
 
  
  
 

The Quarterly Journal of 
Fundamentals of Mental Health 
Vol. 8, Autumn & Winter-2006 
No. 31& 32, P. 87-96 

  ،فصلنامه اصول بهداشت روانی
  ، 1385، پاییز و زمستان هشتمسال 

   87-96م، صفحهشماره سی یکم و سی و دو

 

  
  

  شادکامی -بررسی پایایی و روایی مقیاس افسردگی
   درکارکنان دادگستری شهراصفهان

  2، ناهید نوری1دکتر احمد علی پور*

  گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور1،2
  خالصه

  . شده استشادکامی در کارکنان دادگستری شهر اصفهان انجام -روایی مقیاس افسردگی  این تحقیق با هدف بررسی پایایی و:مقدمه
طبقه ای  انتخاب  نفر زن بودند، به شیوه تصادفی  66 نفر مرد و134 نفر که 200نفرکارکنان دادگستری این شهر،   900از میان :  کارروش

دیپلم تا از  ها نیز آن میزان تحصیالت . در نوسان بود56 و21 بود و دامنه سنی آنها بین 6/10  با انحراف استاندارد7/33میانگین سنی آنها . شدند
آکسفورد و مقیاس  نامه شادکامی شادکامی وپرسش -گویه ای افسردگی 25نامه  آزمودنی ها در یک جلسه پرسش همه .فوق لیسانس بود

  .افسردگی بک را تکمیل کردند
 و پایایی  بازآزمایی 94/0رونباخ آلفای ک که همه گویه ها همبستگی باالیی با نمره کل دارند، بررسی همسانی درونی پرسش نامه نشان داد:  نتایج

تایید   مقیاس با پرسش نامه شادکامی آکسفورد و مقیاس افسردگی بک روایی مالکی مقیاس باالی همبستگیبه علت .  به دست آمد72/0پس از دو ماه
اما از آن جا که ، می کنند  ریانس را تبیینوا  درصد 23/63 منجر شد که در مجموع 1 باالتر از   ویژه  عامل با ارزش5تحلیل عوامل به استخراج . شد

  . مدل تک عاملی استفاده گردید را تبیین می کند، از یک) درصد 91/42( بیشتر واریانس72/10اولین عامل با ارزش ویژه 
  .ت ایرانی است پایا و روا برای سنجش شادکامی در جمعی شادکامی ابزاری -که مقیاس افسردگی نتیجه این تحقیق نشان داد :نتیجه گیری

  اصفهان کارکنان، روایی، پایایی،  شادکامی،-نامه افسردگی پرسش :ی کلیدیواژه ها
  

  مقدمه
 مطالعه 1در سال های اخیر باگسترش روان شناسی مثبت نگر

). 1( محور اساسی پژوهش های این حیطه بوده است 2شادکامی
اخته لذا طبیعی است که برای اندازه گیری آن ابزارهای مختلفی س

برای سنجش شادکامی دو پرسش نامه کالسیک و . شده باشد
یکی از این ابزارها سیاهه شادکامی آکسفورد : رایج وجود دارد

که به فارسی ترجمه شده و پایایی و روایی  این ابزار. است) 2(
، در پژوهش های مختلفی )3(مقدماتی آن برآورد شده است 
یکی دیگر از ابزارهای ). 4-6(مورد استفاده قرار گرفته است 

   است  )D-HS(3 شادکامی -  افسردگیمقیاس  سنجش شادکامی
  
  

                                                 
1-Positive psychology  
2-happiness  
3- Depression-happiness scale  

  
.  توسط مک گریل و جوزف ساخته شده است1993که در سال 

نشان داده است ) 7(پژوهش های مختلف از جمله جوزف و لویس
اگر . که این ابزار نیز از پایایی و روایی قابل قبولی برخوردار است

قیاس همبستگی معنی دار و باالیی دارند، اما گاه چه این دو م
با این حال ). 5(استفاده از آنها به نتایج متفاوتی منجر شده است 

تحقیق در سؤاالت دو پرسش نامه یاد شده نشان می دهد که این 
معتقد است ) 8(فرانسیس. ابزارها بر مبانی نظری متفاوتی استوارند
 شادکامی و مقیاس 4شدتکه ظاهرا سیاهه شادکامی آکسفورد 

 شادکامی را می سنجد و به همین 5شادکامی فراوانی -افسردگی
  . متضادی شده است  نتایج  ایجاد  ابزار باعث این دو دلیل تفاوت 

  

