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  10/8/1391 :                                 تاریخ پذیرش13/6/1391: تاریخ دریافت
  چکیده 

  

  يی فـرد ست توانـای یـ چـک ل . باشـد  می يمورد توجه جد ی بر سالمتءسو يامدهایل پی از کار به دلی ناش یخستگ : و هدف  مینهز
در  چـک لیـست توانـایی فـردي      ی نسخه فارسـ ییای و پایین رواییتع مطالعه ن  یاهدف  . است اندازه گیري خستگی     ي برا يابزار
  . بودران ی ايت کاریجمع

  

.  ترجمـه شـد  یبـه فارسـ  ، چک لیست توانایی فردي  ،ی زبان شناخت  یین روا ییبه منظور تع  مقطعی  در این مطالعه     :روش بررسی 
سه بـا  یـ  مقاي بـرا ی نسخه فارسیسی ترجمه انگل. برگردانده شدیسی به انگل  يگری د مترجم مجرب  به وسیله  یارسپس نسخه ف  س

لوت ضـمن سـنجش قـدرت فهـم     ی پايدر مطالعه ا، د مولف یسه و تائ  یپس از مقا  . دیلف ارسال گرد  مؤ ي برا یسی انگل ینسخه اصل 
چک لیست توانایی  پرسشنامه ی نسخه فارسییای و پایی روایابیبه منظور ارز. شده یتهنسخه نهایی پرسشنامه فارسی  ،  تیجمع

 مورداسوج یشهر  مراکز بهداشت يز کارکنان اداری و ن ی بهداشت یشید مواد آرا  یک کارخانه تول  ی نفر افراد شاغل در      200،  فردي
ب یبا اسـتفاده از ضـر  . ه شد کرونباخ استفاد  يب آلفا یپرسشنامه از ضر   یثبات درون  و   ییایسنجش پا  يبرا. قرار گرفتند مطالعه  
 اسـتفاده  پرسـشنامه  یـی  روایابیـ  ارزي برایز عاملیاز روش آنال  .  قرار گرفت  ی مورد بررس  یی همگرا ییروا،  رمنی اسپ یهمبستگ

  . دش
  

و ، 59/0کاهش تمرکـز  ، 72/0تیکاهش فعال، 83/0ی ذهن یخستگ،  86/0 کل پرسشنامه  ییای پا ي کرونباخ برا  ياب آلف یضر :ها افتهی
بـر  . دـــ دست آمه  ب43/0ـ88/0 در محدوده  پرسشنامهیی روا ي برا رمنی اسپ یب همبستگ یضر.  محاسبه شد  37/0زه  ینگکاهش ا 

 برخـوردار  ی خـوب یـی  از روایت پرسـشنامه فارسـ  ی و کاهش فعالی ذهنی خستگيها طهیدست آمده، در حه  بیاساس وزن عامل  
  .است

  

قابـل   ییایـ  و پایـی ران از روای ايت کاری در جمع  ی خستگ يریگ  اندازه يبرا ي فرد ییست توانا یچک ل  ینسخه فارس  :يریگ جهیتن
  .  برخوردار استیقبول

  

  ییای پا،ییروا، ي فردییست توانایچک ل، یخستگ : کلیديهاي واژه
  دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده بهداشت و تغذیه، گروه ارگونومی ، دکتر علیرضا چوبینه :مسئول نویسنده*
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 زاده و همكاران كيامرث حسين

