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Abstract

هدف مطالعه حاضر بررسي ويژگيهاي روانسنجي پرسشنامهي شيفتگي
مرتبط با کار  13مادهاي باکر ( )2008بوده است .بدين منظور تعداد 260
نفر از کارکنان شررکت هواپياراسرازي ايرران برهصرور ناونرهگيرري
خوشهاي چند مرحلهاي به پرسشنامههاي پژوهش پاسخ دادنرد .سراختار
عامل اکتشافي با روش چرخش واريااکس در پرسشنامه شيفتگي مرتبط
با کار هاانند پرسشنامه اصلي 3 ،عامل را برهدسرت وورد کره روي هر
 71/37واريانس پرسشنامه را تبيين کردند .تحليل عاملي تاييدي نشران
داد که داده ها از برازش خوبي برخوردار است .به منظور مطالعره پايرايي
مقياس ،از روش هاي هاساني دروني و پايرايي تنصريفي اسرتفاده شرد.
ضرايب ولفاي کرونباخ براي کل مقياس ،0/88 ،براي خردهمقياس جذب
 ،0/94براي خردهمقياس لذ  0/88و براي خردهمقياس انگيزش دروني
 0/8در حد مطلوب ميباشند .هاچنين ضريب پايرايي تنصريم مقيراس
شيفتگي مربوط به کار نيز  0/88بروورد گرديد .براي تعيين روايي وزمون
از روايي محتوا ،روايري واگررا و هاگررا و تحليرل عوامرل (اکتشرافي،
تاييدي) استفاده شد .نتايج روايي هاگرا نشان داد بين تجربه شيفتگي و
خشنودي شغلي (بريفيلد و روث )1951 ،ضرريب هابسرتگي  ،0/825و
بين تجربه شيفتگي و عواطم مثبت (واتسن ،کالرک و تلگرن)1988 ،
ضريب هابستگي  0/593وجود دارد .ه چنين نتايج روايي واگرا نشران
داد بين تجربه شيفتگي مرتبط با کار و عاطفه منفي (واتسن ،کالرک و
تلگن )1988 ،ضريب هابستگي  -0/614وجرود دارد ( .)p0/000از
مقياس تجربه شيفتگي مرتبط برا کرار مريتروان در کارهراي براليني و
پژوهشي استفاده کرد.
واژههاي کليدي :شيفتگي مرتبط با کار ،شيفتگي مرتبط با کار،
ويژگيهاي روانسنجي ،کارکنان هواپياايي

