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پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه خستگی شغلی سوئدی ( )SOFI-20در نیروی کار ایرانی

تاریخ دریافت1333/6/11 :

تاریخ پذیرش1331/2/21:

چکیده
مقدمه :خستگی درک شده مرتبط با کار ،مسئله مهمی است ،زیرا میتواند بر کارایی کارگران اثر سو داشته باشد .همچنین ،خستتگی کتارگران یکتی از عوامتل
اصلی رخداد حوادث در محیط های کار شناخته شده است .با توجه به پیامتدهای خستتگی درک شتده مترتبط بتا کتار ،ارزیتابی خستتگی در محتیط هتای کتار،
زیربناییترین اقدام جهت مدیریت ریسک خستگی میباشد .از اینرو ،این مطالعه با هدف سنجش پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه خستگی شغلی سوئدی
( )SOFI-20در کارکنان ایرانی انجام گرفت.
مواد و روشها :در این مطالعه مقطعی 101 ،نفر از کارکنان دو شرکت پتروشیمی به روش نمونهگیری آسان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند .از نسخه فارسی
پرسشنامه  SOFI-20برای جمعآوری دادهها استفاده شد .این پرسشنامه طی فرآیند ترجمه و باز ترجمه تهیه گردیتد .ستنجش پایتایی و روایتی نستخه فارستی
پرسشنامه فوق ،با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و ضریب آلفای کرونباخ انجام شد.
یافتهها :برای دستیابی به برازش بهتر ،با همبسته در نظر گرفتن برخی از آیتمهای ویرایش فارسی پرسشنامه  ،SOFI-20تحلیل عاملی تأییتدی مجتدداا انجتام
شد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که نسخه فارسی پرسشنامه از برازش مطلوبی برخوردار است .مقدار ضریب آلفای کرونباخ کلی پرسشتنامه ،SOFI-20
 0/31محاسبه شد .همچنین ضریب آلفای کرونباخ ابعاد مختلف پرسشنامه  ،SOFI-20در گستره  0/63تا  0/881به دست آمد.
نتیجهگیری :پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه  SOFI-20جهت ارزیابی ابعاد خستگی مرتبط با کار در جمعیت ایرانی ،قابل قبول میباشد.
کلمات کلیدی :خستگی مرتبط با کار ،پرسشنامه خستگی شغلی سوئدی ،پایایی ،روایی

.1

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفهای ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.

( * .2نویسنده مسئول) استادیار/گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شیراز ،ایران .پست الکترونیکskeshavarzi@sums.ac.ir :
 .3استاد ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
 .1کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفهای ،مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،تهران ،ایران.
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پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه خستگی شغلی سوئدی…
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خستگی پدیدهای معمول و حاصتل فعالیتتهتای جستمانی ،ههنتی و

شدت خستگی حاد درک شده ارائه شده است .ایتن پرسشتنامه قتادر

استرسهای عاطفی است و به عوامل محیطتی و فتردی بستتگی دارد.

است جنبههای روانی و جسمانی را ارزیابی نماید ( .)11در بررسیهای

امروزه خستگی ناشی از کار به دلیل پیامدهای ناخوشایند برای انستان

متعدد بر روی مشاغل مختلف ،پرسشنامه  SOFIمتورد مطالعته قترار

و تولید ،مورد توجه جدی میباشد ( .)1خستگی حالتی استت کته در

گرفت و ابزاری قابل اعتماد شناخته شد ( .)2طی یک مطالعه ،پایتایی

یک دوره کاری پدید میآید و به دلیل آن فرد توان و رغبتت بته کتار

پرسشنامه  SOFIتوسط ناسبام و بتارکر متورد ستنجش قترار گرفتت.