٢٩٦ )۷۶ شماره پي در پي(١٣٩٢ـ مرداد ٤ ـ شماره ۱۸ مجله ارمغان دانش ـ دوره

 مقدمه

 يهـا  تيحاصل فعال  معمول و    يا خستگي پديده 

بوده و به عوامل     ي عاطف يها و استرس  يفکر،  يکيزيف

 خـستگي   معموالً.  دارد ي بستگ يو فرد  يطيمختلف مح 

ر کــار و اتخــاذ ييــ بــا تغايــ و بــا اســتراحت يــا خــواب

 عدم بهبـود    اما،  شود مي برطرف   ي جبران ياه سميمکان

شـده کـه ضـمن     آن منجر بـه خـستگي مـزمن    تجمعو  

اختالالت مرتبط به تواند   مي فرد   يت زندگ يفير بر ک  يثتأ

 درصد ۲۰ا  ت۵، طبق مطالعات. )۱-۵( منجر شودبا كار 

 در  ي خـستگ  وبرنـد    مي مداوم رنج    يت از خستگ  يجمع

ک عالمـت   يـ  يخـستگ . )۳(  مردان اسـت   شتر از يبزنان  

ــيناخوشــا ــ يند ذهن ــساس کل ــه اح ــت ک ــدن از ي اس  ب

 ييدر توانـا در بـر دارد و      را يفرسـودگ تـا    )۱(يخستگ

جـاد  ي تداخل ا ،ي و يعيت طب يانجام کار شخص در ظرف    

 . )۶( دينما مي

ــستگ ــساس    دريخ ــورت اح ــه ص ــارگران ب  ک

به هم خوردن ، يکيولوژيزيکاهش عملکرد ف، يفرسودگ

  بـازده کـار    ر و کـاهش    خودکـا  يستم عـصب  يتعادل س 

هاي اخير توجه به خـستگي     در سال . )۷( ابدي ميتظاهر  

ــت كــاري افــزايش   روش . )۸(  اســتافتــهي در جمعي

 وجـود نـدارد و   ي خستگيريگ  اندازه ي برا ياستاندارد

ــستگ ــي را يخ ــوان م ــ ت ــورت ذهن ــه ص ــ ي ب ــيعا ي  ين

ــدازه ــگ انـ ــرديريـ ــاز م.  کـ ــا روشان يـ ــيهـ  ،ي ذهنـ

خـود  ع  و يراحـت، سـر   اده   اسـتف  ليبه دل ها   پرسشنامه

 . )۹  و۱۰(  دارنديعيبودن کاربرد وس )۲(اظهاري

 براي ارزيابي خستگي    ي متعدد يها پرسشنامه

تـوان   مـي در جمعيت كاري وجود دارد که از آن جمله          

 )۴( پرسشنامه خستگي  )۳(پرسشنامه ارزيابي خستگي   به

. )۱۱-۱۳( اشـاره نمـود    )۵(ست توانايي فـردي   يچک ل  و

 ورکولن و   ةبه وسيل که   (CIS) ي فرد ييناست توا يچک ل 

ــاران ــده اســتيطراحــ) ۱۹۹۹()۶(همک ــ قابل)۱۱(  ش ت ي

 دارا يو کار  ميت عموي را در جمعي خستگيريگ اندازه

 استفاده تي در خصوص قابليمطالعات مختلف .باشد مي

 از جمله در گروه کـارگران   ي خستگ يابي در ارز  CIS از
 CISانـد کـه    دادهن مطالعـات نـشان   يا. انجام شده است  

 يبـرا .  استي شغل ي خستگ يابي مناسب در ارز   يابزار

با هدف تهيه نـسخه     ) ۲۰۰۷()۷(آرتاكي و همكاران  ،  مثال

 كارگر  ۳۹۹ ي رو بر يا  در مطالعه   CISهاپني پرسشنام ژ

نشان  ،زن و مرد كه به كارهاي مختلف اشتغال داشتند     

يري گ  از روايي و پايايي الزم براي اندازه       CISدادند كه   
.  برخوردار اسـت   نظرخستگي در جمعيت كاري مورد      

 ضريب آلفاي كرونباخ بـراي پايـايي        مذکور در مطالعه 

در ،  نيچن هم. )۴( دست آمد ه   ب ۹۱/۰دروني پرسشنامه   

) ۲۰۰۰()۸( بيورزكنز و همكـاران    به وسيله اي كه    مطالعه

 نفر كاركنـان  ۲۱۹روي  بر   CISبا هدف ارزيابي روايي     

ابــزاري ن پرسـشنامه  يـ ، ام شــد انجـا مـشاغل مختلـف  
گيــري خــستگي در نيــروي كــار  مناســب بــراي انــدازه

 .. )۱۴ (شناخته شد

 شـدن در    يدليل رونـد رو بـه رشـد صـنعت         ه  ب

 اســت کــه يريــسک فــاکتور، يخــستگي شــغل، ايــران

سـالمت کـارگران و شـاغلين را در مـشاغل گونـاگون      

 گونـاگون   يها نمايد و از اين رو مطالعه جنبه       ميتهديد  

                                                
1-Tiredness 
2-Seif-Report 
3-Fatigue Assessment Scale (FAS)  
4-Fatigue Scale(FS) 
5-Checklist Individual Strength (CLS) 
6-Vercoulen et al 
7-Aratake et al 
8-Beurskens et al  

 

  



