مجله بالینی پرستاری و مامایی /دوره  ،5شماره  /4زمستان 47-57 /1395

مقاله پژوهشی

تحلیل عامل و اعتباریابی پرسشنامه تنظیم شناختی در محل کار
(شاخص سالمت روانی در محل کار)
مرجان علیزاده ،1سید فیضاهلل افرازی زاده ،*2منصور ترک ،3امین دهقان
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1دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز ،ایران؛2دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج ،یاسوج ،ایران؛ 3باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد علوم و
تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران ،تهران ،ایران؛ 4عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک ،اراک ،ایران.
تاریخ دریافت94/12/19 :

تاریخ پذیرش95/5/18 :

چکیده:
زمينه و هدف :سالمت روانی از سوی سازمان بهداشت جهانی بهعنوان یکی از اصول اوليه بهداشت روانی
قلمداد شده است .سالمت روانی در کنار تجربه ذهنی از اضطراب و آرامش ،باید به بررسی عملکرد فرد در محل
کار نيز بپردازد .هدف پژوهش حاضر تحليل عامل و اعتباریابی پرسشنامه تنظيم شناختی در محل کار میباشد.
روششناسی و از نوع مطالعات روششناختی است .جامعه پژوهش

روش بررسی :روش پژوهش مطالعه،
دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه یاسوج میباشد که تعداد  215نفر از آنها با استفاده از نمونهگيری در دسترس
آنها توزیع گردید.
انتخاب شدند .سپس پرسشنامه تنظيم شناختی در محل کار  Malo, Tremblayand Brunetبين 
این مقياس ابتدا به فارسی ترجمه و سپس به انگليسی برگردانده شد .جمعی از متخصصان ،پرسشنامه را برای
تهای فرهنگی ،وضوح سؤاالت ،موارد اختالف و خطاهای موجود در معنایابی بررسی کردند.
تعيين حساسي 
افتهها نشان داد ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  /87و برای خرده مقياسها از 0/76-0/81
یافتهها :ی 
نشاندهنده ثبات برای

متغير بود .همه موارد همبستگی مورد کلی قابل قبولی داشتند .نتایج آزمون-بازآزمون
پرسشنامه تنظيم شناختی در محل کار و خرده مقياسهای آن بود .تحليل عاملی اکتشافی و تأیيدی بيانگر  3خرده
مقياس قابل قبولی بود.
نتيجهگيری :نتایج نشان داد نسخه فارسی پرسشنامه تنظيم شناختی در محل کار روایی و پایایی خوبی را نشان
داده است و جهت سنجش سالمت روان شغلی در کنار مؤلفههای سالمت روان میتوان از آن در نمونه ایرانی
استفاده کرد.

واژههای کليدی :تنظيم شناختی ،سالمت روان ،کار ،دانشجویان پزشکی.

مقدمه:
یکی از محورهای ارزیابی سالمتی در جوامع

معرض خطر است .پزشکان به دلیل سروکار داشتن

مختلف ،بهداشت روانی آن جامعه است و سالمت

با اقشار جامعه و بیماران ،نیاز به حفظ روحیه قوی و

روانی از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان یکی

بهداشت روانی کامل برای ادامه حرفه خوددارند (.)3

از اصول اولیه بهداشت روانی قلمداد شده است (.)1

پژوهشگران در راستای تعریف سازمان جهانی

یکی از مشاغلی که توجه به بهداشت روان در آن

بهداشت از سالمت به عنوان شرایط کامل فیزیکی،

حائز اهمیت می باشد ،حرفه پزشکی است (.)2

روحی روانی و بهروزی اجتماعی که صرفا به نبود

بنابراین س المت عمومی و بهداشت روانی پزشکان به

بیماری یا ناتوانی منحصر نمی شود ،بیشتر عالقه مند

دلیل حجم کار فراوان و شرایط خاص شغلی آن ها در

شدند که به تحقیق درباره شاخص های مثبت و منفی

*

نویسنده مسئول :یاسوج -دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج -تلفنE-mail: afrazi003@gmail.com ،09173440300 :

