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بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس سالمت روانی مثبت در بافت فرهنگی و نمونه ای از 

 جامعه ایرانی

  علی فتحی آشتیانی ، پریسا درفشی ، نفیسه حشمتی موالئی

 چکیده

روایی واگرا و هدف اصلی این پژوهش بررسی ویژگی هاي روانسنجی مقیاس سالمت روانی مثبت، شامل همسانی درونی، پایایی بازآزمایی، 

به همین منظور ابتدا سواالت این مقیاس به فارسی ترجمه شده و سپس از طریق ترجمه  .روایی همگرا، در فرهنگ و جامعه ي ایرانی بود

جامعه مورد مطالعه، افراد با حداقل . مجدد سواالت از فارسی به انگیسی و مقایسه آن با متن اصلی از صحت ترجمه اطمینان حاصل شد

نفر که داراي مالک هاي ورود به نمونه  1   سال و ساکن شهر تهران بودند، که از بین آن ها 3 تا  1 یالت دیپلم در محدوده سنی تحص

، پرسشنامه (PMH)از شرکت کنندگان خواسته شد، مقیاس سالمت روانی مثبت . بودند به روش نمونه گیري در دسترس، انتخاب شدند

پایایی . را تکمیل کنند( BDI)و پرسشنامه افسردگی بک ( DASS)یاس افسردگی، اضطراب، استرس ، مق(OHI)شادکامی آکسفورد 

روایی همگرا و . مقیاس سالمت روانی مثبت در حد رضایت بخش مورد تایید قرار گرفت( α=83/1)و همسانی درونی ( r=1/ 3)بازآزمایی 

پیرسون نشان داد، بین مقیاس سالمت روانی مثبت و پرسشنامه  تگیضریب همبس. واگرا از طریق محاسبه ضرایب همبستگی بررسی شد

و بین مقیاس سالمت روانی مثبت و پرسشنامه افسردگی بک  (r=88/1)شادکامی آکسفورد، همبستگی مثبت معنادار وجود دارد

، (r=36/1)منفی معنادارهمبستگی  ،DASSهمچنین بین مقیاس سالمت روانی مثبت و مقیاس و( r=1/ 3)همبستگی منفی معنادار

بر اساس نتایج این پژوهش، مقیاس . ي مقیاس سالمت روانی مثبت را تایید می کننداین نتایج، داشتن روایی همگرا و واگرا. وجود دارد

ی برخوردار سالمت روانی مثبت براي سنجش این سازه با توجه به فرهنگ متفاوت ایران نیز در نمونه هاي ایرانی، از پایایی و روایی کاف

  . است

 .مقیاس سالمت روانی مثبت، اعتبار، روایی: واژگان کلیدی
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Abstract 

The present study aimed to evaluate the psychometric properties of the Positive Mental Health (PMH) 

scale, including internal consistency, test-retest reliability, divergent validity, and convergent validity, 

in the culture and society of Iran. Items of the scale were first translated into Persian and retranslated 

from Persian into English; comparison of the latter with the original text ensured the accuracy of the 

translation. Sample population consisted of individuals with a minimum education level of high 

school diploma within the age range of 19-35 years, who lived in Tehran city. In total, 130 individuals 

who met the inclusion criteria were selected via convenience sampling. Participants were asked to 

complete the PMH scale, Oxford Happiness Inventory (OHI), Depression, Anxiety, Stress Scale 

(DASS), and Beck’s Depression Inventory (BDI). Test-retest reliability (r=0.83) and internal 

consistency (α=0.78) of the PMH scale were confirmed. In addition, convergent validity and divergent 

validity were assessed through the calculation of correlation-coefficients. Pearson’s correlation-

coefficient showed a significant positive correlation between PMH and OHI (r=0.77), and significant 

negative correlations between PMH and BDI (r=0.63), as well as PMH and DASS (r=0.64). Results of 

the study confirmed the convergent and divergent validity of the PMH scale. Furthermore, reliability 

and validity of PMH were observed to be sufficient for measuring this construct in the Iranian culture 

and samples. 
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 مقدمه

اکنون هدف ضمنی بیشتر  شاد کردن مردم است تا . است سالمت روانی مثبت، موضوع جدیدي است که به تازگی بوجود آمده

سالمت روانی یک موضوع فردي و همچنین یکی از  .(3 1 ، فالیسارد) تنها این موضوع که مردم با رنج خود کنار بیایند

محیط اجتماعی و فرهنگ ممکن است منجر به . باشدتر مربوط به شرایط ذهنی فرد میهاي انسانی است و به طور دقیقارزش