 روايي و پايايي نسخه فارسي چك ليست توانايي فردي در ايران 

٢٩٧ )۷۶ شماره پي در پي(١٣٩٢ـ مرداد ٤ ـ شماره ۱۸ مجله ارمغان دانش ـ دوره

 آن به منظـور    ي اصل يها  و تعيين مؤلفه   يستگي شغل خ

 ياديـ ز اهميـت    يکنترل و کاهش سطح خـستگي شـغل       

کـه پرسـشنامه توانـايي فـردي         با توجه بـه ايـن     . دارد

 ي خـستگي شـغل  ي و موفق در ارزيـاب  يد کاربر يابزار

 ايـن پرسـشنامه     ي نسخه فارس  لذا تهيه و تدوين   ،  است

بـا  . سـتا باشـد   مهـم و مـؤثر در ايـن را          ميتواند گا  مي

 ايـن پرسـشنامه در مطالعـات        يتوجه بـه کاربردپـذير    

ــغل   ــت شـ ــک و بهداشـ ــاراييارگونوميـ  آن در ي و کـ

،  آن يابيـ  و ارز  يجاد کننـده خـستگ    يعوامل ا  يشناساي

 پايايي نسخه فارسـي     هدف اين مطالعه تعيين روايي و     

  .بود در جمعيت کاري ايران چك ليست توانايي فردي 
  

  بررسيروش 

طالعه مقطعی که با هدف تهيـه نـسخه         در اين م  

ــشنامه   ــي پرس ــد CISفارس ــام ش ــ ،  انج ــدا ط  يدر ابت

 ورکـولن و    CISه دهندگان پرسـشنامه     ي با ارا  يا مکاتبه

 الزم در خصوص انجام مطالعه    مجوز) ۱۹۹۹(همکاران

. ديـ گردافـت   ي در )۱( پرسـشنامه  ي فارس شيرايه و يتهو  

لـف  ؤ م ةبه وسـيل  ز  ي پرسشنامه ن  يسيضمناً نسخه انگل  

ه يـ ته به منظـور  .داده شد قرار ان طرحي مجراريدر اخت 

ــو ــشنامهيش فارســيراي ــدا  پرس ــسخه انگل ابت ــن  يسي

. ديـ  ترجمه گردي به فارس نيمحقق به وسيله پرسشنامه  

 متـرجم   کي به وسيله     پرسشنامه يفارسترجمه  سپس  

ــه دارا يد ــر ک ــاف يگ ــارت ک ــه و مه ــوده و از ي تجرب  ب

 يسيـ  بـه انگل   اشت ند ي آگاه ي اصل يسيشنامه انگل پرس

ــد ــده شـ ــد. برگردانـ ــن ترتيبـ ــسخه انگلبيـ ــ نـ  يسيـ

سه بـا  يـ  مقاسپس به منظـور . ديآماده گرد )۲(پرسشنامه

 ي نـسخه فارسـ    يسيترجمه انگل ،  ي اصل يسينسخه انگل 

د ييـ ؤلـف تأ د و م  يـ لف ارسـال گرد   ؤ م يپرسشنامه برا 

 مـي کرد که نحوه و روند کار انجام شده مطابق متد عل        

 بـه وسـيله  ه شـده  ي تهيامه فارس بوده و لذا به پرسشن     

   . ن اعتماد دارديمترجم

، بـا هـدف انجـام    لـف ؤه م يدييأافت ت يبعد از در  

 ينسخه فارس  کردن   يي نها و )۳(ي و فرهنگ  يتطابق زبان 

  زبانيافراد فارس قدرت فهم ي بررسجهت، پرسشنامه

 يرانـ ي کـار ا يرويـ ن نفـر  ۲۰ از،  از نسخه ترجمه شـده    

ل پرسـشنامه اقـدام     يه تکم د تا نسبت ب   يدرخواست گرد 

وجود دارد اظهـار      ميتم ابها ينموده و چنانچه در هر آ     

ن يـ افـت بـازخورد از ا     ين مرحلـه و در    يپس از ا  . دارند

ــراد ــرانجام، افـــ ــاســـ ــسخه نهـــ ــيي نـــ                      ي فارســـ

ق يـ الزم به ذکر است کـه تطب      . د ش هيته CISپرسشنامه  

 ترجمـه مـد   ز در مراحلي ن پرسشنامه يها تمي آ يفرهنگ

   ..نظر قرار گرفت

ــام تحل   ــور انج ــه منظ ــب ــا لي ــه يه ــوط ب               مرب

ــنج  ــار س ــ و پاياعتب ــداد، يياي ــشيتع ــ از قب پرس ل ي

، التيتحـص ،  جـنس ،  سنمانند؛   کيدموگرافمشخصات  

 در رابطـه  ي اطالعـات  چنين و هم  هلت تأ يوضع  و شغل

               ماننــــد؛  يا نــــهي زميهــــا يمــــاريت بيبــــا وضــــع

اخـتالالت  ، گـرن يم، ابـت يد، يعروقـ   ـ ي قلبيها يماريب

 يهـا  يمـار يب،  ي تنفـس  يهـا  يماريب،  يعضالنـ    ياسکلت

 و اختالالت خواب يروانـ  ي روحيها يماريب  ،يگوارش

 ضـافه مـتمم بـه پرسـشنامه ا       يهـا  به صورت پرسـش   

  . شدند

                                                
1-Forward Translation 
2-Backward Translation 
3-Understanding or Cognitive Debriefing  

 

 
  