                                                 
4- Intensity 
5- Frequency 
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در تحقیقات مختلف روشن شده است که این دو مقیاس 
مقایسه مواد این ). 9( با یکدیگر دارند 0)/76(همبستگی باالیی

          شان می دهد که این دو از لحاظ نظری براساسدو مقیاس ن
بنیان های متفاوتی ساخته شده اند که برای درک این بنیان ها 

 را از هم 2 و بهزیستی روان شناختی1باید مفهوم بهزیستی ذهنی
بهزیستی ذهنی ) 10( به نظر کیز، اشموتکین و ریف. متمایز کرد

منفی است،  عاطفه مثبت وارزیابی زندگی با توجه به تعادل بین 
 تعهد فرد نسبت بهحال آن که بهزیستی روان شناختی به معنای 

  .و چالش های وجودی در زندگی است رشد فردی گسترده تر
شادکامی دارای  -با این توصیفات مواد مقیاس افسردگی

     جمالتی است که وضعیت فرد را در هفت روز اخیر سوال 
اما مواد . سی از بهزیستی ذهنی هستندمی کنند و بنابراین انعکا

مقیاس شادکامی آکسفورد جنبه های کلی شادکامی را در یک 
 پرسش در نتیجه. دوره زمانی طوالنی تر اندازه گیری می کنند

  . )11(سنجد  شناختی را می روان آکسفورد بهزیستی نامه شادکامی
شادکامی  -با تهیه مقیاس افسردگی )12( مک گریل و جوزف

ابتدا یک  آنها  .ان تعریف عملیاتی شادکامی را فراهم کرده اندامک
  دانشجو دادند که انواع افکار،200 گویه ای را به 40مقیاس

احساسات تجارب بدنی مربوط به سازه های افسردگی و شادکامی 
تحلیل مؤلفه های اصلی با روش اکتشافی به  .را می سنجید

 بود 1 ه آنها بیش از عامل منجر شد که ارزش ویژ10استخراج 
عامل اول با ارزش  . درصد واریانس را تبیین می کردند5/64و

 از  یک هر  درصد واریانس را تبیین می کرد و29/11،2/28 ویژه
 40از میان  . درصد واریانس را تبیین می کردند3/6دیگر عامل 9

 در عامل اول داشتند و 50/0گویه بار عاملی بیش از 25گویه تنها 
 گویه به 12 گویه 25از این  .قیاس نهایی انتخاب شدندبرای م
 گویه احساسات 13احساسات و تجارب بدنی مثبت و  افکار،
با میانگین  69 تا  3 از دامنه نمرات این مقیاس  . می سنجند منفی را

  تحقیق آندر همچنین  .دست آمد هب 3/12 استاندارد انحراف و 2/46

  .دست آمد به   93/0 ه ای ماد  25  مقیاس  درونی  پایایی

                                                 
1- Subjective well-being  
2- Psychological well-being  

  
نمونه های غیردانشجو نیز شواهدی قوی برای   با بعدی کارهای 

  ).13( پایایی درونی مقیاس فراهم کرد
 شادکامی پرسش نامه رقیبی جدی برای D-HSمقیاس

 شادکامی پرسش نامهاز طرفی می دانیم که  .آکسفورد شد
دگی  افسرپرسش نامهآکسفورد با معکوس کردن گویه های 

قطبی  یعنی از لحاظ مفهومی دو ،)2( بک ساخته شده است
مقیاس با این حال  .است اما از لحاظ آماری چنین نیست

این  شادکامی یک مقیاس کامال دو قطبی است و بر -افسردگی
فرض استوار است که فقدان افسردگی به معنای شادکامی 

 وان اوبلکه فرد باید واجد ویژگی های دیگری باشد تا بت نیست
  .را شادکام دانست

نه تنها برکاهش افسردگی بلکه بر  امروزه در کلینیک ها نیز
حتی افزایش شادکامی هدف  کید می شود وأافزایش شادکامی ت

 -برای رسیدن به این هدف مقیاس افسردگی .مهمتری تلقی می شود
تحقیقات زیادی وجود دارد که  .شادکامی ابزار بسیار مناسبی است

برای  .افسردگی را نشان داده اند - روایی مقیاس شادکامیپایایی و
گزارش کرده 85/0آلفای کرونباخ  )13( مثال بعضی تحقیقات

را  93/0آلفای کرونباخ  )14( که لویس و اولسن  حال آن،اند
 )7،12،15،16،17،19،20( مطالعات دیگر در .اند گزارش کرده