The purpose of the present study was to
examine the psychometric features (construct
 reliability and validity) of Baker’s (2008) 13item work related fondness questionnaire. So
260 employees of Iran Air craft Construction
Company were selected to respond to the
questionnaire through multiple clustered random
sampling. The exploring factor structure via
Varimax rotation in work related fondness
questionnaire, like the original questionnaire,
has achieved three factors which totally verify
71.37 the questionnaire’s variance and all the
articles significantly put the burden on the
factor related to them. The total internal
consistency coefficient of the scale was assessed
0.88, first factor 0.94, second factor 0.88 and
the third factor 0.80. The confirmatory factor
analysis indicated that the data enjoy a suitable
fitness; the positive correlation of this scale with
& job satisfaction questionnaire (Brayfieldn
Rothe, H 1951) 0.82 and positive affection
)questionnaire(Watson, Tellegen,clark, 1988
0.59 include the convergent validity of the test
and
its
correlation
with
negative
affection(Watson, Tellegen,clark, 1988) -0.61
showed its divergent validity. The scale of work
related fondness experience can be applied in
clinical and research activities.
Keywords: Work Related Flow, Psychometric
Characteristics, Wolf, Airline staff
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مقدمه
عل روانشناسي ،مد زمان زيادي است که به مشکال رفتاري انسانها پرداخته است .با اين وجود،
تحقيقا نسبتاً اندکي بر روي تجربيا مثبت و حاال ون تارکز دارد .جنبش تازه ايجاد شدهي
روانشناسي مثبت در تالش است که عل و دانشي را جاعووري کند که نه تنها مورد نياز رفع اختالال
روانشناختي باشد ،بلکه هدف اصلي ون افزايش خشنودي زندگي و شادي در انسانها باشد .جنبهي
کليدي روانشناسي مثبت مطالعه بر روي حالتهاي مثبت هوشياري است( .بران .)2006،بر اين اساس،
سيکزنت ميهالي ( )1975از طريق مصاحبه ،يک نظريهي تجربهي شيفتگي 1را ابداع ناود .بر طبق اين
نظريه شيفتگي زماني رخ ميدهد که افراد در تکاليم يا فعاليتهاي کنترلپذير ،اما چالشانگيز که
مستلزم داشتن مهار قابل مالحظه بوده و با انگيزهي دروني هاراه است ،اشتغال يابند .سيکزنت
ميهالي ( )2000ويژگيهاي اصلي شيفتگي را به شرح زير بيان ناود :در تجربههاي شيفتگي نسبت
چالش موجود در يک فعاليت و مهار مورد نياز براي انجام دادن ون فعاليت تقريباً يک به يک است و
چالش و مهار بايد باالتر از حد متوسط باشد .هدفهاي حاصل از تکليفي که به تجربه شيفتگي منجر
ميشود ،روشن هستند و بازخورد حاصل از ون فوري ميباشد .چون تکليفي که به تجربهي شيفتگي
منجر ميشود ،مستلزم فعاليت در جهت اهداف مشخص و دريافت بازخورد وني دربارهي حرکت به سات
اين هدفهاست ،سطح عايقي از تارکز و تکليم امري اساسي است .اين امر به از دست دادن خودوگاهي
منجر ميشود .از سويي وقوع تجربهي شيفتگي منجر به تحريم ادراک زمان در افراد ميشود ،به طوري
که ساعتها مانند دقيقه ميگذرند و احساس کنترل تاام بر تکليم در افراد ايجاد ميشود و ه چنين
احساسي از اينکه خود فعاليت ذاتاً رضايتبخش است و عدم نياز به پاداشهاي بيروني را در افراد ايجاد
ميکند .محققين شواهدي پيدا کردند که نشان ميدهد شيفتگي در طول اجراي (انجام) تعداد زيادي از
فعاليتهاي مختلم مانند ورزش (کاتلي و دودا1997 ،؛ جکسون و سيکزنت ميهالي1999 ،؛ جکسون و
مارس ،)1996 ،هنرهاي خالق و موسيقي (کاتلي و دودا1997 ،؛ سيکزنت ميهالي و سيکزنت ميهالي،
1995؛ سيکزنت ميهالي ،لفوري ،1989 ،جکسون و مارس ،1996 ،کووال فوريتيير ،)1999 ،و کارهاي
دستازدي (با دريافت حقوق) (باکر2008 ،2005 ،؛ دموروتي 2006 ،؛ باکر ،اورلاانس ،دموروتي،
اسلو  ،و ولي )2011 ،رخ ميدهد .هاچنين بيان شده است که شيفتگي ناشي از تعادل بين مهار
مورد نياز براي انجام فعاليت و چالش ناشي از فعاليت است ،بهطوريکه اگر چالش بيشتر از مهار باشد
اضطراب ايجاد ميشود ،اگر چالش کاتر از مهار باشد ،کسالت ايجاد ميشود و اگر چالش و مهار هر
دو ک باشد ،بيعالقگي ظاهر ميشود (چيانگ ،لين ،چنگ و ليو )2012 ،با توجه به اهايت موضوع
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شيفتگي ،بررسي ابعاد و زواياي مختلم اين مفهوم ،کانون توجه محققان مختلم واقع شده است .در اين
راستا ،باکر ( )2005بر اساس تحقيقا سيکزنت ميهالي بر روي شيفتگي براي اولين بار مفهوم شيفتگي
را در موقعيت کاري بهکار برد و ون را به عنوان تجربهي اوج کوتاه مد در کار تعريم کرد که هنگامي
رخ ميدهد که بين انتظارا شغلي و توانايي حرفهاي کارکنان تعادل وجود داشته باشد .بر طبق نظر باکر
شيفتگي مرتبط با کار بهوسيله سه عنصر جذب ،1لذ کاري 2و انگيزش دروني کار 3مشخص ميشود
(ساالنوا ،باکر و لورنز .)2006 ،جذب به حالتي از تارکز کامل اشاره دارد که به موجب ون کارکنان کامالً
در کارشان درگير ميشوند و زمان به سرعت ميگذرد و ونان چيزهاي اطراف خود را فراموش ميکنند
(سيکزنت ميهالي .)1990 ،کارکناني که از کارشان لذ ميبرند و احساس شادي ميکنند ،قضاو شان
دربارهي کيفيت زندگي کاريشان مثبت است (ون هاون .)1984 ،لذ و شادي پيامد ارزيابي عاطفي و
شناختي تجربهي شيفتگي است (دينر ،دينرو دينر ،)1996 ،و در نهايت انگيزش دروني به انجام کار با
هدف تجربهي لذ و خشنودي دروني اشاره دارد (دسي .)1985 ،کارکنان با انگيزش دروني هايشه به
کارشان عالقه نشان ميدهند و شيفته انجام کارشان هستند (هاراکويز و اليو 1998 ،؛ به نقل از باکر،
 .)2008تجربه حالت شيفتگي انگيزهي ادامه و اتاام فعاليت (کار) را به کارکنان ميدهد .بازخورد مثبت،
اهداف روشن و توازن بين دشواري کار و مهار  ،انگيزش را افزايش ميدهد ،به عبار ديگر وقوع
شيفتگي افراد را براي دنبال کردن فعاليتهاي مشابه در وينده با انگيزه ميکند ،چرا که ونها در انجام
کار قبلي احساس خشنودي و موفقيت کرده بودند .افرادي که تجربهي شيفتگي داشتند ،احساس قدر
