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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 split-
half 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.
Keywords:
ProQOL: [https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D011788];
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چکیده
اهــداف: در طــول چنــد ســال گذشــته، کیفیــت زندگــی حرفــه ای بیــن 
ــش  ــدف پژوه ــت. ه ــده اس ــوردار ش ــی برخ ــت خاص ــتاران از اهمی پرس
ــه ای و  ــت زندگــی حرف ــه نســخه فارســی پرســش نامه کیفی حاضــر تهی

ــود. بررســی خصوصیــات روان ســنجی آن در پرســتاران ب
ــخه  ــی، نس ــه روش شناس ــک مطالع ــب ی ــا: در قال ــواد و روش ه م
ــازی  ــس از آماده س ــه ای پ ــی حرف ــت زندگ ــش نامه کیفی ــی پرس فارس
بــه روش ترجمــه مضاعــف، بــر روی 215 نفــر از پرســتاران شــهر تهــران 
اجــرا شــد. همســانی درونــی نســخه فارســی پرســش نامه کیفیــت 
ــاخ و دونیمــه کــردن بررســی  ــق آلفــای کرونب ــه ای از طری زندگــی حرف
شــد. عــالوه بــر ایــن، همبســتگی بیــن خــرده مقیاس هــای پرســش نامه 
ــق  ــش نامه از طری ــی پرس ــاختار عامل ــه ای و س ــی حرف ــت زندگ کیفی
ــه و  ــت تجزی ــت. جه ــرار گرف ــی ق ــدی موردبررس ــی تأیی ــل عامل تحلی
ــتفاده  ــای SPSS 25 و LISREL 8/80 اس ــا  از برنامه ه ــل داده ه تحلی

ــد. گردی
ــا  ــاخ خــرده مقیاس هــا 0/77 ت ــب آلفــای کرونب ــا: دامنــه ضرای یافته ه
0/83 و دو نیمــه کــردن 0/70 تــا 0/81 بــه دســت آمــد. نتایــج تحلیــل 
ــده  ــتاندار باقیمان ــای اس ــه خط ــتفاده از ریش ــا اس ــدی ب ــی تأیی عامل
مجــذورات تقریــب )0/09(، ریشــه اســتاندار باقیمانــده مجــذور میانگیــن 
)0/09( شــاخص های برازندگــی تطابــق )0/91(، برازندگــی هنجــار شــده 
)0/86( و برازندگــی هنجــار نشــده )0/90( نشــان داد کــه مــدل تأییــدی 

ــی برخــوردار اســت. ــرازش نســبتاً قابل قبول از ب
ــوان گفــت نســخه فارســی پرســش نامه  ــری: درمجمــوع می ت نتیجه گی
کیفیــت زندگــی حرفــه ای خصوصیــات روان ســنجی مطلوبــی دارد و ابــزار 

معتبــر جهــت اســتفاده در موقعیت هــای پژوهشــی و بالینــی اســت.
واژگان کلیــدی: کیفیــت زندگــی حرفــه ای، روایــی، پایایی، روانســنجی، 

پرستاران.
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مقدمه
و  ذاتــی  شــناخت  دربرگیرنــده   پرســتاری  مراقبت هــای 
ــت[1].  ــاران اس ــج بیم ــش درد و رن ــت کاه ــئولیت پذیری جه مس
ــات  ــد خدم ــه رش ــد رو ب ــه رون ــه ب ــا توج ــتاران ب ــه پرس ــاز ب نی
بــا  افزایــش اســت[2].  بــه  قابل توجهــی رو  به طــور  پزشــکی 
ــی  ــتاران از بیماران ــژه ی پرس ــای وی ــه مراقبت ه ــه اینک ــه ب توج
ــتقیم  ــور غیرمس ــد، به ط ــی می کنن ــی را ط ــت وخیم ــه وضعی ک

آنهــا را تحــت تأثیــر تجــارب ناخوشــایند بیمــاران قــرار می دهــد، 
ــه  ــد ک ــاً احســاس خســتگی می کنن ــل پرســتاران عمدت ــن قبی ای
می توانــد بهزیســتی، رضایــت از کار و تمایــل بــه مانــدن در حرفــه 
پرســتاری را تحــت تأثیــر قــرار دهــد[3]. متناســب بــا آنچــه گفتــه 
ــوارد  ــغلی از م ــودگی ش ــترس و فرس ــد اس ــر می رس ــه نظ ــد ب ش
ــد  ــان دادن ــات نش ــه مطالع ــت به طوری ک ــتاران اس ــایع در پرس ش
ــی 49/4 درصــد از پرســتاران از فرســودگی و اســترس  کــه 40 ال

ــد[4,5]. ــج می برن ــغلی رن ش

بــا توجــه بــه تحــت تأثیــر قــرار گرفتــن عملکــرد کاری پرســتاران، 
ــه  ــتر موردتوج ــر بیش ــال های اخی ــه در س ــواردی ک ــه م ازجمل
واقع شــده، کیفیــت زندگــی حرفــه ای اســت کــه دو جنبــه  
ــد[6].  ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــی را تح ــرد بالین ــتگی و عملک شایس
کیفیــت زندگــی کاری بــه هیجانــات منفــی و مثبــت اشــاره دارد 
ــک کمک رســان  ــوان ی ــا شغل شــان به عن ــاط ب ــراد در ارتب ــه اف ک
ــه  ــد ک ــان داده ان ــده نش ــات انجام ش ــد[7]. مطالع ــاس می کنن احس
ــا تجــارب آســیب زا[8]، رشــد پــس از  کیفیــت زندگــی حرفــه ای ب
ــودن[9]، جنســیت[4,10]،  ــتار ب ــان پرس ــانحه[2]، ســن[9]، مدت زم س
موقعیــت کاری پرســتاران[11]، واکنــش و گنــاه بیــن فــردی، 
ــراب،  ــل اضط ــناختی از قبی ــانگان روان ش ــخصی، نش ــانی ش پریش