همبستگی  .ده انددست آوره را ب 93/0و 85/0 آلفای کرونباخ بین
و پس از دو  )17( 70/0 دو هفته بین دوبار اجرای آزمون پس از

میانگین نمرات آزمودنی ها  .شده است گزارش  )16 (55/0 سال
  تا70/10  با انحراف استاندارد48 تا 42 بین  در مطالعات مختلف

 )19(به همین دلیل لویس و همکاران  ،)17( بوده است 98/10
جا که این مقیاس برای  از آن .می دانند 42 نقطه برش آن را

همبستگی  اندازه گیری بهزیستی روان شناختی ساخته شده است،
مورد  آن با سایر ابزارهای سنجش بهزیستی روان شناختی نیز

بررسی ها نشان داده است که این  .بررسی قرار گرفته است
 منبع کنترل ،)7( شادکامی آکسفورد ،)14( مقیاس با افسردگی

 )18( سالمت عمومی ،)15( اضطراب ،)15( حرمت خود ،)15(
   .همبستگی معناداری دارد )13( رضایت از زندگی و 
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نشان داده  )17( مک کوالم و جوزف تحقیق لویس،همچنین 
باالیی  شادکامی همبستگی معنادار و -است که مقیاس افسردگی

 اهمیت نظری وبا توجه به  .دارد 1با مقیاس تعادل عاطفه برادبورن
شادکامی در سنجش شادکامی هدف -مقیاس افسردگیکاربردی 

         پایایی و روایی فرم فارسی آن در پژوهش حاضر بررسی
  .نمونه های ایرانی است

  
   کارروش

جامعه این پژوهش کلیه کارکنان زن : نمونه و روش نمونه گیری
 نفر 900و مرد شاغل در دادگستری شهر اصفهان بودند که شامل 

 نفر به شیوه تصادفی ساده  200 ، نفر900از میان این  .می شدند
که   نفر زن بودند 66  نفر مرد و134نفر   200از این  .انتخاب شدند

میانگین سنی آنها  .بر اساس روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند
دامنه سنی . بودسال  6/10 سنی آنها و انحراف استانداردسال  7/33

نیز بین دیپلم تا   میزان تحصیالت آنها .بودسال   56 و21آنها بین 
همگی این افراد شاغل رسمی دادگستری  .فوق لیسانس بود

  .در دادگستری اصفهان را داشتند  سال سابقه کار30تا 2 بودندکه بین
  

  ابزارها
 این مقیاس که در سال :شادکامی -مقیاس افسردگی )الف 

شده است، یک توسط مک گریل و جوزف ساخته  1993
گویه دارد و گویه های آن  25 پرسش نامه خودسنجی است که

هرگویه در  .شناختی و بدنی را در بر می گیرند تجارب عاطفی،
گاهی  )1( به ندرت )صفر( درجه ای هرگز یک مقیاس چهار

  از این .نمره گذاری می شود )3( و اغلب اوقات )2( اوقات
منفی ت و تجارب بدنی احساسا گویه به افکار، 13 گویه ها
 . که به صورت معکوس نمره گذاری می شوند می باشندمربوط

 مثبت احساسات و تجارب بدنی افکار، گویه دیگر شامل 12
نمره کل  .هستند که به صورت مستقیم نمره گذاری می شوند

نمره های باال مشخص کننده   .نوسان استدر  75 مقیاس از صفر تا
   پایین افکار، مثبت و فراوانیتجارب  حساسات وافکار، ا فراوانی بیشتر

                                                 
1- Bradburn 

  
برخی از گویه های آن عبارتند  . منفی استاحساسات و تجارب

از زندگی ام راضی ، )معکوس( می کنم احساس غمگینی :از
احساس می کنم زندگی بی ، می کنم احساس شادی، هستم

پایایی این مقیاس در پژوهش های متعددی  ).معکوس( معناست
همچنین روایی آن نیز  .)7(  گزارش شده است93/0 تا 80/0بین 

  .یید شده استأدر تحقیقات مختلف ت
در این تحقیق به منظور اندازه  :پرسش نامه شادکامی آکسفورد )ب

پرسش نامه شادکامی آکسفورد استفاده شده  شادکامی از گیری متغیر
  توسط آرجیل1990پرسش نامه شادکامی آکسفورد در سال  .است

این  . معکوس کردن مواد مقیاس افسردگی بک ساخته شده استبا
نمره   3 تا 0 ماده دارد که بر اساس طیف چهار درجه ای از 29مقیاس 

حداکثر آن   و0آزمودنی  بنابراین حداقل نمره هر .گذاری می شود
روایی این مقیاس در مطالعات مختلف ازجمله مطالعه  . است87