47

مرجان علیزاده و همکاران

اعتباریابی پرسشنامه تنظیم شناختی در محل کار

سالمت روان شناختی در محیط کار بپردازند ( )5،4و

درمجموع با هم  3نوع سازگاری را تشکیل می دهند

معتقدند در کنار تجربه ذهنی از اضطراب و آرامش،

که به داشتن درک درست از دانش و معلومات و

سالمت روان باید به بررسی عملکرد فرد در محل کار

مهارت های الزم برای پیوند دادن کارمند به سازمان و

نیز بپردازد ()6؛ بنابراین ،عملکرد فرد یکی از

اهداف آن تعبیر می شود و سازگاری را در یک سطح

معیارهایی است که در تشخیص بالینی باید آن را در

شناختی نشان می دهد(تصویر شماره .)1

نظر گرفت ( .) 7شرایط خاص محل کار (ازنظر
مقررات ،هنجارها ،نیاز به اطمینان از ادامه زندگی)
باعث شده است که در مقایسه با دیگر عرصه های
زندگی متفاوت تر می باشد ( ،)8اما مطالعات چندانی
درزمینه بررسی این مولفه سالمت روان شناختی
انجام نشده است درصورتیکه اکنون بیش از همیشه،
توانایی شخص برای تداوم کار با چالش رو به رو است،
بخصوص چون افراد با تغییرات بسیار (ازجمله،
بی ثباتی بازار مالی ،ادغام و بازسازی بنگاه ها،

تصویر شماره  :1عوامل تنظيم شناختی در محل کار

تغییرات در ترکیب قومی جمعیت مشغول کار) در

( شاخص سالمت روانی در محل کار)

محیط های کاری خود مواجه می شوند ( .)9ازاینرو،
تأکید بر عملکرد فرد برای شناخت و سنجش سالمت

در زمینه سالمت روان تحقیقات متعددی

و بهداشت روان شناختی هنگام کار ،نقش تعیین کننده

صورت گرفته ازجمله میتوان به پژوهش های؛
Heeringen

دارد.

Godfrin,؛

Ramirez

Sajatovic,؛

عملکرد کارمند در محیط کار ،موضوع

 Paulik, Simcocks, Weiss, Albertاشاره کرد که در

تحلیل درزمینه های مطالعات مختلف بوده است .برای

این تحقیقات سالمت روان را به تنهایی مورد بررسی

نامگذاری عملکرد فرد از واژههای مختلف استفاده

قرار داده اند ( .)16- 20در زمینه ی تنظیم شناختی نیز

می شود ( 3 .)10شاخص عمده تنظیم شناختی در

تحقیقات متعدی صورت گرفته که نقش تنظیم

محل کار را تحت عنوان الف) سازگاری کاری ،ب)

شناختی را در هیجانات مورد بررسی قرار دادهاند

سازگاری با گروه کاری ج) سازگاری سازمانی

ازجمله میتوان به پژوهش بشارت و همکاران اشاره

نام گذاری کرده اند .سازگاری کاری به دانش،

کرد که به بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه

معلومات و مهارت های الزم برای پرداختن به

تنظیم هیجان در نمونه ای از جامعه ایرانی پرداختهاند

جنبه های مختلف شغلی مربوط می شود .سازگاری با

اشاره کرد ()21؛ اما درزمینه تنظیم شناختی به عنوان

گروه کاری از شناخت همکاران و اطالع از شرایط

سالمت روان در کار که کارکردهای شناختی در مغز

کار آن ها و پی بردن به نحوه رفتار و کار به عنوان

انسان ازجمله توجه کردن به محیط اطراف و تمرکز

جزئی از گروه تشکیل می شود و سرانجام ،سازگاری

روی کارهایی که انجام می دهیم ،یادگیری اطالعات

سازمانی ناظر است بر درک و شناخت کارمند از

و مهارت های جدید و به یادآوردن اطالعات قبلی

مقررات رسمی و غیررسمی ،روابط قدرت و همچنین

(حافظه) ،قضاوت کردن درباره ی شرایط روزمره و

هنجارها و ارزش هایی که شرایط محل کار و

تصمیم گیری درباره ی آن ها ،مهار تمایالت و

فرهنگ سازمانی را تعریف می کند ()15؛ و

احساساتی که در درون خودمان تجربه می کنیم،
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کنترل حرکات بدن ،انجام محاسبات پیچیده ی علمی

استفاده از این ابزار می توان نسبت به توانایی ها و

و صحبت کردن را شامل میشود تحقیقاتی صورت

کاستی های جویندگان مشاغل در این زمینه اطالع

نگرفته است.