ــه دارد. ــی[4] رابط ــن آگاه ــترس[14-12, 4] و ذه ــردگی و اس افس

ــزار مناســب  ــن اب ــوان گفــت تدوی ــوق می ت ــب ف ــر اســاس مطال ب
ــتفاده در  ــور اس ــنجی به منظ ــع روان س ــات قاط و دارای خصوصی
پرســتاران جهــت ارزیابــی کیفیــت زندگــی کاری آن هــا کاربــردی 
ــه اینکــه عمــده  ــا توجــه ب ــن راســتا ب و ضــروری اســت. در همی
ــی  ــه عموم ــی جنب ــت زندگ ــه کیفی ــوط ب ــای مرب پرســش نامه ه
ــزاری مــورد نیــاز اســت کــه کیفیــت زندگــی  را مــی ســنجند، اب
را در پرســتاران بــه طــور اختصاصــی و ویــژه مــورد بررســی قــرار 
ــرد؛  ــاره ک ــه آن اش ــوان ب ــه می ت ــی ک ــه ابزارهای ــد. از جمل ده
کیفیــت زندگــی حرفــه ای اســت کــه در دو بعــد رضایــت ناشــی 
از شــفقت شــغلی )Compassion Satisfaction( و خســتگی 
ــع  ــی واق ــفقت )Compassion Fatigue( موردبررس ــی از ش ناش
ــی  ــطح رضایت ــامل س ــفقت ش ــی از ش ــت ناش ــود[15]. رضای می ش
ــاس  ــده احس ــد و دربرگیرن ــدا می کنن ــان پی ــراد در شغلش ــه اف ک
ــت  ــن، رضای ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــان اس ــط کارش ــت در محی موفقی
ناشــی از شــفقت اشــاره بــه دریافــت حمایــت از همــکاران دارد[16]. 
ــالل در  ــتگی و اخت ــوع خس ــک ن ــفقت ی ــی از ش ــتگی ناش خس
عملکــرد هیجانــی، فیزیولوژیکــی و روان شــناختی اســت کــه تحــت 
ــرد[17].  ــرار می گی ــدت ق ــترس طوالنی م ــا اس ــه ب ــر مواجه تأثی
ــان  ــن متخصص ــفقت بی ــی از ش ــتگی ناش ــن، خس ــر ای ــالوه ب ع
کار  بیمارســتانی  محیط هــای  کــه  بهداشــتی  مراقبت هــای 
می کننــد بــه خاطــر ســروکار داشــتن بــا ســختی ها و غــم و انــدوه 
ــی  ــتگی ناش ــه خس ــم اینک ــت[9,18]. علی رغ ــایع اس ــاران ش بیم
ــغلی )Burnout( و  ــودگی ش ــاس فرس ــرده مقی ــفقت دو خ از ش
مــورد  را   )Secondary Traumatic Stress( ثانویــه اســترس 
ــده  ــاس ذکرش ــرده مقی ــتام[15] دو خ ــد، اس ــرار می ده ــش ق پوش
ــودگی  ــه فرس ــرار داد به طوری ک ــک ق ــورد تفکی ــر م را از همدیگ
شــغلی پیامدهایــی همچــون خســتگی، ناکامی، خشــم و افســردگی 
نوعــی از فرســودگی شــغلی را پوشــش می دهــد[15]. می تــوان 
گفــت فرســودگی شــغلی یک حالتــی از خســتگی مفــرط فیزیکــی 
و هیجانــی اســت کــه تحــت تأثیــر اســترس زیــاد و طوالنی مــدت 
ــی  ــاس منف ــه احس ــه ب ــترس ثانوی ــه اس ــن اینک ــت[18]. ضم اس
اشــاره دارد کــه ناشــی از مواجهــه بــا تجــارب آســیب زای بیمــاران 

است[15].
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ــف  ــای مختل ــه ای در فرهنگ ه ــت زندگــی حرف پرســش نامه کیفی
زبــان  بــه  می تــوان  آن  ازجملــه ی  کــه  اســت  بررسی شــده 
عبــری[8]، ژاپنــی[2] انگلیســی[12,15]، پرتغالــی[4]، اســپانیایی و 
برزیلــی[19] اشــاره کــرد و نتایــج مطالعــات انجام شــده بــا اســتفاده 
از پایایــی نشــان داد کــه پرســش نامه مربوطــه از همســانی 
ــرده  ــرای خ ــه آن ب ــه دامن ــت ک ــوردار اس ــی برخ ــی مطلوب درون
ــا 0/89،  ــن 0/77 ت ــت ناشــی از شــفقت شــغلی بی ــاس رضای مقی
ــرای  ــا 0/75 و ب ــن 0/53 ت ــاس فرســودگی شــغلی بی خــرده مقی
ــزارش  ــا 0/83 گ ــن 0/70 ت ــه بی ــترس ثانوی ــاس اس ــرده مقی خ
شــد[2,4,8,15,19]. عــالوه بــر ایــن، نتایــج پایایــی آزمــون – بــاز آزمون 
ــون  ــه  سامس ــود[2]. مطالع ــاً 0/81 ب ــه تقریب ــش نامه مربوط پرس
نشــان داد کــه خــرده مقیــاس فرســودگی شــغلی کیفیــت زندگــی 
ــیرون ــغلی مالمد-ش ــودگی ش ــاس فرس ــرده مقی ــا خ ــه ای ب  حرف