 .یید شده استأت )3( نورباال  پور وپژوهش علی و )20( آرجیل ولو
ضریب  )20( لو  و همچنین برای تعیین پایایی این آزمون آرجیل

 ضریب )21( برونیک فارنهام و،  آزمودنی347با  را 90/0آلفای 
آزمودنی آلفای  180با )22( آزمودنی و نور101را با  87/0آلفای 

 نورباال علی پور و در ایران       .دست آورده استه  را ب84/0کرونباخ 
    .دست آورده انده  را ب93/0  آزمودنی آلفای کرونباخ101با  )3(

در این تحقیق از مقیاس افسردگی  :مقیاس افسردگی بک )ج
 2 توسط بک و وارد1961بک استفاده شده است که در سال 

این مقیاس دارای دو فرم  .)23(  منتشر شد1978در سال  ساخته و
 89/0  ماده ای است که همبستگی دو فرم بین13 و21بلند و کوتاه 

گروه  21مقیاس بک شامل  فرم بلند .گزارش شده است97/0 تا
و حداکثر نمره  مرتب شده اند 3 تا جمله است که جمله ها از صفر

همسانی درونی فرم بلند را بین  )24( بک و همکاران . است63
  .اند گزارش کرده 86/0میانگین  با 92/0تا73/0
.  به دست آمده است86/0تا 48/0وش بازآزمایی پایایی با ر 

زونک مقیاس خودسنجی  ، با73/0هامیلتون  افسردگی با مقیاس همبستگی
های  پژوهش.  بوده استMMPI 74/0 و با مقیاس افسردگی 76/0

  ).23(است    دست داده  به  را  عامل فقط یک  نیز تحلیل عاملی

                                                 
2- Ward  
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  کارروش 
شادکامی مک گریل و  -قیاس افسردگیابتدا فرم انگلیسی م

جوزف به فارسی ترجمه گردید و صحت ترجمه آن توسط دو 
      سپس از .یید گردیدأمتخصص روان شناسی و زبان انگلیسی ت

که آیا این مقیاس  شناس خواسته شد تا تعیین کنند  روان5
روایی صوری مقیاس  ییدأپس از ت .شادکامی را می سنجد یا خیر

شادکامی را تکمیل  -جو خواسته شدکه مقیاس افسردگیدانش 5 از
  ابهام  بعد از رفع موارد  .کرده و موارد ابهام آن را مشخص نمایند

پرسش نامه   و همراه با  شد  تکثیر  الزم تعداد  به  پرسش نامه
آزمودنی ها شادکامی آکسفورد و مقیاس افسردگی بک در اختیار 

پرسش نامه هایی . را تکمیل کنندگذاشته شد تا در یک جلسه آنها 
در تحلیل مورد )  فقره200( که به صورت کامل تکمیل شده بودند

حذف ) مورد10(استفاده قرار گرفتند و پرسش نامه های ناقص 
  .شدند

          
  نتایج

دست آمده است که در ه ابتدا ویژگی های آماری مقیاس ب
 جدول که در طور همان .آورده شده است )1(شماره جدول 

 شادکامی –نمره مقیاس افسردگی میانگین ، مالحظه می کنید
 و انحراف 48/47 و 06/52،80/54کل، مردان و زنان به ترتیب 

 و 37/14،59/13مردان و زنان نیز به ترتیب  استاندارد کل،
 نشان می دهد که تفاوت میانگین های tآزمون  . است54/14

 %95ا اطمینان حداقل شادکامی مردان و زنان معنادار است و ب
  .میانگین شادکامی مردان بیشتر از زنان است

  
  مقایسه میانگین شادکامی زنان و مردان  برای  t آزمون نتایج  و مقیاس آماره های توصیفی  -  1جدول 

نمره 
  مقیاس

انحراف  میانگین تعداد
 معیار

 معناداری t حداکثر حداقل

 001/0 59/3 75 0 37/14 06/52 200 کل

 ----- ------ 75 0 59/13 80/54 144 ردانم

 ----- ------ 73 6 54/14 48/47 66 زنان

  
نامه میانگین و انحراف معیار  به منظور بررسی گویه های پرسش

 که  استگویه ها و همبستگی هرگویه با نمره کل محاسبه شده
) 2(  همچنین در ستون آخر جدول. آمده است2نتایج آن در جدول 

  .لی هر گویه در تک عامل مقیاس آورده شده استعام بار
مالحظه می شـود، همبـستگی    )2(شماره همان طور که در جدول      