ا سالمت روانی مثبت، ب. (133 ،  جاهودا)باشد بیماري یا سالمت شود، اما کیفیت آن، ویژگی منحصر به فرد هر شخص می

به طور مثال، در تحقیقی که درمورد رابطه بین رفاه و سالمت روانی مثبت در . تواند در ارتباط باشدهاي دیگري نیز میمولفه

از رفاه وجود ندارد و تفاوتهاي فرهنگی در ادراک از  سنگاپور انجام شده است، چنین مطرح شده است که هیچ تعریف جهانی

مفهوم روانی رفاه، سازه چند بعدي از عاطفه مثبت، . هی بیشتر اندازه گیري آن را محدود کندهاي اجتماعی و رفارفاه و زمینه

رضایت و عملکرد روانی است، در حالیکه رفاه اجزاي عملیاتی و روانی مثبت ترکیبی از این و مهارتهاي مورد نیاز براي رسیدن 

WHO)ر تعریف سالمت سازمان بهداشت جهانی بعد مثبت سالمت روانی که د .(  1 ، واینگارکار)به آنها است 
تاکید ( 6

 "حالت کامل بهزیستی جسمی، ذهنی و اجتماعی است و نه صرفا غیاب بیماري و معلولیت،سالمتی":شود، چنین استمی

سالمت روانی به طور سنتی به عنوان فقدان همان طور که اشاه شد در گذشته، (. 3 1 ،3ري،جایاراماناورپانا،واچون،مک)

. شد که از لحاظ روانی سالم هستندشدند و یا فرض میافراد یا بیمار روانی محسوب می. شده است بیماري روانی تعریف می

نگر که طرفداران زیادي را در بین محققان به خود اختصاص داده است، به جاي تمرکز صرف بر امروزه در روانشناسی مثبت

ید، عقل، خالقیت، تفکر در مورد آینده، جسارت، معنویت، مسؤلیت و ثبات قدم، هاي آسیب شناختی، بر مسائلی چون ام جنبه

شود، بلکه پویایی، بالندگی و معنادار  بدین ترتیب سالمت روان دیگر به معناي عدم وجود اختالل تلقی نمی. گردد تأکید می

بنابراین، عناصر سالمت روانی (.  38  نی،چراغی، عریضی، فراها)رود هاي مهم سالمت روان به شمار می بودن زندگی از مالک 

در این . توانند به طور همزمان وجود داشته باشند، این مفاهیم مستقل اما همبسته دیده می شوندمثبت و مشکالت روانی می

حقیقات هاي کامل از سالمت روانی الزم هستند و باید در ت دیدگاه، هم سالمت روانی مثبت و هم اختالل روانی، براي ارزیابی

این عقیده که لذت و خوشی با عاطفه : هاي سالمت روانی مثبت، دو نظریه رایج استدر حوزه مربوط به مؤلفه. ادغام شوند

مثبت و رضایت باال از زندگی سر و کار دارد، در حالیکه عقیده دیگري که مبتنی بر سالمت است، متمرکز بر کارکرد بهینه فرد 

نظر گرفتن هر دو رویکرد، سالمت روانی مثبت را می توان به صورت وجود سالمت کلی  با در. در زندگی روزمره است

توان مشخصات ویژه سالمت روانی را با ابزارهاي خاصی اندازه گیري که می در حالی. احساسی، روانی و اجتماعی، تعریف کرد

شوند که هم به سالمت روانی شامل سواالتی میابعاد چندگانه سالمت روانی مثبت را می سنجند یا  هاي جامع کرد، پرسشنامه

GHQشوند مانند پرسشنامه سالمت عمومی شناسی روانی مربوط میمثبت و هم به آسیب
3
مقیاس سالمت روانی مثبت  .((

تک بعد بودن این . محور ساخته شده است براي اندازه گیري سالمت روانی مثبت با پرسشنامه مختصر، تک بُعدي و شخص

براي انتخاب اولیه سوال هاي مقیاس سالمت روانی . کنددهد که این مقیاس مفهوم یکتایی را اندازه گیري میرا میاطمینان 

PMH)مثبت 
سواالت مطابق با تعریف کلی . از چندین معیار براي فرمول بندي و محتواي سواالت استفاده شده است (8

االت شخص محور بر ثبات الگوهاي ویژگی کلی شخص در سو. سالمت روانی مثبت، بین موقعیتی و شخص محور هستند

. کنندهاي مشخص تأکید میها تأکید دارند، در حالیکه سواالت رفتار محور بر الگوي رفتاري در موقعیتبسیاري از موقعیت