یافته و برای ارتقاء توانمندی آن ها در این زمینه

چنین مفهومی از سالمت روان ،مزیت های

برنامه ریزی کرد .در پژوهش حاضر در پی معرفی و

فراوانی در پی دارد .یکی اینکه سازگاری شناختی

بررسی ویژگی های فنی پرسشنامه تنظیم شناختی در

در محیط کار نشانه مثبتی از ویژگی یک کارمند

محل کار به عنوان شاخص سالمت روانی هستیم.

کامال سازگار است .این مفهوم سازی برای هدف

پرسشنامه اصلی تنظیم شناختی به عنوان شاخص

موردنظر ما مناسب باشد که می خواهیم شاخصی از

سالمت روانی در محل کار توسط

سالمت روان شناختی در محیط کار به دست دهیم که

 and Brunetدر سال  2016ساخته شد .اصل

رفتار کاری فرد را نشان دهد .دوم ،سازگاری شناختی

پرسشنامه در تحلیل عامل اکتشافی  19سوال و دارای

در محیط کار شامل چند مولفه از سازگاری:

 3عامل  )1سازگاری کاری )2( ،سازگاری با گروه

( )1سازگاری کاری )2( ،سازگاری با گروه کاری و

کاری و ( )3سازگاری سازمانی است که در تحلیل

( )3سازگاری سازمانی می شود و این مفهوم سازی

عامل تأییدی به  12سوال و  3عامل ذکرشده تقلیل

باکارهایی که دیگران کردند و این  3سطح را

یافت Malo, Tremblay and Brunet .شواهد

به حساب نیاوردند و در ضمن کلی نگری و

مطلوبی را برای روایی و پایایی این ابزار گزارش

چشم پوشی کردند ،متفاوت است (.)15

دادهاند  .با توجه به اینکه تاکنون عملکرد شناختی فرد

Malo, Tremblay

ویژگی برجسته ابزار حاضر سنجش تنظیم

در محل کار به عنوان شاخص یا عاملی در بررسی

شناختی در محل کار به عنوان شاخص سالمت روانی

سالمت روان مورد توجه قرار نگرفته است و تاکنون

در کنار مولفه هایی همچون سالمت روان و سازگاری

پژوهشی در دیگر کشورها صورت نگرفته است،

شغلی است؛ بنابراین با توجه به اهمیت سالمت روان

 Malo, Tremblay and Brunetسعی کردهاند که

در محیط کار ،نیاز به سنجش و ارزیابی آن در افراد

عملکرد شناختی فرد در شغل را با استفاده از

شاغل به خصوص مشاغل پزشکی که با انسان سروکار

پرسشنامه بررسی کنند در پژوهش حاضر سعی شده

دارند احساس می شود .ازاینرو استفاده از پرسشنامه

است که به تحلیل عامل و اعتبار یابی پرسشنامه تنظیم

مناسب و کارآمد میتواند در تحقق مطلوب اهداف

شناختی در محل کار با استفاده از فرم  19سوالی

پژوهشی و به تبع آن در کاربردی کردن نتایج پژوهش

پرسشنامه پرداخته شود.

در محیط آموزشی مثمر ثمر باشد .خودگزارشدهی

روش بررسی:

به عنوان یکی از روش های علمی در گردآوری
اطالعات مطرح است و زمانی که با مجموعه ای از

مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع

مالک ها و معیارهای از پیش تعیین شده انجام شود،

مطالعات روش شناختی است .برای ترجمه پرسشنامه

می تواند باعث ارتقا و کفایت اطالعات شود .هرچه

از رویکرد  Joneو همکاران استفاده شد که مخلوطی

سنجش رفتارها با این معیارها انطباق یابد ،اطالعات

از استراتژی های متقارن و نامتقارن است .با توجه به

به دست آمده قابلیت اطمینان بیشتری خواهد داشت.

این که ابزار مورد استفاده ،برای انگلیسی زبان ها

در این راستا بهره گیری از ابزاری روا که اطالعات

تدوین شده بود ،برای بررسی روایی محتوی ترجمه و

مناسب در مورد سالمت روان در محیط شغلی در

به فارسی برگردانده شد .پرسشنامه تنظیم شناختی در

اختیار قرار دهد ،از اهمیت باالیی برخوردار است .با

محل کار ( ) CAWتوسط دو تن از متخصصین زبان
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انگلیسی ترجمه شد و برای حفظ روایی محتوا ازنظر

مربوطه و همچنین جهت بررسی پایایی پرسشنامه ،از

 6تن از متخصصین حوزه آموزش استفاده شد .ازنظر

آلفای کرونباخ و همبستگی جز به کل با استفاده از

نگارش زبان فارسی چندین مرتبه بررسی شد و برای

ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .از نرم افزار

اطمینان از فهم گویه ها در اختیار  5دانشجو قرار

 AMOSنسخه  22نیز جهت تحلیل عامل تأییدی

گرفت تا آن ها نیز نظر خود را اعالم کنند .جامعه

پرسشنامه استفاده شد.