آلفای کل  . همه گویه ها با نمره کل باال و از نظرآماری معنادار است           
 مقیاس   است و حذف هیچ گویه ای آلفای کرونباخ        94/0مقیاس نیز 

            روش   آزمـون  بـا     همچنـین بررسـی  پایـایی       . را افزایش نمـی دهـد     
 .کـرد  ییـد أت  را 94/0دو  نیمه کردن  و ضریب گـوتمن  نیـز آلفـای             

-بررســی پایــایی بــه شــیوه بازآزمــایی مقیــاس افــسردگی بــرای
آزمــودنی اجــرا شــد کــه  50شــادکامی بــه فاصــله دومــاه روی 

دسـت آمـد و ایـن روش نیـز     ه  ب 72/0همبستگی بین دوبار اجرا     

هــای  یکــی از روش. ا نــشان مــی دهــدپایــایی بــاالی مقیــاس ر
در ایـن روش     .هـا، روایـی مالکـی اسـت        بررسی روایی آزمون  

 هـای مـالک کـه روایـی آنهـا قـبالً            همبستگی آزمون با آزمون   
  .محاسبه می شود یید شده است،أت

افسردگی  های شادکامی آکسفورد و    در این پژوهش آزمون   
 عنـوان     بـه   اسـت    رسـیده    بـه اثبـات      قـبالً   بک که روایی آنها   

   .های مالک مورد استفاده قرارگرفته اند آزمون
      شـــادکامی و-نتـــایج همبـــستگی بـــین مقیـــاس افـــسردگی 

   جدول  در     بک  افسردگی  و  آکسفورد های شادکامی    مقیاس
  .آورده شده است )3(شماره 
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   و بار عاملی گویه ها رت حذفصو در وآلفاگویه ها همبستگی با نمره کل  انحراف معیار، میانگین، -2جدول
شماره گویه در 

  مقیاس
آلفا در صورت حذف   همبستگی با کل  انحراف معیار  میانگین

  گویه
  تک عامل عاملی در بار

1  37/1  84/0  66/0  93/0  69/0  
2  16/2  94/0  68/0  93/0  71/0  
3  14/2  92/0  63/0  93/0  68/0  
4  65/2  60/0  41/0  94/0  46/0  
5  24/2  89/0  68/0  93/0  71/0  
6  20/2  86/0  69/0  93/0  73/0  
7  28/2  95/0  54/0  94/0  57/0  
8  55/2  77/0  61/0  93/0  65/0  
9  62/2  73/0  48/0  94/0  52/0  

10  86/1  91/0  50/0  94/0  53/0  
11  28/2  77/0  70/0  93/0  75/0  
12  22/2  75/0  73/0  93/0  78/00  
13  67/1  90/0  60/0  93/0  63/0  
14  68/1  93/0  42/0  94/0  45/0  
15  50/2  78/0  60/0  93/0  64/0  
16  784  89/0  68/0  93/0  72/0  
17  40/1  90/0  70/0  93/0  73/0  
18  50/2  80/0  63/0  93/0  68/0  
19  76/1  88/0  59/0  93/0  62/0  
20  21/90  92/0  65/0  93/0  70/0  
21  65/1  90/0  64/0  93/0  67/0  
22  23/2  87/0  48/0  94/0  52/0  
23  36/2  79/0  74/0  93/0  79/0  
24  29/2  87/0  64/0  93/0  66/0  
25  08/2  06/1  48/0  94/0  52/0  

  

  
 مالحظه می شود همبستگی )3( شمازه همان طور که در جدول

 شادکامی  پرسش نامه شادکامی با  - مقیاس افسردگی بین نمره های
همچنین  . معنادار است0001/0 است که در سطح 79/0آکسفورد 

مقیاس  شادکامی با -ره های  مقیاس  افسردگیهمبستگی  نم
   معنادار است1000/0 است که در سطح -72/0افسردگی بک 

  .داد  قبول  قابل مالکی  شادکامی روایی - افسردگی  مقیاس بنابراین

  
  

روش دیگر برای بررسی روایی آزمون استفاده از تحلیل 
      عوامل است که در این تحقیق نیز از این روش استفاده 

 . آورده شده است)4( شماره  و نتایج آن در جدولشده است
 معنادار 0001/0 است در سطح -72/0مقیاس افسردگی بک 

شادکامی روایی مالکی قابل  -بنابراین مقیاس افسردگی. است
  . قبولی دارد
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  ردگی  بکشادکامی و مقیاس های  شادکامی آکسفورد  و افس - همبستگی بین مقیاس افسردگی-3جدول
-افسردگی  مقیاس ها

