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Abstract
The purpose of this study was to
investigate the reliability and
validity of the Snaith-Hamilton
Pleasure Scale (SHAPS) in
university students. The statistical
population of this study were all
students of University of Isfahan
among whom 294 students were
selected
through
random
multistage sampling as the sample
of the study. Cronbach's Alpha and
split-half coefficients were used for
computing the reliability of
SHAPS. Also, Oxford Happiness
Questionnaire (OHQ) and Beck
Depression Inventory (BDI) were
used to calculate the concurrent
validity of SHAPS. The results
showed that SHAPS has an
appropriate reliability. Significant
correlations between SHAPS with
OHQ and BDI, confirmed the
concurrent validity of the scale (P <
0/01). Also, the results of
confirmatory
factor analysis,
confirmed factor validity of
SHAPS. Based of the results of this

چکیده
 بررسیییی پایایی و روایی مقیاس لذت،هدف این پژوهش
 جامعه. در دانشجویان بود،)SHAPS(  همیلتون-اسنیت
ی آماری پژوهش حا ضر را کلیه ی دان شجویان دان شگاه
 نفر294 اصفهان تشکیل می دادند که از میان آن ها تعداد
به روش تصیییادفی مندمرحله ای به عنوان نمونه ی
SHAPS  جهت بررسی پایایی. انتخاب شدند،پژوهش
از ضرایب آلفای کرونباخ و دو نیمه سازی ا ستفاده شد و
روایی همزمان این ابزار با استفاده از پرسشنامه ی شادکامی
)BDI( ) و پرسشنامه ی افسردگی بکOHQ( آکسفورد
 ازSHAPS  نتایج نشان داد که.مورد سنجش قرار گرفت
 ضییرایب همبسییتگی.پایایی قابل قبولی برخوردار اسییت
 روایی همز مان اینBDI  وOHQ مع نادار این ابزار با
 همچنین نتایج تحلیل عاملی.)P< 0/05( ابزار را تأیید کرد
 برا ساس. ن شانگر تأیید روایی عاملی این ابزار بود،تأییدی
 یک ابزارSHAPS ،نتایج به دسییت آمده در این پژوهش

٩٠
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معتبر و پایا جهت سیینجش لذت در جمعیت دانشییجویان
است.
کلیدواژه ها :مقیاس لذت اسنیت -همیلتون ،پایایی،

study, SHAPS is a reliable, and
valid instrument to assess pleasure
in population university students.
Keywords:
Snaith-Hamilton
Pleasure
Scale,
reliability,
reliability

مقدمه
تاریخچه ی نظریه پردازی در زمینه ی هیجانات مثبت ،قدمتی دوهزارسیییاله دارد و
ریشییه های اولیه ی آن را می توان در نظریات ففسییفه ی یونان باسییتان جسییتجو کرد
(ویترس .)2009 ،1از آن دوران تا پیش از شکل گیری رسمی علم روانشناسی در اواخر
قرن نوزدهم ،همواره هیجان لذت ،بیش از سیییایر هیجانات مثبت ،مورد تأکید و توجه
نظریه پردازان مختلف قرار دا شته ا ست .حتی در ب سیاری از نظریات ،سایر هیجانات
مثبت مانند شییادی نیز تحت عنوان هیجان لذت ،مورد مفهوم سییازی و تبیین قرار می
گرفت (کسییبیر و داینر .)2008 ،2در تاریخ علم روانشییناسییی ،نیز هیجان لذت ،پیش از
سیییایر هیجانات مث بت ،مورد توجه نظریه پردازان قرار گرفت .مفهوم لذت ،به طور
ضییمنی در مکاتب و رویکردهای اولیه ی روانشییناسییی ،آشییکار بود .مثفن درقانون

ا ر3

رندایک 4بر ارائه ی یک مؤلفه ی لذت بخش و خوشییایند ،تأکید می شیید در رویکرد
وونت ،5تجربه ی لذت ،به نوعی در یکی از مؤلفه های سیییه گانه ی اصیییلی تجربه ی
هشیار ،مطرح می شد در نوشته های ویلیام جیمز 6نیز مطالبی در مورد لذت ،دیده می
شد که این هیجان را به ساز و کارهای بدنی مرتبط می دانست .جدی ترین و بارزترین
تأکید بر هی جان لذت در مکاتب اولیه نیز مربوط به نظریه ی فروید در مورد مفهوم
1

. Vitterse

2.

