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 مقدمه:
در جوامع  یسالمت یابیارز رهایمحواز  یکی

آن جامعه است و سالمت  یمختلف، بهداشت روان

 یکی عنوان به یسازمان بهداشت جهان یاز سو یروان

 .(1) استقلمداد شده  یبهداشت روان هیاز اصول اول

که توجه به بهداشت روان در آن  یاز مشاغل یکی

 .(2است ) یپزشک حرفه ،باشد می تیحائز اهم

پزشکان به  یو بهداشت روان یالمت عمومس بنابراین

در  ها آن یخاص شغل طیحجم کار فراوان و شرا لیدل

داشتن  سروکار لیبه دل . پزشکانمعرض خطر است

و  یقو هیبه حفظ روح نیاز ،مارانیبا اقشار جامعه و ب

 .(3) خوددارندادامه حرفه  یکامل برا یبهداشت روان

 یهانسازمان ج فیتعر یپژوهشگران در راستا

 ،یکیزیکامل ف طیشرا عنوان به سالمتبهداشت از 

                 که صرفا  به نبود  یاجتماع یو بهروز یروان یروح

 مند عالقه شتری، بشود نمیمنحصر  یناتوان ای یماریب

 یمثبت و منف های شاخصدرباره  قیشدند که به تحق

 چکیده:
 یبهداشت روان هياز اصول اول یکی عنوان به یسازمان بهداشت جهان یاز سو یسالمت روان :زمينه و هدف

 عملکرد فرد در محل یبه بررس دیاز اضطراب و آرامش، با یدر کنار تجربه ذهن یقلمداد شده است. سالمت روان
 .باشد میدر محل کار  یشناخت ميپرسشنامه تنظ یابیعامل و اعتبار ليپژوهش حاضر تحل هدف بپردازد. زيکار ن

است. جامعه پژوهش  شناختی روشو از نوع مطالعات  شناسیروش روش پژوهش مطالعه، :یبررس روش
 دسترسدر  گيری نمونهاز  تفادهبا اس هانفر از آن 215تعداد که  باشد می اسوجیدانشگاه  یعلوم پزشک انیدانشجو

. دیگرد عتوزی هاآن نيب Malo, Tremblayand Brunet در محل کار یشناخت ميانتخاب شدند. سپس پرسشنامه تنظ
 برای را امهشناز متخصصان، پرس یبرگردانده شد. جمع یسيترجمه و سپس به انگل یابتدا به فارس اسيمق نیا

 کردند. یبررس یابیموجود در معنا یالت، موارد اختالف و خطاهاوضوح سؤا ،یفرهنگ هایتيحساس نييتع
 76/0-81/0از  ها مقياس خرده برای و/ 87 مهناکل پرسش یبرا کرونباخ یآلفا بینشان داد ضر هاافتهی :ها افتهی

 ایبر ثبات دهندهنشان بازآزمون-آزمون جیداشتند. نتا یقابل قبول کلی مورد یبود. همه موارد همبستگ ريمتغ
 خرده 3 انگريب تأیيدیو  یاکتشاف یعامل ليآن بود. تحل های مقياس خردهدر محل کار و  یشناخت ميپرسشنامه تنظ

 بود. یقابل قبول مقياس
را نشان  یخوب ییایو پا ییدر محل کار روا یشناخت ميپرسشنامه تنظ ینشان داد نسخه فارس جینتا :یريگ جهينت

 یرانیاز آن در نمونه ا توان میسالمت روان  های مؤلفهدر کنار  یشغلاست و جهت سنجش سالمت روان  داده
 استفاده کرد.

 
D .یپزشک دانشجویان ،کار روان، سالمت ،یشناخت ميتنظ :کليدی یها واژه
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و  (5،4) بپردازندکار  طیدر مح شناختی روانسالمت 

از اضطراب و آرامش،  یذهن معتقدند در کنار تجربه

عملکرد فرد در محل کار  یبه بررس دیسالمت روان با

از  یکیعملکرد فرد  ن،یبنابرا ؛(6) بپردازد زین

در  را آن دیبا ینیبال صیاست که در تشخ معیارهایی

 ازنظرخاص محل کار ) طی(. شرا7نظر گرفت )

( یاز ادامه زندگ نانیبه اطم ازیمقررات، هنجارها، ن

 های عرصه گریبا د سهیشده است که در مقا باعث

 یمطالعات چندان اما ،(8) باشد می تر متفاوت یزندگ

 شناختی روانسالمت  لفهوم نیا یبررس درزمینه

 شه،یاز هم شیاکنون ب که درصورتی است نشده انجام

رو است،  هب با چالش رو کار تداوم یشخص برا ییتوانا

، ازجمله) اریبس راتییبخصوص چون افراد با تغ

، ها بنگاه یادغام و بازساز ،یبازار مال ثباتی بی

مشغول کار( در  تیجمع یقوم بیدر ترک راتییتغ

، رو ازاین .(9) شوند میخود مواجه  یکار های محیط

شناخت و سنجش سالمت  یبر عملکرد فرد برا تأکید

 کننده تعییننقش  ار،هنگام ک شناختی روانو بهداشت 

 دارد.

