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دریافت مقاله69/33/12 :؛ دریافت نسخه نهایی69/30/23 :؛ پذیرش مقاله69/39/39 :

چکیده
هدف :هدف پژوهش تعیین ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس تجربه زمانی لذّت بود .روش:
روش پژوهش ارزشیابی از نوع آزمون سازی و جامعه آماری دانشجویان دانشگاههای شاهد ،تهران و علوم
پزشکی آزاد واحد تهران بهتعداد  00444نفر بود که از میان آنها  725نفر بهروش نمونهگیری در دسترس
انتخاب و پرسشنامههای افسردگی بک ،استیر و براون ( )5990و هراس اجتماعی کانر ،دیویدسون ،چرچیل،
شروود ،فوآ و ویزلر ( )2444توسط آنها تکمیل شد .برای تعیین اعتبار مقیاس ،اعتبار سازه از طریق تحلیل
عاملی اکتشافی و تأییدی ،اعتبار همگرا از طریق همبستگی محاسبه و نیز پایایی از طریق ضریب آلفای
کرونباخ و ضریب پایایی بازآزمایی محاسبه شد .یافتهها :نتایج تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از وجود سه
عامل لذّت پایانی ،انتظاری انتزاعی و انتظاری بافتاری بود .نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،مؤید ساختار بهدست-
آمده در تحلیل عاملی اکتشافی و برتری آن بر ساختار دو عاملی پرسشنامه اصلی یعنی لذّت پایانی و لذّت
انتظاری در نمونه ایرانی بود و  χ2نسبی=  ،5/05ریشه دوم مربعات خطای برآورد=  ،4/40شاخص برازش
تطبیقی=  ،4/97شاخص نیکویی برازش=  ،4/90شاخص نیکویی برازش تعدیلشده =  4/94بهدست آمد.
ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس و عاملهای تشکیلدهنده آن در دامنه  4/02تا  4/82و ضریب پایایی
بازآزمایی در دامنه  4/55تا  4/99قرار داشت .همچنین این مقیاس همبستگی منفی معنادار ،اما ضعیفی را
با پرسشنامههای افسردگی بک ،از مقدار  P=4/440 ،r= -4/52تا  P=4/4445 ،r=-4/25و هراس اجتماعی
کانر ،از مقدار  )P=4/442 ،r= -4/59تا  P=4/4445 ،r=-4/25نشان داد .نتیجهگیری :نسخه فارسی مقیاس
تجربه زمانی لذّت پایایی و اعتبار مناسبی دارد و در جامعه دانشجویان ایرانی قابل استفاده است.

کلیدواژهها :اعتبار ،پایایی ،تجربه زمانی لذّت ،دانشجویان ،روانسنجی
 .*5نویسنده مسئول ،دکترای روانشناسی بالینی ،بورس هیأت علمی دانشگاه بجنورد ،ایران
Email: ali.asghari@sydney.edu.au
 .2استاد گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
 .9دانشیار گروه روانشناسی ،دانشگاه تهران ،ایران
 .0استادیار روانشناسی ،دانشگاه آزاد علوم پزشکی ،تهران ،ایران
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مقدّمه
بدنظمی در فرایند پاداش ،سیمای غالب در شماری از اختاللهای روانی است .بهعنوان مثال،
بیلذّتی 5در اختاللهای روانی گوناگونی بهچشم میخورد و یکی از مالکهای تشخیصی مهم برای
دو اختالل افسردگی عمده و اسکیزوفرنیا است (هو ،کوپر ،هال و اسمیلی .)2457 ،بیلذّتی در کنار
خُلق غمگین از عالئم محوری افسردگی و یکی از مهمترین عالئم منفی مشاهده شده در
اسکیزوفرنی است (مارتینوتی ،هاتزیگیاکومیس ،ویتا ،کلریسی ،پتروچلی و همکاران .)2452 ،در
مقابل ،برخی از پژوهشگران رفتارهای اعتیادی را اسناد افراطی صفت تشویقی به محرکهای
پاداشدهنده نظیر داروها و الکل ،و تولید احساسات شدید مرتبط با تمایل یا خواهش برای بهدست
آوردن این محرکها دانستهاند (هو و همکاران2457 ،؛ تاجری5990 ،؛ منصوریه ،محمودعلیلو،
رستمی ،و هاشمی.)5995 ،
نخستین بار کالین ( ،5980نقل از صدرالسادات و مینایی )5992 ،در مقالهای در باب افسردگی
بین دو بخش از نظام پردازش پاداش تمایز قائل شد که عبارت از لذّت انتظاری 2و لذّت پایانی9
است .وی معتقد بود که لذّت انتظاری دربرگیرنده حس خواستن و مرتبط با انگیزش و رفتار
معطوف به هدف است ،در حالیکه لذّت پایانی دربرگیرنده احساس دوست داشتن و مرتبط با
موقعیت یا حل و فصل/ارضای یک میل است و رابطه نزدیکتری با سیری یا اقناع 0یا رفع شدن
میل دارد.
مطالعات عصبی-زیستی از تمایز بین لذّت انتظاری و لذّت پایانی حمایت میکنند و نشان
میدهند درحالیکه لذّت انتظاری (انگیزه برای پاداش) با عملکرد سیستم دوپامینرژیک
مزولیمبیک 7ارتباط دارد ،لذّت پایانی (دوست داشتنِ پاداش) با عملکرد مدارهای اپیوئید مغز
پیشین مرتبط است (بریج2445 ،؛ بریج ،رابینسون و آلدریج2449 ،؛ فلگل ،کالرک ،رابینسون،
مایو ،کزوج و همکاران2455 ،؛ ژانگ ،بریج ،تریندل ،اسمیت ،و آلدریج2449 ،؛ تریندل ،اسمیت،
بریج ،و آلدریج .)2449 ،بر این اساس پژوهشگران این حوزه پیشنهاد کردهاند که میتوان بین
بیلذّتی انگیزشی( 0انتظاری) و بیلذّتی پایانی 5تفکیک قائل شد؛ زیرا مورد اول با فقدان عالقه یا
انرژی و دومی با پاسخهای عاطفی محدودشده مشخص میشود (تریدوی و زالد2455 ،؛ .)2459
1. anhedonia
2. anticipstory pleasure
3. consummatory pleasure
4. satation
5. mesolimbic dopaminergic system
6. motivational anhedonia
7. consummatory anhedonia
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بهرغم وجود زیرگونههای مختلف احساس لذّت (تریدوی و زالد2455 ،؛  ،)2459ابزارهای
خودگزارشی رایج برای سنجش آن مانند مقیاس بیلذّتی چاپمن ،5950 5مقیاس لذّت فاوست-
کالرک 5989 2و مقیاس لذّت اسنیث -هامیلتون ،5997 9لذّت را سازهای تک بُعدی در نظر
میگیرند و بیشتر به بُعد پایانی لذّت توجه میکنند (گارفیلد ،کاتن ،و البمن2450 ،؛ چان ،شی،
الی ،وانگ ،وانگ ،و کرینگ .)2452 ،بر این اساس غالب پژوهشها در رابطه با لذّت پایانی صورت
گرفتهاند و اطالعاتی درباره تجربههای لذّتبخش انتظاری در اختیار ما قرار نمیدهند (گارد ،گارد،
کیرنگ ،و جان.)2440 ،
مقیاس تجربه زمانی لذّت که توسط گارد و همکاران ( )2440معرفی شده ،نخستین ابزار خود-
گزارشی است که تالش میکند لذّت انتظاری و پایانی را جداگانه ارزیابی کند .مقیاس تجربه زمانی
لذّت دارای  58عبارت است که  54عبارت آن لذّت انتظاری و  8عبارت آن لذّت پایانی را اندازهگیری
میکند .عبارتهای این مقیاس بر مبنای الگوهای نظری موجود برای انتظاری و پایانی از جمله
الگوی ارائه شده از سوی کالین در سال  5980شکل گرفتهاند .در مطالعه گارد و همکاران (،)2440
تحلیل عاملی مقیاس تجربه زمانی لذّت از وجود ساختار دو عاملی شامل لذّت پایانی و لذّت
انتظاری ،حمایت میکند .در مطالعه آنها آلفای کرونباخ  4/00تا  4/59و پایایی بازآزمایی در
فاصله  7تا  5هفته با میانگین  0/92هفته ،برابر با  4/57تا  4/85بهدست آمد .بهعالوه بررسی
همبستگی مقیاس یادشده با دامنهای از سازههای مرتبط از اعتبار واگرا و همگرای آن حمایت
میکرد .در مطالعهای دیگر ،هو و همکاران ( )2457پایایی همسانی درونی برای خردهمقیاس لذّت
انتظاری را  4/50تا  4/85و برای لذّت پایانی  4/09تا  4/50بهدست آوردند .همچنین در مطالعه
آنها بررسی همبستگی مقیاس با ابزارهایی که سازههای مشابهی را اندازهگیری میکردند مؤید
اعتبار همگرای مقیاس بود .از سوی دیگر ،مطالعه گارفیلد و همکاران ( )2450از برازش الگوی دو
عاملی حمایت کرد .در مطالعه آنها آلفای کرونباخ در دامنه  4/80تا  4/92و پایایی بازآزمایی با
فاصله یک ماه  4/55تا  4/58گزارش شد .در بررسی اعتبار همگرا ،همبستگی با پرسشنامههایی
که مفاهیم مشابهی را اندازه میگیرند؛ بهعنوان مثال مقیاس لذّت اسنیث-هامیلتون 5997 ،باال و
همبستگی با دیگر مفاهیم روانشناختی مرتبط نظیر شاخصهای ارزیابی افسردگی و اضطراب
ضعیف تا متوسط بود .در مطالعهای دیگر باک و لیزاکر ( )2459نیز پایایی بازآزمون مقیاس تجربه
زمانی لذّت را در فاصله  0ماه ،متوسط =  4/08تا قوی =  4/55گزارش کردهاند.

