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 چکیده

ی وی و  بت ز بت ند  د یبف لانل ناور ن دن  شننن

و نا پبام های مث ت  ارتقای رش  شخصی را دارد

ست. نا اين وج د روان سباری همراه ا شناختی ن

مرور پبشبنۀ پژوهشی یشان دهن ة اين است یه 

هننن  و  فر تگ  خ م نزاری روا و پننايننا یننه   ا

ه   ادایش آم زان  ی ارد.  ناشننن  وج د  يرایی 

اصلی پژوهش حاضر ارزيانی مشخصه های روان 

سننجی یسنخۀ ايرایی پرسنش یامۀ شنناور ن دن 

تایی ن د.  جامعۀ م  نرای دایش آم زان دنبرسننن

آم زان دایش یظر اين پژوهش شننننامنن  یلبننۀ

می ناش  96-97در سال ری  شدرهای دنبرستان

و نه ص رت  یفر از ايشان نه عن ان یم یه 464یه 

در پژوهش شنن ی  ایتخاب ای تصننادفی خ شننه

ضر از  شناور ن دنحا رين رگ،  فرم ی تاه مقباس 

ست. تحلب  عام  وولمبر و ایگسر ش ه ا ستفاده  ا

ایتشافی منجر نه یشف دو خرده مقباس وردي  

Abstract 

Flow can improve the quality of life 

and promote personal growth as well 

as many positive psychological 

outcomes however research literature 

showed that there is no valid and 

reliable instrument for unique Iranian 

culture. The main aim of this study is 

to evaluate the psychometric 

properties of the Flow Inventory for 

high school students. The population 

of this research includes all high 

school students in Ray in 2017 - 2018 

academic years. The total number of 

the participants was 464 which were 

selected by the random cluster 

sampling method. They answered to 

Flow Short Scale 

by Rheinberg, Vollmeyer, and 

Engeser. Exploratory factor analysis 

extracts 2 subscales which were 

confirmed by first order confirmatory 

factor analysis. Second order 
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 مقدمه

شناختی ندبنه و نسبار لذت نخشی است یه افراد ولتی غرق در ایجام شناور ن دن حالت روان

یاری می ش ی  احساس می ینن . تجرنۀ شناور ن دن زمایی اتفاق می افتاد یه افراد مشغ ل ایجام 

مشخصه های معرّ  یار م رد عالله شان )یظبر فعالبت ورزشی و سرورمی های نخص ص( می ناشن . 

شناور ن دن شام  حس خ شاين ، وذر یاآواهایۀ زمان، فق ان خ د هشباری، حس ینترل، تمریز ناال 

(. تجرنۀ شناور ن دن نه 2017، 1و آمبخته ن دن هشباری و عم  می ناش  )نایر، ول ب و ريجاوک

ندتر در حبطه های ( و عملکرد 2002، 2شناختی )نرايس و هاوورثشکلی مث ت نا ندزيستی روان

 ( همراه است. 1988، 4( و تحصبلی )یایام را2006(، یاری )درم تی، 2011و همکاران،  3ورزشی )نایر

و نر پايۀ يک پژوهش یبفی  1975در سال  5اصطالح شناور ن دن را نرای اولبن نار سبکنی مبدالی

نجر نه پاداش نبرویی )یظبر پ ل مطرح یرد. او نا افرادی یه فعالبت هايی ایجام می دادی  یه لزوما م

و يا شدرت( یمی ش  مصاح ه هايی ایجام داد. او در انت ا رفتار یقاشایی را نررسی یرد یه نه شکلی 

نسبار متعد ایه و خستگی یاپذير در جدت تکمب  تقاشی وام نر می داشتن . او مت جه ش  یه اين 

 ه ای لرار می دادی  و یار نع ی را شروع یقاشان نع  از اتمام يک یقاشی نه سرعت آن را در و ش

می یردی . او مت جه ش  یقاشان فقط نخاطر خ د یقاشی دست نه رفتار می زین  و در اين رفتار چبز 

ديگری دخب  یبست. سبکنی مبدالی در طی مصاح ه نا تع اد زيادی از افراد مکررا مت جه حالت 

                                                           

1. Bakker, Golub & Rijavec  

2. Bryce & Haworth  

3. Bakker  

4. Nakamura  

5. Csikszentmihali 

یه تحلب  عام  تايب ی مرت ه اول آیدا را تايب  و 

یه اين تحلب  عام  تايب ی مرت ه دوم یشان داد 

خرده مقباس ها در ذي  يک مفد م ننام شننناور 

فت  ی . در مجم ع می ت ان و ن دن لرار می وبر

ناور ن دن از رواوی و  باس شننن تاه مق یه فرم ی 

عۀ مختگ دایش آم زان  جام ياوی مطل نی در  پا

 ايرایی نرخ ردار است.