پژوهش شامل دانشجویان پزشکی دانشگاه یاسوج

یافته ها:

می باشد که کلیه دانشجویان پزشکی سال  1391از ترم
دوم ،مشغول به تحصیل در سال تحصیلی  1394را

پس از بررسی ویژگی های آماری مقیاس ها و

شامل میشد؛ که تعداد  215نفر از آن ها به صورت

آلفای آن ها ،تحلیل عامل اکتشافی در مورد عوامل

نمونهگیری در دسترس (آسان) انتخاب و پرسشنامههای

صورت گرفت .برای اجرای روش تحلیل مولفه اصلی

پژوهش بین آنان توزیع گردید 105 .نفر از گروه

و نشان دادن ای ن نکته که ماتریس همبستگی داده ها

نمونه پسر و  110نفر دختر و در دامنه سنی  18تا

در جامعه صفر نیست ،آزمون بارتلت به کار رفت که

 26سال با میانگین  21/77و انحراف معیار 3/15

نتایج به دست آمده ازنظر آماری معنیدار بود

بودند .در پایان بهمنظور از بین بردن خطای احتمالی

(P<0/001؛ )KMO=0/28؛ بنابراین بر پایه نتایج

در ترجمه گویه ها ،از یک متخصص زبان انگلیسی

آزمون بارتلت می توان دریافت که اجرای تحلیل

خواسته شد تا مقیاس را مجددا به زبان انگلیسی

عاملی بر پایه ماتریس همبستگی به دست آمده در

برگرداند .نتایج حاکی از صحت عملکرد مترجمان

گروه موردبررسی ،تبیین پذیر است.

اولیه بود .بعد از آماده کردن نسخه فارسی تنظیم

تحلیل عامل اکتشافی در مورد عوامل که

شناختی در محل کار (  ) CAWپژوهشگر برای بررسی

به صورت  5گزینه ای طیف لیکرت تنظیم شده بودند،

روایی سازه ابزار پژوهش طبق برنامه ریزی قبلی به

صورت گرفت .بعد از توزیع پرسشنامه با  19گویه 2

دانشکده های محل تحصیل دانشجویان پزشکی

سوال از آن به دلیل مبهم بودن (بی جواب گذاشتن

مراجعه نموده و پس از دسترسی به نمونه های منتخب،

توسط تعداد زیادی از پاسخگویان و نظرخواهی از

به معرفی خود و ارائه توضیحاتی مختصر در مورد

آن ها) از پرسشنامه حذف و شناسایی گویه ها و

اهداف پژوهش پرداخت و پس از کسب موافقت

عوامل با تحلیل عامل اکتشافی انجام شد .بعد از انجام

آن ها در زمان کافی و مکانی مناسب اعم از

تحلیل عامل اکتشافی سواالتی که کمتر از %35

محیط های مناسب موجود در بخش های دانشکده و

واریانس هر عامل را پیش بینی می کرد حذف

در پایان کالس های درس پرسشنامه ها را در اختیار

گردیدند ( 2سوال) .درنتیجه پرسشنامه به  15سوال و

نمونه های پژوهش قرارداد .شرکت در این مطالعه

 3عامل تقلیل یافت .تحلیل عامل اکتشافی به منظور

کامال داوطلبانه بود و برگه های پرسشنامه بی نام بودند.