1. Chapman Anhedonia Scale
2. Fawcett- Clark
)3. Snaith-Hamilton (SHAPS
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کشورهای غیرانگلیسی زبان نیز در مورد مقیاس تجربه زمانی لذّت مطالعه کردهاند .در بررسی
نسخه فرانسوی این مقیاس توسط فاورود ،ارنست ،گیولیانی ،و بنساک ( ،)2449تحلیل عاملی
تأییدی حاکی از برازش خوب الگوی دو عاملی بود .در مطالعه آنها ،آلفای کرونباخ مقیاس 4/50
تا  4/80گزارش شد .چان و همکاران ( )2452نیز به بررسی تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی
نسخه چینی مقیاس تجربه زمانی لذّت پرداختند .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی آنها حاکی از وجود
 0عامل شامل لذّت انتظاری انتزاعی ،لذّت انتظاری بافتاری ،لذّت پایانی انتزاعی ،و لذّت پایانی
بافتاری بود .بر این اساس یافتههای مطالعه آنها با یافتههای پژوهشهای غربی مبنی بر اینکه
تجربه ذهنی لذّت میتواند در دو مؤلفه پایانی و انتظاری طبقهبندی شود ،مطابقت دارد .یافتهها
این نکته را نیز اضافه میکنند که مؤلفههای پایانی و انتظاری خود میتوانند به زیرگونههای انتزاعی
و بافتاری در فرهنگ چینی تقسیم شوند .نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان داد که الگوی 0
عاملی در مقایسه با الگوی دو عاملی از برازش مناسبتری برخوردار است .در مطالعه چان و همکاران
( )2452آلفای کرونباخ برای کل مقیاس و خردهمقیاسها  4/04تا  4/89و پایایی بازآزمایی 4/59
تا  4/85بهدست آمد .در همین راستا تحلیل عاملی اکتشافی نسخه ایتالیایی توسط استراتا،
پاچیفیکو ،ریکاردی ،دانلزو ،و روسی ( ،)2455نیز سه عامل را نشان داد که شامل لذّت انتظاری،
لذّت انتظاری بافتاری و لذّت پایانی بود که باز هم از تقسیمبندی لذت به انتظاری و پایانی حمایت
میکند و در عینحال لذت انتظاری را در دو طبقه کلّی و بافتاری قرار میدهد.
بر اساس آنچه گفته شد ،تجربه ذهنی لذّت سازهای تک بُعدی نیست و دستکم میتواند در
دو مؤلفه لذّت پایانی و لذّت انتظاری طبقهبندی شود .عالوه بر این ،تمایز بین لذّت انتظاری و
پایانی در آسیبشناسی روانی اختاللهایی که با نقص در تجربه لذّت یا بیلذّتی همراه هستند،
بهویژه در رابطه با اختاللهایی چون افسردگی و اسکیزوفرنی ،اهم ّیت ویژهای دارد .بهعنوان مثال
پژوهشها نشان دادهاند بیماران اسکیزوفرنیک در مقایسه با افراد غیربیمار میزان مشابهی از لذّت
پایانی را گزارش میکنند؛ اما لذّت انتظاری کمتری را برای فعّالیّتهای آینده تجربه میکنند
(فاورود و همکاران2449 ،؛ چان ،وانگ ،هوانگ ،شی ،وانگ و همکاران.)2454 ،
در این راستا مقیاس تجربه زمانی لذّت بهعنوان تنها ابزار موجود برای بررسی تجربه لذّت که
بین دو مؤلفه انتظاری و پایانی تمایز قائل میشود و میتواند امکان ارزیابی جداگانه مؤلفههای
یادشده را برای پژوهشگران حوزه آسیبشناسی فراهم آورد ،حائز اهمیت و شایسته توجّه است.
پژوهشهای متعددی مقیاس تجربه زمانی لذّت را در نمونههایی از کشورها و فرهنگهای مختلف
بررسی کردهاند که نتایج این پژوهشها از پایایی و اعتبار این مقیاس حمایت میکند .با اینحال
نسخه فارسی این مقیاس تاکنون در ایران بررسی نشده است .بر این اساس مطالعه حاضر برای
آمادهسازی و تعیین ویژگیهای روانسنجی آن انجام شد تا به پرسش زیر پاسخ دهد.
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 .5آیا مقیاس فارسی تجربه زمانی لذت از اعتبار و پایایی مناسبی در نمونه ایرانی برخوردار است؟
روش
جامعه آماری مطالعه حاضر دانشجویان دانشگاههای شاهد ،تهران و علوم پزشکی آزاد اسالمی واحد
تهران در سال تحصیلی  5990-97در مجموع بهتعدا  00444نفر بود .از میان آنها با استفاده از
روش نمونهگیری در دسترس پس از غربالگری  725دانشجو به شرح زیر انتخاب شد .از آنجا که
هدف مطالعه حاضر تحلیل عاملی اکتشافی و سپس تحلیل عاملی تأییدی مقیاس تجربه زمانی
لذّت بود ،بر مبنای نظر براون ( )2440و بهمنظور افزایش اعتبار نتایج ،تحلیل دادهها در دو نمونه
مجزا انجام شد .در بخش اول بر اساس نظر کامری و لی ( )5992که حجم نمونه  944نفر را برای
تحلیل عاملی اکتشافی مناسب دانستهاند ،حجم نمونه  944نفر تعیین شد .در بخش دوم مطالعه
که تحلیل عاملی تأییدی بود ،بر مبنای دیدگاه میرز ،آن و جین ( )2455حجم نمونه  244نفر
تعیین شد .بر این اساس ،مجموع حجم نمونه مورد نیاز برای این مطالعه  744نفر در نظر گرفته
شد که با در نظر گرفتن احتمال ریزش 24 ،درصد به این میزان افزوده شد و  044نفر مورد آزمون
قرار گرفتند .از این تعداد پرسشنامه  725نفر شرایط ورود به تحلیل را دارا بود ،که  270نفر آنها
از دانشگاه شاهد 547 ،نفر از دانشگاه تهران ،و  504نفر آنها از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
پزشکی بود .از  725نمونه یاد شده  944نمونه بهطور تصادفی وارد مطالعه تحلیل عاملی اکتشافی
شدند و  225نفر باقیمانده به مطالعه تحلیل عاملی تأییدی اختصاص یافتند .مالکهای ورود
مطالعه حاضر شامل دانشجو بودن ،دامنه سنی  58تا  92سال و رضایت آگاهانه در شرکت در
پژوهش و مالکهای خروج داشتن اختاللهای روانشناختی بارز ،مشکالت جسمانی ،بینایی و
شنوایی بهنحوی که بر شرکت در پژوهش تأثیرگذار باشد ،و مصرف داروهای روانپزشکی بود.
ابزار پژوهش
 .1مقیاس تجربه زمانی