 زاده و همكاران كيامرث حسين

٢٩٨ )۷۶ شماره پي در پي(١٣٩٢ـ مرداد ٤ ـ شماره ۱۸ مجله ارمغان دانش ـ دوره

ش يرايـ ون مطالعـه،    يـ بزار مورد استفاده در ا    ا

 ي ابـزار  پرسـشنامه نيـ ا.  بـود CIS پرسـشنامه   يفارس

چک . باشد ميخستگي ابعاد گوناگون گيري   اندازهيبرا

طـه شـامل   ي ح۴تم و يـ ست توانايي فردي از بيـست آ  يل

 کاهش،  )تم  يآ ۵(تمركز   کاهش،  )تميآ ۸(خستگي ذهني   

ل شـده   يتـشک ) تميآ ۳(فعاليت   کاهش   و) تميآ ۴(انگيزه  

  از صفر ليكرتينه ايگز ۷تم با يك مقياس يآهر  . است

ازبنـدي شـده اسـت و     يامت)  کامالً يبل (۶تا  ) ر اصالً يخ(

 يزان احساس خـستگ ي م يصورت خود اظهار  ه  افراد ب 

اس مـذکور  يـ  مق يخود در دو هفتـه گذشـته را بـر رو          

   ).۱۱ و۱۴(سازند  ميمشخص 

ــشنامه   ــشنامه فـــوق، پرسـ عـــالوه بـــر پرسـ

 ؛ شـامل  ييها ک که در آن پرسش    ي دموگراف يها يژگيو

هـل، نـوع شـغل و    ت تأيار، وضـع سن، جنس، سابقه کـ    

هـا    داده يالت مطرح شده بود به ابزار گـردآور       يتحص

ن صـورت  يها بد ل پرسشنامهيروش تکم. دياضافه گرد 

هـا از   بود که پس از مراجعه به محـل کـار، پرسـشنامه    

گرفـت و پـس از       مـي ار فرد قـرار     يق محقق در اخت   يطر

 نـان از پاسـخ  يل آنها در همان محل و حصول اطم      يتکم

 . شدند مي يآور ها جمع  کامل به همه پرسشييوگ

ن يـي که در مباحث مربوط به تع      با توجه به اين   

ــرا  ــه ب ــم نمون ــنجش روايحج ــي س ــ و پاي ــ يياي ک ي

 ۱۰۰ــ ۴۰۰ تعداد )۱( و همکاران  ريفاپرسشنامه طبق نظر    

ن يــص داده شــده اســت و در ايمــورد مناســب تــشخ

ن حجـم نمونـه     يـي  تع ي برا يخصوص فرمول محاسبات  

 نفــر از ۲۰۰تعــداد  ين ا، بنــابر)۱۵( شده اســتذکــر نــ
ــارگر  ۱۰۰اســوج شــامل ين شــهر يشــاغل ــنفــر ک ک ي

 نفــر ۱۰۰ و ي بهداشــتيشيــد مــواد آرايــکارخانــه تول

  انتخابيطور تصادفه  ب يکارمند مراکز بهداشت شهر   

  افــرادمــالک انتخــاب . مطالعــه وارد شــدند و بــهشـده 

 يکـار  ک ماه يطول  در   خود    در محل کار   آناناشتغال  

ــ ي اســتعالجي و عــدم اســتفاده از مرخــصگذشــته ا ي

  . بودن مدتي در اياستحقاق

 )SPSS)۲ يافـزار آمـار    نرماستفاده از   ها با    داده

 يثبـات درونـ     و  ييايـ سنجش پا  منظور  به  .ندز شد يآنال

الزم .  کرونباخ استفاده شد   يب آلفا يپرسشنامه از ضر  

ن يتـر   از متـداول  کرونبـاخ يآلفـا ح اسـت کـه      يبه توض 

 نـشان دهنـده     يياي پا . است يياين پا يي تع يها برا  روش

ــذ ــ، پايريتکرارپ ــ يداري ــات درون ــشنامه ي و ثب  پرس

 بوده  و هر     ۱ و   ۰ن  ي کرونباخ ب  يب آلفا يضر .باشد مي

 يتـر باشـد نـشان دهنـده ثبـات درونـ            کي نزد ۱چه به   

 قابـل   ۷/۰ش از   يبـ  ريمقـاد . باشد ميشتر پرسشنامه   يب

 و کمتر از ي عال۹/۰ش از يو ب خوب ۸/۰ش از يقبول، ب 

  . ).۱۶و ۱۷( ر قابل قبول ذکر شده استي غ۵/۰

ــا اســتفاده از ضــر  ــستگيب رمن، ي اســپيب همب

.  قـرار گرفـت  ي مورد بررسيي و واگرا يي همگرا ييروا

 ي همبـستگ  يـي  همگرا يـي  روا ح است کـه   يالزم به توض  

 را نـشان    طـه يخـود آن ح    بـا    طهيحک  ي مربوط به    تميآ

ک ي مربوط به    تميآ ي همبستگ يياگرا و ييدهد و روا   مي

، ن مطالعـه  يـ در ا . )۱۸( باشد مي ها طهير ح يسا با   طهيح

 مطلـوب  يي همگرايي به عنوان روا   ۴/۰ ي باال يهمبستگ

 يـي  واگرايـي عنوان رواه  ب۴/۰ن تر از يي پا يو همبستگ 

  ).۱۹(مطلوب در نظر گرفته شد 

                                                
1-Fayers et al 
2-Statistical Package for Social Sciences 
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 ي بـرا  ي اکتشاف يل عامل ين مطالعه از تحل   يدر ا  

الزم بـه ذکـر      . شـد   استفاده  پرسشنامه يي روا يابيارز

 انجـام  يس جبـر ي بـر اسـاس مـاتر     لين تحل يااست که   

 در مطالعه، سيبا توجه به حاالت مختلف ماتر. شود مي

ــر ــاترحاض ــشس ي از م ــه روش واريچرخ ــاکسي ب  م

ن بـار شـدن   يي تع يبرا. استفاده شد ) انس حداکثر يوار(
 ۴/۰نقطـه بـرش     ازک عامـل يـ  ي خاص بر رو  تميآک  ي

 مــشخص يل عـامل يـ تحلبـا انجــام  . )۱۹( شـد اسـتفاده  

ــه آشــود مــي ــ ک ــا آي ــا تمي ــتوان مــي پرســشنامه يه د ن

   ).۱۸ و ۱۹( ندينما يريگ  را اندازهآن مختلف يها طهيح
  

  ها يافته
 و وزن    قـد  طولسن،   اريمعانحراف   و   نيانگيم

   سال،۴/۳۲±۸۷/۶ ب برابر با  يترته  افراد مطالعه شده ب   

ــا ۶/۱۷۱ ۰۹/۸± ــر و  ينتس ــوگرمي ک۴/۷۲±۴/۶مت ــل ه  ب

  ورا مـردان  درصـد  ۶/۷۷ت  ياز نظـر جنـس    . دست آمد 

 درصـد  ۱/۷۲  نيـز  ،ل داده يتـشک  را زنـان     درصد ۴/۲۲

  ضـمناً .آنهـا مجـرد بودنـد      درصـد  ۹/۲۷ وهل  أآنها مت 

گـر در مـشاغل    يم د ي و ن  ياز آنان در مشاغل ادار     ميين
از آنهـا  درصـد   ۳/۴۸و  مشغول بـه کـار بـوده       يصنعت

