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Abstract
Aims: Over the past years, professional quality of life scale has gained popularity among
nurses. The aim of this study was to provide a Persian version of the professional quality
of life scale (ProQOL) and its psychometric properties among nurses.
Materials & Methods:In a study of methodological type, following the use of the
back-translation method, the Persian Version of Professional Quality of Life Scale was
administrated on 215 nurses from Tehran city. The internal consistency of the scale was
assessed through Cronbach’s alpha and split-half methods. In addition, the correlation
between the sub-scales and the factor structure of the questionnaire was assessed using
confirmatory factor analysis. The SPSS-25 and LISREL 8.80 Software also were utilized
to analyze the data.
Findings:The domain of the sub-scales for Cronbach’s alpha coefficients and splithalf methods ranged from 0.77 to 0.86, and from 0.70 to 0.81, respectively. The results
of confirmatory factor analysis using RMSEA (0.09), SRMR (0.09), CFI (0.91), NFI
(0.86), and NNFI (0.90) also indicated that the confirmatory factor analysis relatively
has an acceptable fitness.
Conclusion: : In sum, it can be noted that ProQOL has good psychometric properties
and is a reliable and valid instrument in research and therapeutic situations.
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بررســی ویژگی هــای روان ســنجی
نســخه فارســی پرسشــنامه کیفیــت
زندگــی حرفــه ای در پرســتاران

چکیده
اهــداف :در طــول چنــد ســال گذشــته ،کیفیــت زندگــی حرفـهای بیــن
پرســتاران از اهمیــت خاصــی برخــوردار شــده اســت .هــدف پژوهــش
حاضــر تهیــه نســخه فارســی پرســشنامه کیفیــت زندگــی حرفــهای و
بررســی خصوصیــات روانســنجی آن در پرســتاران بــود.
مــواد و روشهــا :در قالــب یــک مطالعــه روش شناســی ،نســخه
فارســی پرســشنامه کیفیــت زندگــی حرفــهای پــس از آمادهســازی
بــه روش ترجمــه مضاعــف ،بــر روی  215نفــر از پرســتاران شــهر تهــران
اجــرا شــد .همســانی درونــی نســخه فارســی پرســشنامه کیفیــت
زندگــی حرف ـهای از طریــق آلفــای کرونبــاخ و دونیمــه کــردن بررســی
شــد .عــاوه بــر ایــن ،همبســتگی بیــن خــرده مقیاسهــای پرس ـشنامه
کیفیــت زندگــی حرفــهای و ســاختار عاملــی پرســشنامه از طریــق
تحلیــل عاملــی تأییــدی موردبررســی قــرار گرفــت .جهــت تجزیــه و
تحلیــل داده هــا از برنامههــای  SPSS 25و  LISREL 8/80اســتفاده
گردیــد.
یافتههــا :دامنــه ضرایــب آلفــای کرونبــاخ خــرده مقیاسهــا  0/77تــا
 0/83و دو نیمــه کــردن  0/70تــا  0/81بــه دســت آمــد .نتایــج تحلیــل
عاملــی تأییــدی بــا اســتفاده از ریشــه خطــای اســتاندار باقیمانــده
مجــذورات تقریــب ( ،)0/09ریشــه اســتاندار باقیمانــده مجــذور میانگیــن
( )0/09شــاخصهای برازندگــی تطابــق ( ،)0/91برازندگــی هنجــار شــده
( )0/86و برازندگــی هنجــار نشــده ( )0/90نشــان داد کــه مــدل تأییــدی
از بــرازش نســبتاً قابلقبولــی برخــوردار اســت.
نتیجهگیــری :درمجمــوع میتــوان گفــت نســخه فارســی پرس ـشنامه
کیفیــت زندگــی حرفـهای خصوصیــات روانســنجی مطلوبــی دارد و ابــزار
معتبــر جهــت اســتفاده در موقعیتهــای پژوهشــی و بالینــی اســت.
واژگان کلیــدی :کیفیــت زندگــی حرفــه ای ،روایــی ،پایایی ،روانســنجی،
پرستاران.
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مقدمه
مراقبتهــای پرســتاری دربرگیرنــد ه شــناخت ذاتــی و
مســئولیتپذیری جهــت کاهــش درد و رنــج بیمــاران اســت[.]1
نیــاز بــه پرســتاران بــا توجــه بــه رونــد رو بــه رشــد خدمــات
پزشــکی بهطــور قابلتوجهــی رو بــه افزایــش اســت[ .]2بــا
توجــه بــه اینکــه مراقبتهــای ویــژهی پرســتاران از بیمارانــی
کــه وضعیــت وخیمــی را طــی میکننــد ،بهطــور غیرمســتقیم
فصلنامه علمی پژوهشی افق دانش