ميکنند و کاتر به پاداشهاي بيروني وابسته هستند .براون ( )2006معتقد است که يک ارتباط مثبت بين
شيفتگي مرتبط با کار با عالکرد شغلي و خشنودي شغلي 4وجود دارد .در اين راستا ،مزبرگ ( )2008در
پژوهش خود که بر روي صد کارمند از دو سازمان مختلم انجام داد ،به اين نتيجه رسيد که کارمندان
هنگامي بيشترين تجربهي شيفتگي را دارند که بين تاايال شخصي و ونچه که در محيط کاري از ونها
انتظار ميرود ،هااهنگي وجود داشته باشد .اين امرخود بر روي انگيزش شغلي و خشنودي شغلي اثر
ميگذارد که منجر به بهترين عالکرد شغلي در کارمندان ميشود .ه چنين در پژوهشي که باکر ()2008
بر روي  1346نفر از کارکنان هفت سازمان مختلم انجام داد ،به اين نتيجه رسيد که بين سه بعد
شيفتگي و خشنودي شغلي هابستگي مثبت وجود دارد و بعد لذ کاري از باالترين ضريب هابستگي با
خشنودي شغلي برخوردار بود و بيشترين قدر پيشبيني را براي خشنودي شغلي داشت .از سويي استروم
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( )2005معتقد است که اگرچه تحقيقا تجربي در زمينهي ارتباط بين شيفتگي مرتبط با کار و عالکرد
شغلي وجود ندارد ،با اين وجود بين ون دو يک ارتباط مثبت وجود دارد و شيفتگي پيشبيني کنندهي
عالکرد شغلي در کارکنان است ،چرا که وقتي کارکنان شيفتگي را تجربه کنند ،شديداً بر روي کارشان
تارکز ميکنند و اين تارکز باعث باال رفتن کارويي ونها شده و زمان و انرژي خود را براي انجام کار
صرف ميکنند که اين خود باعث باال رفتن عالکرد شغلي در کارکنان ميشود .از ونجاکه ،فرض کردن
اينکه شيفتگي ميتواند کارويي ،خشنودي و عالکرد شغلي را باال ببرد ،صحيح است ،پس الزم است که
سرپرستان و مديران سازمانها شرايط کاري و محيط کاري را با تواناييهاي کارکنان تطبيق دهند تا
کارکنان بتوانند شيفتگي را هرچه بيشتر در محيط کاري تجربه کنند و بيشتر در اين حالت ذهني باقي
باانند (برودال .)2006 ،با توجه به اهايت سازه شيفتگي در محيط کار از يک سو ،و با توجه به اينکه
تاکنون ابزار الزم جهت سنجش شيفتگي مرتبط با کار در ايران وجود نداشت ،در پژوهش حاضر ويژگي-
هاي روانسنجي پرسشنامهي شيفتگي مرتبط با کار باکر که از پرکاربردترين مقياسها در مشاوره شغلي
است ( ،)2008در جامعهي کارکنان ايراني بررسي شده است تا بتوان به ابزاري مناسب جهت سنجش
شيفتگي مرتبط با کار و ابعاد ون دست يافت.
روش
پژوهش حاضر از نوع توصيفي است که با هدف اعتباريابي وزمون انجام ميشود و جامعه وماري در
پژوهش حاضر شامل تاامي کارکنان شرکت هواپيااسازي ايران در سال  91بود .از بين جامعه وماري
تعداد  260نفر بهصور ناونهگيري خوشهاي چند مرحلهاي براي پاسخگويي به پرسشنامههاي پژوهش
انتخاب شدند .به اين ترتيب که از بين کليه صنعتهاي شرکت ،صنعت فراساخت به صور تصادفي
انتخاب شد و از بين کليه بخشهاي صنعت فراساخت ،بخش توليد نيز بهصور تصادفي انتخاب شد.
تعداد کارکنان بخش توليد  275نفر بود .سپس با هااهنگي مسئوالن مربوطه و سرپرستان بخش توليد
پرسشنامهها بين تاامي افرادي که مايل به هاکاري بودند توزيع شد و  260پرسشنامه که کامالً پاسخ
داده شده بود ،تحليل شد .ميانگين سني وزمودنيهاي پژوهش  35/07بود و انحراف معيار  94 /4بود
حداقل و حداکثر سن وزمودنيها به ترتيب  23و  50سال بود
روش اجرا
به منظور بررسي ضريب ولفاي کرونباخ (جهت بررسي پيشفرض هاساني دروني پرسشها) ،شاخص
کفايت ناونهبرداري  KMOو کرويت بارتلت (جهت بررسي پيشفرض اندازه ناونه و رابطه بين
متغيرها) ،ضرايب هابستگي (جهت بررسي روايي هاگرا و واگرا) و ه چنين کشم عاملهاي پرسشنامه
(تحليل عاملي اکتشافي) از نرم افزار  SPSS-18استفاده شده است ،و براي محاسبه تحليل عاملي
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تاييدي از نرم افزار  Amos Grhaficاستفاده شد .در پژوهش حاضر از مقياس خشنودي شغلي و
مقياس عاطفه مثبت و منفي براي بررسي روايي هاگرا و واگراي پرسشنامه شيفتگي مرتبط با کار
استفاده شد.
ابزار
در پژوهش حاضر از ابزارهاي زير استفاده شده است:
پرسشنامه شيفتگي مرتبط با کار ( ،WOLF1باکر)2008 ،
يک مقياس  13مادهاي خود گزارشي است که به منظور سنجش شيفتگي مرتبط با کار توسط باکر ،در
سال  2008تهيه شده است که هر کدام از گويههاي وزمون بر روي يک مقياس پنج درجهاي ليکرتي از
کامالً موافق تا کامالً مخالف درجهبندي ميشود .مادهها توسط نويسنده ساخته شده است و توسط پنج
مشاوره شغلي با تجربه به منظور تعيين اعتبار صوري مورد بررسي قرار گرفته شده است .باکر ()2008
براي بررسي ويژگي روانسنجي پرسشنامه  wolfاز  1346کارمند که در هفت سازمان مختلم مشغول
به کار بودند ،استفاده کرد .نتايج تحليل عاملي اکتشافي نشان داد که پرسشنامه داراي سه عامل جذب (4
ويت ) ،لذ کاري ( 4ويت ) و انگيزش دروني کار ( 5ويت ) ميباشد و عاملها کال  65درصد از واريانس را
تبيين ميکند ،بهطوريکه عامل جذب  10درصد از کل واريانس ،لذ کاري  46درصد از کل واريانس و
در نهايت عامل انگيزش دروني کار  9درصد از کل واريانس را تبيين ميکنند .به عالوه نتايج تحليل
عاملي تاييدي که توسط نرم افزار  Amosانجام شده بود ،حاکي از برازش خوب دادهها به مدل سه
عاملي بودند ،بهطوري که اندازه شاخص نيکويي برازش ( )GFIاز 0/90بزرگتر بود و اندازه شاخص ريشه
ميانگين مربعا خطاي بروورد ( )RMSEAنيز از 0/08کاتر بود که حاکي از برازش دادهها به مدل سه
عاملي هستند و هاچنين شاخص برازش افزايشي ( )IFIو شاخص برازش تطبيقي ( )CFIباالتر از
 0/90بودند که حاکي از برازش خوب دادهها به مدل سه عاملي بودند .نتايج مطالعه باکر ( )2008نشان
داد که اين پرسشنامه از هاساني دروني باال (ولفاي کرونباخ) برخوردار است ،بهطوري که ،عامل جذب از
ضريب ولفا با دامنه  0/75تا  0/86درصد و عامل لذ کاري از ضريب الفاي  0/88تا  0/96و عامل
انگيزش دروني کار از ضريب  0/63تا  0/82برخوردار است .براي تعيين روايي هاگرا از پرسشنامه
شيفتگي عاومي (جکسون و رابر  )1992 ،و پرسشنامه خشنودي شغلي (کوک و هاکاران )1981 ،2و
پرسشنامه عالکرد شغلي (گودمن و يانتکز )1999 ،استفاده شد .نتايج نشان داد که عامل جذب داراي
هابستگي مثبت معنادار با پرسشنامه شيفتگي عاومي ( )r=0/55دارد و عامل لذ کاري و انگيزش