عاملی، کلیدي:هايواژه ب   ناور ن دن، تحل  شننن

  اعت اريانی، دایش آم زان

 

confirmatory factor analysis 

displayed that these two components 

can be categorized in one concept 

which is flow. In sum, we can say that 

Flow Short Scale has suitable validity 

and reliability among high school 

students. 

Keywords:        Flow, Factor 

Analysis, reliability, students. 
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نر اساس مصاح ه ها او مؤلفه های تشکب  دهن ة یامب . 1ذهنی خاصی ش  یه او آن را شناور ن دن 

شناور ن دن را یبز شناسايی یرد. نر ط ق یظر سبکنی مبدالی پ ي ة شناور ن دن منحصر نه ی ع خاصی 

از فعالبت ها یمی ش د و اين حالت ذهنی در رانطه نا فعالبت های و یاو یی مص اق دارد )ماهنکی، 

پژوهشی نبایگر اين است یه از جملۀ اين فعالبت ها می ت ان  (. مرور پبشبنۀ2012، 2وونر و ننلبان

(، نازی های یامپب تری )ان حم ه و سبکنی 2008، 3نه سخنرایی در دایشگاه ) ایگسر و رين رگ

 ( اشاره یرد.   2003و همکاران،  5( و استفاده از اينتریت )ی اک2009، 4مبدالی

، 7  یلبن، راسبن، وب  و رو2012، 6اسی و دلبفاوعالوه نر م ارد ذیر ش ه، پژوهش های مختلف )ن

( یشان داده ای  یه دایش آم زان در 2004  و ناسی و دلبفاو، 2009، 8  شری   و سبکلبمبدای2010

حبن ایجام فعالبت های مرن ط نه م رسه و يا حتی در طی مطالعه یردن در خایه می ت این  شناور 

ح نااليی از تعد ، پبشرفت ندتر در نریامۀ درسی، و پبام های ن دن را تجرنه ینن . شناور ن دن نا سط

(. ایگسر، رين رگ، ولمبر 2017، 9آم زشی ندتر در دایش آم زان همراه است  )نایر، ول ب و ريجاوک

( در پژوهش خ د یشان دادی  یه مق ار شناور ن دیی یه دایش آم زان در انت ای 2005)10و نبسک   

ها در پايان سال تحصبلی می ناش . عالوه نر اين بنی ینن ة یمرة آندرس تجرنه می ینن  پبش ن

م رد شناور ن دن نه شکلی غبر مستقبم می ت ای  نر سالمت جسمی دایش آم زان تاثبر نگذارد و در 

شناختی دایش آم ز یقشی واسطه ای ايفا ین  رانطۀ نبن مشخصه های معلم و مق ار ندزيستی روان

 (.  0092، 11)استب  و ف الور

ن  مرور علی رغم اهمبت هايی یه شناور ن دن می ت ای  در زی وی تحصبلی دایش آم زان ايفا ی

ط امبری پبشبنۀ پژوهشی نبایگر اين است یه در اين رانطه پژوهش چن ایی نه چشم یمی خ رد و فق

شرفت ( نه نررسی فراشناخت های شناور ن دن نا تایب  نر یقش ت ایايی خ دتنظبمی و پب1395)

نزاری مختگ پرداخته است. اولبن وام نه منظ ر ایجام پژوهش در زمبنۀ شناور ن دن در دست داشتن ا

العات یه ايزار مناسب اط جامعۀ ايرایی است یه دارای مشخصه های روان سنجی مطل ب است زيرا

ر درستی نه دست می ده  یه منجر نه یتايجی دلبق می ش د. ننانراين ه   اصلی پژوهش حاض

 تعببن ساختار عاملی و اعت اريانی فرم ی تاه مقباس شناور ن دن می ناش . 

 
                                                           

1 .Flow  

2. Mahnke, Wagner & Benlian  

3. Engeser & Rheinberg  

4. Abuhamdeh & Csikszentmihali 

5. Novak  

6. Bassi & Dellefave  

7.  Klein, Rossin, Guo & Ro  

8.  Shernoff & Csikszentmihalyi  
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1 0. Engeser, Rheinberg, Vollmeyer & Bischoff 

1 1. Steele & Fullagar  
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نرای ای ازه وبری شناور ن دن روش های مختلفی وج د دارد از جملۀ اين روش ها می ت ان نه 

(، مشاه ه در 2003، 1(، مشاه ه )ايگ رت1975مصاح ه های یبمه ساختار يافته )سبکنی مبدالی، 

، 3)پبرس، آينلی و ه ارد چالش –(، یس ت مدارت 2010، 2تعام  نا مصاح ه )سبفرت و ه رس ن

( اشاره یرد. مرور پبشبنۀ 2003، 4( و پرسش یامه خ د وزارشی )رين رگ، وولمبر و اينگسر2004

شی نبایگر اين است یه در نبن اين روشدا از پرسش یامه های خ د وزارشی نه یرات نبشتری پژوه

استفاده ش ه است زيرایه پژوهشگران معتق ی  اين روش انعاد مختلف شناور ن دن را ندتر ای ازه 