ســیاهه   و   )Shirom-Melamed Burnout Measurement(
 MBI: Maslach Burnout( ماســالچ  شــغلی  فرســودگی 
ــی  ــان دهنده روای ــه نش ــی داری دارد ک ــه معن Inventory( رابط
ــی ســازه  ــج روای همگــرای خــرده مقیــاس مربوطــه اســت[8]. نتای
پرســش نامه مربوطــه بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی نشــان 
داد کــه پرســش نامه کیفیــت زندگــی حرفــه ای در مطالعــات 
مختلــف از بــرازش ضعیــف تــا بــرازش نســبتاً مطلوبــی برخــوردار 
 Comparative( اســت به طوری کــه شــاخص بــرازش تطابــق
Fit Index( در فرهنــگ ژاپــن )79/ 0( و پرتغــال )0/72( بــه 
ــی در  ــرازش تطبیق ــاخص ب ــر، ش ــرف دیگ ــد[2,4]. از ط ــت آم دس
فرهنــگ برزیــل و اســپانیا بــه ترتیــب 0/94 و 0/93 گــزارش شــد 
ــات  ــت[19]. مطالع ــدل اس ــوب م ــرازش مطل ــان دهنده ب ــه نش ک
انجام شــده در ایــران نشــان دادنــد کــه کیفیــت زندگــی پرســتاران 
در ابعــاد مختلــف جســمی، روانــی، اجتماعــی و محیطــی در 
دامنــه متوســط اســت و بی توجهــی بــه کیفیــت زندگــی پرســتاران 
ممکــن اســت در کیفیــت مراقبــت آن هــا از بیمــاران و درنهایــت 
ــر  ــت تأثی ــی تح ــکل قابل توجه ــه ش ــا را ب ــی آن ه ــت زندگ کیفی
قــرار دهــد کــه درنهایــت منجــر بــه اســترس شــغلی بــاال و تــرک 
ــه  ــه ب ــا توج ــی، ب ــود[20-22]. به طورکل ــتاران می ش ــغل در پرس ش
اهمیــت اســترس شــغلی در پرســتاران و نقــش آن در تحــت تأثیــر 
ــزاری  ــت اب ــوان گف ــتاران، می ت ــی پرس ــت زندگ ــرار دادن کیفی ق
ــتاران را  ــی در پرس ــت زندگ ــازه  کیفی ــه س ــت ک ــاز اس ــورد نی م

به صــورت خــاص ارزیابــی می کنــد.

ــه ی  ــه ای مطالع ــی حرف ــت زندگ ــا پرســش نامه کیفی ــاط ب در ارتب
ــه  ــت به طوری ک ــده اس ــام ش ــی انج ــگ ایران ــدودی در فرهن مع
تنهــا مطالعــه  انجام گرفتــه در ایــران نشــان داد کــه پایایــی 
پرســش نامه مربوطــه بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ بــرای خــرده 
مقیاس هــای رضایــت ناشــی از شــفقت شــغلی، خســتگی ناشــی از 
شــفقت و اســترس ثانویــه بــه ترتیــب 0/80، 0/8 و 0/74 اســت[23]. 
بــا توجــه بــه اینکــه اســترس ثانویــه بــه همــراه فرســودگی شــغلی 
جزئــی از خــرده مقیــاس خســتگی ناشــی از شــفقت اســت بــه نظر 
ــه  مربوطــه از مشــکالت روش شــناختی عمــده ای  می رســد مطالع
برخــوردار اســت. می تــوان گفــت، گویه هــای مربــوط بــه اســترس 
شــغلی دو بــار مــورد ارزیابــی قرارگرفتــه اســت کــه نشــان دهنده 
ــالوه  ــت[23]. ع ــل اس ــه  و تحلی ــش تجزی ــده در بخ ــکاالت عم اش
بــر ایــن، روایــی ســازه بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی تأییــدی در 
مطالعــه ی ذکــر شــده مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت تــا برازش 
پرســش نامه را نشــان دهــد[23]. در کل، می تــوان گفــت کــه 
ــه  ــه پرســتاران ب ــی نقــش محــوری در حرف ــت زندگ ســازه کیفی
خاطــر اهمیــت آن در کیفیــت مراقبــت از بیمــاران در بخش هــای 
مختلــف دارد[22-20]؛ بنابرایــن، می تــوان اذعــان داشــت کــه وجــود 