1.Work-related flow inventory
. Cook

2
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دروني کار به ترتيب داراي ضريب هابستگي مثبت 0/51 ،و  0/52با پرسشنامه شيفتگي عاومي داشتند
و هابستگي بين عامل جذب ،لذ کاري و انگيزش دروني کار با پرسشنامه رضايت شغلي به ترتيب
 0/49و  0/81و  0/58درصد بود .به طور خالصه ،اين پرسشنامه به طور مثبت با پرسشنامه شيفتگي
عاومي ،رضايت شغلي و عالکرد شغلي داراي هابستگي مثبت معنادار است (باکر.)2008 ،
1
مقياس خشنودي شغلي
اين مقياس داراي  5سوال بوده و طيم پاسخگويي به ون ،طيم ليکرتي  5درجهاي ميباشد ،به طوريکه
به گزينه کامالً مخالف ناره  1و به گزينه کامالً موفق ناره  5تعلق ميگيرد .سواال  3و  5به صور
معکوس نارهگذاري ميشود .اين مقياس توسط بريفيلد و روث ( )1951ساختهاند و اعتبار و پايايي ون را
در حد قابل قبولي گزارش دادند .جاج و هاکاران ( )2003پايايي اين مقياس را با روش ولفاي کرونباخ
روي چهار ناونه  0/83 ،0/85 ،0/81و  0/85گزارش دادند .در پژوهش هاشاي شيخ شباني پايايي اين
مقياس با روش ولفاي کرونباخ و تنصيم به ترتيب  0/82و  0/83به دست ومد .ه چنين اعتبار سازه اين
مقياس را از طريق هابسته کردن ون با مقياس شغلي بهطور کلي 0/70گزارش کردند .عالوه بر اين،
فصيحيزاده ( )1389ضريب هاساني دروني اين مقياس را  0/80گزارش کرد.
مقياس عاطفه مثبت و منفي
مقياس عاطفه مثبت و منفي توسط واتسن ،کالرک و تلگن ( )1988طراحي شده است .اين مقياس
شامل 20ويت است که براي هر بعد عاطفي  10لغت که توصيم کننده احساسا يا هيجانا متفاو
است ،در نظر گرفته شده است ( 10احساس مثبت و  10احساس منفي) .واژههاي عاطفه مثبت و منفي
بهصور پراکنده در وزمون وورده شدهاند .مقياس عاطفه مثبت و منفي بهصور  5گزينهاي ( 1بسيار ک
تا  5بسيار زياد) نارهگذاري ميشود .اين مقياس يک ابزار خودسنجي بوده و با تغيير دستورالعال ه
ميتوان شق حالتي ون را سنجيد و ه شق خصيصهاي (صفتي) .اگر چارچوب زماني مقياس به هفته
جاري اشاره کند ،شق حالتي و اگر زماني طوالنيتر را در نظر بگيرد؛ شق خصيصهاي را مورد سنجش
قرار ميدهد (بخشي پور و دژکام .)1384 ،در پژوهش واتسن و هاکاران ( )1988هابستگي دروني و
هاساني دروني (ولفاي کرونباخ) مقياس براي عاطفه مثبت از  0/86تا  0/90و براي عاطفه منفي از 0/84
تا  0/87رتبهبندي شده است (واتسون و هاکاران .)1988 ،سازگاري دروني (ضريب ولفا) براي هر دو
مقياس  0/87به دست ومد .ه چنين رابطه بين عاطفه مثبت و افسردگي منفي () -0/27و معنادار است.
اما رابطه ميان عاطفه مثبت و اضطراب ( )0/12و معنادار نيست .يعني با استفاده از مقياس عاطفه مثبت
بيااران افسرده از بيااران مضطرب قابل تفکيک هستند و در نهايت عاطفه منفي و مثبت به نحو