براي اندازه گیري عوامل درونی سالمت روانی مثبت، مانند عوامل هیجانی (  PMH)عالوه بر این، مقیاس سالمت روانی مثبت 

                                                           
1
 Falissard 

2
 Jahoda 

3 Vaingankar 
4
 World Health Organization 

5
 Orpana, Vachon,  Dykxhoorn, McRae, Jayaraman 

 
6 General Health Questionnaire 
7 Positive Mental Health-Scale 
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مقیاس، تک بعدي،  این. شناختی، در مقایسه با عوامل بیرونی، مانند حمایت اجتماعی و همکاري، ساخته شده استو روان

 (PMH)سالمت روانی مثبت  براي ساخت مقیاس. خودگزارشی، کوتاه، آسان براي پاسخ دهی و حساس نسبت به تغییر، است

، لوتز و همکاران، سوال هایی را از مجموعه سواالت خودشان و از چهار منبع  به زبان آلمانی، استفاده کردند که معیارهاي 

TPF)پرسشنامه شخصیت خودشان )کردند انتخاب را برآورده می
FPI) ، پرسشنامه شخصیت فرایبورگ( 

، مقیاس سالمت ( 

SMH)روانی 
سوال کاهش  1نسخه نهایی که لوتز و همکاران ارائه کردند به (. 6(BQW) نامه سالمت روانی برنیسپرسش ،( 

نسخه قبلی مقیاس سالمت روانی . بندي شده اندرتبه( درست) 6تا ( نادرست)  کاهش یافته است که در مقیاس لیکرت از 

تحلیل طیف . و هراس اجتماعی است ترین پیش بینی کننده هاي بهبود فوبیاي اختصاصیاز جمله مهم( (PMHمثبت 

هاي بهبود در فوبیاي اختصاصی، نشان داده است که عوامل حمایتی، به خصوص سالمت روانی  کننده  بینی  اي از پیش گسترده

هاي پذیري و ویژگیدیگر عوامل حمایتی، عوامل آسیب. مثبت و رضایت از زندگی در خط پایه پیش بینی کننده بهبود هستند

در یک مدل رگرسیون چند متغیره، پس از تعدیل . بینی نمی کنند اختصاصی در خط پایه، تغییر فوبیاي خاص را پیش فوبیاي

کننده بهبود  بینی پیش بینی کننده هاي برجسته بهبود، نشان داده شده است که سالمت روانی مثبت نیرومندترین پیش 

کنند و نه تنها بر پیشگیري در مورد عوامل بیماري زاي مت را تأیید میهاي ارتقاي سالاین نتایج برنامه. هراس اجتماعی است

عالوه بر این، مشاهده شده است که . سالمت زا نیز متمرکز هستند سنتی و اختالالت روانی تمرکز دارند، همچنین بر عوامل

 درمانی در بیماران است و امید به دریافت پاداش، پیش بینی کننده موفقیت رفتار( PMH)مقیاس سالمت روانی مثبت 

 .(3 1 لوکت و همکاران،)

سالگی ادامه دارد  3 دانست که از پایان نوجوانی تا تقریبا  تر از مراحل پیشین می اریکسون، جوانی را طوالنی

ه عنوان شویم و ب هاي شبه والدین، مانند دانشگاه، مستقل می در این دوره از والدین و نهاد(. سال 3 تا  1 بزرگسالی اولیه )

دهیم و روابط صمیمانه برقرار  کنیم، کارهاي ثمربخش انجام می تري عمل می بزرگساالن پخته و مسئول، به صورت خودگردان

نیروي اساسی در این . توانیم هویت خود را در دیگري ادغام کنیم، بدون اینکه در این بین، آنرا از دست بدهیم کنیم و می می

شولتز و شولتز به نقل از سید )شود ی به صمیمیت در این مرحله، منجر به انزوا میعدم دستیاب. مرحله عشق است

ي رشدي مشخص باشند  کننده، این بود که در یک دوره ي سنی مشخص براي افراد شرکت دلیل انتخاب بازه(. 16  محمدي،

ي رشدي، بنا بر اهمیت دوران جوانی و ها هاي متفاوت دوره بر ویژگی تا میزان اثرگذاري متغیر سن و سال، کاهش یابد و بنا

 .سال، انتخاب گردیده است 3 تا  1 ي سنی  اینکه جمعیت کثیري از کشور ایران جوان است، بازه

تواند بر کیفیت زندگی افراد بگذارد، لذا وجود مقیاسی براي  با توجه به اهمیت موضوع سالمت روان و اثراتی که می