کار، موضوع  طید در محکارمن عملکرد

 یبرا .مطالعات مختلف بوده است یها درزمینه لیتحل

  مختلف استفاده های واژهعملکرد فرد از  نامگذاری

در  یشناخت میشاخص عمده تنظ 3(. 10) شود می

( ب ،یکار سازگاری( محل کار را تحت عنوان الف

 یسازمان یج( سازگار یبا گروه کار سازگاری

به دانش،  یکار ی. سازگاردان کرده گذاری نام

پرداختن به  یالزم برا های مهارتمعلومات و 

با  ی. سازگارشود میمربوط  یمختلف شغل های جنبه

 طیاز شناخت همکاران و اطالع از شرا یگروه کار

 عنوان بهو کار  بردن به نحوه رفتار یو پ ها آنکار 

 یسرانجام، سازگار و شود می لیاز گروه تشک یجزئ

ناظر است بر درک و شناخت کارمند از  یسازمان

 نیروابط قدرت و همچن ،غیررسمیو  یمقررات رسم

محل کار و  طیکه شرا ییهنجارها و ارزش ها

 و ؛(15) کند می فیرا تعر یفرهنگ سازمان

 دهند می لیرا تشک ینوع سازگار 3 هم با درمجموع

که به داشتن درک درست از دانش و معلومات و 

دادن کارمند به سازمان و  وندیپ یبراالزم  های مهارت

سطح  کیرا در  یو سازگار شود می ریاهداف آن تعب

 .(1)تصویر شماره دهد مینشان  یشناخت
 

 
 در محل کار یشناخت يمتنظ عوامل :1شماره  تصویر

 (در محل کار یشاخص سالمت روان)

 

 یمتعدد قاتیسالمت روان تحق زمینه در

 ؛های پژوهشه ب توان می ازجملهصورت گرفته 

 Godfrin, Heeringen ؛Sajatovic, Ramirez؛ 

Paulik, Simcocks, Weiss, Albert که در  کرد اشاره

 بررسی مورد تنهایی بهاین تحقیقات سالمت روان را 

شناختی نیز  نظیمت ی زمینه در .(16-20) اند دادهقرار 

تحقیقات متعدی صورت گرفته که نقش تنظیم 

 اند داده قرار بررسی موردات شناختی را در هیجان

به پژوهش بشارت و همکاران اشاره  توان می ازجمله

پرسشنامه  سنجی روان های ویژگیکرد که به بررسی 

 اند پرداختهاز جامعه ایرانی  ای نمونهتنظیم هیجان در 

 عنوان به یشناخت میتنظ درزمینهاما  ؛(21اشاره کرد )

در مغز  یتشناخ یسالمت روان در کار که کارکردها

اطراف و تمرکز  طیکردن به مح توجه ازجملهانسان 

اطالعات  یریادگی م،یده یکه انجام م ییکارها یرو

 یاطالعات قبل یادآوردنو به  دیجد یها و مهارت

روزمره و  طیشرا ی کردن درباره قضاوت )حافظه(،

و  التیها، مهار تما آن ی درباره یریگ میتصم

 م،یکن ین تجربه مکه در درون خودما یاحساسات
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 یعلم ی دهیچیکنترل حرکات بدن، انجام محاسبات پ

صورت  قاتییتحق شود میو صحبت کردن را شامل 

 گرفته است.ن

 های مزیتاز سالمت روان،  یمفهوم نیچن

 یشناخت یسازگار که این یکیدارد.  یدر پ یفراوان

کارمند  کی یژگیاز و یکار نشانه مثبت طیدر مح

هدف  یبرا سازی مفهوم نیت. ا               کامال  سازگار اس

از  یشاخص خواهیم میما مناسب باشد که  موردنظر

که  میکار به دست ده طیدر مح شناختی روانسالمت 

 یشناخت یفرد را نشان دهد. دوم، سازگار یرفتار کار

 : یاز سازگار لفهومچند  شامل کار طیدر مح

و  یبا گروه کار ی( سازگار2) ،یکار ی( سازگار1)