  . شتند دايالت دانشگاهيصتح
 مربـوط بـه     کرونباخ يب آلفا يضر ۱در جدول   

 بـه  آن مختلـف   يهـا  طـه يح نيچنـ  کل پرسشنامه و هـم    

.  شـده اسـت    هيـ ارا )يصنعت و   يادار( ک نوع شغل  يتفک

ب ي ضـر ،شـود  مين جدول مشاهده   ياطور که در     همان
 به  ي ذهن يو خستگ   کل پرسشنامه  يبرا  کرونباخ يآلفا

دسـت آمـد کـه نـشان دهنـده        ه   بـ  ۸۳/۰  و ۸۶/۰ بيترت

ت يفعالکاهش   يبرا ييايب پا يضر . است مطلوب ييايپا

نـشان دهنـده    ز  يـ ن ن يـ ا کـه    محاسبه شد  ۷۲/۰ برابر با 

زه و  يـ  کـاهش انگ   يهـا  طـه يح. اسـت  قابل قبـول   ييايپا

 يقابـل قبـول    ييايـ ن مطالعـه از پا    يـ کاهش تمرکـز در ا    

بـا  ب برابـر    يـ  بـه ترت   ييايب پا يضر( بودندبرخوردار ن 

  . )۵۹/۰ و ۳۷/۰

 منريپ اسـ  يب همبستگ يضرا محدوده ۲جدول  

 يـي واگرا و   يـي  همگرا يـي که در دو بخش محدوده روا     
ونـه کـه    گ همـان . دهـد  ميرا نشان   محاسبه شده است    

 از  يدسـت آمـده حـاک     ه  ب بـ  ي ضـرا  ،شـود  ميمالحظه  

 CISپرســشنامه   يش فارســ يرايــ  ومطلــوب  يــي روا

  . باشد مي

 ۱۰۰ يـي همگرا يـي ن مطالعـه درصـد روا     يدر ا 

 الزم بـه    يـي  واگرا يـي  روا مـورد در  . ن شد ييتع درصد
  درصد۸۳ دري ذهني خستگيها طهيحدر ذکر است که  

 ، از مــوارددرصــد ۱۰۰   درکــاهش تمرکــز، از مــوارد

 تيکاهش فعال  و  از موارد  درصد ۴۴  در ،زهيکاهش انگ 

دسـت  ه بـ  يب همبستگيضرااز موارد   درصد۸۲ درو  

  . اشدب مي ۴/۰ کمتر از آمده

 ي دامنه وزن عامل،يل عامليج تحليبر اساس نتا  
 يطـه خـستگ   يدر ح . دست آمد ه   ب ۰۱/۰-۷۹/۰سواالت  

طـه کـاهش    ي در ح  ،)هـا  تميـ  آ درصـد  ۷۵(تم  يـ  آ ۶ يذهن

طـه کـاهش   يح ، در )هـا  تمي آ درصد ۱۰۰( تمي آ ۳ت  يفعال

طـه کـاهش    يو در ح  ) هـا  تميآ درصد ۷۵( تمي آ ۳تمرکز  

 ۴/۰ ي باال يوزن عامل ) ها تميآ درصد۴۰(تم  ي آ ۲زه  يانگ

 اکثـر  ي وزن عـامل  و داشـتند طه مربوط بـه خـود     يبا ح 
 بـود  ۴/۰هـا کمتـر از       طهير ح يطه با سا  ي هر ح  يها تميآ

ن گفـت   يتـوان چنـ    ميج فوق   يبا توجه به نتا    .)۳جدول  (

 قابل قبول يي از رواCIS پرسشنامه يش فارسيرايکه و 

  .برخوردار است



 زاده و همكاران كيامرث حسين
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  رونباخ حیطه هاي مختلف پرسشنامه در افراد مورد مطالعهضریب آلفاي کمقایسه : 1جدول 
  

  
  
 

  
  
  

  
  

   در افراد مورد مطالعه CISدامنه همبستگی مربوط به روایی همگرایی و واگرایی حیطه هاي مختلف پرسشنامه : 2جدول 
  

 آزمون تحلیل عاملی اکتشافی با روش با استفاده از هاي مختلف  در حیطه پرسشنامهآیتمدست آمده براي هر ه وزن عاملی ب: 3جدول 
  واریماکس

  

  کاهش تمرکز
 

  کاهش فعالیت
 

  کاهش انگیزه
 

 خستگی ذهنی
 

                      حیطه                         
  آیتم

 .کنم می احساس خستگی - 1 62/0 23/0 01/0 08/0

 . کنم خیلی فعال هستم می احساس - 2 11/0 44/0 42/0 -16/0

 .  براي فکر کردن به تالش نیاز است-3 03/0  -13/0 14/0 50/0

 . کنم می از نظر جسمانی احساس خستگی مفرط -4 78/0 15/0 12/0 11/0

 . خواهم کارهاي خوب زیادي انجام دهم میکنم  می احساس -5  11/0  45/0  18/0 -15/0

 . کار ساخته شده ام وتناسب کامل دارم کنم براي این می احساس -6 09/0 59/0 13/0 -06/0