 (. 2017، 5وبری می ین  )نایر، ل ج بن ول ب و ريجاوک

  تجرنۀ شناور ن دن نه وج د آم ی  نا ه   ای ازه وبری اولبن انزارهايی یه نرای شناساوی و تحلب

 مشخصه های روان پ ياوی و نر اساس رويکردهای یبفی ن دی .  از جملۀ اين انزارها می ت ان نه 

طراحی ش . اين انزار اطالعاتی  1975سبکنی مبدالی اشاره یرد یه در سال 6پرسش یامۀ شناور ن دن 

م می ساخت نه و یه ای یه پژوهشگر می ت ایست پی نه ماهبت های غنی از تجرنۀ شناور ن دن فراه

(. انزار مدم ديگر در ای ازه وبری شناور ن دن روش 2017و همکاران،  7ذهنی شناور ن دن ن رد )ري ا

 می ناش  اين انزار نسبار جالب ت جه است زيرایه نر اساس ای ازه وبری مکرر 8تجرنبات یم یه 

ز افراد خ استه می ش د نه ط ر تصادفی در چن ين روز در حبن فعالبت های می ناش . در اين روش ا

(. 2008، 9روزایه و در محبطی والعی فعالبت ها و افکار مرت ط نا آن را ث ت ینن  )مارتبن و جکس ن

اولبن تالش نرای ساختن پرسش یامۀ ساختار يافته یه فال  مح وديت های انزارهای ياد ش ه است 

ص رت ورفت. اين پرسش یامه نه روشی یمّی می ی شب  10ت سط جکس ن و مارش  1996در سال 

تا تجرنۀ شناور ن دن و انعاد آن را در محبطی ورزشی م رد ارزيانی لرار ده  )جکس ن و مارش، 

(. نع  از اين انزار پژوهشگران ديگر انزارهای یمّی مختلفی نرای ای ازه وبری شناور ن دن 1996

( نه واسطۀ 2003)11رين رگ، وولمبر و ایگسرۀ شناور ن دن طراحی یردی  یه در نبن آیدا پرسش یام

تع اد سؤاالت یمتر و دلت مناسب آن مح  نبت ويژه ای يافته و در پژوهش ها و یش رهای مختلف 

 ( 2007، 12  ش لر2012م رد استفاده لرار ورفته است )ماهنکی، وونر و ننالين، 
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ور ن دن طراحی ش ه است نا اين وج د اورچه پرسش یامه های مختلفی نرای ای ازه وبری شنا

در رانطه نا یارنرد اين پرسش یامه ها در محبط تحصبلی اطالعات یمی در دسترس است عالوه نر 

یاهمخ ایی زياد در حبطۀ مفد می مرور انزارهای م ج د در حبطۀ شناور ن دن یشان دهن ة اين م رد 

( 1995) 2مثال در حبطۀ مفد می لایی(. نه ط ر 2005، 1و روش شناختی است )فبنران و زای 

تمریز و لذت نخش ن دن را نه عن ان مؤلفه های شناور ن دن در یظر می وبری  در حالی یه ساير 

( تمریز را نه عن ان پبشاين  شناور ن دن و لذت نخش ن دن را 1999پژوهشگران )چن و همکاران، 

 2000وش شناختی ی اک و همکاران در سال نه عن ان پبام  شناور ن دن در یظر داری . و در حبطۀ ر

وج د پاياوی پايبن شناور ن دن را در پژوهش خ د یشان دادی . در رانطه نا یاهمخ ایی های م ج د در 

مفد می پبچب ه و  سازة شناور ن دن "( می و ين  2007) 3رانطه نا شناور ن دن، چ ی، یبم و یبم

و یارنرد آن تاین ن یتايج مختلفی تن آن، آزم ن آن دش ار است نخاطر اينکه در حبن عملباتی ساخ

. نا ت جه نه یاهمخ ایی های زياد یه نبایگر تفاوت های فرهنگی در اين رانطه است "ن ست آم ه است

در رين رگ، وولمبر و ایگسرسؤال اصلی پژوهش حاضر اين است یه آيا پرسش یامۀ شناور ن دن 

  مختگ دایش آم زان ايرایی دارای رواوی و پاياوی می ناش ؟ فرهن  ايرایی و در جامعۀ

 

 روش پژوهش

د. حقبقات ت صبفی نه شمار می روحاضر يک تحقبق پبمايشی است یه يکی از ای اع تژوهش پ

ای شدر آماری شام  یلبه دایش آم زان دنبرستان هپژوهش از ی ع هم ستگی می ناش . جامعه طرح 

یه و آن ها نه عن ان یم  یفر از 464م رسه( ن دی  یه  26یفر،  9200)در ح ود  96-97ری در سال 

پسرایه  دنبرستان 3ن ين ص رت یه در مرحله اول تع اد  نه ص رت خ شه ای تصادفی ایتخاب ش ی ،