Kesebir & Diener
Law of effect
4. Thorndike
5. Wundt
6. William James
3.
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اصیییل لذت ، 1بود که به موجب آن ،این هیجان را به عنوان یکی از مهمترین عوامل
انگیزشی رفتار انسان مطرح می کرد .البته در رویکرد فروید ،لذت به عنوان یک هیجان
مثبت مطرح نمی شیید بلکه بیشییتر به عنوان یک میل و هیجان مرتبط با حاست آسیییب
این حال ،تا اواخر قرن بیسییتم ،به دلیل تمرکز بیش از حدی که بر حیطه های آسیییب
شییناسییی روانی و هیجانات منفی بوجود آمده بود ،موضییوه هیجانات مثبت از جمله
لذت ،به طور جدی مورد هدف پژوهش های علمی روانشییناختی قرار نداشییت (کار،2
 .)2013تا اینکه در دهه های پایانی قرن بیسیییتم با تأکید برخی نظریه پردازان بر لزوم
پرداختن به حیطه های سیفمت روان و هیجانات مثبت ،و بویژه با شیکل گیری جنبش
روانشناسی مثبت در سال های پایانی قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم ،موج جدید
و رو به رشدی از پژوهش ها در حیطه ی هیجانات مثبتی از جمله شادی و لذت ،پدید
آمد (سلیگمن 2002 ،3شولتز و شولتز.)1391 ،
لذت ،4یکی از مهمترین هیجانات مثبت ان سان مح سوب می شود که به تجربه ی
مجموعه ای از حاست هیجانی و ج سمانی خو شایند ،ا شاره دارد (جان سون.)2009 ،5
لذت ،ممکن اسیییت به صیییورت حاست هیجانی و فیزیولوژیک شیییدید ،تند و تو م با
برانگیختگی باس بروز یابد که در این صورت معموسن با اصطفحاتی همچون

سرخوشی6

یا خل سه 7نامیده می شود و همچنین ممکن ا ست به صورت آرامش تو م با اح ساس
خوشیییایندی و دلرذیری ،بروز یابد که در این صیییورت ،معموسن با نام هایی همچون
خشییینودی 8و وقار 9نامیده می شیییود .در واقي اینها همگی ابعاد مختلف هیجان لذت
1

. Pleasure principle

2.

Carr
Seligman
4. Pleasure
5. Johnson
6. Joy
7. ecstasy
8. contentment
9. serenity
3.
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ه ستند (پتر سون .)2006 ،1مفهوم لذت ،به طور کلی به دو د سته ی لذت های بدنی 2و
لذت های برتر 3قا بل تقسییییم اسیییت .لذت های بدنی از طریق حواس و حاست
فیزیولوژیک حا صل می شوند .به عنوان مثال لذت حا صل از فعالیت جن سی ،بوییدن
مح سوب می شوند .بر خفف لذت های بدنی ،لذت های برتر ،از فعالیت های پیچیده
تری حا صل می شون د و شامل اح سا ساتی همچون سعادت ،سرور ،آ سایش ،خل سه و
گرمی می باشند (سلیگمن.)2002 ،
هیجان لذت ،هم در مفهوم سازی حاست مربوط به آسیب شناسی روانی و هم در
مباحث سفمت روان ،از اهمیت ویژه ای برخوردار است .در حیطه ی آسیب شناسی
روانی و جمعیت های دارای اختفست روانشناختی ،هیجان لذت ،جزئی اساسی در
مفهوم سازی های مربوط به بعضی از اختفست ،بویژه اختفست خلقی محسوب می
شود که در تشخیص و درمان این اختفست ،باید حتمان مورد توجه متخصصین بالینی
قرار بگیرد (انجمن روانرزشکی آمریکا .)2013 ،4همچنین در مطالعات سفمت روان که
بر جمعیت بهنجار ،متمرکز هستند نیز این موضوه مورد توافق است که تجربه ی پایدار
و بادوام هیجانات مثبت از جمله لذت ،از مولفه های اساسی سفمت روان ،به شمار می
آیند (مک دونالد .)2006 ،5بنابراین دسترسی به ابزارهای معتبر ،جهت سنجش هیجان
لذت ،برای پژوهش و مداخله در هردو زمینه ی اختفست روانی در جمعیت های بالینی
و سفمت روان در جمعیت های بهنجار ،بسیار ضروری و حائز اهمیت است.
تاکنون ابزارهای مختلفی برای سنجش تجارب لذت بخش ،ساخته شده است که از
آن میان می توان به مقیاس های طراحی شده توسط راسل و آرگایل اشاره کرد (آرگایل،6
1.