بررسی روایی سازه (جدول شماره  )1آلفای کرونباخ

به شرکت کنندگان اطمینان داده شد که اطالعات نزد

به منظور بررسی پایایی آورده شده است .پایایی کل

محقق کامال محرمانه باقی خواهد ماند .برای تحلیل

ابزار  30سوالی برابر با  0/87به دست آمد و برای هر

دادهها از  2نرم افزار  SPSSو  AMOSاستفاده شد .از

عامل بین  0/76-0/81به دست آمده است .همبستگی

نرم افزار  SPSSبه منظور تحلیل عامل اکتشافی ،به

بین نمره کل پرسشنامه بین  0/71- 0/85به دست آمده

عبارتی تعیین شدت ارتباط بین سواالت با سازه های

است (جدول شماره .)2
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جدول شماره :1مشخصههای توصيفی ،روایی و پایایی پرسشنامه 
سازگاری گروهی

سازگاری سازمانی

سازگاری با کار

مقادیر ویژه

5/50

1/69

1/37

درصد واریانس پيشبينیشده تجمعی

36/72

48/00

57/17

واریانس متغيرهای اصلی بعد از چرخش

3/37

2/71

2/49

همبستگی مورد -کل

*0/85

*0/83

*0/71

ميانگين

23/29

19/00

14/61

انحراف استاندارد

3/87

3/30

2/61

آلفای کرونباخ

0/81

0/78

0/76

0/87

آلفای کرونباخ کل
مقدار KMO

*0/80
**2658/198

آزمون کرویت بارتلت

*.P>0/001 :

برای استخراج عاملهای مناسب و هماهنگ با

ماتریس عاملی که براثر چرخش واریماکس پدید آمد در

ساختار فرهنگی و اجتماعی گروه نمونه ،چندین بار

جدول شماره  1نمایش دادهشده است .بر پایه نتایج تحلیل

تحلیل عاملی با راهحلهای گوناگون شامل راهحلهای

عاملی مواد پرسشنامه با اجرای روش تحلیل مؤلفههای

 2،3،4عامل اجرا شد .درنهایت تحلیل عاملی ،مشخص

اصلی ،شمار عاملهایی که بر پایه آنها ویژگیهای نهایی

شد که با توجه به ساختار اصلی پرسشنامه ،بافت فرهنگی

تعیین شد 3 ،عامل بود.

و اجتماعی و نتایج تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی،
راهحل  3عاملی مطابق با اصل پرسشنامه از کفایت بیشتری
برخوردار است .نتایج نشان داد که ارزشهای ویژه 3
عامل ،بزرگتر از یک است .مقادیر ارزش ویژه ،درصد
واریانس و درصد واریانس تراکمی در جدول شماره 1
نشان دادهشده است.
از نمودار سنگریزه نیز که در تصویر شماره 2
دیده میشود .میتوان دریافت که سهم عامل اول تا سوم
در واریانس کل متغیرها چشمگیر (عامل اول5/50:؛ عامل
دوم 1/69:و عامل سوم )1/37:و مقدار واریانس تبیین شده
تصویر شماره  :2نمودار سنگریزه عوامل

بعد از چرخش (عامل اول3/37 :؛ عامل دوم 2/71:و عامل

چرخش یافته

سوم )2/49:با سهم بقیه عاملها متفاوت است .افزون بر
این ،از عامل سوم به بعد نیز شیب نمودار برش یافته و
تقریبا هموار میشود .برای سادهسازی استخراج عاملها و

از نمودار سنگریزه (اسکری) نیز که در تصویر

نامگذاری آنها از روش چرخش واریماکس استفاده شد.

شماره  2دیده میشود .میتوان دریافت که سهم عامل اول
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اعتباریابی پرسشنامه تنظیم شناختی در محل کار

تا سوم در واریانس کل متغیرها چشمگیر و با سهم بقیه

که براثر چرخش واریماکس پدید آمد در جدول

عاملها متفاوت است .افزون بر این ،از عامل سوم به بعد نیز

شماره  2نمایش دادهشده است .بر پایه نتایج تحلیل

شیب نمودار برش یافته و تقریبا هموار میشود .برای

عاملی مواد پرسشنامه با اجرای روش تحلیل مولفههای

سادهسازی استخراج عاملها و نامگذاری آنها از

اصلی ،شمار عاملهایی که بر پایه آنها ویژگیهای

روش چرخش واریماکس استفاده شد .ماتریس عاملی

نهایی تعیین شد 3 ،عامل بود.

جدول شماره :2ماتریس ساختار مجموعه  15سوالی با شيوه واریماکس
عامل 1

شماره

عامل 2

عامل 3

من موردقبول همکارانم هستم.

0/770



احساس میکنم که با همکاران سازگارم.

0/681



4

میدانم وقتی نمیتوانم برای سواالتم پاسخ پيدا کنم ،به سراغ چه کسی بروم.

0/624



5

میدانم کدام همکاران مایلاند به من کمک کنند.

0/612



6

من بهاندازه کافی در مورد همکارانم میدانم که چگونه با آنها تعامل داشته باشم.