 سازی مفهوم نیو ا شود می یسازمان یگار( ساز3)

سطح را  3 نیکردند و ا گرانیکه د باکارهایی

و  نگری کلیو در ضمن  اوردندین حساب به

 (.15کردند، متفاوت است ) پوشی چشم

 میبرجسته ابزار حاضر سنجش تنظ یژگیو

 یشاخص سالمت روان عنوان بهدر محل کار  یشناخت

 سازگاری و روان تسالم همچون هایی لفهومدر کنار 

سالمت روان  تیبا توجه به اهم نیبنابرا ؛است یشغل

آن در افراد  یابیبه سنجش و ارز ازیکار، ن طیدر مح

 سروکارکه با انسان  یمشاغل پزشک خصوص بهشاغل 

 امهشناستفاده از پرس رو ازاین. شود یدارند احساس م

در تحقق مطلوب اهداف  تواند می کارآمد و مناسب

پژوهش  جیکردن نتا یآن در کاربرد تبع بهو  یپژوهش

 دهی باشد. خودگزارش ثمر مثمر یآموزش طیدر مح

 یدر گردآور یعلم های از روش یکی عنوان به

از  ای که با مجموعه یناطالعات مطرح است و زما

شده انجام شود،  نییتع شیاز پ یارهامعی و ها مالک

رچه باعث ارتقا و کفایت اطالعات شود. ه تواند یم

سنجش رفتارها با این معیارها انطباق یابد، اطالعات 

. داشت خواهد بیشتری اطمینان قابلیت آمده دست به

 اطالعات که روا ابزاری از گیری بهره راستا این در

در  یشغل طمحی در روان سالمت مورد در مناسب

اختیار قرار دهد، از اهمیت باالیی برخوردار است. با 

 و ها توانایی به نسبت توان ار میاستفاده از این ابز

 اطالعمشاغل در این زمینه  ندگانجوی های کاستی

  زمینهاین  در ها آن توانمندی ارتقاء برای و یافته

در پی معرفی و  حاضرکرد. در پژوهش  یزری برنامه

در  یشناخت میپرسشنامه تنظ فنی های بررسی ویژگی

هستیم.  یشاخص سالمت روان عنوان بهمحل کار 

شاخص  عنوان به یشناخت میتنظ یپرسشنامه اصل

 Malo, Tremblayدر محل کار توسط  یسالمت روان

and Brunet  ساخته شد. اصل  2016در سال

 دارایو  الوس 19 یعامل اکتشاف لیپرسشنامه در تحل

با گروه  ی( سازگار2) ،یکار ی( سازگار1عامل  3

 لیاست که در تحل یسازمان ی( سازگار3و ) یکار

 لیتقل ذکرشدهعامل  3 و الوس 12به  تأییدیامل ع

شواهد  Malo, Tremblay and Brunet. افتی

ابزار گزارش  نیا ییایو پا ییروا یرا برا یمطلوب

فرد  یعملکرد شناخت تاکنون نکهی. با توجه به ااند داده

 یدر بررس یعامل ایشاخص  عنوان بهدر محل کار 

 تاکنوناست و قرار نگرفته  توجه موردسالمت روان 

کشورها صورت نگرفته است،  گریدر د یپژوهش

Malo, Tremblay and Brunet که  اند کرده یسع

فرد در شغل را با استفاده از  یعملکرد شناخت

شده  یدر پژوهش حاضر سع ندکن یپرسشنامه بررس

 میپرسشنامه تنظ یابی اعتبارعامل و  لیاست که به تحل

 الیوس 19از فرم  در محل کار با استفاده یشناخت

 پرسشنامه پرداخته شود.

 

 بررسی: روش
از نوع  یفیمطالعه توص کیمطالعه حاضر 

ترجمه پرسشنامه  ی. برااست شناختی روشمطالعات 

 یو همکاران استفاده شد که مخلوط Jone کردیاز رو

متقارن و نامتقارن است. با توجه به  های یاز استراتژ

 ها زبان انگلیسی ایبر ،استفاده مورد ابزار که این

ترجمه و  یمحتو ییروا یبررس برای بود، شده تدوین

در  یشناخت میتنظ پرسشنامه .شدبه فارسی برگردانده 

( توسط دو تن از متخصصین زبان CAW) کارمحل 
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 ازنظرانگلیسی ترجمه شد و برای حفظ روایی محتوا 