Peterson
Bodily pleasures
3. Higher pleasure
4. American Psychiatric Association
5. MacDonald
6. Argyle
2.
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 .)2013یکی از مناسب ترین ابزارهایی که تاکنون در این زمینه ارائه شده است ،مقیاس
لذت اسنیت -هملیتون 1است که در سال  1995توسط اسنیت 2و همکاران معرفی شد.
از جمله ویژگی های منحصر به فرد این مقیاس نسبت به ابزارهای مشابه ماقبل خود،
به حداقل ممکن می رساند و در هر دو حیطه ی بالینی و پژوهشی قابلیت کاربرد داشت
(اسنیت و همکاران.)1995 ،
ویژگی های روانسنجی مقیاس لذت اسنیت -هملیتون تاکنون در فرهنگ های
مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شده است که از آن جمله می توان به پژوهش
های لواس و همکاران )1997( 3در فرانسه ،فرانز و همکاران )1998( 4در آلمان ،فرانکن،
راسین و موریس )2007( 5در هلند ،و ناکونزنی ،کارمودی ،موریس ،کوریان و

تریودی6

( )2010در آمریکا اشاره کرد .همچنین کاویانی و همکاران (به نقل از کاویانی ،موسوی
و محیط )1380 ،به طور مقدماتی به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه پرداخته اند
که براساس جستجوی پژوهشگر پژوهش حاضر ،گزارش رسمی آن در قالب مقاست
ماپ شده ی داخلی ،ارائه نشده است .البته در پژوهش کاویانی ،کامیار و میرسراسی
( )1379روایی همزمان این پرسشنامه با نمونه ای محدود از آزمودنی های دارای اختفل
افسردگی ،به طور ضمنی مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شده است ،اما براساس
جستجوی پژوهشگر این پژوهش  ،اطفعات مربوط به روایی و پایایی این پرسشنامه با
حجم نمونه ی مناسب ،در میان جمعیت خیربالینی و نیز در پژوهشی مستقل ،تاکنون در
ایران مورد بررسی قرار نگرفته است .بنابراین هدف پژوهش حاضر ،بررسی پایایی و
روایی مقیاس لذت اسنیت -هملیتون در دانشجویان می باشد .همچنین در این پژوهش،
1.

Snaith-Hamilton Pleasure Scale
Snaith
3. Loas et al
4. Franz et al
5. Franken, Rassin & Muris
6. Nakonezny, Carmody, Morris, Kurian & Trivedi
2.
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این بود که در سنجش توانایی کسب لذت ،تأ یر مولفه های جنسیتی ،فرهنگی و سنی را
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ارتباط برخی از متغیرهای دموگرافیک با متغیرهای مربوط به ابزارهای مورد سنجش در
پژوهش حاضر ،مورد بررسی قرار گرفته است.