م ج د  یتخاب ش  و در مرحله نع ی از مبان یالس هایدنبرستان دخترایه نه ص رت تصادفی ا 3و 

مه نادایش آم ز داشت( ایتخاب و در یدايت پرسش 30تا  20یالس )یه ح ود  3نه ص رت تصادفی 

 .نبن همه دایش آم زان اراوه وردي 

 ابزار پژوهش 

 2003در سال  استفاده ش ه است. اين فرم فرم ی تاه مقباس شناور ن دندر پژوهش حاضر از 

س ال می ناش . اين پرسش یامه شام   10حاوی  وردي ه وطراحی  4ت سط  رين رگ، وولمبر و ایگسر

، 7، 5، 4، 2مرن ط نه سبالی عملکردو شام  و يه های  دو خرده مقباس می ش د خرده مقباس اول

 10و  6، 3، 1می ش د و عام  دوم مرن ط نه جذب در فعالبت می ش د یه شام  و يه های  9، و 8

درجه ای از یامال م افقم تا یامال مخالفم لرار داری . نرای  7تمامی و يه ها در طبف لبکرت است. 
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تک و يه ها  محاس ۀ یمرة خرده مقباس ها و یمرة ی  پرسش یامه، یمرات پاسخ آزم دیی نه تک

رين رگ و همکاران جمع می ش د. اين پرسش یامه فال  و يه هايی نا یمره وذاری معک س می ناش . 

 وزارش یرده و روايی آن را م رد تايب  لرار داده ای . 94/0ضريب همسایی درویی اين مقباس را 

ر م رد تايب  لرار ديگ همچنبن رواوی و پاياوی اين پرسش یامه در یش رهای ديگر و در پژوهش های

 (.     2007، 1  ش لر2012)ماهنکی، وونر و ننالين، ورفته است 

 روش اجراي پژوهش

ه روش اجرای پژوهش ن ين ص رت ن د یه انت ا مقباس شناور ن دن ت سط متخصصبن ترجمه ن

بن فارسی نازوردای ه ش  و سپس ترجمۀ معک س وردي . اين ترجمه نرای نار دوم ت سط متخصص

نه هفت  سخهنه فارسی نازوردای ه ش  یه ش اهت نسباری نا یسخۀ اولبه داشت. در انت ا اين ی ديگر

پرسب ه و  ها درنارة واضح ن دن سؤاالت و هرو یه اندام و اشکالش  و یظرات آن دایش آم ز داده

 و در نع  از یسب مج زهای الزم پرسش یامه در يک مقباس مح ود ،اعمال وردي . در مرحلۀ نع 

و ایحرا   دایش آم ز اجرا وردي  و نه ط ر مق ماتی مشخصات ت صبفی س االت یظبر مبایگبن 35نبن 

از ت ضبح  معبار م رد نررسی لرار ورفت. در مرحلۀ پايایی محقق نا حض ر در یالس های درس و نع 

حرمایه نالی مدر رانطه نا اه ا  پژوهش و جلب رضايت و اعتماد آزم دیی ها و اين یکته یه پاسخ ها 

 .خ اه  مای  از دایش آم زان خ استه ش  یه نه سؤاالت پژوهش نه دلت پاسخ دهن 

 

 یافته ها

رتبب تدر پژوهش حاضر يافته ها در چدار لسمت م رد تجزيه و تحلب  لرار ورفته است یه نه 

شناور ن دن  . تحلب  عام  ایتشافی نه منظ ر نررسی مق ماتی ساختار عاملی پرسش یامۀ1ع ارتن  از 

ۀ نبن عام  يا . تحلب  عام  تايب ی مرت ه اول نه منظ ر نررسی رانط2در جامعۀ دایش آم زان ايرایی 

ها درست نآیه عام  ها )متغبرهای مکن ن( نا و يه ها )متغبرهای مشاه ه پذير( و اطمبنان از اين

غبرهای سی رانطۀ نبن مت. تحلب  عام  تايب ی مرت ه دوم نه منظ ر نرر3ای ازه وبری ش ه ای  

بنان از مشاه ه ش ه نا متغبرهای مکن ن و یبز رانطۀ نبن متغبرهای مکن ن نا سازة اصلی و اطم

نظ ر نررسی م. ارزيانی پايايی نا روش همسایی درویی )آلفای یروی اخ( نه 4درستی ای ازه وبری آن 

ص رت   Spss 18و  Lisrel 8.7م افزار لانلبت اعتماد انزار ای ازه وبری. تحلب  ها نا استفاده از یر

و يه  یشان دهن ة مبایگبن، ایجرا  معبار، یجی، یشب وی و هم ستگی هر( 1ورفته است. ج ول )

 نا یمرة ی  می ناش . 