آنهــا را تحــت تأثیــر تجــارب ناخوشــایند بیمــاران قــرار میدهــد،
ایــن قبیــل پرســتاران عمدت ـاً احســاس خســتگی میکننــد کــه
میتوانــد بهزیســتی ،رضایــت از کار و تمایــل بــه مانــدن در حرفــه
پرســتاری را تحــت تأثیــر قــرار دهــد[ .]3متناســب بــا آنچــه گفتــه
شــد بــه نظــر میرســد اســترس و فرســودگی شــغلی از مــوارد
شــایع در پرســتاران اســت بهطوریکــه مطالعــات نشــان دادنــد
کــه  40الــی  49/4درصــد از پرســتاران از فرســودگی و اســترس
شــغلی رنــج میبرنــد[.]4,5
بــا توجــه بــه تحــت تأثیــر قــرار گرفتــن عملکــرد کاری پرســتاران،
ازجملــه مــواردی کــه در ســالهای اخیــر بیشــتر موردتوجــه
واقعشــده ،کیفیــت زندگــی حرفــهای اســت کــه دو جنبــه
شایســتگی و عملکــرد بالینــی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد[.]6
کیفیــت زندگــی کاری بــه هیجانــات منفــی و مثبــت اشــاره دارد
کــه افــراد در ارتبــاط بــا شغل شــان بهعنــوان یــک کمکرســان
احســاس میکننــد[ .]7مطالعــات انجامشــده نشــان دادهانــد کــه
کیفیــت زندگــی حرف ـهای بــا تجــارب آســیبزا[ ،]8رشــد پــس از
ســانحه[ ،]2ســن[ ،]9مدتزمــان پرســتار بــودن[ ،]9جنســیت[،]4,10
موقعیــت کاری پرســتاران[ ،]11واکنــش و گنــاه بیــن فــردی،
پریشــانی شــخصی ،نشــانگان روانشــناختی از قبیــل اضطــراب،
افســردگی و اســترس[ ]4 ,12-14و ذهــن آگاهــی[ ]4رابطــه دارد.
بــر اســاس مطالــب فــوق میتــوان گفــت تدویــن ابــزار مناســب
و دارای خصوصیــات قاطــع روانســنجی بهمنظــور اســتفاده در
پرســتاران جهــت ارزیابــی کیفیــت زندگــی کاری آنهــا کاربــردی
و ضــروری اســت .در همیــن راســتا بــا توجــه بــه اینکــه عمــده
پرســش نامه هــای مربــوط بــه کیفیــت زندگــی جنبــه عمومــی
را مــی ســنجند ،ابــزاری مــورد نیــاز اســت کــه کیفیــت زندگــی
را در پرســتاران بــه طــور اختصاصــی و ویــژه مــورد بررســی قــرار
دهــد .از جملــه ابزارهایــی کــه می تــوان بــه آن اشــاره کــرد؛
کیفیــت زندگــی حرف ـهای اســت کــه در دو بعــد رضایــت ناشــی
از شــفقت شــغلی ( )Compassion Satisfactionو خســتگی
ناشــی از شــفقت ( )Compassion Fatigueموردبررســی واقــع
میشــود[ .]15رضایــت ناشــی از شــفقت شــامل ســطح رضایتــی
کــه افــراد در شغلشــان پیــدا میکننــد و دربرگیرنــده احســاس
موفقیــت در محیــط کارشــان اســت .عــاوه بــر ایــن ،رضایــت
ناشــی از شــفقت اشــاره بــه دریافــت حمایــت از همــکاران دارد[.]16
خســتگی ناشــی از شــفقت یــک نــوع خســتگی و اختــال در
عملکــرد هیجانــی ،فیزیولوژیکــی و روانشــناختی اســت کــه تحــت
تأثیــر مواجهــه بــا اســترس طوالنیمــدت قــرار میگیــرد[.]17
عــاوه بــر ایــن ،خســتگی ناشــی از شــفقت بیــن متخصصــان
مراقبتهــای بهداشــتی کــه محیطهــای بیمارســتانی کار
میکننــد بــه خاطــر ســروکار داشــتن بــا ســختیها و غــم و انــدوه
بیمــاران شــایع اســت[ .]9,18علیرغــم اینکــه خســتگی ناشــی
از شــفقت دو خــرده مقیــاس فرســودگی شــغلی ( )Burnoutو
اســترس ثانویــه ( )Secondary Traumatic Stressرا مــورد
پوشــش قــرار میدهــد ،اســتام[ ]15دو خــرده مقیــاس ذکرشــده
را از همدیگــر مــورد تفکیــک قــرار داد بهطوریکــه فرســودگی
شــغلی پیامدهایــی همچــون خســتگی ،ناکامی ،خشــم و افســردگی
نوعــی از فرســودگی شــغلی را پوشــش میدهــد[ .]15میتــوان
گفــت فرســودگی شــغلی یکحالتــی از خســتگی مفــرط فیزیکــی
و هیجانــی اســت کــه تحــت تأثیــر اســترس زیــاد و طوالنیمــدت
اســت[ .]18ضمــن اینکــه اســترس ثانویــه بــه احســاس منفــی
اشــاره دارد کــه ناشــی از مواجهــه بــا تجــارب آســیبزای بیمــاران
است[.]15
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بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه کیفیت زندگی