جامعه ی آماری و روش نمونه گیری
در این پژوهش ،جامعه ی آماری ،عبارت بود از کلیه ی دانشجویان مقطي کارشناسی
دانشگاه اصفهان .جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی مند مرحله ای استفاده
شد .بدین ترتیب که از بین دانشکده های دانشگاه اصفهان ،سه دانشکده به تصادف،
انتخاب و از بین رشته های تحصیلی مقطي کارشناسی هریک از این دانشکده ها دو رشته
به تصادف ،انتخاب گردید .سرس از میان دانشجویان رشته های انتخاب شده ،تعداد 294
نفر به تصادف ،انتخاب شدند.
ابزار
الف :مقیاس لذت اسنیت -همیلتون ( .)SHAPSمقیاس لذت اسنیت -هملیتون
دارای  14عبارت است که ظرفیت و توانایی کسب لذت را می سنجد .پاسخگو با خواندن
هرعبارت ،در یک طیف مهارگزینه ای ،میزان موافقت یا مخالفت خود را با هرعبارت،
نشان می دهد (کاویانی و همکاران .)1380 ،مولفان ،دو نوه نمره گذاری لیکرت و
دونمره ای را پیشنهاد کرده اند .در نمره گذاری لیکرت ،نمرات ،بین  0تا  42و در روش
دو نمره ای ،بین  0تا  14می تواند نوسان داشته باشد .در این مقیاس ،نمره ی پایین تر،
نشانگر توانایی باستر در کسب لذت است (کاویانی و همکاران .)1380 ،در پژوهش
کاویانی و همکاران ( )1379در جمعیت بیماران افسرده ،ضریب همبستگی این پرسشنامه
با پرسشنامه ی افسردگی بک 0/80 ،و با پرسشنامه ی ناامیدی بک  0/73محاسبه شد.
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ب :پرسشنامه ی شادکامی آکسفورد ( .)OHQپرسشنامه ی شادکامی آکسفورد،1
در سال  1989توسط آرگایل ،مارتین و کراسلند 2با معکوس کردن مواد مقیاس افسردگی
بک ،ساخته شد و در سال  2002آرگایل و هلیز ،3این پرسشنامه را مورد بازنگری قرار
گذاری می شود .حداقل نمره ی هرآزمودنی  0و حداکثر آن  87می باشد (علی پور و
نوری 1385 ،کاشدان .)2004 ،4در هنجاریابی عابدی ،میرشاه جعفری و لیاقتدار ()1385
آلفای کرونباخ  0/85و ضریب بازآزمایی  0/72برای این پرسشنامه محاسبه شد .همچنین
در پژوهش مذکور ،روایی همزمان این پرسشنامه از طریق همبستگی با پرسشنامهی
شادکامی فوردایس ،محاسبه شد که میزان آن  0/73بود .در پژوهش حاضر نیز پایایی این
پرسشنامه به دو روش آلفا و دو نیمه سازی محاسبه شد که مقادیر آن به ترتیب عبارت
بود از  0/94و .0/85
ج :پرسشنامه ی افسردگی بک ( .)BDIپرسشنامه ی افسردگی بک ،5شامل 21
گروه جمله اسییت که هرگروه شییامل  4گزینه می باشیید .نمره ی جمفت ،بین  0تا 3
متغیر اسیییت و مجموه امت یاز ها می توا ند بین  0تا  63متغیر باشییید ( کاو یانی و
همکاران .) 1380،نمره ی آزمودنی در این پرسشنامه ،نشانگر سطوح شدت نشانه های
افسییردگی ،در طول یک هفته ی گذشییته اسییت (سویباند و سویباند .)1995 ،6رجبی،
عطاری و حقیقی ( )1380آلفای کرونباخ  0/87و ضریب پایایی دونیمه سازی  0/83را
برای این پرسییشیینامه ،به دسییت آوردند .کاویانی ،صیییفوریان ،شییریفی و ابراهیم خانی
( )1388به ضییریب پایایی آزمون باز آزمون  0/77برای پرسییشیینامه ی افسییردگی بک،
دسییت یافتند .همچنین در پژوهش مذکور ،روایی صییوری و محتوایی این پرسییشیینامه
1.

Oxford Happiness Questionnaire
Argyle, Martin & Crossland
3. Hills
4. Kashdan
5. Beck Depression Inventory
6. Lovibond & Lovibond
2.
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دادند .این مقیاس ،دارای  29ماده است که بر اساس طیف مهار درجه ای از  0تا  3نمره

٩۶
بررسی پایایی و روایی مقیاس لذت اسنیت -همیلتون در دانشجویان

مورد بررسیییی و تأیید قرار گرفت و روایی همزمان آن از طریق همبسیییتگی معنادار با
ارزیابی کمی به دسییت آمده از مصییاحبه ی بالینی ،تأیید شیید .در پژوهش حاضییر نیز
پایایی این پرسییشیینامه ،به دو روش آلفای کرونباخ و دو نیمه سییازی محاسییبه شیید که
روش تحلیل داده ها
داده های پژوهش حاضر ،با استفاده از نسخه های  21نرم افزارهای  SPSSو
 AMOSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای بررسی ارتباط متغیرهای دموگرافیک
شامل جنسیت و وضعیت تأهل ،با متغیرهای پژوهش ،از همبستگی دورشته ای نقطه ای
استفاده شد .برای بررسی پایایی مقیاس لذت اسنیت -همیلتون از روش های آلفای
کرونباخ و دونیمه سازی استفاده شد .همچنین روایی این مقیاس در دو شاخص روایی
همزمان ،از طریق محاسبه ی ضریب همبستگی پیرسون با پرسشنامه ی شادکامی
آکسفورد و روایی واگرا از طریق محاسبه ی ضریب همبستگی پیرسون با پرسشنامه ی
افسردگی بک ،محاسبه شد .روایی عاملی این ابزار نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی
و براساس مدل سازی معادست ساختاری ،انجام شد.