ــف  ــای مختل ــادی در زمینه ه ــش بنی ــد نق ــب می توان ــزار مناس اب
ــه  ــت ب ــروری اس ــن، ض ــد. همچنی ــا کن ــی ایف ــی و درمان پژوهش
ــن  ــر همی ــود. ب ــه ش ــه توج ــن زمین ــی در ای ــای فرهنگ مؤلفه ه
ــش نامه  ــنجی پرس ــات روان س ــق خصوصی ــی دقی ــاس، بررس اس
کیفیــت زندگــی حرفــه ای منطبــق بــر نســخه انگلیســی[15] 
ازنظــر روش شــناختی و تجزیــه  و تحلیــل در فرهنــگ ایرانــی بیــن 
ــار متخصصــان  ــی را در اختی ــات دقیق ــد اطالع ــتاران می توان پرس
ســالمت و بهداشــت روان قــرار دهــد. بنابرایــن، در مطالعــه حاضــر 
ــش نامه  ــی پرس ــخه فارس ــا نس ــه 1- آی ــد ک ــد ش ــی خواه بررس
کیفیــت زندگــی حرفــه ای در پرســتاران اســتان تهــران از پایایــی 
ــوردار  ــی برخ ــردن( مطلوب ــه ک ــاخ و روش دونیم ــای کرونب )آلف
اســت. 2- آیــا نســخه فارســی پرســش نامه کیفیــت زندگــی 
حرفــه ای در پرســتاران اســتان تهــران از روایــی )روایــی ســازه بــه 

ــی برخــوردار اســت. روش تحلیــل عاملــی تاییــدی( مطلوب

مواد و روش ها
پژوهــش حاضــر روش شناســی اســت. در مطالعــه حاضــر جهــت 
ــی  ــت زندگ ــش نامه کیفی ــنجی پرس ــات روان س ــی خصوصی بررس
ــای  ــی )آلف ــانی درون ــه روش همس ــی ب ــوع پایای ــه ای از دو ن حرف
کرونبــاخ و دونیمــه کــردن( اســتفاده شــد. عــالوه بــر ایــن، جهــت 
ــه ای از  ــی حرف ــت زندگ ــش نامه کیفی ــازه پرس ــی س ــی روای بررس
تحلیــل عاملــی تاییــدی اســتفاده گردیــد. روش گــردآوری داده هــا 
ــش  ــاری پژوه ــه آم ــق دارد. جامع ــتگی تعل ــای همبس ــه طرح ه ب
ــه در  ــد ک ــکیل می دادن ــران تش ــتان ته ــتاران اس ــر را پرس حاض
بخش هــای مختلــف )داخلــی، عمومــی، نــوزادان، اعصــاب و 
ــد. روش  ــت بودن ــه خدم ــغول ب ــی( مش ــس و جراح روان، اورژان
ــات  ــد. در مطالع ــاب ش ــترس انتخ ــورت در دس ــری به ص نمونه گی
ــاختاری  ــادالت س ــی مع ــدل یاب ــافی و م ــی اکتش ــل عامل تحلی
حداقــل حجــم نمونــه بــه ترتیــب 300 و 200 نفــر اســت. عــالوه 
بــر ایــن، جهــت بررســی تحلیــل عاملــی تاییــدی حداقــل حجــم 
ــا در نظــر گرفتــن میــزان  نمونــه 200 نفــر اســت[24]. بنابرایــن، ب
ــری  ــه گی ــر نمون ــداد 230 نف ــا تع ــدا ب ــدی، ابت ــزش 10 درص ری
ــرت،  ــای پ ــذف داده ه ــایی و ح ــس از شناس ــا پ ــد ام ــام ش انج
تحلیــل عاملــی نهایــی بــر حجــم نمونــه   215 پرســتار )160 زن و 

ــت. ــرد( صــورت گرف 55 م

ــتام )2009(  ــط اس ــه ای توس ــی حرف ــت زندگ ــش نامه کیفی پرس
ــاس  ــه و 3 خــرده مقی ــن پرســش نامه 30 گوی ــد. ای ــن گردی تدوی
ــا 10  ــغلی )CS( ب ــفقت ش ــی از ش ــت ناش ــن رضای ــت عناوی تح
ــه  ــترس ثانوی ــه و اس ــا 10 گوی ــغلی )B( ب ــودگی ش ــه، فرس گوی
)STS( بــا 10 گویــه ســاختار پرســش نامه کیفیــت زندگــی 
ــاس از  ــرده مقی ــر خ ــرات ه ــد. نم ــکیل می دهن ــه ای را تش حرف
به طوری کــه  می آیــد  دســت  بــه  آن  ســؤاالت  تمــام  جمــع 
دامنــه نمــرات هــر خــرده مقیــاس بیــن 10 تــا 50 متغیــر اســت. 
نمره گــذاری بــر اســاس طیــف لیکرتــی 5 تایــی از 1 )هرگــز( تــا 5 
)همیشــه( انجــام می شــود. 5 ســؤال از 10 ســؤال خــرده مقیــاس 
ــه  ــتند ک ــوس هس ــؤاالت معک ــغلی[1,4,10,17,29] س ــودگی ش فرس
ــذاری می شــوند[15]. ــز( نمره گ ــا 5 )هرگ به صــورت 1 )همیشــه( ت