لذّت.1

این مقیاس 58 ،مادهای توسط گارد و همکاران ( )2440ساخته

شده و دارای دو خردهمقیاس مرتبط ولی مجزا است .خردهمقیاس لذّت انتظاری که بهمعنای تجربه
لذّت ،پیش از وقوع رویداد لذّتبخش است با سوالهای  55 ،50 ،57 ،50 ،52 ،55 ،5 ،9 ،5و 58
و لذّت پایانی که بهمعنای تجربه لذّت پس از وقوع رویداد لذّتبخش است با سوالهای ،7 ،0 ،2
ال درست=  0نمرهگذاری
ال نادرست=  5تا کام ً
 54 ،9 ،8 ،0و  59روی مقیاسی  0درجهای از کام ً
)1. Temporal Experience of Pleasure Scale (TEPS
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میشود .عبارت شماره  5در این مقیاس ،برعکس نمرهگذاری میشود (گارد و همکاران.)2440 ،
اعتبار و پایایی این مقیاس در پژوهشهای متعدد نشان داده شده است (بهعنوان مثال گارد و
همکاران2440 ،؛ چان و همکاران2452 ،؛ گارفیلد و همکاران .)2450 ،آلفای کرونباخ این مقیاس
در مطالعه حاضر در دامنه  4/02تا  4/82بهدست آمد.
 .2ویرایش دوم پرسشنامه افسردگی بک .1این پرسشنامه  25مادهای چندگزینهای توسط
بک ،استیر ،و براون در سال  5990ارائه شد و روی مقیاسی  0گزینهای شدّت افسردگی را از  4تا
 9درجهبندی میکند .همسانی درونی این پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ  4/95تا  4/99خوب
و پایایی آزمون-بازآزمون آن باال و برابر با  4/99بوده و اعتبار همگرا و تفکیکی آن نیز در
پژوهشهای متعدد تأیید شده است (دزوایس و دابسون .)2454 ،نسخه فارسی این پرسشنامه نیز
پایایی و اعتبار مناسبی در پژوهش قاسمزاده ،مجتبایی ،کرم قدیری و ابراهیمخانی ( )2447و
رحیمی ( )5992با ضریب آلفای کرونباخ  4/85و ضریب پایایی بازآزمایی  4/59تا  4/50نشان داده
است .همچنین نسخه فارسی دارای روایی همزمان و سازه است (رحیمی .)5992 ،در مطالعه حاضر
ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه  4/95بهدست آمد.
 .3پرسشنامه هراس اجتماعی .2این پرسشنامه  55عبارتی توسط کانر ،دیویدسون ،چرچیل،
شروود ،فوآ و ویزلر ( )2444ارائه شد و شدت هراس اجتماعی را روی مقیاسی  7درجهای از به
هیچ وجه=  5تا بینهایت=  7اندازهگیری میکند .آلفای کرونباخ آن توسط کانر و همکاران ()2444
پرسشنامه در دامنه  4/82تا  4/97و پایایی بازآزمایی آن بین  4/58تا  4/89بهدست آمده است.
بهعالوه پرسشنامه یادشده اعتبار همگرا و تفکیکی خوبی را در پژوهشها نشان داده است (کانر و
همکاران2444 ،؛ آنتونی ،کونز ،مککیب ،آشبا ،و اسوینسون .)2440 ،در نسخه فارسی آلفای
کرونباخ ،ضریب اسپیرمن-براون و پایایی بازآزمایی برای این پرسشنامه بهترتیب  4/95 ،4/95و
 4/82و نیز اعتبار همگرا  4/00تا  4 /58گزارش شده است (حسنوند عموزاده ،باقری ،و شعیری،
 .)5989در مطالعه حاضر ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه هراس اجتماعی  4/92بهدست آمد.
شیوه اجرا .ابتدا مقیاس تجربه زمانی لذّت ،توسط نویسنده اول این مقاله به فارسی ترجمه شد،
سپس نسخه ترجمه شده توسط سه تن از اساتید روانشناسی مسلط به زبان انگلیسی بازنگری و
با متن اصلی تطبیق داده شد .پس از آن متن نهایی ،توسط مترجمی که نسخه اصلی پرسشنامه
را ندیده بود ،به انگلیسی برگردانده شد .متن انگلیسی یادشده با متن اصلی مقایسه شد تا مطابقت
این دو نسخه محرز شود .در عبارتهایی که در بازترجمه مطابقت زیادی با متن اصلی نداشت،
)1. Beck Depression Inventory-2end Edition (BDI-II
)2. Social Phobia Inventory (SPIN
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بازنگری ترجمه فارسی ،و انجام بازترجمه توسط مترجم بیاطالع از نسخه اصلی ،تا زمان دستیابی
به مطابقت قابل قبول ،ادامه یافت .نسخه نهایی بازترجمه برای سازندگان سال 2440پرسشنامه
گارد و همکاران ارسال و از سوی او تأیید شد .پس از آمادهسازی نسخه فارسی مقیاس تجربه زمانی
لذّت ،این پرسشنامه همراه پرسشنامه افسردگی و هراس اجتماعی ،در مورد آزمودنیهای پژوهش
حاضر بهصورت گروهی و در قالب گروههای  57تا  27نفری اجرا شد .در اجرای پژوهش با پیروی
از نظامنامه اخالق حرفهای روانشناسان و مشاوران سازمان نظام روانشناسی و مشاوره (،)5985
موارد زیر لحاظ شد .5 .شرکت در پژوهش برای تمامی آزمودنیها داوطلبانه بود .2 .در مورد نوع
پژوهش و فعالیتی که آنها باید انجام دهند ،به شرکتکنندگان توضیح داده شد و رضایت آگاهانه
آنها اخذ گردید .9 .پرسشنامهها بهصورت بینام تکمیل و اصل محرمانه بودن اطالعات
شرکتکنندگان بهویژه در انتشار نتایج مطالعه رعایت شد .همچنین طرح پژوهش ،پیش از اجرا در
کمیته اخالق معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شاهد ،مطرح و تأیید شد .برای تعیین اعتبار
پرسشنامه ،اعتبار سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی محاسبه
شد ،و برای تعیین اعتبار همگرا ،همبستگی پرسشنامه تجربه زمانی لذّت با سازههای مرتبط
افسردگی و اضطراب اجتماعی در مورد دادههای مربوط به کل افراد نمونه ( 725نفر= )nمحاسبه
شد .پایایی نیز با استفاده از دو روش ضریب آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایی ارزیابی شد .برای
مُحاسبه آلفای کرونباخ ،اطالعات بهدست آمده از کل افراد نمونه و برای مُحاسبه ضریب بازآزمایی،
اطالعات بهدست آمده از  97نفر از افراد نمونه اصلی که پرسشنامه با رعایت فاصله چهار هفته ،دو
بار در مورد آنها اجراء شده بود ،استفاده گردید .برای تحلیل دادهها از نسخه  22نرمافزارهای
اس.پی.اس.اس و ایموس 5استفاده شد.
یافتهها
از تعداد کل  725نفر حجم نمونه 024 ،نفر ( 84/0درصد) زن و  545نفر ( 59/0درصد) مرد بودند.
 075نفر ( 80/0درصد) دانشجوی مقطع کارشناسی 28 ،نفر ( 7/0درصد) دانشجوی دکترای
عمومی پزشکی و  02نفر ( 8/5درصد) دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی بودند.
میانگین سنی  24/22با انحراف معیار  0/02بود .تفاوت بین دو نمونه  944و  225نفری به لحاظ
سن ( ،)P=4/45 ،t=-5/58جنس ( )P=4/99 ،χ2= 4/50و مقطع تحصیلی ()P=4/02 ،χ2= 5/59
معنادار نبود .پیش از انجام تحلیل عاملی اکتشافی بهمنظور بررسی اعتبار سازه مقیاس تجربه زمانی
لذّت ،مناسب بودن عبارتهای آزمون برای تحلیل عاملی با استفاده از شاخص همبستگی نمرههای
)1. Analysis of Moment Structures (AMOS
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هر عبارت با نمره کل تصحیح شده( 5استرینر و نورمن )5997 ،و شاخص کجی استاندارد هر عبارت
(فیلد )2449 ،در نمونه  944نفری بررسی شد و نتایج نشان داد تمام عبارتهای پرسشنامه از
همبستگی با نمره کل تصحیح شده مناسب ( )≤4/24و کجی استاندارد قابل قبول (بین  2/78و
 )-2/78برخوردارند .ازاینرو تمام عبارتهای مقیاس وارد تحلیل عامل شد .برای تحلیل عاملی
اکتشافی عبارتهای مقیاس از چرخش واریماکس استفاده شد .علت انتخاب این چرخش ،وجود
همبستگیهای زیر  4/99به توصیه تاباچنیک و فیدل ( )2459بین ابعاد مقیاس تجربه زمانی لذت،
و بر اساس دادههای مطالعه حاضر بود .شاخصههای آماری بهدست آمده مناسب تحلیل عاملی
بودند (کفایت نمونهبرداری کایزر-میر–الکین 4/88 =2و  χ2کرویت بارتلت،5004/270 =9
 .)df=579 ،P=4/445نتایج این تحلیل نشان داد مقیاس تجربه زمانی لذّت دارای سه عامل است.
جدول  .1نتایج تحلیل مؤلفه اصلی نسخه فارسی تجربه زمانی لذّت با استفاده از چرخش واریمکس
عامل 9
عامل  5عامل 2
عبارت
 .0صدای برخورد باران به پنجره را زمانیکه در رختخواب گرمم دراز کشیدهام ،دوست دارم.
 .0وقتی بیرون قدم میزنم ،از نفس عمیق کشیدن در هوای تازه لذّت میبرم.
 .7بوی چمنی که تازه چیده شده برایم لذّتبخش است.
 .59من زیبایی برف تازه باریده شده را ارج مینهم.
 .2صدای سوختن هیزم در شومینه ،خیلی آرامشبخش است.
 .9وقتی به خوردن غذای مورد عالقهام فکر میکنم ،تقریباً میتوانم احساس کنم که چه طعم
خوبی دارد.
 .50در زندگیام مشتاق خیلی چیزها هستم.
 .57انتظار برای یک تجربه لذّتبخش هم لذّتبخش است.
 .5وقتی چیز هیجانانگیزی در زندگیام اتفاق میافتد ،واقعاً برای آن اشتیاق دارم.
 .55وقتی از منوی غذا چیزی را سفارش میدهم ،تصوّر میکنم که چه طعم خوبی خواهد
داشت.
 .8یک فنجان قهوه یا چای داغ در یک صبح سرد خیلی برایم رضایتبخش است.
 .5اشتیاقی به چیزهایی مانند غذا خوردن در رستوران ندارم.
 .52شب قبل از یک روز تعطیل مهم ،بهقدری هیجانزده هستم که بهسختی میتوانم بخوابم.
 .50وقتی به یک چیز خوشمزه مثل شیرینی شکالتی فکر میکنم ،باید یکی تهیه کنم.
 .54از احساس یک خمیازه خوب ،واقعاً لذّت میبرم.
 .55وقتی در مسیر شهربازی هستم ،بهسختی میتوانم منتظر سوار شدن به ترن هوایی باشم.
 .58وقتی میشنوم که هنرپیشه موردعالقهام در فیلم جدیدی ایفای نقش کرده ،نمیتوانم در
انتظار دیدن آن فیلم بمانم.
 .9بازی کردن دیگران با موهایم را دوست دارم.
ارزش ویژه
میزان واریانس تبیینشده