يافته ها
میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنی ها در سه متغیر لذت ،شادی و
افسردگی ،به تفکیک جنسیت و وضعیت تأهل در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنی ها به تفکیک جنسیت و وضعیت تأهل
میانگین
شاخص
آزمودنی
زن

مجرد

انحراف استاندارد

لذت

شادی

افسردگی

لذت

شادی

افسردگی

9/41

39/95

13/48

5/00

15/44

9/42
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مقادیر آن به ترتیب عبارت بود از  0/89و .0/83
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مرد

زن و مرد)

کل (مجموه

کل

9/49

40/71

13/09

4/93

15/59

9/61

مجرد

11/64

41/70

11/72

4/73

15/12

9/47

متأهل

11/14

47/85

10/28

6/81

10/79

12/69

کل

11/60

42/14

11/61

4/87

14/89

9/67

مجرد

10/24

40/60

12/83

5/01

15/31

9/46

متأهل

10/02

44/32

11/39

5/00

15/30

10/55

کل

10/20

41/19

12/60

5/00

15/34

9/64

همانطور که در جدول  1مفحظه می شود ،در هرسه متغیر لذت ،شادی و
افسردگی ،بین نمرات دو جنس ،تفاوت های بسیار جزئی دیده می شود .بر این اساس،
با توجه به نحوه ی نمره گذاری ابزارهای پژوهش ،سطح لذت زنان تاحدی باستر از
مردان می باشد ولی سطح شادی مردان ،اندکی باستر و سطح افسردگی آن ها تاحدی
پایین تر از زنان می باشد .در میان آزمودنی های زن ،بین نمرات لذت زنان مجرد و
متأهل ،تفاوت بارزی مفحظه نمی شود ،اما سطح شادی زنان متأهل ،باستر و سطح
افسردگی آن ها پایین تر از زنان مجرد می باشد .در میان آزمودنی های مرد ،بین نمرات
لذت مردان مجرد و متأهل ،تفاوت بارزی دیده نمی شود ،اما سطح شادی مردان متأهل
باستر و میزان افسردگی آن ها به میزان اندکی پایین تر از مردان مجرد است .همچنین
صرف نظر از جنسیت ،بین نمرات لذت افراد مجرد و متأهل ،تفاوت بارزی دیده نمی
شود ،اما نمرات شادی افراد متأهل ،باستر و نمرات افسردگی آن ها اندکی پایین تر از
نمرات افراد مجرد است .البته صرف تفاوت های مشاهده شده در یافته های توصیفی،
لزومان نشانگر وجود ارتباط معنادار بین متغیرهای جنسیت و تأهل با نمرات آزمودنی ها
نیست .بنابراین به منظور بررسی رابطه ی بین جنسیت و وضعیت تأهل با متغیرهای
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متأهل

9/82

43/69

11/58

4/69

16/01

10/31

٩٨
بررسی پایایی و روایی مقیاس لذت اسنیت -همیلتون در دانشجویان

لذت ،شادی و افسردگی ،از همبستگی دو رشته ای  -نقطه ای استفاده شده که نتایج آن
در جدول  2ارائه شده است.

شادی و افسردگی
متغیرهای پژوهش
لذت

شادی

افسردگی

متغیرهای جمعیت شناختی
جنسیت
وضعیت تأهل

همبستگی

0/18

0/03

0/06

معناداری

0/00

0/51

0/25

همبستگی

0/01

0/08

0/05

معناداری

0/80

0/13

0/35

همانطور که در جدول  2مفحظه می شود ،تنها رابطه ی معنادار بین متغیرهای
دموگرافیک مورد بررسی و متغیرهای پژوهش ،رابطه ی بین جنسیت و لذت است .براین
اساس ،تفاوت مشاهده شده بین نمرات لذت مردان و زنان که نشانگر سطح بهتر لذت،
در زنان بود ،معنادار تلقی شده و تأیید می گردد.
نتایج مربوط به میانگین ،انحراف استاندارد و همسانی درونی آیتم های مهارده
گانه ی مقیاس لذت اسنیت -همیلتون به همراه ضرایب آلفا و دو نیمه سازی برای کل
مقیاس ،در جدول 3ارائه شده است.
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جدول  . 2نتايج ضريب همبستگی دو رشته ای نقطه ای بین متغیرهای جنسیت و تأهل با لذت،
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جدول . 3میانگین ،انحراف استاندارد و همسانی درونی آيتم های مقیاس لذت اسنیت -همیلتون و
ضرايب آلفا و دو نیمه سازی کل مقیاس
شاخص
استاندارد

میانگین

انحراف

همبستگی با نمره ی کل

 .1از برنامه های تلویزیونی و رادیویی دلخواهم،لذت می برم.

0/99

0/80

*0/33
 .2از بودن با خانواده و دوستان نزدیکم لذت می برم.

0/52

0/61

*0/55
.3از سرگرمی ها و اوقات فراختم لذت می برم.