فارســی پرســش نامه  آماده ســازی نســخه  و  تهیــه  به منظــور 
 Double( کیفیــت زندگــی حرفــه ای از تکنیــک ترجمــه مضاعــف
توســط  پرســش نامه  ابتــدا  شــد.  اســتفاده   )Translation
ــد. دو  ــه ش ــی ترجم ــه فارس ــتقل ب ــورت مس ــگران به ص پژوهش
ــرم  ــه ف ــا ب ــع چالش ه ــترک و رف ــت مش ــس از نشس ــه پ ترجم
واحــد تبدیــل شــد و ســپس توســط یــک نفــر متخصــص ادبیــات 
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ــان فارســی مــورد بازبینــی قــرار گرفــت و ایرادهــای احتمالــی  زب
رفــع شــد. عــالوه بــر ایــن، در ارتبــاط بــا بررســی روایــی محتوایــی 
ــه را در  ــاس مربوط ــه ای ، مقی ــی حرف ــت زندگ ــش نامه کیفی پرس
ــخص  ــا مش ــرار داده ت ــر( ق ــوزه )2 نف ــن آن ح ــار متخصصی اختی
ایرانــی  فرهنــگ  در  مربوطــه  پرســش نامه  آیتم هــای  شــود 
همــان آسیب شناســی مــورد ارزیابــی قــرار می دهــد یــا نــه. 
ــص  ــک متخص ــط ی ــده توس ــخه ترجمه ش ــد، نس ــه بع در مرحل
ــی  ــاس اصل ــاره مقی ــی درب ــچ اطالع ــه هی ــی ک ــات انگلیس ادبی
ــه انگلیســی برگردانــده شــد. پــس از  نداشــت به صــورت مجــدد ب
مطابقــت نســخه ترجمه شــده و نســخه اصلــی، اشــکاالت موجــود 
ــرای  ــل از اج ــد. قب ــرداری گردی ــاده بهره ب ــع و پرســش نامه آم رف
اصلــی، بــرای تعییــن روایــی صــوری نســخه آماده شــده در قالــب 
ــد.  ــرا ش ــتاران اج ــر از پرس ــر روی 25 نف ــی ب ــه مقدمات مطالع
ــرکت کننده ها  ــورد از ش ــن بازخ ــی، گرفت ــه مقدمات ــدف مطالع ه
دربــاره دســتورالعمل پرســش نامه، درک محتــوای ســؤاالت و رفــع 
ایرادهــای احتمالــی در گویه هــا بــود. در ایــن فراینــد هیچ یــک از 
گویه هــای ترجمه شــده ایــرادی نداشــتند و گویــه ای حــذف و یــا 

ــر اساســی داده نشــد.  تغیی

تجزیه وتحلیل داده ها
بــرای جمــع آوری اطالعــات، داده هــا توســط برنامه هــای25 
 SPSS و LISREL 8/80 مــورد تجزیــه  و تحلیــل قــرار گرفــت. 
ــن  ــورت میانگی ــی به ص ــات توصیف ــه اطالع ــوط ب ــای مرب داده ه
ــن،  ــر ای ± انحــراف اســتاندارد نمایــش داده شــده اســت. عــالوه ب
اطالعــات توصیفــی از قبیــل ســطح تحصیــالت و وضعیــت تاهــل 
ــه  و  ــش داده شــده اســت. جهــت تجزی ــی نمای ــه صــورت فراوان ب
تحلیــل داده هــا از ضرایــب همبســتگی پیرســون و تحلیــل عاملــی 

اســتفاده شــد.

نتایج
میانگیــن و انحــراف اســتاندارد ســن آزمودنی هــا بــه ترتیــب 
34/30 ± 6/29 ســال بــود. در ارتبــاط بــا ســطح تحصیــالت، 194 
ــدگان دارای تحصیــالت کارشناســی  ــر از شــرکت کنن )0/90(  نف
و 21 )0/10( نفــر از آنهــا کارشناســی ارشــد داشــتند. عــالوه بــر 
ــر  ــرد، 129 نف ــدگان مج ــرکت کنن ــر )36/7( از ش ــن، 79 نف ای
)60/0( متاهــل، 6 نفــر )2/7( مطلقــه و 1 نفــر )0/6( شــامل مــوارد 
ــت  ــش نامه کیفی ــای پرس ــرده مقیاس ه ــه  خ ــد. رابط ــر بودن دیگ
زندگــی حرفــه ای موردبررســی قــرار گرفــت و نتایــج همبســتگی 
ــا فرســودگی  ــت ناشــی از شــفقت شــغلی ب ــه رضای نشــان داد ک
شــغلی )r = -0/52( و اســترس ثانویــه )r = -0/28( رابطــه معکوس 
معنــی داری دارد. عــالوه بــر ایــن، فرســودگی شــغلی بــا اســترس 
ــی داری )0r =/66( دارد )جــدول 1(. ــه رابطــه مســتقیم معن ثانوی

بــرای بررســی پایایــی نســخه فارســی پرســش نامه کیفیــت 
زندگــی حرفــه ای بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS  25 از دو 
روش همســانی درونــی )Internal Consistency( اســتفاده شــد. 
در بررســی همســانی درونــی پرســش نامه، آلفــای کرونبــاخ و 
ــج جــدول 1 نشــان می دهــد  دونیمــه کــردن محاســبه شــد. نتای
ــردن به دســت آمده از  ــه ک ــاخ و دونیم ــای کرونب ــب آلف ــه ضرای ک
ــش  ــا رضایت بخ ــرده مقیاس ه ــام خ ــرای تم ــنجی ب ــر روان س نظ
ــرده  ــرای خ ــت آمده ب ــی به دس ــه پایای ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب اس
ــه ای  ــی حرف ــت زندگ ــش نامه کیفی ــی پرس ــخه فارس ــاس نس مقی
ــوان گفــت نســخه فارســی  ــزارش شــد[25]، می ت ــر گ 0/70 و باالت

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــی مطلوب ــه از پایای ــش نامه مربوط پرس

ــرده  ــن خ ــی بی ــانی درون ــون و همس ــتگی پیرس ــب همبس ــس ضرای ــدول 1( ماتری ج
مقیاس هــای نســخه فارســی پرسشــنامه کیفیــت زندگــی حرفــه ای در پرســتاران