0/588



7

من از دالیل رفتار در محل کارم شناخت خوبی دارم.

1
2
3

سازگاری گروهی

من میدانم وقتی در کارم با مشکلی روبرو شدم با چه کسی میتوانم صحبت کنم.

0/793



من میدانم تصميمات در محل کارم چگونه گرفته میشود.

0/674



من مقررات ،سياستها و دستورالعملهای غيررسمی محل کارم را میدانم.

0/625



10

میدانم که در محل کارم چه کسی قدرت و اختيار تصميمگيری دارد

0/589



11

من مقررات ،سياستها و دستورالعملهای غيررسمی محل کارم را میدانم.

0/581



12

من قادر هستم که نيازهای کاریام را چگونه برطرف کنم.

0/782

من میدانم چگونه کارم را انجام دهم.

0/778

من به وظایفی که برای کارم الزم است ،مسلطم.

0/724

من تمام شرایط الزم برای کارم را میدانم.

0/617

8
9

14
15

سازگاری با کار

13

سازگاری سازمانی

0/802





بعد از تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از نرمافزار

برازش قابل قبولی بوده و مورد تأیید واقع میگردد .شاخص

 AMOSتحلیل عامل تأییدی نیز بر روی پرسشنامه اجرا

برازش تطبیقی  CFIشاخص برازش و شاخص ریشه دوم

گردید .تحلیل عامل تائید  4بار انجام شد .نتایج نشان دادند

میانگین مربعات خطای برآورد ( )RMSEAکه نماینده

که سرانجام مدل تحلیل عامل تأییدی با  12سوال و  3عامل

برازش مقتصد میباشد نشاندهنده تناسب مدل برازش است.

مورد تائید قرار گرفت و شاخص برازش مناسبی را نشان

( GFIشاخص نیکویی برازش) که نماینده برازش مطلق

دادند .نتایج انجام تحلیل عامل تأییدی در جدول شماره 3

میباشند مقدار  0/94و نزدیک به آن را برای مدل نشان

آمده است .کلیه مقادیر شاخصها به مالکهای برازندگی

میدهند و بر این امر داللت دارند که درمجموع دادههای

نزدیک هستند و بیانگر کفایت مطلوب و نسبتا قابلقبول

جمعآوریشده نزدیک به دامنه قابلقبول است و مدل

الگوی ساختاری میباشند .درنتیجه مدل پژوهش دارای

تدوینشده تأیید میشود.
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جدول شماره  :3شاخصهای برازندگی مدل تحليل عامل تأیيدی در  4صورت مختلف
کای اسکوئر

مدل

2

X

درجه

نسبت کای اسکوئر

شاخصی

شاخص برازش

شاخص برازش شده

شاخص ریشه دوم

آزادی

به درجه آزادی

نکویی برازش

توکر لوئيس

تطبيقی مقتصد

ميانگين مربعات

()df

()X2/df

()GFI

()CFI

()PCFI

باقيمانده ()RMSEA

 1فاکتور ( 15سوالی)

1094/251

90

12/158

0/740

0/612

0/525

0/228

 3فاکتور ( 15سوالی)

736/355

87

8/464

0/815

0/749

0/591

0/187

 1فاکتور ( 12سوالی)

612/825

54

11/349

0/779

0/664

0/539

0/221

 3فاکتور ( 12سوالی)

98/30

43

2/868

0/944

0/945

0/616

0/078

شاخص تطبیقی ( )CFIکه برای آزمون مدل

پرسشنامه عدم همخوانی بافرهنگ ایرانی ،مبهم بودن

استفاده میشود ،هر چه بیشتر از  0/9باشد نشاندهنده

سواالت ،تبیین کم واریانس کل پرسشنامه و عدم

برازش مناسب مدل است .شاخص مطلق ( )GFIاین

همبستگی و یا قرار گرفتن در چند عامل میباشد.

پرسش را مطرح میسازد که آیا واریانس خطا که پس

درنتیجه تحلیل عاملی مولفه اصلی و چرخش واریماکس

از برازش مدل باقی میماند؛ مقدار قابلتوجهی است یا

به استخراج  3عامل (سازگاری گروهی ،سازگاری

خیر .در پژوهش حاضر چون بیشتر از  0/9است،

سازمانی ،سازگاری با کار) و  15گویه منجر شد.
بررسی پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای

نشاندهنده مناسب بودن برازش مدل است.

