یک عامل را تأیید کرد .تمامی مادّهها بار عاملی
باالیی داشتند .بیشترین بار عاملی بدون چرخش مربوط به ماده  9بهزیستی بهخاطرسپردهشده (فکر
میکنم زندگی مفید و معناداری دارم) و کمترین بار عاملی مربوط به مادّه ( 77فکر میکنم در
جامعهای زندگی میکنم که به من اجازه میدهد بهطور کامل استعدادهای بالقوهام را بشناسم)
بود .تحلیل عاملی فهرست شادکامی پمبرتون با مدل اندازهگیری تکعاملی و روش
حداکثر درستنمایی اجرا شد .نتایج استانداردشده در جدول  9گزارش شده است.
مادّه-
ها

جدول  .5خالصه یافتههای تحلیل عاملی تأییدی پس از اصالح
تخمیناستانداردنشده

7

7/999

خطایاستاندارد

مقداربحرانی

سطح
معناداری

تخمیناستانداردشده
9/109

3

7/713

9/999

39/790

9/997

9/839

9

7/308

9/997

39/199

9/997

9/810

1

7/371

9/999

31/979

9/997

9/899

9

9/091

9/990

71/381

9/997

9/199

1

9/830

9/991

71/098

9/997

9/919

1

7/991

9/980

77/977

9/997

9/191
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8

9/879

9/911

71/333

9/997

9/191

0

9/011

9/991

71/183

9/997

9/983

79

9/839

9/990

79/097

9/997

9/181

77

9/199

9/919

79/791

9/997

9/909

73

9/099

9/991

71/189

9/997

9/139

نتایج جدول  9نشان میدهد تمامی  73مادّه دارای مقدار بحرانی معنادار و بار عاملی باالتر از
 9/9است .در نتیجه مادّهای حذف نشد و تمام  73مادّه در مدل باقی ماندند .پس از اصالح مدل
) ،شاخص برازندگی تطبیقی
با توجه به شاخصهای خیدو به درجه آزادی (=3/113

7

( ،)CFI=9/010شاخص برازندگی تعدیلیافته ،)AGFI=9/019( 3ریشه دوم واریانس خطای
تقریب )RMSA=9/911( 9و شاخص برازندگی غیرتطبیقی )NFI=9/011( 1مدل از برازش
مناسبی برخوردار است.

بحث و نتیجهگیری
اساس فهرست شادکامی پمبرتون (هرواس و وازکز )3979 ،تلفیق مفهومی رویآوردهای
کنونی بهمنظور تعریف و اندازهگیری بهزیستی است .نتایج این پژوهش و بررسیهای
هرواس و وازکز ( )3979نشان داد که این فهرست ابزاری معتبر و روا برای اندازهگیری
بهزیستی است .مزایای این فهرست نسبت به فهرستهای پیشین بهزیستی شایان توجه است
(هرواس و وازکز .)3979 ،از دیدگاه مفهومی ،این اولین ابزاری است که همه حیطههای
اصلی بهزیستی توصیف شده در نظریههای فعلی را پوشش میدهد .فهرست بهگونهای
طراحی شده است که بحثها و مشاجرات رایج در مورد رویآورد فضیلتگرا در مقابل
لذتگرا و رویآورد بهخاطرسپردهشده در مقابل تجربهشده را مورد توجه قرار میدهد
(هرواس و وازکز .)3979 ،در مقایسه با دیگر ابزار بهزیستی که اخیراً منتشر شدهاند،
)1. Comparative Fit Index (CFI
)2. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)3. Root Mean Square Error of Approximation (RMSA
)4. Non-Normed Fit Index (NFI
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فهرست شادکامی پمبرتون دارای حسی کاملتر و دقیقتر از سازه شادکامی است .این ابزار
برخالف ابزارهای دیگر شامل بخش بهزیستی تجربی است .همسو با هرواس و وازکز
( )3979نتایج این پژوهش نشان میدهد که بهزیستی بهخاطرسپردهشده و تجربهشده دو
سازه مرتبط ،اما متفاوت و مجزاست .بخش بهزیستی تجربهشده بسته به نیازهای محقق و
ویژگیهای نمونه در فهرست لحاظ میشود .افزون بر آن ،انتخاب همه مادّههای این مقیاس
بهطور تجربی ،پس از مقایسه با اندازههای دیگر در حیطه بهزیستی انجام شده است .هدف
از طراحی و اعتبارسنجی فهرست شادکامی پمبرتون تهیه اندازهای ترکیبی و اندازههای
اختصاصی ابعاد مختلف بهزیستی است (هرواس و وازکز .)3979 ،بدین لحاظ ،این ابزار
میتواند زمانی که مادّههای آن بهعنوان شاخصهای اختصاصی و مستقل بهکار برده
میشوند ،ابزاری تشخیصی باشد.
در این پژوهش برای اولین بار روایی و اعتبار نسخه انگلیسی فهرست شادکامی پمبرتون در
گروهی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی آزمون شد .همسو با نتایج مطالعات هرواس و وازکز
( )3979یافتههای حاصل از روش تحلیل عاملی تأییدی در نمونه دانشجویان ایرانی ،از استخراج
یک عامل حمایت کرد و نشان داد که فهرست شادکامی پمبرتون تکعاملی است .بهطور کلی
نتایج این پژوهش نشان داد که نسخه فارسی فهرست شادکامی پمبرتون در جامعه دانشجویان از
ویژگیهای روانسنجی رضایتبخش و قابلقبولی برخوردار است و پژوهشگران میتوانند از آن
بهعنوان ابزاری معتبر برای آگاهی از تغییرات در بهزیستی ،اندازهگیری شادکامی و بهزیستی در
افراد و جوامع و پژوهشهای حیطه روانشناسی مثبتنگر استفاده کنند.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر این است که نمونه این پژوهش فقط شامل
دانشجویان  78تا  19سال دانشگاه آزادشهر تهران بود و بنابراین ،نتایج آن را نمیتوان به
سایر نقاط کشور و گروههای سنی دیگر تعمیم داد .پیشنهاد میشود که با توجه به اینکه
عوامل متعددی در شادکامی دخیل است ،در پژوهشهای آتی چند مادّه به این فهرست
اضافه شود تا عوامل مختلف دخیل در شادکامی را تحت پوشش قرار دهد و نتایج
مطمئنتری بهدست آید .همچنین ،نظر به اینکه مادّه  77این آزمون کمترین بار عاملی در
تحلیل عاملها را نشان داد و از آنجاییکه بهنظر میرسد بیشتر از آنکه این مسئله توجیه
آماری داشته باشد توجیه فرهنگی دارد ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی بیشتر بررسی
شود.
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