1

. Job satisfaction questionnaire
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معناداري هابستگي معکوس دارند ( .)0/39ويژگيهاي روانسنجي نسخه فارسي در چندين پژوهش
ديگر نيز مورد بررسي و تاييد قرار گرفته است (بشار  .)1387 ،در اين پژوهشها ،ضريب ولفاي کرونباخ
عاطفه مثبت از  0/83تا  0/91و عاطفه منفي از  0/81تا  0/89براي بيااران به دست ومد .اين ضرايب در
ناونههاي بهنجار براي پرسشهاي عاطفه مثبت  0/85تا  0/90و براي عاطفه منفي  0/83تا 0/88
محاسبه شد .اين ضرايب که هاگي در سطح  P>0.0001معنادار است ،هاساني دروني زيرمقياسهاي
عواطم مثبت و منفي را تاييد ميکند.
يافتهها
در جدول  1خصوصيا جاعيت شناختي وزمودنيها ناايش داده شده ،و نتايج حاصل از تجزيه و تحليل
دادهها نشان داد که ميانگين افراد در مقياس تجربه شيفتگي مربوط به کار  27/96با انحراف معيار 1/01
حداقل ناره قابل کسب در اين وزمون  0و حداکثر ون  52است (جدول .)2
جدول  .1ويژگيهاي جمعيت شناختي آزمودنيها
تحصيالت

وضعيت تاهل
نوع شغل

مشخصات جمعيت شناختي
زير ديپل
ديپل
فوق ديپل
ليسانس
فوق ليسانس و باالتر
مجرد
متاهل
فني
نياه فني
غير فني

7
136
44
63
10
39
221
127
32
101

جدول  .2ميانگين و انحراف استاندارد مقياس تجربه شيفتگي مربوط به کار
شاخص آماري

ميانگين
27/96

حداقل
0

انحراف استاندارد
1/01

حداکثر
52

تعداد
260

روايي
براي تعيين روايي وزمون از سه روش -1 :روايي محتوا -2 ،روايي واگرا و هاگرا ،و  -3روايي سازه
(تحليل عوامل اکتشافي و تاييدي) استفاده شد .روايي محتوايي مقياس تجربه شيفتگي مرتبط به کار ،از
طريق نظرخواهي از صاحبنظران و متخصصين روانشناسي و مطابقت سواال به لحاظ محتوايي با
مفاهي و سازههاي تئوري احساس شيفتگي احراز شد .براي بررسي روايي هاگرا و واگراي اين
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پرسشنامه از مقياس خشنودي شغلي و عاطفه مثبت و منفي (جهت احراز روايي واگرا) استفاده شد و
هابستگي ون با مقياس خشنودي شغلي و عاطفه مثبت و منفي محاسبه شد .نتايج نشان داد بين تجربه
شيفتگي و خشنودي شغلي رابطه مثبت و معناداري با ضريب هابستگي  ،0/825بين تجربه شيفتگي و
عواطم مثبت رابطه مثبت و معنادار با ضريب هابستگي  0/593و بين تجربه شيفتگي و عواطم منفي
رابطه منفي و معنادار با ضريب هابستگي معنادار  -0/614است (.)p<0/000
تحليل عوامل
تحليل عاملي اکتشافي
تحليل عاملي اکتشافي مقياس با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام شد .در ابتدا براي اطاينان از اين
مسئله که ويا ميتوان دادههاي موجود را براي تحليل مورد استفاده قرار داد ،يا ويا تعداد دادههاي موردنظر
براي تحليل عاملي مناسب هستند يا خير ،از شاخص  1KMOو وزمون بارتلت  2استفاده شد که نتايج
ون در جدول  3نشان داده شده است .سرني 3و کيسر )1977( 4معتقدند که وقتي مقدار  KMOبزرگتر از
 0/60باشد ،ميتوان تحليل عاملي را انجام داد (هومن .)1380 ،بخش پايين جدول  3اطالعا جدول
مذکور نشان ميدهد که مقدار شاخص  0/85 ،KMOاست که حاکي از کفايت حج ناونه براي تحليل
عاملي اکتشافي است .هاچنين معنيدار بودن وزمون خي دو يا کرويت بارتلت حداقل شرط الزم براي
انجام تحليل عاملي است .در وزمون بارتلت رد فرض صفر حاکي از ون است که ماتريس هابستگي
داراي اطالعا معنيداري است و حداقل شرط الزم براي تحليل عاملي وجود دارد.
جدول  .3نتايج آزمون بارتلت براي دادههاي پژوهش
شاخص ها
KMO
بارتلت
Df
Sig