 ازنظرتن از متخصصین حوزه آموزش استفاده شد.  6

مرتبه بررسی شد و برای  ندینفارسی چ نگارش زبان

دانشجو قرار  5 اختیار در ها اطمینان از فهم گویه

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

 اسوجیدانشگاه  پزشکی دانشجویان شامل پژوهش

از ترم  1391سال  یکه کلیه دانشجویان پزشکباشد می

را  1394دوم، مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 

 صورت به ها آن از نفر 215 تعداد که ؛شد می لشام

 های امهشنو پرس انتخاب( آسان) دسترسدر  گیری نمونه

نفر از گروه  105. دیگرد عیآنان توز نیپژوهش ب

 تا  18 ینفر دختر و در دامنه سن 110نمونه پسر و 

 15/3 اریو انحراف مع 77/21 میانگین باسال  26

 احتمالی خطای بردن بین از رمنظو ر پایان بهد .بودند

انگلیسی  زبان متخصص یک از ها، گویه ترجمه در

                                             خواسته شد تا مقیاس را مجددا  به زبان انگلیسی 

برگرداند. نتایج حاکی از صحت عملکرد مترجمان 

 میتنظ یاولیه بود. بعد از آماده کردن نسخه فارس

 یبررس ی( پژوهشگر براCAWدر محل کار ) یشناخت

 به قبلی ریزی طبق برنامه پژوهشه ابزار ساز ییروا

انشجویان پزشکی د تحصیل محل های دانشکده

 منتخب، های مراجعه نموده و پس از دسترسی به نمونه

 مورد در مختصر توضیحاتی ارائه و خود معرفی به

 موافقت کسب از پس و پرداخت پژوهش اهداف

 از اعم مناسب مکانی و کافی زمان در ها آن

 و دانشکده های در بخش ودموج ناسبم های محیط

 اختیار در را ها هپرسشنام درس های کالس پایان در

مطالعه  نیدر ا شرکت. قرارداد پژوهش های نمونه

بودند.  نام یپرسشنامه ب های گه                        کامال  داوطلبانه بود و بر

داده شد که اطالعات نزد  ناناطمی کنندگان به شرکت

 لیتحل برای ماند.خواهد  ی                      محقق کامال  محرمانه باق

استفاده شد. از  AMOSو  SPSS افزار نرم 2 از ها داده

 به ،یعامل اکتشاف لتحلی منظور به SPSS افزار نرم

 های با سازه االتوس نیشدت ارتباط ب نییتع عبارتی

پرسشنامه، از  ییایپا یجهت بررس نیمربوطه و همچن

با استفاده از  کل بهجز  یو همبستگ کرونباخ یآلفا

 افزار نرماستفاده شد. از  رسونیپ یهمبستگ بیضر

AMOS  تأییدیعامل  لیجهت تحل زین 22نسخه 

 .پرسشنامه استفاده شد

 

 :ها افتهی
و  ها مقیاس یآمار های ویژگی یاز بررس پس

در مورد عوامل  یعامل اکتشاف تحلیل ،ها آن یآلفا

لفه اصلی وصورت گرفت. برای اجرای روش تحلیل م

 ها دادهن نکته که ماتریس همبستگی و نشان دادن ای

در جامعه صفر نیست، آزمون بارتلت به کار رفت که 

 بود ردا یمعن آماری ازنظر آمده  دست  بهنتایج 

(001/0<P28/0 ؛=KMO)بر پایه نتایج  بنابراین ؛

دریافت که اجرای تحلیل  توان میآزمون بارتلت 

در  آمده دست بهعاملی بر پایه ماتریس همبستگی 

 ، تبیین پذیر است.موردبررسیروه گ

در مورد عوامل که  یعامل اکتشاف لیتحل

 بودند، شده تنظیم کرتیل فیط ای گزینه 5 صورت به

 2 هیگو 19پرسشنامه با  عیگرفت. بعد از توز صورت

گذاشتن  جواب بیمبهم بودن ) لیاز آن به دل الوس

از  نظرخواهیو  انیاز پاسخگو یادیتوسط تعداد ز

و  ها هیگو ییشناساو پرسشنامه حذف  زا( ها آن

انجام شد. بعد از انجام  یعامل اکتشاف لیعوامل با تحل

 %35که کمتر از  االتیوس یعامل اکتشاف لیتحل

حذف  کرد می بینی پیش هر عامل را واریانس

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

 منظور به یاکتشاف لعام لیتحل. یافت لیتقل عامل 3

 کرونباخ ی( آلفا1جدول شماره ) سازه ییروا یبررس

کل  پایایی آورده شده است. ییایپا یبررس منظور به

هر  یبرا و آمدبه دست  87/0برابر با  الیوس 30ابزار 

 ی. همبستگاست آمده دست به 76/0-81/0 نیعامل ب

 آمده دست به 71/0-85/0 نیکل پرسشنامه ب رهنم نیب

 .(2 شماره )جدول است
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و پایایی پرسشنامه روایی توصيفی، های مشخصه:1جدول شماره 