کرونباخ کل پرسشنامه با الفای  0/87از پایایی مناسبی
برخوردار است و همینطور مولفههای سازگاری

بحث:
هدف پژوهش حاضر ساختار عاملی و

گروهی با الفای  ،0/81سازگاری سازمانی با الفای 0/78

اعتباریابی پرسشنامه تنظیم شناختی در محل کار

و سازگاری با کار با الفای  0/76نشان از پایایی مناسب

(شاخص سالمت روانی در محل کار) میباشد .با توجه

پرسشنامه دارد .همبستگی بین هر مولفه با کل پرسشنامه

به نیاز به ابزاری جهت سنجش سالمت روانی در محیط

نیز از  0/710تا  0/85به دست آمد که این نتایج با

کار هدف اول از مطالعه حاضر این بود که یک

گزارش سازندگان اصلی پرسشنامه که آلفای کل

پرسشنامه مناسب با اعتبار برای استفاده در نمونههای

پرسشنامه را  0/84و برای خرده مقیاسها از

ایرانی در نظر گرفته شود و قابلیت اتکا و اعتبار این

0/74-0/83گزارش دادهاند همسو میباشد .بررسی

پرسشنامه سنجیده شود .دوم ،اطالعات جدیدی درباره

همبستگی بین عوامل بین  0/71-0/85بهدستآمده است

ابعاد سالمت روان در میان نمونههای ایرانی و محیطهای

که این مقدار در نسخه انگلیسیزبان بین 0/34-0/45

کاری ارائه دهیم.

گزارش شده است .اعتدال در مفاهیم از دیدگاه فرهنگی

این پژوهش که با هدف حاضر ساختار عاملی و

و روایی محتوی ابزار حاضر از سوی جمع خبرگان که

اعتباریابی پرسشنامه تنظیم شناختی در محل کار

متشکل از مجموعه از کارشناسان و افراد مرتبط بودند،

(شاخص سالمت روانی در محل کار) انجام شد ،نشان

سنجیده شد و نهایتا ابزار وارد چرخۀ ترجمه باز ترجمه

داد که از مجموع  19سوال پرسشنامه  4سوال حذف

شد .همه موارد %80-%100توافق را بین مصححان کسب

میشود تا قابلیت روایی و پایایی بیشتری در نمونه ایرانی

نمودند .روایی سازه نیز از طریق تحلیل عاملی اکتشافی

داشته باشد .ازجمله دالیل حذف تعداد  4سوال از

ارزیابی و مورد تأیید قرار گرفت .بنابراین یافتههای
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اعتباریابی پرسشنامه تنظیم شناختی در محل کار

پژوهش حاضر شواهد مطلوبی را در تأیید روایی و

شناختی در محل کار (شاخص سالمت روانی در محل

پایایی پرسشنامه تنظیم شناختی در محل کار (شاخص

کار) حمایت مثبتی دارند.
با توجه به تحقیقاتی که درزمینه سالمت روان و

سالمت روانی در محل کار) نشان داد.
شاخص  KMOاشاره میکند که ماتریکس

تنظیم شناختی صورت گرفته است و با توجه به یافتههای

همبستگی برای انجام تحلیل مناسب است .شواهد بیشتر

این پژوهش پیشنهاد میشود برای بهبود و سنجش تنظیم

در خصوص روایی سازه مقیاس ،الگوی روابط مشاهده

شناختی در محل کار در این زمینه تحقیقات متعددی

شد بین زیرشاخهها است .بهعالوه قدرت و جهت این

صورت بگیرد و با استفاده از مطالعات اکتشافی به برسی

همبستگی ازنظر مفهومی پرمعنی و بادانش کنونی ما در

عوامل موثر بر سالمت روان پرداخته شود.
ازجمله محدودیت های این پژوهش این است

مورد سالمت روان در محل کار سازگاراست.
در پایان جهت تأیید عوامل کشفشده به

که در یک نمونه دانشجویی بررسی شده است .با

بررسی تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه پرداخته شد.