0/85

0/72

*0/52
.4قادر هستم از خذای دلخواهم لذت ببرم.

0/62

0/68

*0/58
.5از یک حمام گرم یا دوش گرفتن لذت می برم.

0/67

0/64

* 0/50
. 6از بوی خوش گلها یا بوی نسیم تازه ی دریا یا نان داغ
تازه لذت می برم.

0/59

0/76

*0/43
.7از دیدن مهره ی خندان مردم لذت می برم.

0/83

0/71

*0/61
 .8وقتی به سر و وضي ظاهرم رسیده ام از این که خوش پوش
به نظر می آیم لذت می برم.

0/46

0/67

*0/48
 .9از خواندن یک کتاب ،مجله یا روزنامه
لذت می برم.

1/04

0/66

*0/50
 .10از یک استکان مای یا قهوه و یا نوشیدنی مورد عفقه ام
لذت می برم.
*0/47

0/71

0/73
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آیتم ها

١٠٠
بررسی پایایی و روایی مقیاس لذت اسنیت -همیلتون در دانشجویان

 -11از میزهای جزئی مثل یک روز بهاری درخشان یا از تلفن
کردن به یک دوست لذت می برم.

0/79

0/65

*0/50
 .12می توانم از یک منظره یا مشم انداز زیبا لذت ببرم.

0/59

0/59

 .13از کمک کردن به دیگران لذت می برم.

0/64

0/62

*0/55
 .14زمانیکه از دیگران تعریف و تمجید می شنوم،لذت می برم.

0/95

0/66

*0/40
آلفای کرونباخ = 0/76
ضریب پایایی دو نیمه سازی = 0/75
*P= 0/00

همانطور که در جدول  3مفحظه می شود ،همبستگی تمام  14آیتم مقیاس لذت
اسنیت -همیلتون ،با نمره ی کل این مقیاس ،معنادار است .بیشترین میزان همبستگی،
مربوط می شود به آیتم  7و کمترین میزان همبستگی مربوط به آیتم  1است .باسترین
میانگین کسب نمره مربوط می شود به آیتم  9که با توجه به نحوه ی نمره گذاری مقیاس،
می توان نتیجه گرفت که آزمودنی ها کمترین میزان کسب لذت را در رابطه با موضوه
مورد سنجش در این آیتم تجربه می کنند .همچنین پایین ترین میانگین کسب نمره ،به
آیتم  8مربوط می شود که نشان می دهد آزمودنی ها بیشترین میزان کسب لذت را در
ارتباط با موضوه مورد سنجش در این آیتم تجربه می کنند .در مورد پایایی کل مقیاس،
با توجه به ضرایب آلفای کرونباخ و دو نیمه سازی می توان گفت که این مقیاس از
پایایی قابل قبولی برخوردار است.
برای بررسی روایی همزمان و روایی واگرای مقیاس لذت اسنیت -همیلتون،
همبستگی نمرات این پرسشنامه به ترتیب با نمرات پرسشنامه ی شادکامی آکسفورد و
پرسشنامه ی افسردگی بک ،محاسبه شد که نتایج آن در جدول  4ارائه شده است.
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جدول .4همبستگی نمرات مقیاس اسنیت-همیلتون با نمرات پرسشنامه ی شادکامی آکسفورد و
پرسشنامه ی افسردگی بک
مقیاس ها

1

افسردگی

شادکامی آکسفورد

بک
*P= 0/00

همانطور که در جدول 4مفحظه می شود ،با در نظر گرفتن نحوه ی نمره گذاری
مقیاس ها بین نمرات لذت و شادی ،همبستگی مستقیم معناداری وجود دارد که نشانگر
تأیید روایی همزمان همگرای مقیاس اسنیت -همیلتون می باشد .همچنین بین نمرات
لذت و افسردگی ،همبستگی معکوس معنادار وجود دارد که نشانگر تأیید روایی همزمان
واگرای مقیاس اسنیت -همیلتون می باشد.
ا سنیت و همکاران ( ،)1995مهار عامل را برای این پر س شنامه در نظر گرفتند که
عبارت بود از :عفیق و سییرگرمی (آیتم های  3 ،1و  ،)9تعامل اجتماعی (آیتم های -2
 ،)14 -13 -8 -7تجربه ی حسییی (آیتم های  )12 -11 -6 -5و خوراک و نوشیییدنی
(آیتم های  4و  .)10بنابراین در این پژوهش ،روایی عاملی این ابزار به شیییوه ی تحلیل
عاملی تأییدی و با ا ستفاده از مدل سازی ساختاری مورد برر سی قرار گرفت که نتایج
آن در جدول  ،5ارائه شده است.
جدول .5وضعیت شاخص های برازش برای مدل عاملی تأيیدی پرسشنامه ی اسنیت -همیلتون
شاخص های برازش