 .دهم میکنم در طی روز کارهاي زیادي انجام  می فکر -7  -14/0 50/0 51/0 -12/0

 .توانم افکار خودم را روي آن متمرکز کنم میدهم  میتی دارم کاري انجام  وق-8 13/0 67/0 07/0 12/0

 . کنم می احساس ناتوانی -9 42/0 21/0 34/0 -02/0

 . دهم میانجام  میکنم در طی روز کار بسیار ک می فکر -10 11/0 12/0 75/0 15/0

 . توانم افکارم را متمرکز کنم می به آسانی -11 20/0 69/0 02/0 17/0

 .  سرحال و با نشاط هستم-12 50/0 62/0 12/0 -06/0

 .  تمرکز فکري روي کارها براي من مستلزم تالش زیادي است-13 12/0 07/0 06/0 79/0

 .کنم در وضعیت بدي هستم می از لحاظ جسمانی احساس -14 72/0 01/0 26/0 09/0

 . طرح یا برنامه هاي زیادي دارم-15 09/0 52/0 03/0 -01/0

 . شوم می به آسانی خسته -16 38/0 19/0 57/0 17/0

 . دهم می کار کم و ناچیزي انجام -17 14/0 11/0 75/0 12/0

 . خواهم هیچ کاري انجام دهم می ن-18 29/0 -05/0 38/0 09/0

 .شود می افکارم به سادگی پریشان -19 36/0 23/0 28/0 28/0

 . کنم در وضعیت عالی هستم می احساس  از نظر جسمانی-20 61/0 51/0 09/0 -20/0

  گروه
  حیطه

  افراد اداري
  )100 =تعداد(

  افراد صنعتی
  )100 =تعداد(

  کلجمع 
  )200=تعداد ( 

  83/0  84/0  81/0 ) آیتم8(خستگی ذهنی 
  59/0  65/0  48/0 ) آیتم5(کاهش تمرکز 
  37/0  19/0  37/0 ) آیتم4(کاهش انگیزه 
  72/0  41/0  78/0 ) آیتم3(کاهش فعالیت 
  86/0  83/0  84/0  ) آیتم20(کل پرسشنامه 

درصد روایی 
  واگرایی

تعداد همبستگی 
  4/0پایین تر از 

محدوده روایی 
 واگرایی

 درصد روایی
 همگرایی

تعداد همبستگی 
  4/0باالي 

محدوده روایی 
 همگرایی

                           متغیر

  حیطه
 ) آیتم 8(خستگی ذهنی  47/0ـ77/0  8 100 13/0ـ52/0  10  83
 ) آیتم 5(کاهش تمرکز  47/0ـ69/0  5 100 16/0ـ38/0  15  100

 ) آیتم4(کاهش انگیزه  43/0ـ62/0  4 100 09/0ـ51/0  7  44
 ) آیتم 3(کاهش فعالیت  75/0ـ88/0  3 100 04/0ـ52/0  14  82
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  بحث