  شادکامی 
شادکامی 
  آکسفورد 

افسردگی 
  بک 

      1  شادکامی-افسردگی
    1  %79  شادکامی آکسفورد

  0001/0*      
  1  -%73  -%72  افسردگی بک

    0001/0*    
   معنی دار*                                                                                 

  
   افسردگی-مقیاس شادکامینتیجه تحلیل عوامل برای گویه های  - 4 جدول

  مقادیرویژه اولیه  عوامل
  کل

  مقادیرویژه اولیه
  درصد واریانس

  مقادیرویژه اولیه
  درصد تراکمی

1  72/10  91/42  91/42  
2  76/1  07/7  98/49  
3  22/1  90/4  88/54  
4  07/1  29/4  18/59  
5  01/1  05/4  23/63  
6  92/0  71/3  94/66  
7  84/0  36/3  30/70  
8  78/0  15/3  46/73  
9  74/0  98/2  45/76  

10  65/0  62/2  07/79  
11  59/0  35/2  43/81  
12  52/0  08/2  52/83  
13  49/0  99/1  51/85  
14  45/0  82/1  34/87  
15  43/0  72/1  06/89  
16  36/0  46/1  53/90  
17  34/0  37/1  91/91  
18  32/0  30/1  21/93  
19  31/0  25/1  46/94  
20  29/0  18/1  64/95  
21  26/0  04/1  69/96  
22  24/0  98/0  67/97  
23  22/0  89/0  57/98  
34  18/0  73/0  31/99  
25  17/0  68/0  100  
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     همان طور که در جدول مشاهده می کنید، با روش تحلیل 
 آید می  به دست 1 عامل با ارزش ویژه باالتر از 5مؤلفه های اکتشافی 

کنند و عوامل دوم   درصد واریانس را تبیین می23/63که در مجموع 
 درصد واریانس را تبیین 05/4 و 29/4، 90/4 ،07/7تا چهارم به ترتیب 

 درصد 10راین هر یک از این عوامل به تنهایی کمتر از بناب. می کنند
اگر عاملی کمتر ) 25(واریانس را تبیین می کنند و بر اساس منابع معتبر 

از طرف .  درصد واریانس را تبیین کند احتماالً تصادفی است10از 
 5 تا 2 عاملی، بار عاملی گویه ها در عوامل 5دیگر با استفاده از مدل 

 لذا  .ین بود و برخی گویه ها در چندین عامل قرار می گرفتندبسیار پای
 این تحقیق همانند پژوهش  ازاز آن جا که هدفبا توجه به این موارد 

بررسی ) 7(و تحقیق جوزف و لویس ) 12(مک گریل و جوزف 
از  عملی بودن  مقیاسی بوده است که از لحاظ آماری دو قطبی باشد و

              بیشتر واریانس 72/10رزش ویژه آن جا که اولین عامل با ا
لذا از یک مدل تک عاملی استفاده  می کند،  را تبیین) درصد 91/42(

بار عاملی هر گویه در این تک عامل در آخرین ستون جدول . گردید
در نوسان است و  79/0تا 0/ 45این بار عاملی از .  آورده شده است2

نمایش . است52/0 بیش از به جز یک گویه برای تمام گویه ها
  .آورده شده است1تصویری عوامل در نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
   نمودار اسکری، نمایش تصویری- 1نمودار

  
مؤید این است که یک عامل بیشتر  نمودار اسکری نیز

بنابراین استفاده از روش تحلیل . واریانس مقیاس را تبیین می کند
                 را  شادکامی -عامل نیز روایی قابل قبول مقیاس افسردگی

  .نشان می دهد

  
  

  بحث و نتیجه گیری
 شادکامی-مقیاس افسردگینتایج نشان داد که میانگین نمره 

.  است48/47 و 06/52،80/54زنان به ترتیب  مردان و برای کل،
تحقیق مک گریل و  در .این نتیجه با نتایج دیگران هماهنگ است

ه دست آمده که از میانگین به ب 2/46میانگین مقیاس) 12(جوزف 
دلیل باال بودن میانگین   .دست آمده در تحقیق حاضر کمتر است
تفاوت های فرهنگی، باال شادکامی در تحقیق حاضر می تواند به 

هل بودن أبودن آنها و متنگین سنی آزمودنی ها، شاغل بودن میا
ها نشان داده است که شادکامی  چه برخی پژوهش .مربوط باشد