حسن کلهری و همکاران

در ارتبــاط بــا پرســشنامه کیفیــت زندگــی حرفــهای مطالعــهی
معــدودی در فرهنــگ ایرانــی انجــام شــده اســت بهطوریکــه
تنهــا مطالعــه انجامگرفتــه در ایــران نشــان داد کــه پایایــی
پرسـشنامه مربوطــه بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ بــرای خــرده
مقیاسهــای رضایــت ناشــی از شــفقت شــغلی ،خســتگی ناشــی از
شــفقت و اســترس ثانویــه بــه ترتیــب  0/8 ،0/80و  0/74اســت[.]23
بــا توجــه بــه اینکــه اســترس ثانویــه بــه همــراه فرســودگی شــغلی
جزئــی از خــرده مقیــاس خســتگی ناشــی از شــفقت اســت بــه نظر
میرســد مطالعــ ه مربوطــه از مشــکالت روششــناختی عمــدهای
برخــوردار اســت .میتــوان گفــت ،گویه هــای مربــوط بــه اســترس
شــغلی دو بــار مــورد ارزیابــی قرارگرفتــه اســت کــه نشــاندهنده
اشــکاالت عمــده در بخــش تجزیــهو تحلیــل اســت[ .]23عــاوه
بــر ایــن ،روایــی ســازه بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی تأییــدی در
مطالعـهی ذکــر شــده مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت تــا برازش
پرســشنامه را نشــان دهــد[ .]23در کل ،میتــوان گفــت کــه
ســازه کیفیــت زندگــی نقــش محــوری در حرفــه پرســتاران بــه
خاطــر اهمیــت آن در کیفیــت مراقبــت از بیمــاران در بخشهــای
مختلــف دارد[]20-22؛ بنابرایــن ،میتــوان اذعــان داشــت کــه وجــود
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مواد و روشها
پژوهــش حاضــر روش شناســی اســت .در مطالعــه حاضــر جهــت
بررســی خصوصیــات روانســنجی پرســشنامه کیفیــت زندگــی
حرفــهای از دو نــوع پایایــی بــه روش همســانی درونــی (آلفــای
کرونبــاخ و دونیمــه کــردن) اســتفاده شــد .عــاوه بــر ایــن ،جهــت
بررســی روایــی ســازه پرســشنامه کیفیــت زندگــی حرفــهای از
تحلیــل عاملــی تاییــدی اســتفاده گردیــد .روش گــردآوری دادههــا
بــه طرحهــای همبســتگی تعلــق دارد .جامعــه آمــاری پژوهــش
حاضــر را پرســتاران اســتان تهــران تشــکیل میدادنــد کــه در
بخشهــای مختلــف (داخلــی ،عمومــی ،نــوزادان ،اعصــاب و
روان ،اورژانــس و جراحــی) مشــغول بــه خدمــت بودنــد .روش
نمونهگیــری بهصــورت در دســترس انتخــاب شــد .در مطالعــات
تحلیــل عاملــی اکتشــافی و مــدل یابــی معــادالت ســاختاری
حداقــل حجــم نمونــه بــه ترتیــب  300و  200نفــر اســت .عــاوه
بــر ایــن ،جهــت بررســی تحلیــل عاملــی تاییــدی حداقــل حجــم
نمونــه  200نفــر اســت[ .]24بنابرایــن ،بــا در نظــر گرفتــن میــزان
ریــزش  10درصــدی ،ابتــدا بــا تعــداد  230نفــر نمونــه گیــری
انجــام شــد امــا پــس از شناســایی و حــذف داده هــای پــرت،
تحلیــل عاملــی نهایــی بــر حجــم نمونـه  215پرســتار ( 160زن و
 55مــرد) صــورت گرفــت.
پرســشنامه کیفیــت زندگــی حرفــهای توســط اســتام ()2009
تدویــن گردیــد .ایــن پرس ـشنامه  30گویــه و  3خــرده مقیــاس
تحــت عناویــن رضایــت ناشــی از شــفقت شــغلی ( )CSبــا 10
گویــه ،فرســودگی شــغلی ( )Bبــا  10گویــه و اســترس ثانویــه
( )STSبــا  10گویــه ســاختار پرســشنامه کیفیــت زندگــی
حرفــهای را تشــکیل میدهنــد .نمــرات هــر خــرده مقیــاس از
جمــع تمــام ســؤاالت آن بــه دســت میآیــد بهطوریکــه
دامنــه نمــرات هــر خــرده مقیــاس بیــن  10تــا  50متغیــر اســت.
نمرهگــذاری بــر اســاس طیــف لیکرتــی  5تایــی از ( 1هرگــز) تــا 5
(همیشــه) انجــام میشــود 5 .ســؤال از  10ســؤال خــرده مقیــاس
فرســودگی شــغلی[ ]1,4,10,17,29ســؤاالت معکــوس هســتند کــه
بهصــورت ( 1همیشــه) تــا ( 5هرگــز) نمرهگــذاری میشــوند[.]15
بهمنظــور تهیــه و آمادهســازی نســخه فارســی پرســش نامه
کیفیــت زندگــی حرفـهای از تکنیــک ترجمــه مضاعــف (Double
 )Translationاســتفاده شــد .ابتــدا پرســشنامه توســط
پژوهشــگران بهصــورت مســتقل بــه فارســی ترجمــه شــد .دو
ترجمــه پــس از نشســت مشــترک و رفــع چالشهــا بــه فــرم
واحــد تبدیــل شــد و ســپس توســط یــک نفــر متخصــص ادبیــات
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پرســشنامه کیفیــت زندگــی حرفــهای در فرهنگهــای مختلــف
بررسیشــده اســت کــه ازجملــهی آن میتــوان بــه زبــان
عبــری[ ،]8ژاپنــی[ ]2انگلیســی[ ،]12,15پرتغالــی[ ،]4اســپانیایی و
برزیلــی[ ]19اشــاره کــرد و نتایــج مطالعــات انجامشــده بــا اســتفاده
از پایایــی نشــان داد کــه پرســشنامه مربوطــه از همســانی
درونــی مطلوبــی برخــوردار اســت کــه دامنــه آن بــرای خــرده
مقیــاس رضایــت ناشــی از شــفقت شــغلی بیــن  0/77تــا ،0/89
خــرده مقیــاس فرســودگی شــغلی بیــن  0/53تــا  0/75و بــرای
خــرده مقیــاس اســترس ثانویــه بیــن  0/70تــا  0/83گــزارش
شــد[ .]2,4,8,15,19عــاوه بــر ایــن ،نتایــج پایایــی آزمــون – بــاز آزمون
پرســشنامه مربوطــه تقریبــاً  0/81بــود[ .]2مطالعــه سامســون
نشــان داد کــه خــرده مقیــاس فرســودگی شــغلی کیفیــت زندگــی
حرفــهای بــا خــرده مقیــاس فرســودگی شــغلی مالمد-شــیرون
( (Shirom-Melamed Burnout Measurementو ســیاهه
فرســودگی شــغلی ماســاچ (MBI: Maslach Burnout
 )Inventoryرابطــه معنــیداری دارد کــه نشــاندهنده روایــی
همگــرای خــرده مقیــاس مربوطــه اســت[ .]8نتایــج روایــی ســازه
پرســشنامه مربوطــه بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی نشــان
داد کــه پرســشنامه کیفیــت زندگــی حرفــهای در مطالعــات
مختلــف از بــرازش ضعیــف تــا بــرازش نســبتاً مطلوبــی برخــوردار
اســت بهطوریکــه شــاخص بــرازش تطابــق (Comparative
 )Fit Indexدر فرهنــگ ژاپــن ( )0 /79و پرتغــال ( )0/72بــه
دســت آمــد[ .]2,4از طــرف دیگــر ،شــاخص بــرازش تطبیقــی در
فرهنــگ برزیــل و اســپانیا بــه ترتیــب  0/94و  0/93گــزارش شــد
کــه نشــاندهنده بــرازش مطلــوب مــدل اســت[ .]19مطالعــات
انجامشــده در ایــران نشــان دادنــد کــه کیفیــت زندگــی پرســتاران
در ابعــاد مختلــف جســمی ،روانــی ،اجتماعــی و محیطــی در
دامنــه متوســط اســت و بیتوجهــی بــه کیفیــت زندگــی پرســتاران
ممکــن اســت در کیفیــت مراقبــت آنهــا از بیمــاران و درنهایــت
کیفیــت زندگــی آنهــا را بــه شــکل قابلتوجهــی تحــت تأثیــر
قــرار دهــد کــه درنهایــت منجــر بــه اســترس شــغلی بــاال و تــرک
شــغل در پرســتاران میشــود[ .]22-20بهطورکلــی ،بــا توجــه بــه
اهمیــت اســترس شــغلی در پرســتاران و نقــش آن در تحــت تأثیــر
قــرار دادن کیفیــت زندگــی پرســتاران ،میتــوان گفــت ابــزاری
مــورد نیــاز اســت کــه ســاز ه کیفیــت زندگــی در پرســتاران را
بهصــورت خــاص ارزیابــی میکنــد.