نمونه هاي انجام شده در برخی   با توجه به وجود اعتبار و روایی مطلوب این مقیاس در. رسد  سنجش آن ضروري به نظر می

از کشورها،  هدف از انجام این پژوهش بررسی اعتبار و روایی مقیاس سالمت روانی مثبت در بافت فرهنگی کشور ایران بوده 

 .است

 روش 

 .استنوع مطالعه، بررسی ویژگی هاي روانسنجی یک پرسشنامه بوده 

سال و ساکن تهران بودند که از بین آن  3 تا  1 جامعه مورد مطالعه افراد با حداقل تحصیالت دیپلم و در بازه سنی 

نفر که داراي مالک هاي ورود به نمونه بودند به روش نمونه گیري در دسترس، انتخاب شدند و به پرسشنامه هاي 1  ها 

                                                           
1
 Trierer Personality Inventory(TPF) 

2
 Freiburg Personality Inventory(FPI) 

3
 Scales for mental health(SMH) 

4
 Beernese questionnaire of subjective well-being in youth(BQW) 
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PMH)اده، مقیاس سالمت روانی مثبتابزارهاي مورد استف. مورد نظر پاسخ دادند
OHI)، پرسشنامه شادکامی آکسفورد ( 

 ) ،

DASS)استرس -اضطراب-مقیاس افسردگی
داده ها با روش هاي آماري . بودند( 6BDI)و پرسشنامه افسردگی بک (  

 . رار گرفتمورد تجزیه و تحلیل ق spss22محاسبه ضریب همبستگی و محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ و توسط نرم افزار 

ها، بااستفاده از ضریب آلفاي کرونباخ و روش بازآزمایی، بدون فاصله زمانی، اعتبار آزمون مورد  بعد از جمع آوري داده

روایی واگرا با بررسی همبستگی . سپس با استفاده از بررسی روایی همگرا و واگرا، روایی آزمون بررسی شد. بررسی قرار گرفت

هاي افسردگی بک و مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس بررسی شد و روایی  روانی مثبت، با آزمونبین نتایج مقیاس سالمت 

 .همگرا با بررسی همبستگی بین نتایج مقیاس سالمت روانی مثبت، با آزمون شادکامی آکسفورد، بررسی گردید

 

 ابزارها

، الویبوند و DASS)سمقیاس افسردگی، اضطراب، استر(: DASS)مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس  - 

مجموعه اي از سه مقیاس خود گزارش دهی براي ارزیابی حاالت عاطفی منفی در افسردگی، اضطراب و ( 113 الویبوند،

براي تکمیل . کاربرد مهم این مقیاس اندازه گیري شدت نشانه هاي اصلی افسردگی، اضطراب و استرس است. استرس است

مقیاس مذکور را ( 113 )آنتونی و همکاران . ه را در طول هفته گذشته مشخص کندپرسشنامه، فرد باید وضعیت یک نشان

نتایج این . مورد تحلیل عاملی قرار دادند که نتایج پژوهش آنان حاکی از و جود سه عامل افسردگی، اضطراب و تنیدگی بود

ارزش ویژه عوامل . قرار می کیرددرصد از واریانس کل مقیاس توسط این سه عامل مورد سنجش  33مطالعه نشان داد که 

و ضریب آلفا براي این عوامل به تر تیب   /  ، و  /31،  18/1تنیدگی، افسردگی و اضطراب در پژوهش مذکور به ترتیب برابر 

حاکی از ( 113 )همچنین نتایج محاسبه همبستگی میان عوامل در مطالعه آنتونی و همکاران . بود 13/1و  1/ 1، 18/1

بین اضطراب و تنیدگی و ضریب  1/ 3میان دو عامل افسردگی و تنیدگی، ضریب همبستگی  63/1گی ضریب همبست

مورد ( 33  )کار  روایی و اعتبار این پرسشنامه در ایران توسط سامانی و جو. بین اضطراب و افسردگی بود 3/1 همبستگی 

و  88/1و  83/1، 31/1اضطراب و تنیدگی به ترتیب برابر  بررسی قرار گرفته است که اعتبار بازآزمایی را براي مقیاس افسردگی،

در . گزارش نموده اند 83/1و  86/1، 1/ 3آلفاي کرونباخ را براي مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی به ترتیب برابر با 

. ده قرار گرفتبررسی روایی این مقیاس شیوه ي آماري تحلیل عاملی از نوع تاییدي و به روش مولفه هاي اصلی مورد استفا

بود   11 / 1و نیز مقدار عددي شاخص خی دو در آزمون کرویت بارتلت برابر  1/  11برابر با  KMOمقدار عددي شاخص 