 
 

 

                                                           

1. Schuler  
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 هاي توصیفی مقیاس شناور بودنشاخص  :1جدول 
هاگویه همبستگی با  کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین 

 کل

29/4 یافی احساس چالش دارم . من نه ای ازة1  77/1  21/0-  67/0-  ** 52/0  

13/4 . افکار و فعالبت های من نه شکلی يکن اخت در جريان هستن 2  67/1  05/0-  71/0  ** 26/0  

10/4 . من مت جه وذر زمان یمی ش م3  81/1  10/0-  82/0-  ** 33/0  

17/4 . در تمریز یردن مشکلی ی ارم4  88/1  10/0-  97/0-  ** 52/0  

68/3 . ذهن من یامال آزاد است5  84/1  22/0  90/0-  ** 48/0  

63/4 . من غرق یاری می ش م  یه در حال ایجام آن هستم6  67/1  35/0-  58/0-  ** 59/0  

58/4 . افکار و احساسات من ت ازن نه خص ص خ د را داری 7  63/1  38/0-  41/0-  ** 60/0  

50/4 ینم . می دایم یه در هر مرحله از یارهايم چگ یه عم 8  68/1  35/0-  48/0-  ** 63/0  

03/4 . احساس می ینم همه چبز در ینترل من است9  54/1  07/0  41/0-  ** 56/0  

05/5 . در افکارم غرق می ش م10  64/1  59/0-  34/0-  ** 38/0  

**01/0P< 

 

نررسی شاخگ های یجی و یشب وی یشان دهن ة اين است یه یلبۀ و يه ها در دامنۀ مطل ب 

لرار داری  یه اين امر یشان دهن ة ت زيع یرمال و يه ها می ناش . نررسی هم ستگی هر و يه نا  2±

معنادار نا یمرة  01/0یمرة ی  یشان دهن ة اين است یه همگی و يه ها ارت اطی مث ت و در سطح 

 ی  داری  و همگی در راستای سنجب ن مفد م یلی شناور ن دن هستن . 

ام  ایتشافی در پژوهش حاضر، اين مفروضه ها رعايت ش ی  الف( ل   از اجرای تحلب  ع

و  70/0دترمبنان ماتريس هم ستگی غبر صفر ناش  ب( شاخگ یفايت یم یه نرداری دست یم 

ترجبحا ناالتر از آن ناش  ج( یتايج آزم ن یرويت نارتلت معنادار ناش  د( نار عاملی هر ماده در ماتريس 

و ترجبحاً ناالتر از آن ناش  ن( هر يک از عاملدا  30/0ه دست یم عاملی و ماتريس چرخش يافت

 ح ال  متعلق نه سه و يه ناش .

و مق ار آزم ن یرويت  >P)  01/0، 74/0اولکبن ) -ماير -در اين پژوهش مق ار مقباس یايزر

 ( ن ست آم  یه یشان دهن ة اين است یه ماتريس هم ستگی >p 001/0 ; 22/735نارتلت )

در جامعه صفر یبست و یم یه از یفايت الزم نرخ ردار است. دترمبنان ماتريس هم ستگی  داده ها

 پذير محاس ۀ عکس ماتريس هم ستگی امکانن ست آم  ننانراين می ت ان وفت یه  201/0

 می ناش . 

جايی یه عام  نع  از اجرای تحلب  عام  ایتشافی در مجم ع سه عام  شناسايی ش  ولی از آن

اول تندا دو و يه داشت اين عام  حذ  و و يه های آن نه دو عام  ديگر منتق  ش . نرای اجرای 
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استفاده ش ه است زيرایه پریارنردتر ن ده و یتايج آن را راحت  1تحلب  عاملی از چرخش واريمکس 

دار اسکری مقباس یشان دهن ة یم ( 1) (. شک 2013، 2تر می ت ان تفسبر یرد )تاناچنبک و فب ل

 درص  از واريایس را ت ببن ین   52/43شناور ن دن است یه در مجم ع می ت ای  

 

 
 نمودار اسکري مقیاس شناور بودن: 1شکل 

 

م  و وزن عاملی هر يک از و يه ها، ارزش ويژه، درص  واريایس ت ببن ش ة هر عا (2)ج ول 

 درص  واريایس ت ببن ش ة ترایمی را نع  از چرخش واريمکس یشان می ده . 

  

                                                           

1. Varimax Rotation  

2. Tabachinick & Fidell  
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س بار عاملی گویه ها، ارزش ویژه، درصد واریانس تبیین شده و درصد واریان :2جدول 

 هایین شدۀ تراکمی بعد از چرخش عاملتب

 2عامل 1عامل هاویهگ

  70/0 . آواهی از چگ یه عم  یردن در یارها 8

  69/0 . در ینترل ن دن چبزها 9

  67/0 . ت ازن نه خص ص در افکار و احساسات 7

  64/0 . ی  د مشک  در تمریز 4

  62/0 . آزاد ن دن ذهن 5

  59/0 . غرق ش ن در یاری یه در حال ایجام آن هستبم 6

 67/0  .  احساس چالش 1

 65/0  .  غرق ش ن در افکار 10

 56/0  . یاآواهی از وذر زمان 3

 51/0  . جريان يکن اخت افکار و فعالبت ها 2

 67/1 67/2 ارزش ويژه 

 74/16 78/26 درص  واريایس ت ببن ش ه 

 52/43 78/26 درص  واريایس ت ببن ش ة ترایمی 

م  حاوی و هر عا 30/0یشان می ده  هر نار عاملی هر و يه نبشتر از ( 2) و یه یه ج ولهمان