فکری و جسمانی را ندارد ،احستاس ستنگینی متیکنتد ،کارهتا را بته

ضریب آلفتای کرونبتاخ ابعتاد پرسشتنامه در گستتره  0/16تتا ،0/88

آهستگی انجتام متیدهتد و کتارایی ختود را از دستت متیدهتد (.)1

نشان دهنده پایایی مطلوب آن بود ( .)12ستلطانیان و همکتاران ()13

طبقهبندیهای مختلفی از خستگی وجود دارد کته معتروفتترین آن،

در مطالعه ای به بررسی پایایی و روایی پرسشنامه  20آیتمی SOFIبه

خستگی را به انواع خستگی فیزیولوژیک (فقدان ظرفیت تولید نیتروی

زبان فارسی پرداختند .در این مطالعه که با استفاده از تحلیتل عتاملی

ارادی در حین فعالیت) ،جسمانی (کاهش فعالیت ارادی ماهیچههتا) و

اکتشافی و روش آلفای کرونبتاخ انجتام شتد ،روایتی و پایتایی نستخه

ههنی (کار ههنی طوالنی مدت) تقسیمبندی میکنتد ( .)3 ،2ازجملته

فارسی پرسشنامه  ،SOFIمناسب بدست آمد.

پیامدهای منفی خستگی شغلی میتوان به رخداد خطتای انستانی (،1

آگاهی از اهمیت موضتوع خستتگی و لتزوم بته کتارگیری راهکارهتای

 ،)1وقوع حوادث در بتین کتارگران ( ،)6آستیب بته حافظته و قتدرت

مدیریتی خستگی در جهت کاهش پیامتدهای شتغلی آن در صتنایع و

تصمیمگیری و استدالل ( ،)1 ،1افزایش ریسک افسردگی ،اضتطراب و

مشاغل مختلف و نیز بتا علتم بته اینکته پرسشتنامه خستتگی شتغلی

به خطر افتادن سالمت ههنی کارگران ( ،)1غیبت از کار و ناتوانی ()8

سوئدی ( )SOFIابزاری توانمند در عرصه ارزیابی خستگی جسمانی و

اشاره کرد .هدف عمده بهداشت حرفهای و ایمنی ،به حتداقل رستاندن

روانی کارگران است ،موجب شد که این مطالعه با هدف تهیه ویراست

رویدادها و حوادث مرتبط با ایمنی محیط کار قرار دادهشده استت .بتا

فارسی پرسشنامه  SOFIو سنجش پایایی و روایی آن در نیتروی کتار

توجه به پیامدهای گوناگون خستتگی کتارگران در محتیطهتای کتار،

ایرانی ،با استفاده از روش آماری متفتاوتی نستبت بته مطالعته مشتابه

اندازه گیتری خستتگی جهتت متدیریت ریستک خستتگی از اولتین و

ایرانی ( )13انجام گیرد.

اساسیترین اقدامات است ( .)3پدیتده خستتگی بته دو روش عینتی و
ههنی اندازهگیری می شود که در این بتین ،روشهتای ههنتی بیشتتر