بر . معنی دار بود و حکایت از کفایت نمونه و متغیرهاي انتخاب شده براي انجام تحلیل عاملی داشت 1/ 111که در سطح 

با چرخش واریماکس بر روي گویه هاي پرسشنامه و با مالک قرار دادن مقادیر ویژه و  اساس تحلیل عاملی انجام شده توام

افسردگی، اضطراب و تنیدگی که در راستاي عامل هاي : شیب نمودار اسکري سه مقیاس فرعی استخراج شد که عبارتند از

 (. 1  فتحی آشتیانی ، . )می باشد DASSآزمون اصلی 

به . پایه نظري این پرسشنامه تعریف آرگیل و کراسلند از شادکامی است( : OHI) پرسشنامه شادکامی آکسفورد - 

 BDIپرسش از پرسش هاي این پرسشنامه از     .است( BDI)باور آنان این پرسشنامه نقطه مقابل پرسشنامه افسردگی بک 

فرم نهایی . ذهنی را پوشش دهد هاي سالمت پرسش به آن افزوده شده است تا سایر جنبه   گرفته شده و معکوس گردیده و 

اي است که در هر پرسش فرد درباره خود از احساس ناشادي تا احساس شادي سوال چهار گزینه 1 این پرسشنامه داراي 

                                                           
1
 Positive Mental Health-scale 

2
 Oxford Happiness Inventory 

3
 Depression Anxiety Stress Scale 

4
 Beck Depression Inventory 
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و بازآزمایی  11/1آرگیل و همکاران پایایی پرسشنامه آکسفورد را به کمک ضریب آلفاي کرونباخ  .کند بسیار زیاد قضاوت می

ي آنها روایی همزمان این پرسشنامه با استفاده از ارزیابی دوستان افراد درباره. گزارش کرده اند 83/1هفته  آن را طی هفت

، با شاخص رضایت از زندگی آرگایل 1/  ي مثبت برادبرن همبستگی این پرسشنامه با مقیاس عاطفه. محاسبه شد 1/ 6

به منظور ( 33  )پژوهشی که توسط علی پور و آگاه هریس  در. محاسبه شد -1/ 3ي افسردگی بک و با پرسشنامه 38/1

 1 بررسی اعتبار و پایایی فهرست شادکامی آکسفورد اجرا شد، همسانی درونی فهرست شادکامی آکسفورد نشان داد که تمام 

همبستگی . دبو 1/ 1آلفاي کرونباخ براي کل فهرست برابر با . ي این فهرست با نمره کل همبستگی باالیی داشتندگزاره

پیرسون بین پرسشنامه شادکامی آکسفورد با پرسشنامه افسردگی بک و زیر مقیاسهاي برون گرایی و نوروز گرایی پرسشنامه 

بود که روایی همگرا و واگراي فهرست شادکامی آکسفورد را تایید  -1/1 و  63/1، -63/1شخصیتی آیزنگ به ترتیب برابر با 

رضایت از زندگی، حرمت خود، بهزیستی فاعلی، رضایت خاطر و خلق مثبت : عامل 3ا استخراج نتایج تحلیل عاملی ب. می کرد

هاي ایرانی در ي آزمودنیمیانگین نمره ها. واریانس کل را تبیین کنند% 8/61در مجموع   ي بزرگتر از توانستند با ارزش ویژه

در پژوهشی (. 33  علی پور و آگاه هریس،)متفاوت بود3 /3با یافته هاي پژوهش آرگایل   18/6فهرست شادکامی آکسفورد 

نفر از دانشجویان دانشگاههاي تهران صورت گرفت، ضریب   1 اي متشکل از با نمونه( 83  )که توسط علی پور و نور باال 

یی بازآزمایی با و ضریب پایا83/1هفته  8و اعتبار بازآزمایی پس از  1/1و 16/1همسانی درونی براي گروه مردان و زنان برابر 

نیز در ( 33  )هادي نژاد  (.83  علی پور و نورباال،)به دست آمد  81/1نفري  3 ي زمانی سه هفته در یک نمونه فاصله

اندازه گیري . پژوهشی به بررسی پایایی، اعتبار و هنجاریابی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانش آموزان دبیرستانی پرداخت

معنادار  1/ 11دست داد که در سطح را به 83/1هفته ضریب همبستگی  6طریق بازآزمایی با فاصله زمانی پایایی پرسشنامه از 

-بود که اندازه38/1و در مرحله بازآزمایی  36/1همچنین ضریب آلفاي کرونباخ براي شاخص کل در مرحله آزمون برابر با . بود