4/84
4/59
4/57
4/00
4/00
4/72

4/00
4/55
4/52
4/04
4/77

4/02

4/05
4/98

7/09
95/29

5/50
9/55

4/07
4/09
4/02
4/70
4/75
4/00
5/95
5/27

1. corrected item total correlation
)2. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO
3. Bartlett's sphericity
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در جدول  5طبق پیشنهاد تاباچنیک و فیدل (  )2459تمام عبارتهای مقیاس از بار عاملی قابل
قبول حداقل  4/92برخوردارند .با اینحال عبارتهای  9و  8دارای بارهای عاملی نزدیک بههم در
بیش از یک عامل هستند و از اینرو بر اساس پیشنهاد کالین ( )5992حذف شدند 50 .عبارت
باقیمانده در سه عامل قرار گرفتند .عبارتهایی که در عامل نخست قرار میگیرند شامل ،7 ،0 ،2
 0و  59هستند که در نسخه اصلی در عامل لذّت پایانی قرار میگیرند؛ از اینرو عامل نخست را
میتوان به پیروی از گارد و همکاران ( )2440عامل لذّت پایانی نامگذاری کرد .عبارتهایی که در
عامل دوم قرار میگیرند شامل  50 ،57 ،5 ،5و  55که بخشی از عبارتهایی هستند که در نسخه
اصلی در عامل لذّت انتظاری قرار میگیرند؛ با این تفاوت که عامل دوم نسخه فارسی تنها آن دسته
از عبارتهای مرتبط با لذّت انتظاری را در برمیگیرد که به رویدادهای کلی و غیراختصاصی اشاره
دارند و بر این اساس مشابه عامل لذّت انتظاری انتزاعی بهدست آمده در مطالعه چان و همکاران
( )2452است و از اینرو این عامل را میتوان لذّت انتظاری انتزاعی نامگذاری کرد .عبارتهای قرار
گرفته در عامل سوم به استثنای عبارتهای  9و  54یعنی عبارتهای  50 ،52 ،55و  58نیز
دربرگیرنده بخش دیگری از عبارتهایی هستند که در نسخه اصلی در عامل لذّت انتظاری قرار
میگیرند و اختصاصاً به لذّت مرتبط با پیشبینی رویدادهای اختصاصی و کمتر انتزاعی ارتباط
دارند .عبارتهای این عامل به پیشبینی رویدادهای ویژه مانند رفتن به شهربازی و دیدن فیلم
اشاره دارند که در مقایسه با عبارتهای عامل دوّم که یا کلی هستند و به رویداد ویژهای اشاره
ندارند ،مانند در زندگیام مشتاق خیلی چیزها هستم ،یا به تجربه کلی غذا خوردن در رستوران
اشاره دارند ،که در ایران بهاندازه تفریحهایی چون رفتن به پارک و فیلم دیدن رایج نیست و با
فراوانی کمتر اتفاق میافتد ،ملموستر هستند .همچنین عبارتهای  9و  54نیز که در نسخه اصلی
در عامل لذّت پایانی قرار دارند ،در نسخه فارسی در این عامل قرار گرفتهاند .علّت این موضوع
میتواند آن باشد که این دو عبارت ،به تجربههایی بهعنوان تجربه لذّتبخش اشاره میکنند که
عموماً در فرهنگ ایرانی ،افراد ،کمتر آنها را بهعنوان تجارب لذّتبخش مدنظر قرار میدهند؛
بههمین دلیل بیشتر مبتنی بر تصور افراد هستند تا تجربههای آزموده شده و در نتیجه در ردیف
تجارب انتظاری قرار میگیرند .بر اساس آنچه گفته شد ،میتوان عامل سوم را به پیروی از چان
و همکاران ( )2452لذّت انتظاری بافتاری نامید.
در ادامه بررسی اعتبار سازه ،تحلیل عاملی تأییدی مقیاس بررسی شد .در این بخش برازش
ساختار عاملی بهدست آمده در تحلیل عاملی اکتشافی مطالعه حاضر (ساختار سه عاملی) و مقایسه
آن با ساختار پرسشنامه اصلی (ساختار دو عاملی) بررسی شد .برای اطمینان از برخورداری نتایج
تحلیل عاملی تأییدی از اعتبار و قوّت الزم ،این تحلیل در نمونهای مجزا و متفاوت با نمونه مطالعه
تحلیل عاملی اکتشافی ،بررسی شد .پیش از اجرای تحلیل عاملی تأییدی ،مفروضههای این تحلیل
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شامل بهنجاری تک متغیری و چند متغیری و فقدان دادههای پرت و از دسترفته بر اساس
پیشنهاد شکری ،تمیزی ،آزادعبداهللپور و تقوایینیا ( )5990بررسی و تأیید شد.
جدول  .2شاخصهای نیکویی برازش در الگوی اصلی و الگوی بهدست آمده از تحلیل عاملی

 2نسبی

اکتشافی مقیاس تجربه زمانی لذّت
الگوی سه عاملی
الگوی دو عاملی
5/05
5/05

ریشهههه دوم مربعهات خطای برآورد
(فاصله اطمینان )%94
شاخص برازش تطبیقی
شاخص نیکویی برازش
شاخص نیکویی برازش تعدیلشده
5
معیار اطالعاتی آکائیکه

)4/40-4/49( 4/47

)4/42-4/40( 4/40

4/99
4/92
4/88
290/22

4/97
4/90
4/94
220/08

مقادیر قابل قبول
منبع 5
<7
منبع 2
<2
منبع 9
< 4/40
≥ 4/97
≥ 4/94
منبع 0
≥ 4/94
منبع 7
هرچه کوچکتر
منبع 9
منبع 0

جدول  2شاخصهای نیکویی برازش دو الگو را نشان میدهد .در ستون آخر جدول  2حداقل میزان
قابل قبول برای برازش الگو بر اساس منبع  :5ویتون ،ماتن ،آلوین ،و سامرز ( ،)5955منبع :2
تاباچنیک و فیدل ( ،)2459منبع  :9هو و بنتلر ( ،)5999منبع  :0بیرن ( )2454و منبع  :7آکائیکه
( )5950گزارش شدهاند .در این پژوهش برای بررسی برازش دو الگوی مورد بحث ،از شاخصهای
 2نسبی (نسبت  2به درجه آزادی) ،ریشه دوم مربعات خطای برآورد ،شاخص برازش تطبیقی،
شاخص نیکویی برازش و شاخص نیکویی برازش تعدیلشده استفاده شد .برای بررسی مقایسهای
دو الگو نیز از معیار اطالعاتی آکائیکه ( )5950بهره گرفته شد .بررسی این شاخصها نشاندهنده
برتری الگوی سه عاملی بر الگوی دو عاملی بود .بهمنظور بررسی اعتبار همگرای نسخه فارسی 50
عبارتی مقیاس تجربه زمانی لذّت ،همبستگی آن با پرسشنامه افسردگی بک ( )5990و هراس
اجتماعی کانر ( )2444محاسبه شد که نتایج آن در جدول  9آمده است .بر این اساس نمره کل
مقیاس یادشده و همچنین نمره خردهمقیاسهای اول «لذّت پایانی» و دوم «لذّت انتظاری انتزاعی»
همبستگی منفی معناداری را با پرسشنامه افسردگی بک ( )5990و هراس اجتماعی کانر ()2444
نشان دادند ،هرچند این همبستگیها قوی نبودند .عامل سوم یعنی «لذّت انتظاری بافتاری» با
هیچیک از دو پرسشنامه یادشده همبستگی معناداری نداشت .جهت بررسی پایایی مقیاس ،ضریب
آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایی با فاصله  0هفته محاسبه و نتایج آن در جدول  9ارائه شد.

1. Akaike information criterion
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جدول  .3پایایی مقیاس تجربه زمانی لذّت و همبستگی آن با پرسشنامه افسردگی بک و
پرسشنامه هراس اجتماعی

عامل 5
عامل 2
عامل 9
نمره کل

آلفای
کرونباخ
4/85
4/55
4/02
4/82

ضریب پایایی بازآزمایی
با فاصله  0هفته
**4/85
**4/99
**4/55
**4/89

همبستگی پیرسون با
پرسشنامه افسردگی بک
**-4/24
**-4/25
4/48
**-4/52

همبستگی پیرسون با
پرسشنامه هراس اجتماعی
**-4/57
**-4/25
4/449
**-4/59

>4/47 **P >4/45
بر اساس جدول  ،9سطح آلفای کرونباخ برای کل مقیاس و همچنین خردهمقیاسهای اول و دوم
همسانی درونی باالیی دارد .بااینحال میزان آلفای کرونباخ برای عامل سوم کمتر از میزان قابل
قبول ( )α=4/54است .از آنجاکه آلفای کرونباخ تحت تأثیر طول مقیاس است ،این احتمال وجود
دارد که میزان پایین ضریب آلفای کرونباخ ،بهدلیل کم بودن تعداد عبارتهای هر عامل باشد .از
اینرو بنا به توصیه کاکس و فرگوسن ( )5990و بهمنظور اطمینان از پایایی این خردهمقیاس،
میانگین همبستگی بین عبارتها 5که مستقل از طول مقیاس است ،برای این عامل محاسبه شد.
نتایج این محاسبه نشان داد که میانگین همبستگی بین عبارتهای در این عامل 4/25 ،است که
در دامنه قابل قبول یعنی  4/24تا  4/04قرار دارد و بنا به توصیه کاکس و فرگوسن ( )5990حاکی
از پایا بودن عامل یادشده است .ب ررسی پایایی بازآزمایی با فاصله چهار هفته نیز حاکی از پایایی
مناسب برای کل پرسشنامه و عاملهای بهدست آمده بود.
*P