ابــزار مناســب میتوانــد نقــش بنیــادی در زمینههــای مختلــف
پژوهشــی و درمانــی ایفــا کنــد .همچنیــن ،ضــروری اســت بــه
مؤلفههــای فرهنگــی در ایــن زمینــه توجــه شــود .بــر همیــن
اســاس ،بررســی دقیــق خصوصیــات روانســنجی پرســشنامه
[]15
کیفیــت زندگــی حرفــهای منطبــق بــر نســخه انگلیســی
ازنظــر روششــناختی و تجزیــهو تحلیــل در فرهنــگ ایرانــی بیــن
پرســتاران میتوانــد اطالعــات دقیقــی را در اختیــار متخصصــان
ســامت و بهداشــت روان قــرار دهــد .بنابرایــن ،در مطالعــه حاضــر
بررســی خواهــد شــد کــه  -1آیــا نســخه فارســی پرســشنامه
کیفیــت زندگــی حرف ـهای در پرســتاران اســتان تهــران از پایایــی
(آلفــای کرونبــاخ و روش دونیمــه کــردن) مطلوبــی برخــوردار
اســت -2 .آیــا نســخه فارســی پرســشنامه کیفیــت زندگــی
حرفـهای در پرســتاران اســتان تهــران از روایــی (روایــی ســازه بــه
روش تحلیــل عاملــی تاییــدی) مطلوبــی برخــوردار اســت.

بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه کیفیت زندگی

تجزیهوتحلیل دادهها
بــرای جمــعآوری اطالعــات ،دادههــا توســط برنامههــای25
 SPSSو  LISREL 8/80مــورد تجزیــهو تحلیــل قــرار گرفــت.
دادههــای مربــوط بــه اطالعــات توصیفــی بهصــورت میانگیــن
 ±انحــراف اســتاندارد نمایــش دادهشــده اســت .عــاوه بــر ایــن،
اطالعــات توصیفــی از قبیــل ســطح تحصیــات و وضعیــت تاهــل
بــه صــورت فراوانــی نمایــش داده شــده اســت .جهــت تجزیــهو
تحلیــل دادههــا از ضرایــب همبســتگی پیرســون و تحلیــل عاملــی
اســتفاده شــد.
نتایج
میانگیــن و انحــراف اســتاندارد ســن آزمودنیهــا بــه ترتیــب
 6/29 ± 34/30ســال بــود .در ارتبــاط بــا ســطح تحصیــات194 ،
( )0/90نفــر از شــرکت کننــدگان دارای تحصیــات کارشناســی
و  )0/10( 21نفــر از آنهــا کارشناســی ارشــد داشــتند .عــاوه بــر
ایــن 79 ،نفــر ( )36/7از شــرکت کننــدگان مجــرد 129 ،نفــر
( )60/0متاهــل 6 ،نفــر ( )2/7مطلقــه و  1نفــر ( )0/6شــامل مــوارد
دیگــر بودنــد .رابطــ ه خــرده مقیاسهــای پرســشنامه کیفیــت
زندگــی حرف ـهای موردبررســی قــرار گرفــت و نتایــج همبســتگی
نشــان داد کــه رضایــت ناشــی از شــفقت شــغلی بــا فرســودگی
شــغلی ( )r = -0/52و اســترس ثانویــه ( )r = -0/28رابطــه معکوس
معن ـیداری دارد .عــاوه بــر ایــن ،فرســودگی شــغلی بــا اســترس
ثانویــه رابطــه مســتقیم معنــیداری ( )0r =/66دارد (جــدول .)1
بــرای بررســی پایایــی نســخه فارســی پرســشنامه کیفیــت
زندگــی حرفــهای بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSS 25از دو
روش همســانی درونــی ( )Internal Consistencyاســتفاده شــد.
در بررســی همســانی درونــی پرســشنامه ،آلفــای کرونبــاخ و
دونیمــه کــردن محاســبه شــد .نتایــج جــدول  1نشــان میدهــد
کــه ضرایــب آلفــای کرونبــاخ و دونیمــه کــردن بهدســتآمده از
نظــر روانســنجی بــرای تمــام خــرده مقیاسهــا رضایتبخــش
اســت .بــا توجــه بــه اینکــه پایایــی بهدســتآمده بــرای خــرده
مقیــاس نســخه فارســی پرســشنامه کیفیــت زندگــی حرفــهای
 0/70و باالتــر گــزارش شــد[ ،]25میتــوان گفــت نســخه فارســی
پرســشنامه مربوطــه از پایایــی مطلوبــی برخــوردار اســت.
فصلنامه علمی پژوهشی افق دانش