مقدار آماره

سطط اابل ابول

وضطعیت مدل

پژوهش
CMIN
NFI
TLI

*0/40

مقییدار کییای اسیییکوئر جییدول

برازش

 -1الزم به ذکر است که عالمت منفی در این جدول ،بدلیل نحوه ی متفاوت نمره گذاری در مقیاس های
مربوطه می باشد که در قسمت معرفی ابزارها توضیح داده شد و به معنای همبستگی معکوس بین
متغیرهای پژوهش نیست.
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* -0/24

اسنیت -همیلتون

*0/21

١٠٢
بررسی پایایی و روایی مقیاس لذت اسنیت -همیلتون در دانشجویان

CFI
RMSEA

0/99

 ( 0عدم برازش) تا ( 1برازش کا مل)

برازش
1

 ( 0عدم برازش) تا ( 1برازش کا مل)

برازش
برازش
0/00

کمتر از 0/05

برازش
* P = 0/52

همانطور که در جدول 5مفحظه می شیییود ،معناداری آماره ی خی دو ،مقادیر باستر از
 0/90برای شییاخص نرم شییده ی برازندگی ( ،)NFIشییاخص تاکر -لویز ( )TLIو
شییاخص برازندگی تطبیقی ( )CFIو مقدار کمتر از  0/05برای شییاخص ریشییه ی
م یانگین مرب عات خ طای برآورد ( ،)RMSEAنشیییانگر برازش مطلوب مدل عاملی
تأییدی پرسییشیینامه ی اسیینیت -همیلتون اسییت (شییوماخر و لومکس .)1388 ،بنابراین
روایی عاملی این پر س شنامه نیز برا ساس همان عوامل ارائه شده از جانب مؤلفان آن،
تأیید می شود.

نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی پایایی و روایی مقیاس اسنیت -همیلتون در جمعیت
دانشجویان بود .نتایج این پژوهش ،حاکی از تأیید پایایی و روایی این مقیاس در مند
شاخص مختلف پایایی و روایی بود .این نتایج با نتایج پژوهش کاویانی و همکاران
( )1379همسو است که به همبستگی معنادار بین نمرات مقیاس اسنیت -همیلتون و
نمرات پرسشنامه ی افسردگی بک ،در میان بیماران افسرده دست یافته بودند .منتها در
پژوهش مذکور ،میزان ضریب همبستگی بین این دو مقیاس بسیار باستر از ضرایب به
دست آمده در این پژوهش بود .البته در پژوهش کاویانی ( )1379ضریب پایایی و نیز
محاسبات مربوط به روایی همزمان برای این مقیاس ،گزارش نشده بود.
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یافته های پژوهش حاضر همچنین با پژوهش ناکونزنی و همکاران ( ،)2010از
جهات مختلفی ،همسویی دارد .در پژوهش مذکور ،میزان همبستگی مقیاس اسنیت-
همیلتون با مندمقیاس ویژه ی سنجش نشانگان افسردگی ،بین  0/49تا  0/56محاسبه
با مقیاس همسویی که مختص سنجش لذت بود 0/65 ،محاسبه شده بود که روایی
همگرای این مقیاس را تأیید می نمود .بنابراین مفحظه می شود که در پژوهش ناکونزنی
و همکاران ( )2010نیز میزان ضرایب مربوط به روایی همزمان همگرا و واگرا نسبت به
این پژوهش ،در حد باستری قرار دارد .این موضوه ممکن است ناشی از حجم نسبتان
پایین نمونه ی این پژوهش نسبت به پژوهش مذکور باشد .همچنین در پژوهش ناکونزنی
و همکاران ( ،)2010ضریب آلفای کرونباخ  0/90برای این مقیاس به دست آمده بود که
نشانگر همسانی درونی باس و پایایی قابل قبول این ابزار بود .منتها در پژوهش مذکور،
آیتم  11بیشترین میزان همبستگی و آیتم  5کمترین میزان همبستگی را با نمره ی کل
داشت ولی در پژوهش حاضر ،آیتم  7دارای بیشترین میزان همبستگی و آیتم  1دارای
کمترین میزان همبستگی با نمره ی کل مقیاس بود .یکی از وجوه شباهت جالب توجه
بین نتایج این پژوهش با پژوهش ناکونزنی و همکاران ( )2010در این بود که در هردو
پژوهش ،آیتم  9دارای بیشترین میانگین نمره ی اکتسابی بود که این موضوه نشان می
دهد احتماسن از میان موضوعات مختلف مرتبط با لذت که در این پرسشنامه مورد سنجش
قرار گرفته است ،عموم افراد ،کمترین میزان لذت را از فعالیت هایی همچون مطالعه،
کسب می کنند .با اینحال بین دو پژوهش ،در پایین ترین میانگین نمره ی اکتسابی،
تفاوت وجود دارد ،به طوری که در پژوهش ناکونزنی و همکاران ( )2010آیتم های ،5
 10و  13مشترکان (با میانگین مساوی تا سه رقم اعشار) دارای کمترین نمره ی اکتسابی
بودند ولی در پژوهش حاضر ،آیتم  8دارای کمترین میانگین نمره ی اکتسابی بود .این
یافته نشان می دهد که در میان جمعیت مورد بررسی در این پژوهش ،خوش پوشی و
جذاب جلوه کردن در نظر دیگران ،از مهمترین منابي کسب لذت در درجات باس محسوب
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شد که روایی واگرای این مقیاس را تأیید می کرد و همچنین میزان همبستگی این مقیاس