مقادير به دست آمده
0/85
2/19
78
0/000

تحليل عاملي اکتشافي مقياس با استفاده از روش مولفههاي اصلي و چرخش واريااکس انجام شد .مالک
استخراج عوامل ،شيب منحني اسکري و ارزش ويژه ( )Eigen Valueباالتر از  1بود که بر اساس ون
سه عامل عاومي بزرگتر از يک استخراج شد .عامل اول جذب ،عامل دوم لذ و عامل سوم انگيزش
1

. Kaiser-Mayer-Olkin Measure of sampling Adequacy
. Bartlett’s Test of Sphericity
3
Cerney
4
Kaiser
2
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دروني کار است .براي هر عامل بار عاملي  0/4و باالتر به عنوان بار عاملي قابل قبول در نظر گرفته شده
است .الزم به ذکر است که پس از  25بار چرخش از نوع واريااکس ،پرسشنامه به ساختار عاملي زير
رسيده است .نتايج تحليل عاملي مقياس به هاراه بار عاملي هر گويه در جدول شااره  4ارائه شده است.
جدول  .4عاملهاي تجربه شيفتگي مرتبط با کار و بارهاي عاملي مرتبط هر ماده
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

مادههاي پرسشنامه
وقتي مشغول کار هست در مورد چيز ديگري فکر نايکن
من شيفته کار هست
زماني که مشغول کار هست  ،به چيزهاي مزاحاي که در اطراف ميگذرد توجه نايکن
در کارم کامال غرق ميشوم
شغل احساس خوبي به من ميدهد
از کارم خيلي لذ ميبرم
من در حين انجام کارم احساس شادي ميکن
من در حين کارم سرشار از شعم و نشاط هست
من شغل فعليام را ادامه ميده حتي اگر دستازد کاي دريافت کن
من ونقدر کارم را دوست دارم که حتي دوست دارم در اوقا فراقت نيز کار انجام ده
من به اين دليل کار ميکن که از ون لذ ميبرم
ونچه در انجام يک کار براي من مه است اين است که با عاليق و خواستههاي هااهنگ باشد
خود شغل من است که به من انگيزه ميدهد نه دستازد ون
ارزش ويژه
واريانس تبيين

عامل1
0/86
0/9
0/88
0/84

عامل2

عامل3

0/810
0/81
0/86
0/83

5/6
43/12

1/9
15/13

0/71
0/66
0/7
0/56
0/85
1/7
13/12

بر اساس جدول فوق مشخص ميشود که ارزش ويژه عامل جذب برابر  5/6بوده و ميزان  43/12درصد
از واريانس را تبيين ميکند ،ارزش ويژه عامل لذ  1/9بوده و ميزان  15/13درصد از واريانس را تبيين
ميکند و ارزش ويژه عامل انگيزش دروني  1/7بود و  13/12درصد از واريانس را تبيين ميکند .اين سه
عامل روي ه  71/37درصد از واريانس را تبيين ميکنند.
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شكل  .1نمودار ارزش ويژه عوامل و شيب منحني اسكري

هاانگونه که از ناودار فوق پيداست عامل  ،1عامل  2و عامل  3نسبت به ديگر عاملها از ارزش ويژه
باالتري برخوردارند.
تحليل عاملي تاييدي
براي بررسي برازش دادهها ،شاخصهاي کلي برازش بررسي شده و نتايج ون در جدول  5ومده است .با
استفاده از شاخصها ميتوان به اين پرسش پاسخ داد که صرفنظر از هر يک از مقادير گزارش شده
براي پارامترها ،ويا مدل تدوين شده بهطورکلي توسط دادههاي گردووري شده حاايت ميشود يا خير؟ .با
توجه به گروهبندي طرح شده درباره شاخصهاي کلي برازش در سه گروه شاخصهاي مطلق  ،تطبيقي و
مقتصد را ميتوان عنوان کرد .در ابتدا گزارش کردن مقدار مجذور کاي 1و مقادير مرتبط به ون که در

Chi-Square
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دسته شاخصهاي تطبيقي قرار ميگيرد ،ميتواند ديد کلي و اوليه نسبتا مفيد در اختيار پژوهشگر قرار
دهد.
جدول .5شاخصهاي کلي برازش
شاخصها
شاخصهاي برازش
مطلق
شاخصهاي برازش
تطبيقي يا نسبي

شاخصهاي برازش
مقتصد

Χ2
نسبت مجذور کاي به درجه وزادي ()X2/df

مالک
P<0/05

مقدار به دست آمده
201/56

>3

3/25

شاخص برازش هنجار نشده ()NNFI
شاخص برازش توکر-لويس ()TLI
شاخص برازش تطبيقي ()CFI
شاخص برازش تطبيق شده بنتلر -بونت ()NFI
شاخص برازش نسبي ()RFI
شاخص برازش هنجار شده مقتصد ()PNFI
شاخص برازش تطبيقي ()PCFI
شاخص ريشه دوم ميانگين مربعا باقياانده()RMSEA