مقياس هــای نســخه فارســی پرسشــنامه کيفيــت زندگــی حرفــه ای در پرســتاران

** همبستگی در سطح  0/001معنی دار است.

بهمنظـ�ور بررسـ�ی سـ�اختار عاملـ�ی (روایـ�ی سـ�ازه) پرسـ�شنامه
بــا اســتفاده از نــرم افــزار LISREL 8/ 80از تحلیــل عاملــی
تأییــدی ( )Confirmatory Factor Analysisاســتفاده شــد.
جهــت بررســی بارهــای عامــل گویه هــای پرســشنامه مقــدار
 0/3و یــا باالتــر مــورد بررســی قــرار گرفــت (جــدول  .)2در
مرحلــه بعــد ،برازندگــی الگــو بــر اســاس شــاخص مجــذور کای،
شــاخص برازندگــی تطابــق ( ،)Comparative Fit Indexشــاخص
هنجارشــدگی برازندگــی ( ،)Named Fit Indexریشــه اســتاندارد
باقیمانــده مجــذور میانگیــن (Standardized Root Mean
 ،)Square Residualریشــه خطــای میانگیــن مجــذورات تقریــب
( )Root Mean Square Error of Approximationو شــاخص
نیکویــی بــرازش ( )Goodness of Fit Indexموردبررســی قــرار
گرفــت .الزم بــه ذکــر اســت کــه شــاخصهای برازندگــی تطابــق
( ،)CFIبرازندگــی هنجــار شــده ( ،)NFIبرازندگــی هنجــار نشــده
( )NNFIو نیکویــی بــرازش ( )GFIهرچقــدر نزدیــک بــه یــک
باشــند بیانگــر بــرازش مطلــوب الگــو اســت .هرچنــد بــرای بررســی
نیکویــی بــرازش معمــوالً از شــاخص مجــذور کای اســتفاده
میشــود ولــی مجــذور کای بــا افزایــش حجــم نمونــه و درجــه
آزادی افزایــش مییابــد .بــه همیــن خاطــر در متــون پژوهشــی
اســتفاده از دو شــاخص برازندگــی ریشــه اســتاندار باقیمانــده
مجــذور میانگیــن ( )SRMRو ریشــه خطــای اســتاندار باقیمانــده
مجــذورات تقریــب ( )RMSEAتوصیهشــده اســت[ .]26مقادیــر
ریشــه اســتاندارد باقیمانــده مجــذور میانگیــن بیــن  0تــا 0/05
بیانگــر بــرازش خــوب و  0/05تــا  0/10بیانگــر بــرازش قابلقبــول
مــدل اســت[ .]27همچنیــن مقادیــر ریشــه خطــای میانگیــن
مجــذورات تقریــب بیــن  0تــا  0/05بیانگــر بــرازش خــوب و 0/05
تــا  0/08بیانگــر بــرازش قابلقبــول اســت[pC ]28؛ بنابرایــن،
بــا توجــه بــه شــاخصهای بــرازش؛ ریشــه خطــای اســتاندار
باقیمانــده مجــذورات تقریــب ( ،)0/09ریشــه اســتاندار باقیمانــده
مجــذور میانگیــن ( )0/09شــاخصهای برازندگــی تطابــق (،)0/91
برازندگــی هنجــار شــده ( )0/86و برازندگــی هنجــار نشــده ()0/90
میتــوان گفــت کــه مــدل تأییــدی از بــرازش نســبتاً قابلقبولــی
برخــوردار اســت (جــدول  .)2عــاوه بــر ایــن ،شــکل  1نشــان داد
کــه بهجــز ســؤال ( 2خــرده مقیــاس اســترس ثانویــه) ،تمامــی
ســؤاالت دارای بــار عاملــی  0/3و باالتــر اســت.
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زبــان فارســی مــورد بازبینــی قــرار گرفــت و ایرادهــای احتمالــی
رفــع شــد .عــاوه بــر ایــن ،در ارتبــاط بــا بررســی روایــی محتوایــی
پرســش نامه کیفیــت زندگــی حرفــهای  ،مقیــاس مربوطــه را در
اختیــار متخصصیــن آن حــوزه ( 2نفــر) قــرار داده تــا مشــخص
شــود آیتمهــای پرســش نامه مربوطــه در فرهنــگ ایرانــی
همــان آسیبشناســی مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد یــا نــه.
در مرحلــه بعــد ،نســخه ترجمهشــده توســط یــک متخصــص
ادبیــات انگلیســی کــه هیــچ اطالعــی دربــاره مقیــاس اصلــی
نداشــت بهصــورت مجــدد بــه انگلیســی برگردانــده شــد .پــس از
مطابقــت نســخه ترجمهشــده و نســخه اصلــی ،اشــکاالت موجــود
رفــع و پرســشنامه آمــاده بهرهبــرداری گردیــد .قبــل از اجــرای
اصلــی ،بــرای تعییــن روایــی صــوری نســخه آمادهشــده در قالــب
مطالعــه مقدماتــی بــر روی  25نفــر از پرســتاران اجــرا شــد.
هــدف مطالعــه مقدماتــی ،گرفتــن بازخــورد از شــرکتکنندهها
دربــاره دســتورالعمل پرسـشنامه ،درک محتــوای ســؤاالت و رفــع
ایرادهــای احتمالــی در گویه هــا بــود .در ایــن فراینــد هیچیــک از
گویه هــای ترجمهشــده ایــرادی نداشــتند و گویــه ای حــذف و یــا
تغییــر اساســی داده نشــد.

جــدول  )1ماتريــس ضرايــب همبســتگی پيرســون و همســانی درونــی بيــن خــرده

حسن کلهری و همکاران

جــدول  )2شــاخصهای بــرازش تحليــل عاملــی تأييــدی نســخه فارســی پرســشنامه
کيفيــت زندگــی کاری در پرســتاران