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،آمادهسازی و تعیین ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس تجربه
ل
زمانی لذّت بود .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نسخه فارسی این مقیاس حاکی از وجود سه عام ِ
«لذّت پایانی»« ،لذّت انتظاری انتزاعی» و «لذّت انتظاری بافتاری» بود .ساختار یادشده با ساختار
بهدست آمده برای نسخه اصلی و همچنین نسخههای غیرانگلیسی مقیاس دارای شباهتها و
تفاوتهایی است .در مطالعه نسخه اصلیِ مقیاس گارد و همکاران ( )2440دو عامل لذّت انتظاری
و لذّت پایانی بهدست آمده بود .دیگر پژوهشهای انجام شده در مورد نسخه اصلی نیز وجود ساختار
دو عاملی را تأیید کردند (بهعنوان مثال ،هو و همکاران 2457؛ گارفیلد و همکاران.)2450 ،

1. mean inter-items correlation
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در بررسی نسخههای غیرانگلیسی ،تنها نسخه فرانسوی ،ساختار دو عاملی مشابه نسخه اصلی را
نشان داد .نسخه چینی ،نشاندهنده وجود ساختاری چهار عاملی بود .این ساختار بهلحاظ تقسیم
تجربه لذّت به دو مؤلفه «انتظاری» و «پایانی» با نسخه اصلی مشابهت دارد .با اینحال عالوه بر
این ،در این ساختار هریک از مؤلفههای «انتظاری» و «پایانی» ،خود دارای دو زیرگونه انتزاعیِ
مرتبط با «تجربههای کلی و ذهنی» و بافتاریِ مرتبط با «تجربههای اختصاصی و عینی» هستند.
نسخه ایتالیایی مقیاس نیز نشاندهنده ساختاری مشابه با ساختار نسخه چینی بود .در این
نسخه سه عامل «لذّت انتظاری»« ،لذّت انتظاری بافتاری» و «لذّت پایانی» بهدست آمد .بر این
اساس ساختار بهدست آمده برای نسخه فارسی از این جهت که تجربه لذّت را به دو زیرگونه
«انتظاری» و «پایانی» تقسیم میکند مشابه ساختار بهدست آمده برای نسخه اصلی است .همچین
ساختار به دست آمده برای نسخه فارسی از این جهت که یک بُعد دیگر یعنی انتزاعی یا بافتاری
بودن را نیز مطرح میکند با نسخه چینی مشابهت دارد؛ با این تفاوت که در نسخه چینی هم لذّت
انتظاری و هم لذّت پایانی به دو زیرگونه انتزاعی و بافتاری تقسیم میشوند؛ ولی در نسخه فارسی
تنها لذّت انتظاری است که به انتزاعی و بافتاری تقسیم میشود .این ساختار را میتوان از جهتی
نیز مشابه نسخه ایتالیایی مقیاس دانست .در این نسخه تنها لذّت انتظاری به دو زیر مقیاس لذّت
انتظاری بهطورکلّی و لذّت انتظاری بافتاری تقسیم میشود.
تفاوت مشاهده شده بین ساختار نسخه فارسی و نسخه ایتالیایی آن است که در نسخه فارسی
همچون نسخه چینی ،لذّت انتظاری مشخصاً به دو زیرمقیاس «لذّت انتظاری انتزاعی» و «لذّت
انتظاری بافتاری» تقسیم میشود ،درحالیکه در نسخه ایتالیایی تنها زیرمقیاس «لذّت انتظاری
بافتاری» است که بهطور خالص به لذّت مرتبط با پیشبینی موضوعی که ماهیت ًا عینی است،
میپردازد و زیرمقیاس لذّت انتظاری بهطورکلّی ناظر بر لذّت مرتبط با پیشبینی پاداش است.
بررسی ساختار عاملی نسخه فارسی دو تفاوت دیگر را با نسخه اصلی مقیاس نشان داد .نخست
اینکه عبارتهای  9و عبارت  8حذف شدند .دوم اینکه عبارتهای  9و  54که در نسخه اصلی
در عامل «لذّت پایانی» قرار دارند در نسخه فارسی در عامل «لذّت انتظاری بافتاری» قرار گرفتهاند.
علت این موضوع میتواند این باشد که این دو عبارت ،به تجربههایی بهعنوان تجربه لذّتبخش
اشاره میکنند که عموم ًا در فرهنگ ایرانی ،افراد ،کمتر آنها را بهعنوان تجارب لذّتبخش مدنظر
قرار میدهند .از آنجا که در نسخه چینی نیز عبارت  9در عامل «لذّت انتظاری بافتاری» قرار
گرفت ،میتوان گفت ،تفاوتهای فرهنگی باعث میشود با وجودیکه محتوای این دو عبارت،
دربرگیرنده پیشبینی و تصویرسازی در مورد رویدادی لذّتبخش نیست ،بهدلیل رایج نبودن این
تجربهها در فرهنگ پاسخدهندگان ،این عبارتها در ردیف عبارتهای مرتبط با «لذّت انتظاری»
قرار بگیرند.
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تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان داد که ساختار سه عاملی در مقایسه با ساختار دو عاملی از
برازش بهتری برخوردار است .بررسی اعتبار همگرای مقیاس با استفاده از محاسبه همبستگی آن
با دو سازه مرتبط یعنی افسردگی و اضطراب اجتماعی نیز حاکی از آن بود که عاملهای «لذّت
پایانی» و «لذّت انتظاری انتزاعی» همبستگیهای منفی معناداری با پرسشنامههای افسردگی بک
و هراس اجتماعی دارند؛ اما همبستگی عامل «لذّت انتظاری بافتاری» با این دو پرسشنامه معنادار