ــش نامه  ــازه( پرس ــی س ــی )روای ــاختار عامل ــی س ــور بررس به منظ
بــا اســتفاده از نــرم افــزارLISREL 8/ 80 از تحلیــل عاملــی 
تأییــدی )Confirmatory Factor Analysis( اســتفاده شــد. 
ــدار  ــش نامه مق ــای پرس ــل گویه ه ــای عام ــی باره ــت بررس جه
0/3 و یــا باالتــر مــورد بررســی قــرار گرفــت )جــدول 2(. در 
مرحلــه بعــد، برازندگــی الگــو  بــر اســاس شــاخص مجــذور کای، 
شــاخص برازندگــی تطابــق )Comparative Fit Index(، شــاخص 
هنجارشــدگی برازندگــی )Named Fit Index(، ریشــه اســتاندارد 
 Standardized Root Mean( میانگیــن  مجــذور  باقیمانــده 
Square Residual(، ریشــه خطــای میانگیــن مجــذورات تقریــب 
ــاخص  )Root Mean Square Error of Approximation( و ش
ــرار  ــرازش )Goodness of Fit Index( موردبررســی ق ــی ب نیکوی
گرفــت. الزم بــه ذکــر اســت کــه شــاخص های برازندگــی تطابــق 
)CFI(، برازندگــی هنجــار شــده )NFI(، برازندگــی هنجــار نشــده 
ــک  ــه ی ــک ب ــدر نزدی ــرازش )GFI( هرچق ــی ب )NNFI( و نیکوی
باشــند بیانگــر بــرازش مطلــوب الگــو اســت. هرچنــد بــرای بررســی 
نیکویــی بــرازش معمــوالً از شــاخص مجــذور کای اســتفاده 
ــه  ــه و درج ــم نمون ــش حج ــا افزای ــذور کای ب ــی مج ــود ول می ش
ــی  ــون پژوهش ــر در مت ــن خاط ــه همی ــد. ب ــش می یاب آزادی افزای
ــده  ــتاندار باقیمان ــه اس ــی ریش ــاخص برازندگ ــتفاده از دو ش اس
مجــذور میانگیــن )SRMR( و ریشــه خطــای اســتاندار باقیمانــده 
ــر  ــت[26]. مقادی ــده اس ــب )RMSEA( توصیه ش ــذورات تقری مج
ــا 0/05  ــن 0 ت ــن بی ــذور میانگی ــده مج ــتاندارد باقیمان ــه اس ریش
بیانگــر بــرازش خــوب و 0/05 تــا 0/10 بیانگــر بــرازش قابل قبــول 
مــدل اســت[27]. همچنیــن مقادیــر ریشــه خطــای میانگیــن 
مجــذورات تقریــب بیــن 0 تــا 0/05 بیانگــر بــرازش خــوب و 0/05 
تــا 0/08 بیانگــر بــرازش قابل قبــول اســتpC [28]؛ بنابرایــن، 
ــتاندار  ــای اس ــه خط ــرازش؛ ریش ــاخص های ب ــه ش ــه ب ــا توج ب
باقیمانــده مجــذورات تقریــب )0/09(، ریشــه اســتاندار باقیمانــده 
مجــذور میانگیــن )0/09( شــاخص های برازندگــی تطابــق )0/91(، 
برازندگــی هنجــار شــده )0/86( و برازندگــی هنجــار نشــده )0/90( 
ــرازش نســبتاً قابل قبولــی  می تــوان گفــت کــه مــدل تأییــدی از ب
برخــوردار اســت )جــدول 2(. عــالوه بــر ایــن، شــکل 1 نشــان داد 
ــی  ــه(، تمام ــترس ثانوی ــاس اس ــرده مقی ــؤال 2 )خ ــز س ــه به ج ک

ــر اســت. ــی 0/3 و باالت ــار عامل ســؤاالت دارای ب

** همبستگی در سطح 0/001 معنی دار است.
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ــکل 1( نمــودار ضرایــب مســیر ســاختار عاملــی تأییــدی نســخه فارســی پرســش نامه  ش
کیفیــت زندگــی حرفــه ای

ــش نامه  ــی پرس ــخه فارس ــدی نس ــی تأیی ــل عامل ــرازش تحلی ــاخص های ب ــدول 2( ش ج
کیفیــت زندگــی کاری در پرســتاران

بحث
هــدف پژوهــش حاضــر تهیــه نســخه فارســی پرســش نامه 
کیفیــت زندگــی حرفــه ای و بررســی خصوصیــات روان ســنجی آن 
ــود. نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان  در پرســتاران اســتان تهــران ب
می دهــد کــه نســخه فارســی پرســش نامه کیفیــت زندگــی 
حرفــه ای دارای پایایــی مناســبی اســت. دامنــه همســانی درونــی 
آن بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ خــرده مقیاس هــا از 0/779 تــا 
0/832 در نوســان بــود. عــالوه بــر ایــن، همســانی درونــی آن بــه 
روش دونیمــه کــردن بیــن 0/70 تــا 0/81 گــزارش شــد. بــا توجــه 
ــر  ــی پرســش نامه مربوطــه باالت ــج حاصــل از پایای ــه نتای ــه اینک ب
ــش نامه  ــی پرس ــخه فارس ــت نس ــوان گف ــت[25]، می ت از 0/70 اس
ــی  ــران از پایایــی مطلوب کیفیــت زندگــی حرفــه ای در فرهنــگ ای
برخــوردار اســت کــه همســو بــا مطالعــه دیگــر انجــام شــده بیــن 
ــن  ــن، بی ــر ای ــالوه ب ــت[23]. ع ــه اس ــت حیدری ــتاران در ترب پرس
ــه ای در  ــی حرف ــت زندگ ــش نامه کیفی ــای پرس ــرده مقیاس ه خ
فرهنــگ ایرانــی رابطــه معنــی داری وجــود دارد. ایــن یافته هــا بــا 
ــو  ــر همس ــای دیگ ــده در فرهنگ ه ــای انجام ش ــج پژوهش ه نتای
اســت[2,4,8,12,19]. آلفــای کرونبــاخ فرســودگی شــغلی )B( در 
ــان  ــه زب ــده ب ــه  انجام ش ــر از مطالع ــر )0/81( باالت ــه حاض مطالع
عبــری )0/69( بــود )8(. عــالوه بــر ایــن، آلفــای کرونباخ ذکرشــده 
در ایــن مطالعــه بــرای خــرده مقیــاس رضایــت ناشــی از شــفقت 
ــه   ــر از مطالع ــو و باالت ــغلی )0/81( همس ــودگی ش )0/77( و فرس
انجام شــده در فرهنــگ اســپانیایی )خــرده مقیــاس رضایــت ناشــی 