مواد و روشها

مورد استفاده قرار گرفته است ( .)10در روشهتای ههنتی ،خستتگی

هدف از مطالعه مقطعی حاضر ،تهیه نسخه فارسی پرسشنامه خستگی

درک شتتده بتتا استتتفاده از ابزارهتتای روانشتتناختی مختلفتتی ازجملتته

شغلی سوئدی بود .از بین نسخههای مختلف ایتن پرسشتنامه ،نستخه

روشهای خود -اظهاری سنجش میشتود .در بتین روشهتای ختود-

 20آیتمی (نسخه اصالحشده توستط طراحتان پرسشتنامه) انتختاب و

اظهتاری ،نترخگتذاریهتای تتتکبعتدی ،بته ارزیتابی شتدت خستتتگی

توسط محققان بته زبتان فارستی ترجمته شتد ( .)11در مرحلته دوم،

میپردازد .در این شیوه ،کیفیت درک شده از خستتگی ،ثابتت فتر

فرآیند باز ترجمه توسط مترجمی برخوردار از دانتش و مهتارت کتافی

شده است .درحالیکه با یافتههای چندبعدی ،امکان شناسایی همزمان

که درعینحال از نسخه اصلی (انگلیسی) پرسشتنامه آگتاهی نداشتت،

کیفیت و شدت خستگی درک شتده وجتود دارد ( .)2یکتی از معتدود

انجام گردید .بعد از آن ،نسخه انگلیسی ویرایش فارسی پرسشتنامه بتا

ابزارهای طراحی شتده بترای ارزیتابی ههنتی خستتگی ناشتی از کتار،

نسخه اصلی آن مقایسه و اصالحات جزئی اعمتال شتد .بتدین ترتیتب

پرسشنامه خستگی شغلی سوئدی ( )SOFIاست ( )11که بته وستیله

نستتخه نهتتایی ویتترایش فارستتی پرسشتتنامه  SOFI-20تهیتته گردیتد

آستتبر

و همکتتاران در ستتال  1331طراحتتی و ارائتته شتتده استتت.

(پیوست .)1
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(انگلیستتی) آن ،از پتتنج بعتتد «فقتتدان انتترژی»« ،تتتالش جستتمانی»،

برآورد تقریب ( »)RMSEAو از بین شاخصهای برازنتدگی تطبیقتی

«ناراحتی جسمانی»« ،فقدان انگیتزش» و «ختواب آلتودگی» تشتکیل

یا مقایستهای« ،شتاخص تتاکر لتویی

( »)TLIیتا همتان «شتاخص

یافته است و هر بعد با چهار آیتم سنجیده متیشتود ( .)11مطتابب بتا

برازندگی غیرهنجتار بنتلتر -نوبتت ( »)NNFIو همچنتین «شتاخص

نسخههای اولیته پرسشتنامه  ،SOFIبترای برختورداری از حساستیت

برازندگی تطبیقی ( »)CFIاستفاده شد .مقادیر نسبت 2/dfکوچکتر

بیشتر در سنجش ،هر آیتم با استفاده از مقیاس لیکرت 11درجهای از

یا برابر با  ،3مقادیر شاخصهای  TLI ،CFIو  NNFIبزر تر از 0/3و

صفر (اصال) تا ( 10با توافب بسیار زیاد) نرخگذاری میگردد (.)11

مقادیر شاخص  RMSEAکوچتکتتر از  ،0/08نشتاندهنتده بترازش

حجم نمونه مورد نیتاز براستاس مطالعته جنستن و همکتاران( )16بتا

مناسب و مطلوب مدل میباشد ( .)11دال و همکاران و همچنتین بتام

میانگین  %23خستگی روزکاران و نوبتکاران محاستبه شتد .بتر ایتن

گارتنر و همکاران نشان دادند که اگر مقتادیر شتاخص  GFIو AGFI

اساس ،حجم نمونته متورد نیتاز  103نفتر بدستت آمتد .طتی فرآینتد

بین  0/8تا  0/83باشد ،مدل از بترازش قابتل قبتولی برختوردار استت

جمعآوری دادهها 133 ،نفر از کارکنان دو شرکت پتروشتیمی وابستته

(.)11

به صنایع ملی پتروشیمی ایران با داشتن حداقل یک سال سابقه کتار،
به روش نمونهگیری آسان انتخاب و در مطالعه شرکت داده شدند ،که
به دلیل مخدوش بتودن اطالعتات بدستت آمتده ،از ایتن تعتداد101 ،
پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتت .طبتب مطالعتات صتورت

نتایج
نتایج نشان داد میانگین و انحراف استاندارد سنی و ستابقه کتار افتراد
متتورد مطالعتته ،بتته ترتیتتب  33/36 ± 1/08و  1/11 ± 1/36ستتال

گرفته ،طی نیم ساعت پایانی شتیفت کتاری ،پرسشتنامههتا تکمیتل و

محاسبه شد 31/2 .درصد از افراد مورد مطالعه ،مرد و  80/2درصتد از

جمع آوری شتد ( .)2عتالوه بتر پرسشتنامه  ،SOFI-20از پرسشتنامه

آنها متأهل بودند .همچنین  %63/1از جمعیتت متورد مطالعته دارای

ویژگیهای دموگرافیک نیز جهتت ثبتت اطالعتات فتردی و ستازمانی

تحصیالت دانشگاهی بودند.