 سازگاری با کار سازگاری سازمانی سازگاری گروهی 

 37/1 69/1 50/5 مقادیر ویژه

 17/57 00/48 72/36 تجمعی شده بينی پيشدرصد واریانس 

 49/2 71/2 37/3 چرخشاصلی بعد از  متغيرهایواریانس 

 71/0* 83/0* 85/0* کل -همبستگی مورد

 61/14 00/19 29/23 ميانگين

 61/2 30/3 87/3 انحراف استاندارد

 76/0 78/0 81/0 کرونباخآلفای 

87/0 کل کرونباخآلفای   

 KMO *80/0مقدار 

 198/2658** کرویت بارتلت آزمون

 :*001/0>P. 

 
مناسب و هماهنگ با  های عاملاستخراج  یبرا

بار  چندین گروه نمونه، یو اجتماع یساختار فرهنگ

 های حل راهگوناگون شامل  های حل راهبا  یعامل لیتحل

مشخص  ،یعامل لیتحل درنهایت عامل اجرا شد. 2،3،4

 یفرهنگ بافت پرسشنامه، یشد که با توجه به ساختار اصل

 ،تأییدیو  یاکتشاف املع لیتحل جیو نتا یو اجتماع

 یشتریب تیکفامطابق با اصل پرسشنامه از  یعامل 3 حل راه

 3 ژهیو های ارزشنشان داد که  نتایج برخوردار است.

 درصد ،ژهیارزش و ریاست. مقاد کیاز  تر بزرگ عامل،

 1شماره در جدول  یتراکم انسیو درصد وار انسیوار

 است. شده دادهنشان 

 2 تصویر شمارهکه در  زین ریزه سنگنمودار  از

اول تا سوم  که سهم عامل افتیدر توان می. شود می دهید

 عامل ؛50/5عامل اول:) گیر چشم متغیرهاکل  انسیدر وار

شده  نییتب انسیوار مقدار و( 37/1و عامل سوم: 69/1دوم:

و عامل  71/2دوم: عامل ؛37/3)عامل اول:  چرخشبعد از 

متفاوت است. افزون بر  ها عامله ی( با سهم بق49/2سوم:

و  افتهیرش نمودار ب بیش زیعامل سوم به بعد ن از ن،یا

و  ها عاملاستخراج  سازی ساده برای .شود میهموار         تقریبا 

استفاده شد.  ماکسیاز روش چرخش وار ها آن گذاری نام

آمد در  دیپد ماکسیچرخش وار براثرکه  یعامل سیماتر

است. بر پایه نتایج تحلیل  شده داده شینما 1شماره جدول 

 های ؤلفهمعاملی مواد پرسشنامه با اجرای روش تحلیل 

نهایی  های ویژگی ها آنکه بر پایه  هایی عاملاصلی، شمار 

 عامل بود. 3تعیین شد، 

 

 
عوامل  ریزه سنگنمودار  :2شماره تصویر 

 چرخش یافته

 

تصویر که در  زی( نیاسکر) ریزه سنگنمودار  از

که سهم عامل اول  افتیدر توان می. شود می دهید 2 شماره
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 هیو با سهم بق گیر چشم رهایکل متغ انسیتا سوم در وار

 زیعامل سوم به بعد ن از ن،یمتفاوت است. افزون بر ا ها عامل

 برای .شود میهموار         تقریبا و  افتهینمودار برش  بیش

از  ها آن گذاری نامو  ها عامل اجاستخر سازی ساده

 یعامل سیاستفاده شد. ماتر ماکسیروش چرخش وار

 در جدولآمد  دیپد ماکسیچرخش وار براثرکه 

است. بر پایه نتایج تحلیل  شده داده شینما 2شماره 

 های لفهومعاملی مواد پرسشنامه با اجرای روش تحلیل 

 های ویژگی ها آنکه بر پایه  هایی عاملاصلی، شمار 

 عامل بود. 3تعیین شد،  ینهای

 