نبود .یافتههای بهدست آمده در این زمینه شباهتها و تفاوتهایی با یافتههای بهدست آمده در
مطالعه نسخه اصلی دارد .در مطالعه گارد و همکاران ( )2440در نسخه اصلی« ،لذّت انتظاری»
همبستگی منفی ضعیف اما معناداری را با پرسشنامه افسردگی بک ( )5990نشان داد (-4/22
= ،)rاما «لذّت پایانی» همبستگی معناداری با این پرسشنامه نداشت ( .)r= -4/47در مطالعه
حاضر لذّت انتظاری دارای دو زیرمقیاس انتزاعی و بافتاری بود .از میان این دو زیرمقیاس «لذّت
انتظاری انتزاعی» قویترین رابطه منفی را هم با افسردگی و هم با اضطراب اجتماعی نشان داد؛
اما رابطه «لذّت انتظاری بافتاری» معنادار نبود« .لذّت پایانی» نیز رابطه منفی معناداری را با
پرسشنامه افسردگی بک ( )5990و پرسشنامه هراس اجتماعی کانر ( )2444نشان داد ،هرچند
این رابطه تاحدودی ضعیفتر از رابطه «لذّت انتظاری انتزاعی» با پرسشنامه هراس اجتماعی بود.
بهطورکلی بهنظر میرسد در پژوهشهای انجامشده در کشورهای غربی عمدت ًا «لذّت انتظاری»
با آسیبشناسی روانی بیش از «لذّت پایانی» در ارتباط است .بهعنوان مثال پژوهشها نشان دادهاند
که بیماران اسکیزوفرنیک در مقایسه با افراد غیربیمار میزان مشابهی از «لذّت پایانی» را گزارش
میکنند اما «لذّت انتظاری» کمتری را برای فعّالیّتهای آینده گزارش میکنند (فاورود و همکاران،
2449؛ استراتا و همکاران .)2455 ،مطالعه هانلی ( )2445نیز نتایج مشابهی را در رابطه با بیماران
افسرده نشان داده است .با اینحال بهنظر میرسد در جمعیّت ایرانی مورد مطالعه پژوهش حاضر،
«لذّت پایانی» نیز میتواند بهاندازه «لذّت انتظاری» با آسیبشناسی روانی بهویژه افسردگی در
ارتباط باشد .هرچند نتیجهگیری قطعی در این زمینه را نمیتوان بر اساس دادههای حاصل از یک
مطالعه انجام داد و چنین نتیجهگیریای نیاز به پژوهشهای بیشتر دارد.
بررسی پایایی همسانی درونی و بازآزمایی نسخه فارسی مقیاس تجربه زمانی لذّت نیز حاکی از
پایایی مناسب این مقیاس بود .یافتههای یادشده با یافتههای پژوهش گارد و همکاران ()2440؛
گارفیلد و همکاران ()2450؛ چان و همکاران ()2452؛ و فاورود و همکاران ( )2449که همگی
پایایی همسانی درونی باالیی را برای مقیاس تجربه زمانی لذّت و خردهمقیاسهای آن گزارش
کردهاند ،همخوانی دارد .همچنین یافتههای بهدست آمده از اجرای مجدد آزمون با فاصله چهار
هفته نشاندهنده پایایی بازآزمایی قابل قبول برای کل مقیاس و برای خردهمقیاسها بود .این یافته
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نیز با یافته پژوهش گارد و همکاران ( ،)2440گارفیلد و همکاران ( )2450و چان و همکاران
( )2452همخوانی دارد.
در مجموع یافتههای مطالعه حاضر حاکی از ویژگیهای روانسنجی مطلوب نسخه فارسی مقیاس
تجربه زمانی لذّت بود .بر این اساس این پرسشنامه قابلیت بهکارگیری در پژوهشهای داخلی را
دارد .در پایان توجه به نکات زیر بهعنوان محدودیتهای مطالعه حاضر ،دارای اهمیت است .نخست
اینکه مقیاس مورد نظر در جمعیّت دانشجویی با میانگین سنی  24سال بررسی شد؛ ازاینرو
تعمیم نتایج بهدستآمده به جمعیّتهای دیگر باید با احتیاط صورت گیرد .بررسی این ابزار در
جمعیّتهای دیگر مانند جمعیّت عمومی غیردانشجویی و جمعیّت بالینی در گروههای سنی
مختلف ،یک گام پیشنهادی برای پژوهشهای بعدی است که میتواند به تعمیمپذیری یافتههای
مطالعه حاضر به جمعیّت غیردانشجویی کمک کند .از سوی دیگر بخش قابلتوجهی از نمونه
پژوهش حاضر زنها بودند که تعمیمپذیری نتایج به مردان را با محدودیّت مواجه میسازد؛ رفع
این محدودیّت در پژوهشهای آینده بهگونهای که به حفظ تعادل در نسبت جنسی نمونه مورد
پژوهش بیانجامد نیز میتواند به گسترش دامنه تعمیمپذیری یافتههای مطالعه حاضر منجر شود.
در نهایت در رابطه با بررسی اعتبار همگرای مقیاس تجربه زمانی لذّت باید گفت از آنجا که
مطالعه حاضر بخشی از یک طرح پژوهشی بزرگتر بود ،تنها امکان بررسی همبستگی این
پرسشنامه با دو سازه آسیبشناختی مرتبط یعنی پرسشنامه افسردگی بک ( )5990و پرسشنامه
هراس اجتماعی کانر ( )5990وجود داشت و بهدلیل محدودیّت ناشی از تعداد زیاد ابزارهای مورد
بررسی در پژوهش ،بررسی همگرایی مقیاس تجربه زمانی لذّت با شاخصهایی که سازههای مشابه
نظیر تجربه لذّت یا بیلذّتی را میسنجند و انتظار میرود همبستگی باالیی با مقیاس تجربه زمانی
لذّت داشته باشند ،امکانپذیر نبود .بهنظر میرسد چنانچه پژوهشهای آینده در بررسی اعتبار
همگرای مقیاس ،همبستگی آن را با این شاخصها بررسی کنند ،به نتایج قویتری در تأیید اعتبار
آن دست یابند.