  کـه ن مطالعه نشان داديدست آمده از اه  بياه  افتهي

 يهـا  طـه يح،   کـل پرسـشنامه    يبـرا  کرونبـاخ    يب آلفـا  يضر

  نـشان دهنـده  بـاال بـوده و   تيـ فعالکـاهش   و   ي ذهن يخستگ

 يب آلفـا  يضـر .  است يراني ا  کار يروين ي برا مطلوب ييايپا

ن ييپا زهي انگ  کاهش و  تمرکز  کاهش يها طهيح يکرونباخ برا 

 طــه ازيح ن دويــ کــه اســتا آن يايــ گودســت آمــد کــهه بــ

 يکار تيجمع  را درزهيانگکاهش  تمرکز و   کاهش  پرسشنامه  

ن موضـوع  يـ ل ايـ د دليشـا . ديـ نما مـي  ن يابيـ با دقت بـاال ارز    

 افـراد  شـود  مي باعث که طه باشد ين ح ي مربوط به ا   يها تميآ

 در پاسـخ  ،يت شـغل يـ ساس عدم امنحاجمله   از يليبنا به دال  

ل نـشان  يـ کرت تماياس لي مقيها  از کرانه  يکيدادن به سمت    

ــا داده و پاســخ ــ ارايدرســت يه ــدي ــ. ه نکنن ــه در برخ  يالبت

 مختلـف   يهـا  طـه يح يياين تفاوت در پا   يز ا ي ن گريدمطالعات  

ک و  يـ وول ب ،   مثـال  يبـرا .  اسـت  پرسشنامه مـشاهده شـده    

و  پسر   ۱۷۱۸ ي بر رو  يتگدر مطالعه خس  ) ۲۰۰۵()۱(همکاران

 CIS  با استفاده از پرسشنامه يوزلندي دختر نوجوان ن   ۱۷۴۹

 کـاهش ،  ۹۳/۰ براي پايايي شدت خـستگي        را آلفاي كرونباخ 

 هبـ   ۷۰/۰فعاليـت   کاهش   و   ۶۵/۰انگيزه  کاهش  ،  ۸۶/۰تمركز  

ن يـ شـود در ا  ميگونه که مشاهده    همان .)۲۰( وردنددست آ  

 يت آلفـا يـ  فعال کـاهش زه ويگ ان کاهشيها طهيز حيمطالعه ن 

 در  هرچنـد .  اسـت  هـا داشـته    طـه يحر  ي نسبت به سـا    يکمتر

 ، نبوده انـد   يت کار ي افراد مورد مطالعه جمع    اد شده ي قيتحق

 يهـا  افتـه ي با طهيحن دو ي در ا  يتوان گفت که مشابهت    مياما  

ــه در مطالعــه ورکــولن و  . وجــود داردمطالعــه حاضــر  البت

،  نفــر ســالم۶۰مــار و ير بنفــ ۶۱ يبــر رو) ۱۹۹۸( همکــاران

 يخـستگ ،  ۹۰/۰ کـل پرسـشنامه    آلفاي كرونباخ براي پايـايي    

ــ ــز کــاهش، ۸۸/۰ يذهن ــزه کــاهش ، ۹۲/۰ تمرك  و ۸۳/۰انگي

ج بـا  ينتـا ن يـ اکـه   ،)۱۱( دسـت آمـد  ه  بـ ۸۷/۰فعاليت کاهش  

  . . متفاوت استمطالعه حاضر يها افتهي

 )۲(ز و همکــارانيــ ورابــه وســيله کــه يا مطالعــه در

 شـــاغل در ي نفـــر از افـــراد هلنـــد ۳۴۹ يوبـــر ر) ۲۰۰۳(

 کـل   آلفاي كرونباخ براي پايايي    مختلف انجام شد     يها حرفه

، ۹۲/۰، کاهش تمركـز     ۹۶/۰ ي ذهن ي، خستگ ۹۶/۰پرسشنامه  

 .)۹( دست آمـد ه  ب۸۸/۰ و کاهش فعاليت  ۸۷/۰کاهش انگيزه   

 ي ولـ  ،انـد  ت مورد مطالعه آنان همه شاغل بوده      ياگرچه جمع 

ن سـن  يانگيـ  سـال از م ۱۱افراد مـورد مطالعـه    ن سن   يانگيم

ک يـ  و نزد بـوده شتري مطالعه حاضر ب شرکت کننده در  افراد

ن نظـر بـا   ياز ا که استل داده  ي درصد آنان را زنان تشک     ۴۸

  .مطالعه حاضر تفاوت داشته است

 يهـا  تيجمع يياي و جغراف  ي فرهنگ يها تفاوتد  ي نبا

 CIS نامهق پرســشيــ از طري خــستگيابيــمختلــف را در ارز

 مختلف  يها  نسخه  که  انتظار داشت  توان مين و   ده گرفت يناد

 مختلف  ملل رسومواستاندارد شده بر اساس زبان، فرهنگ      

 در  کـه  نيـ گـر ا  ينکتـه د   ،داشـته باشـند    ي مشابه ج کامالً ينتا

ت شاغالن ياز جمع هر دو گروه مورد مطالعه   مطالعه حاضر 

   .رفته استم صورت نگال با افراد سيا سهيند و مقابود

 گفـت   تـوان  ميدست آمده   ه   ب يوزن عامل بر اساس   

ت پرسـشنامه   ي و کاهش فعال   ي ذهن ي خستگ يها طهيحکه در   

 ۴ يز عـامل  يدر آنال .  برخوردار است  ي خوب يي از روا  يفارس

                                                
1-Wolbeek et all 
2-Vries et al 
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 در پرسـشنامه  ي ذهنـ ي خـستگ طـه يح.  شـد  يي شناسا طهيح

 زيـ ن ي پرسشنامه فارس در کهباشد مي لؤا س ۸ شامل   ياصل

در  ۶ل ائوسـ .  قـرار گرفتنـد  طـه يحن يالت در ا ئوان س ياکثر ا 

طه ي ح  در ۱۶ لائوساگر چه    .زه قرار گرفت  ي کاهش انگ  طهيح

 دسـت آمـده   ه   وزن عامل ب   اما ،گرفت ميت قرار   يکاهش فعال 

.  بـود ۴/۰ک بـه    ي نزد زين ي ذهن يخستگطه  يحدر  ل  ائون س يا

 کـاهش  طـه يح در ي ذهنـ  ي خستگ طهيحعالوه بر    ۱۲ل  ائوس

 آن هـم در بعـد کـاهش    ي قرار گرفت و وزن عـامل  زه هم يانگ

کـاهش  طـه   يحدر  زمان   ز هم ين ٢٠ل  ائوس. شتر بود يزه ب يانگ

 مربـوط  طهيح آن در  ي البته وزن عامل   .گرفت ميزه قرار   يانگ

 يت در نـسخه اصـل    يـ  کـاهش فعال   طهيح. شتر بود يبه خود ب  

 زيـ ن يبود کـه در نـسخه فارسـ       ) ۱۷و۷،۱۰( لائو س ۳شامل  

ــ  ــامل هم ــيش ــگردالت ؤان س ــهيح. دي ــز در  ط ــاهش تمرک  ک

 )۱۸،  ۱۵،  ۵،  ۲ (شـد  ميل  يتشک لائو س ۴ از   يپرسشنامه اصل 

 يا طـه يحچ يدر هـ  که ۱۸ل ائوجز سه   ب يکه در نسخه فارس   

. ند قرار داشـت   طهيحن  يالت در هم  ائوس ريگرفت سا  ميقرار ن 

، ۳(ل ائو س۵ شامل ي کاهش تمرکز در پرسشنامه اصل   طهيح

 و ۳ل ائو فقط دو سي در نسخه فارسبود که) ۱۹، ۱۳، ۱۱، ۸

 طـه يحدر  ١١و  ۸ التائو سـ . قـرار گرفـت    طـه يحن  ي در ا  ۱۳

 قرار يا طهيحچ يدر ه ١٩ل ائو و سندزه قرار گرفتيکاهش انگ

  . نگرفت

  