 با شيوه واریماکس الیوس 15ماتریس ساختار مجموعه :2شماره  جدول

 3عامل  2عامل  1عامل   شماره

1 

هی
رو

 گ
ری

گا
از

س
 

  793/0 صحبت کنم. توانم یموقتی در کارم با مشکلی روبرو شدم با چه کسی  دانم یممن 

  770/0 همکارانم هستم. موردقبولمن  2

  681/0 که با همکاران سازگارم. کنم یماحساس  3

  624/0 ه سراغ چه کسی بروم.پاسخ پيدا کنم، ب االتموسبرای  توانم ینموقتی  دانم یم 4

  612/0 به من کمک کنند. اند لیماکدام همکاران  دانم یم 5

  588/0 تعامل داشته باشم. ها آنکه چگونه با  دانم یمکافی در مورد همکارانم  اندازه بهمن  6

7 

ی
مان

از
 س

ری
گا

از
س

 

 802/0 من از دالیل رفتار در محل کارم شناخت خوبی دارم.

 674/0  .شود یمتصميمات در محل کارم چگونه گرفته  دانم یمن م 8

 625/0  .دانم یممحل کارم را  یررسميغ یها دستورالعملو  ها استيسمن مقررات،  9

 589/0  دارد یريگ ميتصمکه در محل کارم چه کسی قدرت و اختيار  دانم یم 10

 581/0  .دانم یممحل کارم را  یمررسيغ یها دستورالعملو  ها استيسمن مقررات،  11

12 
ار

 ک
 با

ری
گا

از
س

 
 782/0   کنم. را چگونه برطرف ام یکارمن قادر هستم که نيازهای 

 778/0   چگونه کارم را انجام دهم. دانم یممن  13

 724/0   .مسلطممن به وظایفی که برای کارم الزم است،  14

 617/0   .دانم یممن تمام شرایط الزم برای کارم را  15

 

 افزار نرمبا استفاده از  یعامل اکتشاف لیاز تحل بعد

AMOS اجرا  پرسشنامه یبر رو زین تأییدیعامل  تحلیل

نشان دادند  جیبار انجام شد. نتا 4 تائیدعامل  تحلیل .دیگرد

عامل  3و  الوس 12با  تأییدیعامل  لیکه سرانجام مدل تحل

 شانرا ن یزش مناسبقرار گرفت و شاخص برا تائیدمورد 

 3در جدول شماره  تأییدیعامل  لیانجام تحل نتایج دادند.

 یبرازندگ های مالک به ها شاخص ریمقاد هیآمده است. کل

 قبول قابل               مطلوب و نسبتا   تیکفا انگریهستند و ب کینزد

 یمدل پژوهش دارا درنتیجه. باشند یم یساختار یالگو

. شاخص گردد یواقع م دییبوده و مورد تأ یبرازش قابل قبول

شاخص برازش و شاخص ریشه دوم  CFI یبرازش تطبیق

( که نماینده RMSEA) برآورد یخطا مربعات میانگین

 تناسب مدل برازش است. دهنده نشان باشد میبرازش مقتصد 

GFI (که نماینده برازش مطلق  یشاخص نیکوی )برازش

ان مدل نش یو نزدیک به آن را برا 94/0مقدار  باشند می

 های داده درمجموعو بر این امر داللت دارند که  دهند می

است و مدل  قبول قابلنزدیک به دامنه  شده آوری جمع

 .شود می تأیید شده تدوین
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 صورت مختلف 4در  تأیيدیبرازندگی مدل تحليل عامل  های شاخص: 3جدول شماره 

کای اسکوئر  مدل
X2 

درجه 

 آزادی

(df) 

نسبت کای اسکوئر 

 آزادی به درجه

(X2/df) 

شاخصی 

 برازشنکویی 

(GFI) 

 برازش شاخص

 لوئيس توکر

(CFI) 

شاخص برازش شده 

 مقتصدتطبيقی 

(PCFI) 

شاخص ریشه دوم 

ميانگين مربعات 

 (RMSEA) ماندهيباق

 228/0 525/0 612/0 740/0 158/12 90 251/1094 (الیوس 15) فاکتور 1

 187/0 591/0 749/0 815/0 464/8 87 355/736 (الیوس 15) فاکتور 3

 221/0 539/0 664/0 779/0 349/11 54 825/612 (الیوس 12) فاکتور 1

 078/0 616/0 945/0 944/0 868/2 43 30/98 (الیوس 12) فاکتور 3

 

آزمون مدل  ی( که براCFI) یقیتطب  شاخص

 دهنده نشانباشد  9/0از  شتریهر چه ب شود، یاستفاده م

 نی( اGFIمطلق )  خصبرازش مناسب مدل است. شا

خطا که پس  انسیوار ایکه آ سازد یپرسش را مطرح م

 ایاست  توجهی قابلمقدار  ماند؛ یم یاز برازش مدل باق

است،  9/0از  شتری. در پژوهش حاضر چون بریخ

 مناسب بودن برازش مدل است. دهنده نشان

 