ت ببن ینن .  درص  از واريایس را 52/43و يه است یه اين عام  ها در مجم ع می ت این   3نبشتر از 

و عام   "ردتمریز و سبالی عملک"در پژوهش حاضر نع  از استخراج عام  ها ما عام  اول را نا یام 

 یام وذاری یرده ايم.  "چالش و جذب در فعالبت"دوم را نا یام 

1نع  از تحلب  عام  ایتشافی ی نت نه تحلب  عام  تايب  مرت ه اول نا روش نبشترين احتمال  نر 

اساس ماتريس واريایس ی واريایس می رس  در اين تحلب  نا دریظر ورفتن خطا در پی اطمبنان از 

تحلب  عام  ایتشافی هستبم. الزم نه ذیر است همایگ یه درستی ای ازه وبری دو عام  یشف ش ه در 

و يه می ش د در اين رانطه  6یه تحلب  عام  ایتشافی یشان داد عام  اول پژوهش حاضر شام  

است در عم  اور تع اد یشایگر ها زياد ناش  اور یگ يبم نرازش م ل غبر  (  معتق 1980) 2ننتلر

 8تا  5( معتق ی  زمایی یه 1995است. فل ي  و واي من ) ممکن است نرازش م ل یاری نسبار دش ار

و يه روی هر عام  نار می ش د امکان ی ارد یه م ل م رد یظر نرازش مطل نی نا داده ها داشته ناش  

مناسب خ اه  ن د )فل ي  و 3و م رد تايب  لرار نگبرد در اين و یه م ارد استفاده از نسته های س ال 

                                                           

1 . Maximum Likelihood  

2. Bentler 

3. Item parceling 
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( معتق ین  نرای نسته 1998)1(. راس ، یاهن، اسپ ت و آلتماير 1385ايی، واي من نه یق  از مبن

نن ی و يه ها سه مرحله الزم است الف( مشخگ یردن نار عاملی هر و يه در م ل تک عاملی ب( 

رت ه نن ی و يه ها نر اساس نار عاملبشان ج( لرار دادن و يه ها در نسته ها نه و یه ای یه مبایگبن 

 تمامی نسته ها تقري ا نرانر ناش . در پژوهش حاضر و يه ها نر اساس اين مراح  نار عاملی در 

نسته نن ی ش ه و وارد تحلب  عام  تايب ی مرت ه اول و در پی آن تحلب  عام  تايب ی مرت ه دوم 

شاخگ های نرازش تحلب  عام  تايب ی مرت ه اول را ( 3)ضرايب مسبر و ج ول  (2شک  )ش ه ای . 

 هن . یشان می د

 
 : ضرایب مسیر تحلیل عامل تاییدي مرتبۀ اول2شکل 

 

  

                                                           

1. Russell, Kahn, Spoth&Altmaier 
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 هاي برازش تحلیل عامل تاییدي مرتبه اول مقیاس شناور بودن شاخص :3 جدول

 (RMSEA) (IFI) (NNFI) (NFI) (CFI) (GFI) (AGFI) شاخص

 069/0 95/0 92/0 93/0 95/0 97/0 95/0 مدل

 

یشان داده ش ه می ت ان وفت یه آمارة ( 2یه در شک  ) (2Xخی دو )در رانطه نا معناداری آمارة 

( نه عن ان يک آماره نرازش نه حجم یم یه نزرگ حساس است نه اين معنی یه آزم ن 2Xخی دو )

  1980، 1خی دو تقري ا همبشه ولتی یه ای ازه یم یه ما زياد ناش  معنی دار است )ننتلر و نایت

ان مختلف (. از اين رو پژوهشگر2008م لن، 3  نه یق  از ه پر، یاولن و 1993، 2جرس گ و س رنم

( یمتر از RMSEAنرازش م ل از ل ب  ريشه مبایگبن مجذور خطا )استفاده از ديگر شاخصدای 

(، شاخگ GFI(، شاخگ یبک يی نرازش )CFI( شاخگ نرازش تط بقی )1998، 4)یلبن 08/0

 شاخگ نرازش هنجار یش ه، (NFI) خگ نرازش هنجار ش هشا( AGFIیبک يی نرازش تط بقی )

( NNFI) اين ه يا افزايشیزشاخگ نرازش ف، و (IFI) نراون و  90/0نزروتر يا مساوی(

یشان  (3)داین . همایگ یه یه ج ول ( را یشایه نرازش مناسب می1999، 6  هب  و ننتلر5،1993یادک

 می ده  یلبۀ شاخگ های نرازش مطل ب می ناشن . 