میزان شادکامی در افراد همچنین  .)3(  جامعه ایران بیشتر استدر
   ).25،26( هل و مسن تر بیشتر استأمت، شاغل

همچنین تحقیق حاضر نشان دادکه میانگین شادکامی در مردان 
 جمله از که چنین نتیجه ای با تحقیقات دیگر بیشتر از زنان است
 ماهنگ نیسته )20(آرجیل و لو  و)27(  و کاتزپژوهش فرانسیس

مردان در نمره شادکامی  زیرا پژوهش های دیگر یا تفاوتی بین زنان و
یا نمره شادکامی زنان را بیشتر از مردان گزارش  و گزارش نکرده اند

دلیل چنین یافته ای در پژوهش حاضرمی تواند ارتقای  .کرده اند
   . تحقیق باشد شغلی مردان نسبت به زنان در نمونه این

روایی مقیاس  لعه هدف اساسی بررسی پایایی ودر این مطا
    نتایج  .بود )12( شادکامی مک گریل و جوزف -افسردگی

 است که باالتر از 94/0نامه  نشان دادکه آلفای کرونباخ پرسش
 النیگان،  تحقیق لویس،برای مثال .نتایج مطالعات دیگران است

  اما لویس و85/0آلفای کرونباخ )13( جوزف و دی فوکرت
 در پژوهش .)14( اند را گزارش کرده 93/0آلفای کرونباخ  اولسن

ه ب 93/0 و85/0آلفای کرونباخ بین  )18-14، 12، 7( های دیگر
های  بنابراین تحقیق حاضر همانند پژوهش .دست آمده است

شادکامی مک  -مقیاس افسردگیدیگران پایایی باالی فرم فارسی 
 همچنین  .کند می  ییدأنی تآزمودنی های ایرا گریل و جوزف را در

بررسی شد  )پایایی( حذف هرگویه بر افزایش آلفای کرونباخ ثیرأت
  باال نتایج نشان دادکه حذف هیچ گویه ای پایایی مقیاس را  و

    و گریل مکجمله  نیز با نتایج دیگران ازین نتیجه ا .نمی برد

  ).12( هماهنگ است  جوزف
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قرارگرفت بررسی  آزمایی نیز مورد ازب مقیاس به شیوه این پایایی

آزمودنی همبستگی  50 نشان داد که به  فاصله دو ماه  باو نتایج  
است و این روش نیز پایایی باالی مقیاس را 72/0بین دوبار اجرا 

چنین نتیجه ای هم با دیگر تحقیقات در این . می دهد نشان
که  در این زمینه دو تحقیق انجام شده . خصوص هماهنگ است

از  همبستگی بین دوبار اجرای آزمون را پس) 17(یکی از آنها 
پس از دو سال  )13( گزارش کرده و دیگری 85/0 دو هفته

گزارش کرده است که نتیجه تحقیق حاضر   را55/0همبستگی 
مقیاس بنابراین پایایی بازآزمایی  .نیز با آنها سازگار است

   .شادکامی نیز قابل قبول است -افسردگی
 این پژوهش برای بررسی روایی مقیاس از دو روش استفاده در

این  در روش اول برای بررسی روایی مالکی همبستگی .شده است
شادکامی آکسفورد و  نامه آزمون روا یعنی پرسش دو مقیاس با

همبستگی مقیاس با  .مقیاس افسردگی بک محاسبه شده است
سردگی بک با مقیاس اف و 79/0نامه شادکامی آکسفورد  پرسش

      نیز001/0دست آمد که این همبستگی ها در سطح ه  ب-72/0
در تحقیق خود همبستگی بین ) 9(  هیلز و آرجیل.معنا دار هستند

را  نامه شادکامی آکسفورد شادکامی و پرسش-مقیاس افسردگی
 )14( لویس و اولسون تحقیق جوزف، و کرده اند گزارش 76/0

شادکامی با مقیاس -یاس افسردگینشان داده است که همبستگی مق
نتیجه این تحقیق در راستای  بنابراین .است -75/0افسردگی بک 

  .مقیاس است   فارسی تحقیقات دیگران مؤید روایی مالکی فرم
 .دومین روش برآورد روایی روش تحلیل عوامل بوده است

نشان داد که  )12( تحلیل عوامل توسط مک گریل و جوزف
     ای اصلی با روش اکتشافی به استخراجتحلیل مؤلفه هروش 

 5/64 و بود 1 عامل منجرمی شود که ارزش ویژه آنها بیش از 10
 عامل اول با ارزش ویژه .کردند درصد واریانس را تبیین می