 :بحث
 و یعامل ساختار حاضرپژوهش  هدف

 کاردر محل  یشناخت میپرسشنامه تنظ یابی اعتبار 

توجه  با .باشد میدر محل کار(  یشاخص سالمت روان)

 طیدر مح یجهت سنجش سالمت روان یبه ابزار ازیبه ن

 کیبود که  نیکار هدف اول از مطالعه حاضر ا

 های استفاده در نمونه یپرسشنامه مناسب با اعتبار برا

 نیاتکا و اعتبار ا تیگرفته شود و قابل نظر در یرانیا

درباره  یدیشود. دوم، اطالعات جد دهیپرسشنامه سنج

 های محیطو  یرانیا های نمونه انیدر م ابعاد سالمت روان

 .میارائه ده یکار

و  یعامل ساختار حاضراین پژوهش که با هدف 

 کاردر محل  یشناخت میپرسشنامه تنظ یابیاعتبار

انجام شد، نشان  در محل کار( یشاخص سالمت روان)

حذف  الوس 4پرسشنامه  الوس 19مجموع  از که داد

 یرانیا نمونه در یشتریب ییایو پا ییروا تیتا قابل شود می

از  الوس 4حذف تعداد  لیدال ازجملهداشته باشد. 

بودن  مبهم ،یرانیا بافرهنگ یپرسشنامه عدم همخوان

کل پرسشنامه و عدم  انسیکم وار تبیین، االتوس

 .باشد می عاملقرار گرفتن در چند  ایو  یهمبستگ

لفه اصلی و چرخش واریماکس وعاملی م لیتحل درنتیجه

 یسازگار ،یگروه یعامل )سازگار 3 به استخراج

 منجر شد. هیگو 15و ( با کار یارسازگ ،یسازمان

 یپرسشنامه با استفاده از آلفا ییایپا یبررس

 یمناسب ییایاز پا 87/0 یکل پرسشنامه با الفا کرونباخ

 یسازگار های لفهوم طور مینهبرخوردار است و 

 78/0 الفایبا  یسازمان ی، سازگار81/0 یبا الفا یگروه

مناسب  ییاینشان از پا 76/0 یبا کار با الفا یو سازگار

با کل پرسشنامه  لفهومهر  نیب یپرسشنامه دارد. همبستگ

با  جینتا نیبه دست آمد که ا 85/0تا  710/0از  زین

کل  یکه آلفا پرسشنامه یگزارش سازندگان اصل

 ازها  مقیاسخرده  یو برا 84/0پرسشنامه را 

 ی. بررسباشد میهمسو  اند داده گزارش83/0-74/0 

است  آمده دست به 71/0-85/0 نیعوامل ب نیب یهمبستگ

 34/0-45/0 نیب زبان انگلیسیدر نسخه  مقدار نیکه ا

 یفرهنگ دگاهیاز د میاست. اعتدال در مفاه شده شگزار

که  جمع خبرگان یابزار حاضر از سو یمحتو ییو روا

متشکل از مجموعه از کارشناسان و افراد مرتبط بودند، 

ترجمه باز ترجمه  ۀابزار وارد چرخ    تا یشد و نها دهیسنج

 مصححان کسب نیتوافق را ب%80-%100شد. همه موارد 

 یاکتشاف یعامل لیتحل قیاز طر زیسازه ن یینمودند. روا

 های یافته بنابراین ار گرفت.قر دییو مورد تأ یابیارز
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 و روایی تأیید در را مطلوبی شواهد حاضر پژوهش