ب ی پس از نررسی تحلب  عام  ایتشافی و مشخگ ش ن عام  ها و یبز پس از تحلب  عام  تاي

فد م یه آيا مرت ه اول هر يک از عام  ها و اطمبنان از درستی ای ازه وبری آیدا نرای سنجش اين م

وم رت ه دمدو عام  یشف ش ه در لالب يک مفد م )شناور ن دن( لرار می وبری  تحلب  عام  تايب ی 

 ضرايب مسبر و يه ها را یشان می ده  ( 3) ضروريست. شک 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1. Bentler&bonnet 

2. Joreskog&sorbom 

3. Hooper, coughlan & Mullen 

4. Kelin 

5. Browne& Cudeck 

6. Hu & Bentler  
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 تحلیل عامل تاییدي مرتبه دوم مقیاس شناور بودن: 3شکل

 

چالش و جذب "و  "تمریز و سبالی عملکرد"یشان می ده  دو مؤلفۀ ( 3) و یه یه شک همان

ريشه مبایگبن مجذور خطا در زي  سازة یلی شناور ن دن لرار می وبری  و از آیجايی یه  "در فعالبت

(RMSEA یمتر از )( می ناش  اين م ل معنادار و دارای نرازش است. 1998، 1)یلبن 08/0 

 

 

  

                                                           

1. Kelin 
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 پایائی )اعتبار( 

رویی )آلفای منظ ر نررسی لانلبت اعتماد انزار ای ازه وبری از روش همسایی ددر پژوهش حاضر نه 

ة ی  ضرايب همسایی درویی دو مؤلفۀ شناور ن دن و یمر( 4) یروی اخ( استفاده ش ه است ج ول

  .مقباس را یشان می ده 

ضرایب همسانی درونی مقیاس شناور بودن :4جدول   

هامؤلفه  ضریب آلفا  

73/0 تمریز و سبالی عملکرد   

58/0 چالش و جذب در فعالبت  

64/0 یمرة ی  مقباس   

 

مطل ب  یشان می ده  ضرايب همسایی درویی یشان دهن ة پاياوی( 4)و یه یه یتايج ج ول همان

 .مقباس شناور ن دن می ناش 

 

 بحث و نتیجه گیري

سه را نسباری از ی ج ایان م رسه یقشی یلب ی دارد و نسبار از ی ج ایان م ر روزایۀدر زی وی 

شان می داین . از طر  ديگر م رسه يک محبط آم زشی ترنبتی است م تانزار رسب ن نه اه ا  نلن 

یه زمایی می ت ان وفت نه اه افش نه ص رت نلن  م ت دست يافته است یه ايجاد احساس تعد  و 

(. در یظريۀ شناور ن دن تایب  اصلی نر ایگبزش 2000، 1دایش آم زان ین  )ويلبام رضايت درویی در

درویی است در اين یظريه فرض نر اين است یه نبشتر م ایع يادوبری نخاطر ماهبت های شناختی 

یبستن  نلکه نبشتر نخاطر اين هستن  یه دایش آم زان تمايلی نه يادوبری ی اری . در اين راستا وفته 

 د یه اور آم زواران و دست ای ریاران آم زشی نر شناور ن دن تایب  ینن  اين امر ایگبزش می ش

 درویی را اول يت لرار خ اه  داد و اين مطلب منجر نه ند  د یبفبت آم زشی خ اه  ش  و 

در حبطۀ پژوهشی  (.2009، 2)یالیخ اه  یرد آم زان را ت  ي  نه يادوبری وایی مادام العمر دایش

پبام های شناور ن دن نرای پژوهشگران م رد ت جه ويژه است زيرایه اين سازه لانلبت ند  د یبفبت 

(. مرور پبشبنۀ پژوهشی 2009، 3زی وی و ارتقای رش  شخصی را دارد )یایای را و سکزیت مبدالی

ی مث ت، نبایگر اين است یه شناور ن دن نا نسباری از پبام های مث ت یظبر عاطفۀ مث ت، تجرنۀ ذهن

، 5( يادوبری، تعامالت اجتماعی نبشتر، عزت یفس )آسای ا2009، 4هبجان ها و خلق مث ت )روواتک 

                                                           

1. William  

2 . Cali  

3. Nakamura & Csikszentmihalyi  

4. Rogatko 

5. Asakawa  
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( 2004( ایگبزش، حس خ دشک فايی، رضايت از زی وی و یبفبت ندتر زی وی )آسای ا، 2010

 ارت اطی مث ت دارد. ( 2006، 1يکپارچگی اجتماعی، خاللبت و ارتقای خ دیارام ی )چن

نه منظ ر ایجام پژوهش  دایش آم زان در محبط های تحصبلیه نه اهمبت های شناور ن دن نا ت ج