سپاسگزاری
این مقاله برگرفته از پایاننامه دکترای تخصصی روانشناسی بالینی نویسنده اول است .از تمامی
دانشجویان شرکتکننده در این پژوهش و اساتید محترمی که در اجرای پرسشنامههای پژوهش
در کالس همکاری کردند ،قدردانی میشود.
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مقیاس تجربه زمانی لذّت
کامالً نادرست

غالباً نادرست

تا حدودی نادرست

تاحدودی درست

غالباً درست

.5
.2
.9
.0
.7
.0
.5
.8
.9
.54
.55
.52
.59
.50
.57
.50

5
وقتی چیز هیجانانگیزی در زندگیام اتفاق میافتد ،واقعاً برای آن اشتیاق دارم.
5
صدای سوختن هیزم در شومینه ،خیلی آرامشبخش است.
صدای برخورد باران به پنجره را زمانی که در رختخواب گرمم دراز کشیدهام ،دوست دارم5 .
5
بوی چمنی که تازه چیده شده برایم لذتبخش است.
5
وقتی بیرون قدم میزنم ،از نفس عمیق کشیدن در هوای تازه لذت میبرم.
5
اشتیاقی به چیزهایی مانند غذا خوردن در رستوران ندارم.
5
بازی کردن دیگران با موهایم را دوست دارم.
5
از احساس یک خمیازه خوب ،واقعاً لذت میبرم.
5
وقتی در مسیر شهربازی هستم ،بهسختی میتوانم منتظر سوار شدن به ترن هوایی باشم.
5
شب قبل از یک روز تعطیل مهم ،بهقدری هیجانزده هستم که بهسختی میتوانم بخوابم.
5
من زیبایی برف تازه باریده شده را ارج مینهم.
5
وقتی به یک چیز خوشمزه مثل شیرینی شکالتی فکر میکنم ،باید یکی تهیه کنم.
5
انتظار برای یک تجربه لذتبخش هم لذتبخش است.
5
در زندگیام مشتاق خیلی چیزها هستم.
وقتی از منوی غذا چیزی را سفارش میدهم ،تصور میکنم که چه طعم خوبی خواهد داشت5 .
5
وقتی میشنوم که هنرپیشه موردعالقهام در فیلم جدیدی ایفای نقش کرده ،نمیتوانم در
انتظار دیدن آن فیلم بمانم.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