شاخص ) کاردر محل  یشناخت متنظی پرسشنامه پایایی

 داد. ندر محل کار( نشا یسالمت روان

 کسیکه ماتر کند یاشاره م KMOشاخص 

 شتریشواهد ب مناسب است. لیانجام تحل یبرا یهمبستگ

روابط مشاهده  یالگو س،ایسازه مق ییدر خصوص روا

 نای جهت و قدرت عالوه است. به ها رشاخهیز نیشد ب

ما در  یکنون بادانشو  یپرمعن یمفهوم ازنظر یهمبستگ

 سالمت روان در محل کار سازگاراست. مورد

به  شده کشفعوامل  تأییدجهت  انیپا در

پرسشنامه پرداخته شد.  تأییدیعامل  لیتحل یبررس

 لیتحل جیبار صورت گرفت. نتا 4 تأییدیعامل  لیتحل

پانزده  صورت بهبار اول پرسشنامه را  یبرا تأییدیعامل 

( یفاکتور کل 1) ابعادو بدون در نظر گرفتن  الیوس

نامناسب  دهنده نشانج یقرار گرفت که نتا موردبررسی

عامل  لیتحل جیبود. نتا یبرازندگ های شاخصبودن 

 الیوسپانزده  ورتص بهبار دوم پرسشنامه را  یبرا تأییدی

قرار  موردبررسی( فاکتور 3) ابعادو با در نظر گرفتن 

 های شاخصنامناسب بودن  دهنده نشان جیگرفت که نتا

بار سوم  یبرا تأییدیعامل  لیتحل جیبود. نتا یبرازندگ

بدون در نظر گرفتن  و الیوس 12 صورت بهپرسشنامه را 

 جیاقرار گرفت که نت موردبررسی( فاکتور 1) ابعاد

بود.  یبرازندگ های شاخصنامناسب بودن  دهنده نشان

  صورت بهپرسشنامه را  تأییدیعامل  لیتحل جینتا

 مورد( فاکتور 3) ابعادبا در نظر گرفتن  و الیوس 12

مناسب بودن  دهنده نشان جیقرار گرفت که نتا بررسی

 بود. یبرازندگ های شاخص

 

 :یریگ جهینت
 یف( توافق درونبا توجه به ال ها افتهیدر کل 

 ، کل -مورد یو همبستگ کرونباخ یآلفا قیطر از

  ،در ابزار ها یاز همبستگ شده مشاهده یب( الگو

عامل  لیتحل نتایج( د و یاکتشاف یعامل لیتحل جیج( نتا

 میه تنظشنامپرس ینسخه فارس یاز ساختار عامل تأییدی

در محل  یروان متشاخص سال) کاردر محل  یشناخت

 دارند. یمثبت تیکار( حما

سالمت روان و  درزمینهکه  یقاتیتوجه به تحق با

 های یافتهصورت گرفته است و با توجه به  یشناخت میتنظ

 میبهبود و سنجش تنظ یبرا شود می شنهادیپژوهش پ نیا

 یمتعدد قاتیتحق نهیزم نیدر محل کار در ا یشناخت

 یبه برس یو با استفاده از مطالعات اکتشاف ردیصورت بگ

 .روان پرداخته شود سالمتبر  ثروموامل ع

است  نیپژوهش ا نیا های تیمحدود ازجمله

است. با  شده بررسی یینمونه دانشجو کیکه در 

 شود می شنهادیپ یرانیبودن و هنجار ا یتوجه به فارس

نسخه  نیخود از ا های پژوهشدر  پژوهشگرانکه 

بنابر  توانند یم یاستفاده کنند. البته محققان بعد

 ایموارد  یمنابع معتبر علم تیرورت و با حماض

 میابعاد تنظ یابیارز یرا به ابزار مذکور برا هایی سازه

سالمت روان در محل کار اضافه  عنوان به یشناخت

 تر یتخصص االتوسو  تر تخصصی صورت به ای ندینما

. ردیقرار گ بررسی مورد یلیدر گروه مختلف تحص

 که این رغم یلپژوهش نشان داده است که ع جینتا

برخوردار  یمناسب ییایو پا ییروا زا یپرسشنامه کنون

 و ها ابعاد با پژوهش یدر برخ وجود این بااست، 

 نیدر ا شتریب تحقیقات تفاوت دارد. خارجی مطالعات

 ییایو پا ییروا تأییددر  یگام تواند می نهیزم

 .پرسشنامه حاضر باشد

 

 :نیپژوهش در بال یها افتهی کاربرد
جهت سنجش  یبه ابزار ازیجه به نتو با

 سالمت روان، های لفهومدر کنار  یسالمت روان شغل

 یرانیابزار در نمونه ا نیا یابیو اعتبار  ساخت

کند و  گیری اندازهرا  یشغل یسالمت روان تواند می

 و ها توانایی به نسبت توان با استفاده از این ابزار می

اغل مش خصوص بهمشاغل  ندگانجوی های کاستی

 در ها آن توانمندی ارتقاء برای و یافته اطالع یپزشک

 کرد. یزری زمینه برنامه نای
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 ی:قدردانتشکر و 
 انگوی از پاسخ دانند یپژوهشگران بر خود الزم م

 صدر سعهپژوهش که با  گروه یاعضا ریو سا

رساندند  یاریپژوهش  نیپژوهشگران را در انجام ا

 باشند.را داشته  یکمال تشکر و قدردان
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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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