توجه به فارسی بودن و هنجار ایرانی پیشنهاد می شود

تحلیل عامل تأییدی  4بار صورت گرفت .نتایج تحلیل

که پژوهشگران در پژوهش های خود از این نسخه

عامل تأییدی برای بار اول پرسشنامه را بهصورت پانزده

استفاده کنند .البته محققان بعدی میتوانند بنابر

سوالی و بدون در نظر گرفتن ابعاد ( 1فاکتور کلی)

ضرورت و با حمایت منابع معتبر علمی موارد یا

موردبررسی قرار گرفت که نتایج نشاندهنده نامناسب

سازه هایی را به ابزار مذکور برای ارزیابی ابعاد تنظیم

بودن شاخصهای برازندگی بود .نتایج تحلیل عامل

شناختی به عنوان سالمت روان در محل کار اضافه

تأییدی برای بار دوم پرسشنامه را بهصورت پانزده سوالی

نمایند یا بهصورت تخصصی تر و سواالت تخصصی تر

و با در نظر گرفتن ابعاد ( 3فاکتور) موردبررسی قرار

در گروه مختلف تحصیلی مورد بررسی قرار گیرد.

گرفت که نتایج نشاندهنده نامناسب بودن شاخصهای

نتایج پژوهش نشان داده است که علی رغم این که

برازندگی بود .نتایج تحلیل عامل تأییدی برای بار سوم

پرسشنامه کنونی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار

پرسشنامه را بهصورت  12سوالی و بدون در نظر گرفتن

است ،با این وجود در برخی ابعاد با پژوهش ها و

ابعاد ( 1فاکتور) موردبررسی قرار گرفت که نتایج

مطالعات خارجی تفاوت دارد .تحقیقات بیشتر در این

نشاندهنده نامناسب بودن شاخصهای برازندگی بود.

زمینه می تواند گامی در تأیید روایی و پایایی

نتایج تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه را بهصورت

پرسشنامه حاضر باشد.

 12سوالی و با در نظر گرفتن ابعاد ( 3فاکتور) مورد
بررسی قرار گرفت که نتایج نشاندهنده مناسب بودن

کاربرد یافتههای پژوهش در بالین:

شاخصهای برازندگی بود.

با توجه به نیاز به ابزاری جهت سنجش
سالمت روان شغلی در کنار مولفه های سالمت روان،

نتیجهگیری:

ساخت و اعتبار یابی این ابزار در نمونه ایرانی

در کل یافتهها با توجه به الف) توافق درونی

می تواند سالمت روانی شغلی را اندازه گیری کند و

ازطریق آلفای کرونباخ و همبستگی مورد -کل،

با استفاده از این ابزار میتوان نسبت به توانایی ها و

ب) الگوی مشاهدهشده از همبستگیها در ابزار،

کاستی های جویندگان مشاغل بهخصوص مشاغل

ج) نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و د) نتایج تحلیل عامل

پزشکی اطالع یافته و برای ارتقاء توانمندی آن ها در

تأییدی از ساختار عاملی نسخه فارسی پرسشنامه تنظیم

این زمینه برنامه ریزی کرد.
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:تشکر و قدردانی
پژوهشگران را در انجام این پژوهش یاری رساندند

پژوهشگران بر خود الزم میدانند از پاسخگویان

.کمال تشکر و قدردانی را داشته باشند

و سایر اعضای گروه پژوهش که با سعهصدر
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Background and aims: Mental health has been defined as one of the basic principles of
psychological health. Mental health along with mental experience of anxiety and calmness
should also assess the individual’s performance at work. The main aim of the current study was
to carry out factor analysis and validation of the questionnaire for cognitive adjustment at work.
Methods: The research scheme utilized by the study is the methodology approach and the study
is a Methodological. The statistical population of the study include all the students at Yasouj
Medical University, from which 215 participants were selected using the convenient sampling
method as the sample of the study. Then, the questionnaire of cognitive adjustment at work,
developed by Malo, Tremblay, and Brunet, was distributed among the sample. This scale was
translated into Persian and then re-translated into English. Some experts studied the
questionnaire to determine the cultural sensitivities, the clarity of questions, the number of
differences and errors in meaning construction.
Results: The findings showed that Cronbach Alpha coefficient was 0.87 for the whole
questionnaire and varied from 0.76 to 0.81 for subscales. All items had acceptable correlation.
The test-retest results indicated the stability of the questionnaire of students' attitude toward
police and its subscales. The exploratory factor analysis indicated 3 acceptable subscales.
Conclusion: The results showed that the Persian version of the work environment cognitive
adjustment questionnaire has acceptable reliability and validity. In order to measure working
mental health along with the components of psychological health, it can be used the
questionnaire with Iranian samples.
Keywords: Cognitive adjustment, Psychological health, Work, Medical students.
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