<0/9
<0/9
<0/9
<0/9
<0/9
<0/5
<0/5
>0/05

0/94
0/92
0/93
0/91
0/9
0/72
0/74
0/04

از ونجا که  X2تابع حج ناونه است ،وقتي حج گروه ناونه برابر با  75تا  200باشد ،مقدار کاي
اسکوئر يک اندازه معقول براي برازندگي است .اما براي مدلهاي با حج ناونه بزرگتر مجذور کاي
تقريبا هايشه از لحاظ وماري معنادار است .به هاين دليل ،براي برازش مدل اندازههاي ديگري تدوين
شده است .اين اندازهها شاخصهاي برازندگي هستند ،که هرچند مبتني بر مجذور کا هستند ،اما به خاطر
حج ناونه کنترل ميشود .به اين دليل ،بسياري از پژوهشگران مجذور خي را نسبت به درجه وزادي
(مجذور خي نسبي) مورد بررسي قرار ميدهند و ون را به عنوان يک شاخص سرانگشتي نيکويي برازش
استفاده ميکنند (قاساي X2 .)1389 ،مشاهده شده در جدول فوق از لحاظ وماري معنادار است .بنابراين،
ميتوان نتيجه گرفت که وزمون مجذور کاي برازش دقيق مدل را با دادههاي مشاهده شده رد ميکند.
بررسي شاخصهاي تطبيقي پس از شاخصهاي برازش مطلق دومين گام در بررسي قابل قبول بودن
مدل تدوين شده است .اين شاخصها مقاديري بين صفر تا يک را به خود ميگيرند و مقادير باالتر از
0/90در اغلب منابع به عنوان مقادير قابل قبول تفسير شده است (قاساي .)1389 ،بر اين مبنا ،ميتوان
گفت شاخص برازش هنجار نشده  ،0/94 )NNFI( 1شاخص برازش توکر-لويس،0/92 )TLI( 2
شاخص برازش تطبيقي  ،0/93 )CFI( 3شاخص برازش تطبيق شده بنتلر -بونت 0/91 )NFI( 4و

1

.Non-Normed Fit Index
. Tucker-Lewis Index
3
. Comparative Fit Index
4
. Normed Fit Index
2
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شاخص برازش نسبي 0/09 )RFI( 1حاکي از قابل قبول بودن مدل هستند .پس از بررسي شاخصهاي
برازش مطلق و تطبيقي ،بررسي شاخصهاي مقتصد گام ديگري است که الزم است انجام شود .شاخص
نسبت مقتصد نشان ميدهد که پژوهشگر تا چه اندازه در وزاد گذاردن پارامترها امساک به خرج داده
است .شاخص برازش هنجارشده مقتصد0/72 )PNFI( 2و شاخص برازش تطبيقي 0/74 )PCFI( 3هر
دو مقادير قابل قبول را نشان ميدهد ،زيرا مقادير باالتر از  0/5براي اين دو شاخص مقادير قابل قبول
تلقي ميشود (قاساي .)1389 ،در نهايت شاخص ريشه دوم ميانگين مربعا باقياانده )RMSEA( 4
 0/04به عنوان يکي از عاوميترين شاخصهاي که در قضاو کلي درباره مدلهاي تدوين شده کاربرد
دارد نشان ميدهد که ميتوان مدل تدوين شده را قابل قبول دانست.

1

. Relative Fit Index
. Parsimonious Normed Fit Index
3
. Parsimonous Comparative Fit Index
4
. Root Mean Squared Error of Approximation
2
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پايايي
به منظور مطالعه پايايي مقياس ،از روشهاي هاساني دروني و پايايي تنصيفي استفاده شد .نتايج اين
تحليل در جدول  6ارائه شده است.
جدول  . 6مقادير ضريب پايايي تنصيفي و آلفاي کرونباخ براي خرده مقياسها
و نمره کل مقياس شيفتگي
0/88
0/94
0/88
0/80
0/88

مقياس شيفتگي
خرده مقياس جذب
خرده مقياس لذ
خرده مقياس انگيزش دروني
ضريب پايايي تنصيفي