به منظور برآورد اعتبار محتوا، پرسشنامه به . ندین روش استفاده شدبراي ارزیابی اعتبار پرسشنامه از چ. هاي مطلوبی هستند

 OHIشاخص کل . را در سنجش شادکامی مورد تایید قرار دادند OHIتعدادي از کارشناسان روانشناسی ارائه گردید که توان 

 8املی به استخراج همچنین، تحلیل ع. نشان داد NEOآزمون شخصیتی ( C,A,O,E,N)عامل  3همبستگی باالیی را با هر 

عالوه بر این، تحلیل عاملی . ها را تبیین می کننداز واریانس سوال 1/  ي شادکامی آکسفورد منجر شد که عامل از پرسشنامه

را می توان به عنوان یک سازه تک بعدي براي اندازه گیري میزان شادکامی در  OHIي دوم این نتیجه را دربرداشت که مرتبه

 (.33  انی،قرب) نظر گرفت

این . کند این آزمون، عالئم افسردگی در دو هفته گذشته در فرد را بررسی می( : BDI)پرسشنامه افسردگی بک  - 

. کند گیري می شناسی افسردگی مفید است و عالئم جسمانی و رفتاري و شناختی افسردگی را اندازه پرسشنامه براي نشانه

ها باید روي یک مقیاس چهار  شود که آزمودنی هاي مختلف تشکیل می مرتبط با نشانهماده    هاي آزمون در مجموع از  ماده

هایی مثل غمگینی، بدبینی، احساس ناتوانی و شکست، احساس  ها در زمینه این ماده. اي از صفر تا سه به آن پاسخ دهند درجه

تا  مقیاس، درجات مختلف افسردگی را از خفیفاین . هستند... گناه، آشفتگی خواب، از دست دادن اشتها، از خود بیزاري و 

نتایج فرا تحلیل انجام شده در مورد . است  3کند و دامنه نمرات آن از حداقل صفر تا حداکثر  بسیار شدید تعیین می

ضرایب . است 33/1با میانگین  1/ 1تا  1/ 8پرسشنامه افسردگی بک حاکی از آن است که ضریب همسانی درونی آن بین 

بک و استیر و براون . قرار دارد 33/1تا  63/1حاصل از بازآزمایی بر حسب فاصله بین دفعات اجرا و نوع جمعیت در دامنه  اعتبار

 1/ 3و غیر بیمار  33/1و ضریب آلفا براي گروه بیمار  33/1با میانگین  1/ 1تا  1/ 8ثبات درونی این ابزار را  111 در سال 

را براي  1/ 1را براي بیماران سرپایی و  1/ 1، ضریب آلفاي 33  و محمد خانی در سال همچنین دابسون . گزارش کرده اند

دانشجوي  3  به عالوه در یک بررسی بر روي . بدست آورده اند 1/ 1دانشجویان و ضریب بازآزمایی به فاصله یک هفته را 

فتحی آشتیانی ، )بود 1/ 8زآزمایی به فاصله دو هفته و اعتبار با 83/1دانشگاه تهران و دانشگاه عالمه طباطبایی آلفاي کرونباخ 

  1 .) 
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، همبستگی پیرسون بین اجراهاي اول و (3 1 )طبق مقاله لوکت و همکاران(: PMH)مقیاس سالمت روانی مثبت -6

یایی ، برآورد شد و مشاهده شد که پا و  هاي ، در بازآزمایی نمونه(با فاصله یک هفته)دوم مقیاس سالمت روانی مثبت،

، شامل   هاي نمونه. بود  88/1برابر با   و در بازآزمایی نمونه   1/ 3برابر با   در نمونه  PMHبازآزمایی آزمون مقیاس 

شرکت کنندگان انتخاب شده به روش گلوله برفی از میان کارمندان سه مجموعه خدماتی و ساکنان شهر کلف آلمان بودند 

،   و   در بازآزمایی نمونه . نفر در بازآزمون شرکت کردند 3  نی نبودند و از بین آن ها نفر از آن ها تحت درمان روا 38 که

نفر و چهار هفته براي بازآزمایی  116 ، شامل  سال به باالي آلمانی با فاصله زمانی یک هفته در نمونه بازآزمایی  3 از افراد 

بدست آمدکه مطلوب است؛ و مقادیر  86/1برابر با   براي نمونه پایایی بازآزمایی  .نفر، آزمون گرفته شد 16  با تعداد   

مقیاس سالمت . بوده است 1/ 1تا  1/ 3آلفاي کرونباخ فقط براي نمونه اول برآورد شدند و در بین گروه هاي مختلف بین 