از شــفقت: 0/77؛ فرســودگی شــغلی: 0/53( گــزارش شــد[19].

ــی  ــخه فارس ــازه نس ــی س ــی روای ــرای بررس ــه، ب ــن مطالع در ای
پرســش نامه کیفیــت زندگــی حرفــه ای از تحلیــل عاملــی تأییــدی 
اســتفاده شــد. نتایــج نشــان داد کــه نســخه فارســی پرســش نامه 
ــفقت  ــی از ش ــت ناش ــل رضای ــه عام ــتفاده از س ــا اس ــه ب مربوط

ــبتا  ــرازش نس ــه از ب ــترس ثانوی ــغلی و اس ــودگی ش ــغلی، فرس ش
ــن  ــن م ــؤال 2 )ذه ــی س ــای عامل ــت. باره ــوردار اس ــی برخ خوب
درگیــر افــرادی اســت کــه بــه آن هــا کمــک می کنــم( 0/10 بــود 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــی اس ــای فرهنگ ــانگر تفاوت ه ــه نش ک
ــش  ــه بیماران ــتار ب ــه پرس ــده توج ــه منعکس کنن ــؤال مربوط س
ــاط  ــتاران در ارتب ــه پرس ــد ک ــا کن ــه الق ــوان این گون ــت، می ت اس
ــه در  ــد چراک ــش می دهن ــه بیماران ــی ب ــت خاص ــت اهمی ــا باف ب
ــت.  ــده اس ــخص نش ــی مش ــور دقیق ــت به ط ــه باف ــه مربوط گوی
ــج  ــر از نتای ــبتاً مطلوب ت ــازه نس ــی س ــد روای ــا در بع ــن یافته ه ای
ــال[4]،  ــف پرتغ ــای مختل ــتاران در فرهنگ ه ــن پرس ــده بی انجام ش
ژاپــن[2] و اســرائیل[8] اســت. در ارتبــاط بــا خــرده مقیــاس 
فرســودگی شــغلی نتایــج روایــی ســازه مطالعــه حاضــر مطلوب تــر 
از مطالعــه انجام شــده بیــن پرســتاران، مــددکاران و پزشــکان در دو 
ــت  ــوان گف ــه می ت ــت[12] به طوری ک ــادا اس ــترالیا و کان ــور اس کش
ــران در  ــگ ای ــی در فرهن ــت زندگ ــی کیفی پرســش نامه ســه عامل
مقایســه بافرهنگ هــای دیگــر از شــاخص های بــرازش نســبتاً 
ــه   ــج مطالع ــن، نتای ــر ای ــالوه ب ــی برخــوردار اســت[2,4,8]. ع مطلوب
ــتاران در  ــن پرس ــده بی ــه ی انجام ش ــه بامطالع ــر در مقایس حاض
ــی  ــرازش نســبتاً پایین ــل از شــاخص های ب ــال و برزی کشــور پرتغ

ــت[19].  برخوردار اس

درنهایــت، بایــد بــه محدودیت هــای مطالعــه حاضــر توجــه 
ــر،  ــش حاض ــه پژوه ــر حجــم محــدود نمون ــه خاط داشــت. اوالً ب
کیفیــت  پرســش نامه  از  اســتفاده  بــا  تفاوت هــای جنســیتی 
ــی  ــورد بررس ــه ای م ــازه حرف ــی س ــی روای ــت بررس ــی جه زندگ
انجــام شــده دیگــر در  اگــر چــه مطالعــات  نگرفــت  قــرار 
کشــورهای ژاپــن[2]، پرتغــال[4]، اســرائیل[8]، اســترالیا و کانــادا[12]، 
ــود.  ــداده ب ــرار ن ــی ق ــورد بررس ــم م ــیتی را ه ــای جنس تفاوت ه
ــان  ــه زن ــد ک ــخص ش ــه مش ــک مطالع ــتا، در ی ــن راس در همی
نســبت بــه مــردان رضایــت ناشــی از شــفقت بیشــتری را گــزارش 
می کننــد[4]. عــالوه بــر ایــن، مطالعــه  دیگــر نشــان داد کــه 
ــرات بیشــتری را  ــت ناشــی از شــفقت، نم ــر رضای ــالوه ب ــان ع زن
ــتر از  ــردان بیش ــی م ــد ول ــزارش می کنن ــه گ ــترس ثانوی در اس
زنــان فرســودگی شــغلی را گــزارش می کننــد[10]. ثانیــاً، پژوهــش 
حاضــر بــا داده هــای خــود گــزارش انجام شــده اســت. ایــن داده هــا 
ذاتــاً در معــرض ســوگیری قــرار دارنــد؛ بنابرایــن، در پژوهش هــای 
بعــدی بهتــر اســت خصوصیــات نســخه فارســی پرســش نامه خــود 
ــه  ــر مصاحب ــری نظی ــای اندازه گی ــایر روش ه ــا س ــی را ب گزارش
مــورد بررســی قــرار گیــرد. ســرانجام بــا توجــه بــه عــدم اســتفاده 
ــرا، در  ــرا و واگ ــی همگ ــی روای ــت بررس ــر جه ــای دیگ از ابزاره
مطالعــات دیگــر بهتــر اســت از ابزارهــای دیگــری در کنــار نســخه 
ــتفاده  ــورد اس ــه ای م ــی حرف ــت زندگ ــش نامه کیفی ــی پرس فارس