ن دن، پبشرفت در یظريه ها، استن اط یارنردهای عملی، شناسايی ع ام  احتمالی  شناوردر رانطه نا 

پبش نبنی ینن ة شناور ن دن و یبز پبام های مث ت و يا حتی منفی مرت ط نا اين سازه، داشتن 

انزاری روا و پايا نرای ای ازه وبری در محبط تحصبلی از ملزومات اصلی است. در رانطه نا انزارهای 

وبری تع ادی از متخصصبن نر اهمبت تع اد زياد و يه ها تایب  می ینن  تا ن ين طريق نت این   ای ازه

انزاری رواتر و پاياتر اراوه ینن  در حالی یه تع ادی ديگر از پژوهشگران نر فرم های ی تاه مقباس ها 

 پژوهشی ( در پژوهش حاضر یظر نه اينکه جامعۀ 2006، 2)مارش، مارتبن و هاو  تایب  داری 

ها از طريق فرم های ط الیی یاری دایش آم زان می ناشن  و نررسی تجرنۀ شناور ن دن يکايک آن

 (2003) مقباس شناور ن دن رين رگ، وولمبر و ایگسرنسبار زمان نر و  تقري ا غبر ممکن است از 

اث ات  استفاده ش ه است  یه حاوی ده و يه ن ده و تاین ن در پژوهش های مختلف دلت آن نه

 (.2007، 3  ش لر2012وونر و ننالين،  رسب ه است )ماهنکی،

  یتايج پژوهش حاضر یشان داد یه در جامعۀ دایش آم زان ايرایی هماین  نا یسخۀ اصلی،

چالش و "و "تمریز و سبالی عملکرد"یامه سازة شناور ن دن دارای دو خرده مقباس ننام های پرسش

می ناش  و یلبۀ یشایگرهای اين دو خرده مقباس از یفايت های الزم روان سنجی  "جذب در فعالبت

نرخ ردار ن دی  و در مجم ع تحلب  عام  تايب ی مرت ه اول و مرت ه دوم رواوی ص ری مقباس را م رد 

لرار داد و تحلب  عام  ایتشافی اورچه در مرحلۀ اول سه عام  نا ارزش ويژة ناالتر يافت ولی تايب  

و يه وج د داشت یشایگرهای آن نه دو عام  ديگر ایتقال يافت  3یه در عام  س م یمتر از ظر نه اينی

ان نا اين يافته ها همخ . و در یدايت اين دو عام  م رد تايب  لرار ورفت یه مشانه نا یسخۀ اصلی ن د

 اش . می ن 2003و همکاران،  5و وی لن  2003، 4جن ه هايی از پژوهش رين رگ و ولمبر

پژوهش حاضر نا مح وديت هايی رويارو ن ده است. جامعۀ پژوهشی حاضر یلبۀ دنبرستان های 

ننانراين هنگام تعمبم یتايج نه همۀ  و تندا در يک مقطع زمایی ص رت ورفته است شدر ری می ناش 

پژوهش حاضر انزار ایتخاب ش ه در ناي  نه اين یکته ت جه داشت.  در دوره های مختلف دایش آم زان

 ،م تنی نر يک پرسش یامۀ خ د وزارشی است یه در م اردی می ت ای  ت امان نا س وبری ناش 

ننانراين نه منظ ر یسب اطالعات جامع تر و دلبق تر استفاده از ساير روش های ای ازه وبری در ینار 

ين انزار از روش همسایی اين پرسش یامه ت صبه می وردد. عالوه نر اين م ارد نه منظ ر نررسی پاياوی ا

                                                           

1. Chen  

2. Marsh, Martin & Hau  

3. Schuler  

4. Rheinberg & Vollmeyer  

5 . Wendland  
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درویی استفاده ش ه است و در رانطه نا پاياوی اين انزار در وذر زمان اطالعاتی در دست یبست. یتايج 

پژوهش حاضر نه آم زواران یمک می ین  تا دريانن  دایش آم زان در حبن فعالبت های تحصبلی نه 

م جب نازیگری در فعالبت های آم زشی چه مبزان شناور ن دن را تجرنه می ینن  اين امر می ت ای  

 و يا تث بت فعالبت ها وردد. همچنبن اين انزار نه پژوهشگران یمک می ین  تا نا استفاده از 

طرح های آزمايشی و هم ستگی نه نررسی روانط علت و معل لی و يا رانطۀ صر  اين سازه نا ساير 

 .سازه ها نپردازی 

 

 فارسی منابع

(. ويژوی های روان سنننجی پرسننش یامۀ فراشننناخت های شننناور ن دن. 1395. )درابامبری، سنن

 . 50 - 41(: 4) 4، شناسی شناختیفصلنامه روان

مطالعه ساختار عاملی فرم گزارش معلّم آخنباخ با استفاده از تحلیل (. 1385. )صغرمبنايی، ا

 . پژوهشک ه ی دیان استثنايی.عامل تاییدي. تهران
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