  يريجه گينت

 ينـسخه فارسـ  ، دسـت آمـده    هبـ   جيبـر اسـاس نتـا   

ــا طــهيحدر  CIS پرســشنامه ــي خــستگيه ــاهش ي ذهن  و ک

 ي خـوب  يدر کل پرسشنامه از ثبات درون     ن  يچن ت و هم  يفعال

 از طـه يحن دو يز همـ يـ  نيا ه سازيي در روا  .استبرخوردار  

 کـاهش تمرکـز و      يهـا  طهيح. بودند برخوردار   ي خوب ييروا

ز ي سازه نيي داشتند و از نظر رواينيي پاييايزه پايکاهش انگ

 محاسـبه  يگونه که از راهنما آن.  نداشتند ي قابل قبول  ييروا

 در قـضاوت ، شـود  مـي افت يدر CIS پرسشنامه  يياز نها يامت

 و ي ذهنـ ي خـستگ ازيـ بـر اسـاس امت  شتر يـ ب ي خـستگ  مورد

ش يرايـ  از و بخـش   دوني که اباشد مي از کل پرسشنامه يامت

  . برخوردار بوديي بااليياي و پايياز روا پرسشنامه يفارس

 تـوان  مـي ن مطالعه  يج ا يبا توجه به نتا    ،يطور کل ه  ب

 يابـزار  ي فـرد  ييست توانـا  يـ چـک ل   ينسخه فارس گفت که   

ــرا ــ ارزيمناســب ب ــ اي در جامعــه کــاري خــستگيابي ران ي

زه ي مربوط به تمرکز و انگ     يها طهيح در    که چند باشد هر  مي

و  ي ذهنـ ي خستگ يها طهيح ي ول ،امديدست ن ه   ب يخوب جينتا

 ي خـوب ييايـ از پا  ن کـل پرسـشنامه    يچن  و هم  تيکاهش فعال 

 تعـداد  ي بـر رو   يا طالعـه م شود ميه  يتوص. برخوردار است 

 و ي مختلـف اعـم از کـار      يهـا  تيـ جمعاز  شتر  يـ  ب يها نمونه

 به ر شاغليافراد غ ي مطالعه بر رو  دي شا .رديانجام گ  ميعمو

ط ي از شـرا   يريرپـذ يثأت و   ين کـار  يت قـوان  يل عدم حاکم  يدل

تـوان   مـي سـرانجام   . دهـد دسـت   به   يج بهتر ي نتا ط کار يمح

 از روايـي و پايـايي   ي فـرد ييست توانايچک لن گفت که  يچن

ران يگيري خستگي در جمعيت كاري ا  براي اندازهيقابل قبول

  . باشد ميبرخوردار 

  

  تقدير وتشكر

 دانـشگاه   ييقات دانـشجو  يته تحق يدر کم ن مطالعه   يا

له يوسـ ه  ده اسـت و بـ     يب رس ي به تصو  رازي ش يعلوم پزشک 

  بر اساس قرار دادن دانشگاهي ايقات و فن آوريمعاونت تحق

 . شده استيت مالي حما٩١ـ٦٠٦٦ه شمار
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Abstract 
 
Background & aim: Significant attention is paid towards Work-related fatigue for its adverse 
health effects. The Checklist for Individual Strength (CIS) is an instrument for measuring fatigue. 
The aim of this study was to determine the reliability and validity of the Persian version of an 
Iranian working population in the checklist individual strength.  
 
Methods: In this cross-sectional study, in order to determine the linguistic validity, the CIS was 
translated into Persian. The Farsi version was translated into English by another professional 
translator. Farsi to English translation of the original English version was sent to the author for 
comparison. After comparison and verification by the author, the final version of the P-CIS was 
prepared in a pilot study to assess the strength of understanding. In order to evaluate the reliability and 
validity of the P-CIS, 200 people working in a cosmetics factory along with office employees at Yasuj 
health centers were studied. To assess reliability and internal consistency of the questionnaire, 
Cronbach's alpha coefficient was used. Using the Spearman correlation coefficient, convergent validity 
was examined. Validity was assessed through factor analysis. 
 
 
Results: The Cronbach's alpha coefficient of reliability of the total questionnaire, mental fatigue, 
reducing activity, reducing of the concentration, and reduction of motivation were 0.86, 0.83, 0.72, 
0.59, and 0.37 respectively. Spearman correlation coefficients were obtained for the validity range of 
0.43-0.88. Based on the weight factor obtained in the aspect of mental fatigue and reduced activity of 
the P-CIS showed acceptable validity 
 
Conclusion: The P-CIS had satisfactory linguistic validity and psychometric properties for measuring 
fatigue in the Iranian working population.  
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