اکی از رضایت ح SWLS، زیرا نمرات باال در (r= 83/1)همبستگی مثبت دارد  (SWSL)روانی مثبت با رضایت از زندگی 

روایی افتراقی نیز با استفاده از متغیرهاي سن و جنسیت ارزیابی شد و آن متغیرها همبستگی معناداري با . بیشتر هستند

، با این حال، در مورد (r=  11/1؛  r=18/1)این امر براي همه دانشجویان صحت نداشت . مقیاس سالمت روانی مثبت نداشتند

 . ن قدر بزرگ بوده است که حتی همبستگی هاي کوچک، معنادار بودنددانشجویان اندازه نمونه آ

 :نوشته شده اند  سواالت این پرسشنامه پس از ترجمه به زبان فارسی در جدول شماره 

 سواالت ترجمه شده پرسشنامه سالمت روانی مثبت - جدول شماره 

 سواالت

 .من اغلب بی خیال هستم و روحیه خوبی دارم.  

 .زندگی ام لذت می برممن از .  

 .من در کل از زندگی ام راضی هستم.  

 .من در کل اعتماد به نفس دارم. 6

 .من تامین نیازهایم را خوب مدیریت می کنم. 3

 .من در وضعیت جسمی و روحی خوبی هستم. 3

 .با زندگی و مشکالت آن آماده هستم( برخورد)من احساس می کنم که براي مقابله . 8

 .بیشتر کارهایی که انجام می دهم برایم شادي آور است. 3

 من یک انسان آرام و متعادل هستم. 1
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 روش های تجزیه و تحلیل داده ها

در این روش یک گروه : آزمون و بازآزمون :براي سنجش اعتبار از روش بازآزمایی و ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است

نمرات . شود فاصله زمانی کوتاهی دوباره در همان شرایط، آزمون بر روي همان گروه اجرا میآزمودنی اجرا شده و سپس در 

این ضریب نمایانگر قابلیت اعتماد . شود بدست آمده از دو آزمون مورد نظر قرار گرفته و ضریب همبستگی آنها محاسبه می

رود ولی با این اشکال نیز  ابزار اندازه گیري به کار می روش بازآزمایی براي ارزیابی ثبات مولفه هاي یک. ابزار است( پایایی)

و حافظه آزمودنی قرار گرفته و بنابراین منجر ( تجربه)تواند تحت تاثیر تمرین  روبه رو است که نتایج حاصله از آزمون مجدد می

ضریب  (.83  زرگان، حجازي،به نقل از سرمد، باspss-iran.com سایت)به تغییر در قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیري گردد

این روش براي محاسبه . یکی دیگر از روشهاي محاسبه قابلیت اعتماد استفاده از فرمول کرونباخ است :آلفاي کرونباخ 

هماهنگی درونی ابزار اندازه گیري از جمله پرسشنامه ها یا آزمونهایی که خصیصه هاي مختلف را اندازه گیري می کند بکار 

 (.83  سرمد، بازرگان، حجازي،)گونه ابزارها، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددي مختلف را اختیار کند  در این. رودمی

یک ابزار سنجش در صورتی روایی سازه : روایی همگرا :براي سنجش روایی، روایی همگرا و روایی واگرا را بررسی شده است

نمرات ابزار سنجش معتبري که ساختار یکسانی دارد، همبستگی باالیی  هاي به دست آمده از آن ابزار، با همگرا دارد که نمره

هاي به دست  یک ابزار سنجش در صورتی روایی سازه واگرا دارد که نمره: روایی واگرا (. 1  فتحی آشتیانی، )داشته باشد

فتحی )بی معنایی داشته باشد آمده از آن ابزار، با نمرات ابزار سنجش معتبري که ساختار یکسانی دارد، همبستگی پایین یا

 (. 1  آشتیانی، 

 یافته ها 

نشان داده شده است، در اعتبار به روش بازآزمایی، ضریب همبستگی بین آزمون و آزمون   همان طور که در جدول شماره

 .به دست آمده است که نشانگر اعتبار مطلوب آزمون می باشد =1/1r 3مجدد 

است، بیانگر اعتبار مطلوب آزمون مورد  8/1است و از آنجاییکه مقدار آن باالتر از  881/1ضریب آلفاي کرونباخ، برابر 

 .نظر است

پیرسون بین مقیاس سالمت روانی مثبت و پرسشنامه شادکامی آکسفورد،  در بررسی روایی همگرا، ضریب همبستگی

 .می باشد بدست آمده است که مثبت بودن این عدد، نشانگر روایی همگرا =833/1rبرابر با 

پیرسون بین مقیاس سالمت روانی مثبت و پرسشنامه افسردگی بک،  به منظور بررسی روایی واگرا، ضریب همبستگی