درنهایــت ،بایــد بــه محدودیتهــای مطالعــه حاضــر توجــه
داشــت .اوالً بــه خاطــر حجــم محــدود نمونــه پژوهــش حاضــر،
تفاوتهــای جنســیتی بــا اســتفاده از پرســشنامه کیفیــت
زندگــی جهــت بررســی روایــی ســازه حرفــهای مــورد بررســی
قــرار نگرفــت اگــر چــه مطالعــات انجــام شــده دیگــر در
کشــورهای ژاپــن[ ،]2پرتغــال[ ،]4اســرائیل[ ،]8اســترالیا و کانــادا[،]12
تفاوت هــای جنســیتی را هــم مــورد بررســی قــرار نــداده بــود.
در همیــن راســتا ،در یــک مطالعــه مشــخص شــد کــه زنــان
نســبت بــه مــردان رضایــت ناشــی از شــفقت بیشــتری را گــزارش
میکننــد[ .]4عــاوه بــر ایــن ،مطالعــ ه دیگــر نشــان داد کــه
زنــان عــاوه بــر رضایــت ناشــی از شــفقت ،نمــرات بیشــتری را
در اســترس ثانویــه گــزارش میکننــد ولــی مــردان بیشــتر از
زنــان فرســودگی شــغلی را گــزارش میکننــد[ .]10ثانی ـاً ،پژوهــش
حاضــر بــا دادههــای خــود گــزارش انجامشــده اســت .ایــن دادههــا
ذاتـاً در معــرض ســوگیری قــرار دارنــد؛ بنابرایــن ،در پژوهشهــای
بعــدی بهتــر اســت خصوصیــات نســخه فارســی پرسـشنامه خــود
گزارشــی را بــا ســایر روشهــای اندازهگیــری نظیــر مصاحبــه
مــورد بررســی قــرار گیــرد .ســرانجام بــا توجــه بــه عــدم اســتفاده
از ابزارهــای دیگــر جهــت بررســی روایــی همگــرا و واگــرا ،در
مطالعــات دیگــر بهتــر اســت از ابزارهــای دیگــری در کنــار نســخه
فارســی پرســشنامه کیفیــت زندگــی حرفــهای مــورد اســتفاده
قــرار بگیــرد.

بحث
هــدف پژوهــش حاضــر تهیــه نســخه فارســی پرســشنامه
کیفیــت زندگــی حرفـهای و بررســی خصوصیــات روانســنجی آن
در پرســتاران اســتان تهــران بــود .نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان
میدهــد کــه نســخه فارســی پرســشنامه کیفیــت زندگــی
حرف ـهای دارای پایایــی مناســبی اســت .دامنــه همســانی درونــی
آن بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ خــرده مقیاسهــا از  0/779تــا
 0/832در نوســان بــود .عــاوه بــر ایــن ،همســانی درونــی آن بــه
روش دونیمــه کــردن بیــن  0/70تــا  0/81گــزارش شــد .بــا توجــه
بــه اینکــه نتایــج حاصــل از پایایــی پرســشنامه مربوطــه باالتــر
از  0/70اســت[ ،]25میتــوان گفــت نســخه فارســی پرســشنامه
کیفیــت زندگــی حرف ـهای در فرهنــگ ایــران از پایایــی مطلوبــی
برخــوردار اســت کــه همســو بــا مطالعــه دیگــر انجــام شــده بیــن
پرســتاران در تربــت حیدریــه اســت[ .]23عــاوه بــر ایــن ،بیــن
خــرده مقیاسهــای پرســشنامه کیفیــت زندگــی حرفــهای در
فرهنــگ ایرانــی رابطــه معن ـیداری وجــود دارد .ایــن یافتههــا بــا
نتایــج پژوهش هــای انجامشــده در فرهنگهــای دیگــر همســو
اســت[ .]2,4,8,12,19آلفــای کرونبــاخ فرســودگی شــغلی ( )Bدر
مطالعــه حاضــر ( )0/81باالتــر از مطالعــ ه انجامشــده بــه زبــان
عبــری ( )0/69بــود ( .)8عــاوه بــر ایــن ،آلفــای کرونباخ ذکرشــده
در ایــن مطالعــه بــرای خــرده مقیــاس رضایــت ناشــی از شــفقت
( )0/77و فرســودگی شــغلی ( )0/81همســو و باالتــر از مطالعــه
انجامشــده در فرهنــگ اســپانیایی (خــرده مقیــاس رضایــت ناشــی
از شــفقت0/77 :؛ فرســودگی شــغلی )0/53 :گــزارش شــد[.]19

نتیجهگیری
درمجمــوع ،ضرایــب پایایــی و روایــی مناســب نســخه فارســی
پرســشنامه کیفیــت زندگــی حرفــهای ،شــفاف بــودن مادههــا و
ســهولت اجــرا ،امــکان بهکارگیــری در موقعیتهــا و گروههــای
مختلــف ،پژوهشــگران را قــادر میســازد تــا از ایــن مقیــاس در
محیطهــای مختلــف پژوهشــی و بالینــی اســتفاده کننــد.

در ایــن مطالعــه ،بــرای بررســی روایــی ســازه نســخه فارســی
پرسـشنامه کیفیــت زندگــی حرفـهای از تحلیــل عاملــی تأییــدی
اســتفاده شــد .نتایــج نشــان داد کــه نســخه فارســی پرس ـشنامه
مربوطــه بــا اســتفاده از ســه عامــل رضایــت ناشــی از شــفقت

تشــکر و قدردانــی :ایــن مقالــه برگرفتــه از پایــان نامــه
دکتــرای روانشناســی ســامت دانشــگاه خوارزمــی بــا عنــوان:
"بررســی نقــش میانجیگــری راهبردهــای تنظیــم هیجــان و خــود
مراقبتــی در رابطــه بیــن بهــرهوری شــغلی پرســتاران و رضایــت
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شــکل  )1نمــودار ضرایــب مســیر ســاختار عاملــی تأییــدی نســخه فارســی پرس ـشنامه
کیفیــت زندگــی حرف ـهای