کامالً درست

عبارتها

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

***
پرسشنامه هراس اجتماعی
به هیچ وجه

کم

تا اندازهای

خیلی زیاد

بینهایت

.55
.58
.59
.24
.25
.22
.29
.20
.27
.20
.25
.28
.29
.94
.95
.92
.99

من از افراد صاحب قدرت و مقام میترسم.
از اینکه جلوی مردم سرخ شوم ناراحت هستم.
مهمانیها و گردهماییها مرا میترسانند.
من از صحبت کردن با افرادی که نمیشناسم اجتناب میکنم.
مورد انتقاد قرار گرفتن خیلی مرا میترساند.
ترس از دستپاچه شدن موجب میشود تا از انجام کارها یا صحبت کردن با افراد اجتناب کنم.
عرق کردن در برابر دیگران مرا آشفته میکند.
از رفتن به مهمانیها اجتناب میکنم.
از فعالیتهایی که در آنها مرکز توجه باشم اجتناب میکنم.
صحبت کردن با غریبهها مرا میترساند.
من از صحبت کردن در حضور جمع اجتناب میکنم.
من همه کار میکنم تا مورد انتقاد قرار نگیرم.
زمانیکه با مردم هستم تپش قلب مرا ناراحت میکند.
وقتی دیگران مرا زیر نظر دارند از انجام کارها دچار ترس میشوم.
احساس خجالت یا احمق بهنظر رسیدن از جمله ترسهای جدی من است.
از صحبت کردن با افرادی که صاحب قدرت و مقام هستند اجتناب میکنم.
دچار لرزش شدن در جلوی دیگران برایم ناراحتکننده است.
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پرسشنامه افسردگی بک
( 4)5من احساس غمگینی نمیکنم 5 /.اغلب وقتها
احساس غمگینی میکنم 2 /.همیشه غمگینم 9 /.من به
قدری غمگین و بینشاطم که تاب تحملش را ندارم.
( 4 )9احساس نمیکنم که شخص شکستخوردهای
باشم 5 /.بیش از آنچه سزاوار بودم ،شکست خوردهام2 /.
وقتی به زندگی گذشتهام نگاه میکنم ،جز شکست چیزی
نمیبینم 9 /.احساس میکنم که شخص کامالً
شکستخوردهای هستم.
( 4 )7احساس گناه خاصی ندارم 5 /.درباره بسیاری از
چیزها که در گذشته انجام دادهام یا باید انجام میدادهام،
احساس گناه میکنم 2 /.اغلب وقتها خود را کامالً
گناهکار میدانم .9 /.همیشه خود را گناهکار میدانم.
( 4 )5احساسم در مورد خودم مانند همیشه است.
 .5اعتماد به نفسم را از دست دادهام.
 .2از خودم مأیوسم.
 .9از خودم خوشم نمیآید.
( 4 )9اصالً به فکر خودکشی نیستم 5 /.به خودکشی فکر
میکنم اما به آن عمل نمیکنم 2 /.دلم میخواهد خودم
را بکشم 9 / .اگر میتوانستم خودم را میکشتم.
( 4 )55بیش از حد معمول ،بیقرار یا برآشفته نیستم.
 5احساس میکنم بیش از حد معمول ،بیقرار یا برآشفته
هستم 2 /.بهقدری بیقرار و برآشفتهام که نمیتوانم آرام
بگیرم 9 /.بهقدری بیقرار و برآشفتهام که باید این طرف
و آن طرف بروم و یا خود را به کاری مشغول کنم.
( 4 )59من مثل همیشه میتوانم تصمیم بگیرم.
 .5تصمیم گرفتن برایم دشوارتر از حد معمول است.
 .2بیش از گذشته ،در تصمیمگیری مشکل دارم.
 .9درباره گرفتن هر تصمیمی ،با اشکال روبرو میشوم.
( 4 )57میزان انرژی من مانند همیشه است.
 .5نسبت به گذشته انرژیام کمتر شده است.
 .2انرژی الزم برای انجام کارهای زیاد را ندارم.
 .9انرژی انجام هیچ کاری را ندارم.
( 4 )55بیش از حد معمول ،تحریک پذیر نیستم.
 5بیش از حد معمول ،تحریک پذیر هستم.
 2خیلی بیش از حد معمول ،تحریکپذیر هستم.
 9همیشه تحریکپذیر هستم.
( 4 )59تمرکزم بهخوبی گذشته است 5 /.نمیتوانم در
حد معمول ،تمرکز داشته باشم 2 /.نمیتوانم برای مدت
طوالنی ،ذهنم را روی موضوعی متمرکز سازم 9 /.احساس
میکنم نمیتوانم روی هیچ چیزی تمرکز پیدا کنم.
( 4 )25تغییر تازهای در عالقه من به امور جنسی پدید
نیامده است 5 /.عالقهام به امور جنسی کمتر از گذشته
شده است 2 /.عالقهام به امور جنسی در حال حاضر خیلی
کمتر شده است 9 /.عالقه به امور جنسی را کامالً از دست
دادهام.

( 4 )2نسبت به آیندهام بدبین نیستم 5 /.بیش از گذشته نسبت
به آینده احساس بدبینی میکنم 2 /.انتظار ندارم که وضعم بهتر
بشود 9 / .میدانم که وضع هرچه بدتر خواهد شد.
( 4 )0به اندازه گذشته ،از چیزهایی که از آنها لذت میبردم ،لذت
میبرم 5 /.دیگر به اندازه گذشته ،از چیزهای اطرافم لذت نمیبرم/.
 2از چیزهایی که قبالً برایم لذتبخش بودند ،کمتر لذت میبرم/.
 9از چیزهایی که در گذشته لذت میبردم ،هیچ لذتی نمیبرم.
( 4 )0احساس نمیکنم که دارم مجازات میشوم 5 /.احساس
میکنم که ممکن است مجازات شوم 2 /.انتظار مجازات دارم9 / .
احساس میکنم که دارم مجازات میشوم.
( 4 )8بیش از حد معمول خود را مورد انتقاد یا سرزنش قرار
نمیدهم 5 / .بیش از گذشته از خودم عیبجویی میکنم 2 /.در
مورد همه اشتباههایم ،خودم را مورد انتقاد قرار میدهم 9 /.برای
هر اتفاق بدی که میافتد ،خود را سرزنش میکنم.
( 4 )54بیش از گذشته ،گریه نمیکنم 5 /.بیش از گذشته ،گریه
میکنم 2 / .سر هر چیز کوچکی ،به گریه میافتم 9 / .احساس
میکنم که میخواهم گریه کنم اما نمیتوانم.
( 4 )52عالقهام را به مردم و چیزها ،از دست ندادهام.
 5کمتر از گذشته ،به مردم و چیزها عالقه دارم.
 2بیشتر عالقهام را به مردم و چیزها از دست دادهام.
 9بسیار دشوار است که بتوانم به چیزی عالقه پیدا کنم.
( 4 )50احساس نمیکنم که آدم بیارزشی هستم 5 /.خود را مثل
گذشته ،آدم ارزشمند یا مفیدی احساس نمیکنم 2 /.در مقایسه
با دیگران ،خود را کمارزشتر احساس میکنم 9 / .احساس میکنم
اصالً ارزشی ندارم.
( 4 )50در میزان خواب من ،تغییری ایجاد نشده است 5 / .الف.
کمی بیش از حد معمول میخوابم /.ب .تا اندازهای کمتر از حد
معمول میخوابم 2 /.الف .خیلی بیشتر از حد معمول میخوابم/ .
ب .خیلی کمتر از حد معمول میخوابم 9 /.الف .بیشترین قسمت
روز را میخوابم / .ب .صبحها یک تا دو ساعت زودتر از خواب بیدار
میشوم و دیگر نمیتوانم بخوابم.
( 4 )58اشتهایم تغییری نکرده است 5 /.الف اشتهایم تا اندازهای
کمتر از حد معمول است /.ب .اشتهایم تا اندازهای بیشتر از حد
معمول است 2 /.الف .اشتهایم خیلی کمتر از حد معمول است/.
ب .اشتهایم خیلی بیشتر از حد معمول است 9 /.الف .اصالً اشتهایی
ندارم / .ب .همیشه میل شدیدی به غذاخوردن دارم.
( 4 )24بیش از حد معمول ،خسته یا ناتوان نیستم 5 / .زودتر از
حد معمول ،احساس خستگی یا ناتوانی میکنم 2 / .خستهتر یا
ال انجام
ناتوانتر از آن هستم که بتوانم بسیاری از کارهایی را که قب ً
میدادم ،انجام بدهم 9 / .خستهتر یا ناتوانتر از آن هستم که بتوانم
بیشتر کارهایی را که قبالً انجام میدادم ،انجام بدهم.

***
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