١٠۴
بررسی پایایی و روایی مقیاس لذت اسنیت -همیلتون در دانشجویان

می شود ،در حالیکه در نمونه ی آمریکایی ،فعالیت هایی همچون دوش گرفتن ،نوشیدن
مای یا قهوه و کمک به دیگران از مهمترین منابي کسب لذت در درجات باس محسوب
می شده است .و سرانجام این نکته قابل ذکر است که مهار عامل معرفی شده توسط
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی ارتباط متغیرهای دموگرافیک با متغیرهای لذت،
شادی و افسردگی نبود ولی همانطور که در قسمت یافته ها نشان داده شد ،نتایج این
پژوهش ،حاکی از ارتباط معنادار جنسیت با سطح لذت جمعیت مورد بررسی در این
پژوهش می باشد .بر این اساس ،سطح لذت زنان ،به طور معناداری باستر از مردان است.
این یافته با نتایج به دست آمده توسط اسنیت و همکاران ( )1995و ناکونزنی و همکاران
( )2010همسو نمی باشد ،زیرا در پژوهش های مذکور ،روابط جنسیت و سایر متغیرهای
دموگرافیک با نتایج مقیاس لذت اسنیت -همیلتون ،معنادار به دست نیامده است .البته
ویژگی منحصر به فرد و جدید پژوهش حاضر نسبت به بسیاری از پژوهش های پیشین
در این است که این پژوهش به طور اختصاصی به بررسی مولفه های روانسنجی این
مقیاس در جمعیت دانشجویان بهنجار پرداخته است .بنابراین این یافته می تواند زمینه
ی مناسبی را برای بررسی های بیشتر در جهت تبیین نقش جنسیت در هیجان لذت در
جمعیت دانشجویان ،فراهم آورد .مطمئنان با توجه به محدودیت پیشینه ی پژوهشی در
این زمینه ،اظهار نظر قطعی در مورد این موضوه ،نیازمند انجام پژوهش های بیشتری
می باشد.
یکی از مهمترین محدودیت های این پژوهش ،روش نمونه گیری آن بود .با توجه
به اینکه در پژوهش حاضر نقش متغیرهای دموگرافیک نیز مورد بررسی قرار گرفته بود،
بهتر بود که از روش های نمونه گیری نسبتی برای کنترل نسبت های جنسیت و تأهل
در جمعیت مورد بررسی ،استفاده می شد .همچنین بهتر بود عفوه بر جمعیت بهنجار،
بخشی از جمعیت بالینی ،مخصوصان بیماران افسرده نیز در نمونه ی این پژوهش ،قرار
می گرفتند تا امکان بررسی روایی تشخیصی و ارائه ی نقطه ی برش برای این مقیاس،
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اسنیت و همکاران ( ،)1995در این پژوهش نیز بدون هیچ تغییری ،تأیید گردید.

١٠۵
رویش روان شناسی ،سال هفتم ،شماره ،4شماره پیاپی  ،25تابستان ،1397تیر
Rooyesh-e-Ravanshenasi, Vol.7 (4), Summer2018

فراهم آید .پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی ،ویژگی های روانسنجی این پرسشنامه
با جمعیت بیشتر و نیز (با همکاری مراکز مشاوره ی دانشگاه ها) با پوشش دادن به هردو
جمعیت بالینی و بهنجار در جامعه ی دانشجویان ،انجام گیرد.
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