نتايج جدول فوق نشان ميدهد که ضرايب ولفاي کرونباخ براي کل مقياس  ،0/88براي خرده مقياس
جذب  ،0/94براي خرده مقياس لذ  0/88و براي خرده مقياس انگيزش دروني  0/8ارزيابي شده است
که در حد مطلوب ميباشند .ه چنين ضريب پايايي تنصيم مقياس شيفتگي مربوط به کار نيز 0/88
بروورد گرديد.
بحث و نتيجهگيري
هر چند روانشناسي مثبت حدود يک دهه از عار خود را سپري کرده است؛ با اين وجود رد پاي اين
رويکرد جديد روانشناسي عالوه بر حوزههاي وسيبشناسي رواني و توانانديها و نقاط قو انساني
حوزههاي ديگر روانشناسي نظير مشاوره شغلي نيز گسترش يافته است ،به گونهاي که امروزه بحث
مشاوره شغلي مثبتگرا جوج ) )2009به عنوان يکي از مباحث مه در حوزه مشاوره شغلي مطرح
ميباشد .در اين راستا ،مفهوم شيفتگي در کار باکر ( ،)2008از جاله موضوعا جديد و مورد توجه
مشاوره شغلي مي باشد .با توجه به روزومد بودن مفهوم شيفتگي کاري و با عنايت به تأثيرا فراوان ون در
ايجاد انگيزههاي مثبت شغلي ،رضايت شغلي ،عالکرد شغلي و با عطم نظر به عدم وجود مقياسي معتبر
براي سنجش شيفتگي کاري در ايران ،هدف پژوهش کافي بررسي ويژگيهاي روانسنجي مقياس
شيفتگي مرتبط با کار باکر که از پرکاربردترين مقياسها در مشاوره شغلي است ( ،)2008در کارکنان
ايراني بوده است .نتايج حاصل از پايايي مقياس ،گوياي کفايت مقياس به لحاظ هاساني دروني داشت.
در اين راستا ،ضرايب ولفاي کرونباخ مقياس براي عوامل جذب ،لذ کاري ،انگيزش دروني و کل
مقياس به ترتيب  0/80 ،0/88 ،0/94و  0/88به دست ومد .اين نتايج با نتايج حاصل از بررسي پايايي
نسخهي اصلي مقياس باکر ( )2008هاخوان بود .عالوه بر اين ،ضريب پايايي تنصيفي مقياس نيز در
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پژوهش حاضر مطلوب ( )0/88بروورد شد .نتايج تحليل عاملي مقياس با دو رويکرد تحليل اکتشافي و
تحليل عاملي تأييدي بر ساختار سه عاملي مقياس را تأييد ناود  .هيچيک از گويههاي مقياس حذف
نگرديد و گويهها به صور کامل در عوامل مرتبط بارگذاري شدند .هاچنين مشخص گرديد عوامل
سهگانه مقياس در مجاوع  71درصد از واريانس کل را پيشبيني ميکردند که اين يافته نيز با نتايج
حاصل از تحليل عاملي نسخه اصلي مقياس باکر ) )2008هاخواني داشت .در پژوهش باکر (،)2008
عوامل؛ روي ه رفته  65درصد از واريانس کل را تبيين ناودند .در پژوهش حاضر ،به منظور دستيابي به
اطاينان بيشتر در خصوص کفايت روانسنجي مقياس شيفتگي مرتبط با کار ،روايي هاگرا و واگراي
مقياس نيز در دستور کار قرار گرفت .در اين راستا ،نتايج حکايت از روايي هاگرا و واگرا مطلوب مقياس
با دو مقياس خشنودي شغلي و عواطم مثبت و منفي (جهت احراز روايي واگرا) داشت .اين يافتهي
پژوهش عالوه بر اين که مهر تأييد ديگري در جهت ويژگيهاي روانسنجي مطلوب مقياس شيفتگي
مرتبط با کار بود ،جنبهاي از تلويحا پژوهش حاضر را نيز برجسته ساخت :بدين صور که پس از اين،
کارفرمايان ايراني ميتوانند با سنجش شيفتگي کاري کارکنان خود ،ميزان رضايت شغلي و عواطم مثبت
و منفي ونها را پيشبيني ناايند که اين امر نيز به نوبهي خود ميتواند بهرهوري شغلي را تحت تأثير قرار
دهد .بر اين اساس ،پيشنهاد ميشود محققين وتي با استفاه از پرسشنامه شيفتگي مرتبط با کار به بررسي
کارويي مدل شيفتگي کاري در پيشبيني رضايت ،عالکرد و سرزندگي شغلي کارکنان ايراني بپردازند.
اهايت ديگر پژوهش حاضر ،فراه ووردن پشتوانههاي بين فرهنگي براي مدل شيفتگي کاري بود .بر
اساس نتايج پژوهش حاضر به نظر ميرسد که مقياس شيفتگي مرتبط با کار داراي يک ساختار عاملي
خدشهناپذير و ناوابسته به فرهنگ ميباشد .اهايت اين يافته با عطم نظريه ديگر ويژگيهاي مطلوب
اين مقياس نظير کوتاه بودن ،اجراي وسان و گروهي و غيره ،بيش از پيش وشکار ميشود .صرفنظر از
نقاط قو پژوهش حاضر ،برخي محدوديتها از جاله عدم استفاده از وزمودنيهاي زن (به دليل شرايط
خاص شغلي) و ه چنين محدود بودن پژوهش به کارکنان يک شرکت صنعتي نظامي ،ميتواند تصاي
نتايج پژوهش حاضر به ساير گروهها را با احتياط مواجه سازد .در اين راستا ،پيشنهاد ميشود بررسي
روايي و پايايي مقياس شيفتگي مرتبط با کار بر روي ساير مشاغل (مشاغل مديريتي ،تخصصي ،خدماتي
و غيره) ،و ه چنين کارمنداني با سطح تحصيال و درومد و وضعيتهاي سني و استخدامي مختلم
(قراردادي ،پيااني و رساي) تکرار گردد .در مجاوع ،نتايج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که
نسخهي فارسي پرسشنامه شيفتگي مرتبط با کار )F- WOLF( 1از ويژگيهاي روانسنجي مطلوبي
براي کاربرد در ايران برخوردار ميباشد.

1

. Farsi Version of Work- Related Flow Scale
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