پیرسون بین مقیاس سالمت روانی  می باشد و همچنین ضریب همبستگی =r -1/  3محاسبه گردیده که مقدار آن برابر با 

در هر دو مورد، همبستگی منفی معنادار، وجود . بدست آمده است =r -366/1مثبت و مقیاس افسردگی و اضطراب و استرس، 

 .داشته که داللت بر وجود روایی واگرا دارد
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 (>p 13/1سطح معنی داري در )در نمونه ایرانی  PMHنتایج بررسی هاي روانسنجی  - جدول شماره 

 گیری بحث و نتیجه

همسانی درونی مقیاس  .یافته هاي پژوهش حاضر مشخصه هاي روانسنجی مقیاس سالمت روانی مثبت را مورد تایید قرار داد

پایایی بازآزمایی مقیاس برحسب . سالمت روانی مثبت بر حسب ضرایب آلفاي کرونباخ محاسبه شده و مورد تأیید قرار گرفت

معنادار محاسبه ( >p 13/1)محاسبة ضرایب همبستگی بین نمره هاي آزمودنی ها در دو نوبت بدون فاصله زمانی در سطح 

این یافته ها با نتایج پژوهش در مورد ویژگی هاي . ه پایایی بازآزمایی رضایت بخش آزمون استاین ضرایب نشان دهند. شد

ضرایب همبستگی بین مقیاس سالمت روانی  .هماهنگ است( 3 1 لوکت و همکاران،)روانسنجی مقیاس سالمت روانی مثبت 

و ضرایب همبستگی بین مقیاس . مگرا استمثبت و پرسشنامه شادکامی آکسفورد مثبت و معنادار بود که بیانگر روایی ه

این نتایج با آنچه در . سالمت روانی مثبت و پرسشنامه افسردگی بک، منفی معنادار بود که نشان دهنده روایی واگرا می باشد

پیامدهاي این پژوهش در سطح عملی قابل استفاده  .به دست آمده بود، مطابقت می کند( 3 1 )پژوهش لوکت و همکاران 

استناد به یافته هاي فعلی مقیاس سالمت روانی مثبت، می توان از این ابزار در پژوهش هاي مربوط به این سازه . هد بودخوا

 .استفاده کرد

 :ها و پیشنهادات محدودیت

نتایج پژوهش حاضر در تایید پایایی و روایی مقیاس سالمت روانی مثبت، با محدودیت هایی همراه است، این محدودیت ها 

به منظور تکمیل فرآیند . شوند وصاً در زمینة بررسی انواع روایی یک مقیاس که فرایندي مستمر است، بیشتر مشخص میمخص

ي محاسبه شده، اجراي هااعتباریابی مقیاس سالمت روانی مثبت و تکرار نتایج فعلی و بررسی دقیق تر میزان همبستگی

هاي مربوط به ي در دسترس انجام شده است اما پژوهش وي نمونهاین پژوهش بر ر. طرحهاي پژوهشی بیشتري الزم است

انجام . مشخصه هاي روانسنجی مقیاس سالمت روانی مثبت در نمونه هاي مختلف بهنجار و بالینی الزم و ضروري می باشد

 031 تعداد شرکت کننده ها در آزمون ها

 777/1 سوال آزمون 1آلفاي کرونباخ براي کل 

8 ضریب همبستگی پیرسون بین آزمون و بازآزمون

97/1 

Sig. (2-tailed) = 
111/1 

، با PMHضریب همبستگی پیرسون  بین نتایج آزمون 

 افسردگی بک  آزمون
6

39/1  -

Sig. (2-tailed) = 
111/1 

، با PMHضریب همبستگی پیرسون  بین نتایج آزمون 

 DASS  آزمون
6

44/1  -

Sig. (2-tailed) = 
111/1 

، با PMHضریب همبستگی پیرسون  بین نتایج آزمون 

 آکسفوردشادکامی   آزمون
7

66/1  

Sig. (2-tailed) = 
111/1 
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یابی، در آینده چنین پژوهش هایی ، مقدمات هنجاریابی مقیاس سالمت روانی مثبت را به عنوان فرایندي متمایز از اعتبار

 . فراهم می کند

 تقدیر و تشکر

از تمامی افراد نمونه که حاضر شدند در این پژوهش شرکت کنند و به پرسشنامه ها در کمال توجه، پاسخ دهند، سپاسگزاریم 

 . و همچنین قدردان افرادي که در انجام این پژوهش ما را یاري نمودند، هستیم
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