ــرد. ــرار بگی ق

نتیجه گیری
ــی  ــخه فارس ــب نس ــی مناس ــی و روای ــب پایای ــوع، ضرای درمجم
ــا و  ــودن ماده ه ــه ای، شــفاف ب ــت زندگــی حرف پرســش نامه کیفی
ــای  ــا و گروه ه ــری در موقعیت ه ــکان به کارگی ــرا، ام ــهولت اج س
ــاس در  ــن مقی ــا از ای ــازد ت ــادر می س ــگران را ق ــف، پژوهش مختل

ــد. ــتفاده کنن ــی اس ــی و بالین ــف پژوهش ــای مختل محیط ه

تشــکر و قدردانــی: ایــن مقالــه برگرفتــه از پایــان نامــه 
ــوان:  ــا عن ــی ب ــگاه خوارزم ــالمت دانش ــی س ــرای روانشناس دکت
"بررســی نقــش میانجیگــری راهبردهــای تنظیــم هیجــان و خــود 
ــت  ــن بهــره وری شــغلی پرســتاران و رضای ــی در رابطــه بی مراقبت
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ــا کــد  ــه "ب ناشــی از شــفقت، فرســودگی شــغلی و اســترس ثانوی
16915 اســت. از تمــام پرســتاران محتــرم اســتان تهــران کــه در 
ــانی  ــع انس ــت مناب ــته اند و از مدیری ــرکت داش ــش ش ــن پژوه ای
بیمارســتان های آتیــه، مــدرس، مرکــز قلــب تهــران و بیمارســتان 

ــود. ــی می ش ــه قدردان ــریعتی صمیمان ش

ــری  ــه دکت ــان نام ــه از پای ــن کار برگرفت ــی : ای ــه اخالق تاییدی
ــالمت  ــی س ــری روانشناس ــجوی دکت ــری دانش ــن کله ــارا حس س
دانشــگاه خوارزمــی بــا عنــوان "بررســی نقــش میانجیگــری 
ــن  ــه بی ــی در رابط ــود مراقبت ــان و خ ــم هیج ــای تنظی راهبرده
بهره وری شــغلی پرســتاران و رضایت ناشــی از شــفقت، فرســودگی 
ــا راهنمایــی آقــای  ــا کــد 16915 ب شــغلی و اســترس ثانویــه"  ب
ــای  ــی دانشــیار دانشــگاه خوارزمــی و آق ــر شــهرام محمدخان دکت
دکتــر جعفــر حســنی دانشــیار و مدیــر گــروه روانشناســی دانشــگاه 
ــر اســاس قوانیــن  ــه ای نیســت و ب خوارزمــی مــی باشــد و مداخل
ــت  ــد دریاف ــه ای نیازمن ــر مداخل ــای غی ــی کاره ــگاه خوارزم دانش
ــه شــرکت  ــت آگاهان ــال رضای ــن ح ــا ای ــی نیســتند. ب ــد اخالق ک

ــت شــده اســت.  ــرای مشــارکت در پژوهــش دریاف ــدگان ب کنن

تعارض منافع : وجود ندارد.

ــگر  ــخصی پژوهش ــی ش ــع مال ــتفاده مناب ــا اس ــی : ب ــع مال منب
اجــرا شــده اســت. ایــن پژوهــش بــدون هیــچ گونــه حمایــت مالــی 

صــورت گرفتــه اســت.

ســهم نویســندگان: ســارا حســن کلهری)نویســنده اول( ، ایــده 
ــای  ــری / فراینده ــه گی ــی و نمون ــای اجرای ــت ه ی مطالعه/فعالی
ــی  ــهرام محمدخان ــر ش ــن )30%(، دکت ــگارش و تدوی ــاری/ ن آم
ــارت  ــه و نظ ــده ی مطالع ــی در ای ــئول(  راهنمای ــنده مس )نویس
ــر  ــه )30%(، دکت ــاری مطالع ــی و آم ــای نگارش ــر کل فراینده ب
جعفــر حســنی )نویســنده ســوم( راهنمایــی و نظــارت بــر تدویــن 
مطالعــه)20%(، دکتــر مهــدی اکبری)نویســنده چهــارم( مشــاوره 
ــم  ــر مری ــه )10%(، دکت ــگارش مطالع ــن و ن ــای تدوی در فراینده
مقدسین)نویســنده پنجــم( مشــاوره در فرایندهــای تدویــن و 

ــه )%10(. ــگارش مطالع ن
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