شــغلی ،فرســودگی شــغلی و اســترس ثانویــه از بــرازش نســبتا
خوبــی برخــوردار اســت .بارهــای عاملــی ســؤال ( 2ذهــن مــن
درگیــر افــرادی اســت کــه بــه آنهــا کمــک میکنــم)  0/10بــود
کــه نشــانگر تفاوتهــای فرهنگــی اســت .بــا توجــه بــه اینکــه
ســؤال مربوطــه منعکسکننــده توجــه پرســتار بــه بیمارانــش
اســت ،میتــوان اینگونــه القــا کنــد کــه پرســتاران در ارتبــاط
بــا بافــت اهمیــت خاصــی بــه بیمارانــش میدهنــد چراکــه در
گویــه مربوطــه بافــت بهطــور دقیقــی مشــخص نشــده اســت.
ایــن یافتههــا در بعــد روایــی ســازه نســبتاً مطلوبتــر از نتایــج
انجامشــده بیــن پرســتاران در فرهنگهــای مختلــف پرتغــال[،]4
ژاپــن[ ]2و اســرائیل[ ]8اســت .در ارتبــاط بــا خــرده مقیــاس
فرســودگی شــغلی نتایــج روایــی ســازه مطالعــه حاضــر مطلوبتــر
از مطالعــه انجامشــده بیــن پرســتاران ،مــددکاران و پزشــکان در دو
کشــور اســترالیا و کانــادا اســت[ ]12بهطوریکــه میتــوان گفــت
پرســشنامه ســه عاملــی کیفیــت زندگــی در فرهنــگ ایــران در
مقایســه بافرهنگهــای دیگــر از شــاخصهای بــرازش نســبتاً
مطلوبــی برخــوردار اســت[ .]2,4,8عــاوه بــر ایــن ،نتایــج مطالعــه
حاضــر در مقایســه بامطالعــهی انجامشــده بیــن پرســتاران در
کشــور پرتغــال و برزیــل از شــاخصهای بــرازش نســبتاً پایینــی
برخوردار اســت[.]19
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 فرســودگی شــغلی و اســترس ثانویــه "بــا کــد،ناشــی از شــفقت
 از تمــام پرســتاران محتــرم اســتان تهــران کــه در. اســت16915
ایــن پژوهــش شــرکت داشــتهاند و از مدیریــت منابــع انســانی
 مرکــز قلــب تهــران و بیمارســتان، مــدرس،بیمارســتان های آتیــه
.شــریعتی صمیمانــه قدردانــی میشــود
 ایــن کار برگرفتــه از پایــان نامــه دکتــری: تاییدیــه اخالقــی
ســارا حســن کلهــری دانشــجوی دکتــری روانشناســی ســامت
دانشــگاه خوارزمــی بــا عنــوان "بررســی نقــش میانجیگــری
راهبردهــای تنظیــم هیجــان و خــود مراقبتــی در رابطــه بیــن
 فرســودگی،بهرهوری شــغلی پرســتاران و رضایت ناشــی از شــفقت
 بــا راهنمایــی آقــای16915 شــغلی و اســترس ثانویــه" بــا کــد
دکتــر شــهرام محمدخانــی دانشــیار دانشــگاه خوارزمــی و آقــای
دکتــر جعفــر حســنی دانشــیار و مدیــر گــروه روانشناســی دانشــگاه
خوارزمــی مــی باشــد و مداخلــه ای نیســت و بــر اســاس قوانیــن
دانشــگاه خوارزمــی کارهــای غیــر مداخلــه ای نیازمنــد دریافــت
 بــا ایــن حــال رضایــت آگاهانــه شــرکت.کــد اخالقــی نیســتند
.کننــدگان بــرای مشــارکت در پژوهــش دریافــت شــده اســت
. وجود ندارد: تعارض منافع
 بــا اســتفاده منابــع مالــی شــخصی پژوهشــگر: منبــع مالــی
 ایــن پژوهــش بــدون هیــچ گونــه حمایــت مالــی.اجــرا شــده اســت
.صــورت گرفتــه اســت
 ایــده، ) س��ارا حس��ن کلهری(نویس��نده اول:ســهم نویســندگان
 فرایندهــای/ فعالیــت هــای اجرایــی و نمونــه گیــری/ی مطالعه
 دکتـ�ر شـ�هرام محمدخانـ�ی،)%30(  نــگارش و تدویــن/آمــاری
(نویسنــده مسئــول) راهنمایــی در ایــده ی مطالعــه و نظــارت
 دکتــر،)%30( بـ�ر کل فرایندهـ�ای نگارشـ�ی و آمـ�اری مطالعـ�ه
جعفــر حســنی (نویســنده ســوم) راهنمایــی و نظــارت بــر تدویــن
 دکتــر مهــدی اکبری(نویســنده چهــارم) مشــاوره،)%20(مطالعــه
 دکتــر مریــم،)%10( در فرایندهــای تدویــن و نــگارش مطالعــه
مقدسین(نویســنده پنجــم) مشــاوره در فرایندهــای تدویــن و
.)%10( نــگارش مطالعــه
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