        یک از هر  درصد واریانس را تبیین می کرد و29/11،2/28
ؤلفان از  درصد واریانس را تبیین می کرد لذا این م3/6 عامل 9

این پژوهش تحلیل  در .یک مدل تک عاملی استفاده کرده اند
ویژه  ارزش  با  عامل 5مؤلفه های اکتشافی  روش تحلیل عامل با

    واریانس   درصد  23/63  مجموع  که در  به دست داد1باالتر از 

  
 ،07/7،90/4 به ترتیب دوم تا چهارم  عوامل تبیین می کنند اما را

لذا چون عواملی  .د واریانس را تبیین می کننددرص 05/4و29/4
 درصد واریانس را تبیین کنند تصادفی هستند 10که کمتر از 

 عاملی بار 5و از آن جا که در صورت استفاده از مدل ) 26(
از یک مدل   بسیار پایین بود 4 تا 2عاملی گویه ها در عوامل 

 این مضافاً این که چون هدف از.  عاملی استفاده گردیدتک
 و تحقیق) 12(پژوهش مک گریل و جوزف  تحقیق همانند

که از  بررسی عملی بودن مقیاسی بوده  )7( و لویس جوزف
  با  عامل اولین آماری دو قطبی باشد و به خاطر این که لحاظ
می  را تبیین) درصد91/42(بیشتر واریانس  72/10  ویژهارزش

 عاملی هر گویه بار .کند، از یک مدل تک عاملی استفاده گردید
بنابراین همانند مطالعات مک گریل و . در این تک عامل باال بود

تحلیل عوامل مقیاس  )7(و تحقیق جوزف و لویس) 12(جوزف 
 شادکامی در نمونه های ایرانی نیز به استخراج یک -افسردگی

  .  دارند باالیی  عاملی  عامل منجر شد که تمام گویه ها در آن بار
 تک تک گویه های مقیاس با نمره کل بررسی همبستگی

گویه ها با نمره کل مقیاس همه مقیاس نیز روشن می سازد که 
 این همبستگی ها ودارند  74/0تا 42/0بین  همبستگی باالیی

معنا دار هستند لذا نیازی به تغییر هیچ  01/0همگی در سطح 
  .یک از گویه ها نیست

که فرم فارسی به طور کلی نتیجه این تحقیق نشان می دهد 
 روایی قابل قبولی دارد و شادکامی پایایی و -مقیاس افسردگی

می توان از آن برای سنجش شادکامی در مراکز  راحتیه ب
با این حال  .های روان شناسی استفاده کرد مشاوره و کلینیک

در  که تحقیق تحقیق حاضر محدودیت هایی دارد از جمله این
نمی توان به جاهای  ج آن را اصفهان انجام شده لذا نتای شهر

محدودیت های دیگر این است که این  .دیگری تعمیم داد
انجام شده و تعداد  پژوهش روی افراد شاغل در سازمان خاصی

لذا به عالقمندان توصیه می شود  .زنان با مردان برابر نبوده است
این تحقیق را در نمونه هایی با حجم بزرگتر و با ویژگی های 

جام دهند تا بتوان با اطمینان کامل از این مقیاس متفاوت ان
  .استفاده کرد
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Abstract  
  

A study on reliability and validity of the depression-happiness scale in 
justice’s staff of Isfahan city 

Alipoor A, Nori N 
 

ntroduction: The purpose of this study was to assess the reliability and validity of the 
Depression-Happiness Scale (H-PS) in staff of Isfahan justice. 

Methods and Materials: 200 subjects (134 male, 66 female) with a mean age of 33/7(ranged 
from 21to56) and standard deviation 10/6 were chosen among 900 staff of Isfahan’s court. 
Their literacy level ranged from diploma to MS. All subjects completed the Depression-
Happiness Scale (D-HS), Beck Depression Inventory (BDI) and Oxford Happiness Inventory 
(OHI) in one session. 

Results: The study of internal consistency of D-HS showed that all items have high 
correlation with total scores, the Cronbach alpha was0/93 and test-retest reliability after two 
months was0/72. D-HS was highly correlated with OHI and BDI. The factor analysis revealed 
5 factors with an eigenvalue greater than 1, which could explain 57/1% of the total variance. 
But because first factor with an eigenvalue10/72 accounted for most (42/91%) of the variance, 
a one-factor model was specified.   

Conclusion: Depression-Happiness Scale is a reliable and valid test for measuring 
happiness in Iranian population. 

Key words: Depression-Happiness Scale, reliability, validity, court staff, Isfahan 
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