افراد ،استفاده گردید .الزم به هکتر استت قبتل از تکمیتل پرسشتنامه،

پایایی و ثبات درونی پرسشنامه

افراد فرم رضایتنامه تنظیم شده را مطالعه و تمایل خود به شرکت در

پایایی پرسشنامه  SOFI-20با استفاده از آلفای کرونباخ مورد بررستی

مطالعه را اعالم نمودند.

قرار گرفت .نتایج ضریب آلفای کرونباخ مربوط بته پرسشتنامهSOFI-

دادههای جمعآوریشده با استتفاده از نترمافتزار آمتاری  SPSS 19و

 20و ابعاد آن ،در جدول  1ارائه شده است .با توجه بته اینکته ضتریب

نرمافزار  SAS 9.2مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .از ضتریب آلفتای

آلفای کرونباخ بعد «فقدان انگیزش» به میزان  0/1نزدیک است ،قابتل

کرونباخ جهت ارزیابی پایایی و ثبات داخلی پرسشتنامه استتفاده شتد.

قبول در نظر گرفته شد ( .)10ضرایب آلفای کرونباخ ابعتاد در گستتره

طبب مطالعات گذشته ،ضرایب آلفای کرونباخ بیش از  0/3عالی ،بیش

 0/630تا  0/881به دست آمد و ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه

از  0/8خوب و مقادیر باالی  0/1قابل قبول در نظتر گرفتته متیشتود

برابر با  0/310محاسبه شد.

( .)10از آنجا که بررسی روایی پرسشنامه  SOFI-20به زبتان فارستی

تحلیل عاملی تأییدی

در مطالعه سلطانیان و همکاران ( )13به روش تحلیل عاملی اکتشتافی

همانطور که پیشتر بیان شد ،با در نظر گرفتن ساختاری پنج عتاملی

انجتتام شتتده بتتود ،در مطالعتته حاضتتر بتترای تأییتتد روایتتی ستتازه ایتتن

با  20آیتم (هتر عامتل شتامل چهتار آیتتم متیباشتد) در پرسشتنامه

پرسشنامه ،از تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAبهتره گرفتته و نتتایج بتا

 SOFI-20و با هدف بررسی و تأیید عوامل ساختاری این پرسشتنامه،

یکدیگر مقایسه شد .برای انجام تحلیل عتاملی تأییتدی ،هتمراستتا بتا

تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر معادالت ساختاری انجتام شتد .نتتایج

مطالعات اصلی اعتباریابی این پرسشنامه ،از بین شاخصهای برازندگی

این تحلیل در جدول  2قابل مشاهده است .مدل به دست آمده (متدل

مطلتتب ،شتتاخصهتتای «نستتبت کتتای دو بتته درجتته آزادی (،»)2/df

اول) نشان داد تمامی آیتمها در عاملهای خود معنیدار هستتند ،امتا
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شاخص  AGFIبا ارزشتی کمتتر از  0/8و شتاخص  RMSEAبتاالی

نتتتایج بررستتی مجتتدد نشتتان داد تمتتامی شتتاخصهتتای برازنتتدگی

 ،0/08حاکی از برازش غیر قابل قبول مدل بود .در مرحله بعد ،متدل،

محاسبهشده بهبودیافته و قابل قبول میباشد.

با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گرفت.

روابط بین ابعاد ویترایش فارستی پرسشتنامه  SOFI-20در جتدول 3

ماتری

باقیماندهها نشان داد که میتوان آیتتمهتای « 8و  11« ،»3و

نشان داده شده است .ضرایب همبستگی پیرستن بتین تمتامی ابعتاد،
نشاندهنده ارتباطی مستقیم و با قدرتی متوسط تا قوی است.

ایتن آیتتمهتا نستبت بته ستایر آیتتمهتای

پرسشنامه) همبسته در نظر گرفته و تحلیل را تکرار کرد.
جدول  :1مقادیر ضریب آلفای کرونباخ ابعاد ویرایش فارسی پرسشنامه )n= 101( SOFI-20
پرسشنامه SOFI-20

متغیر
بعد

فقدان انرژی

تالش جسمانی

ناراحتی جسمانی

فقدان انگیزش

خوابآلودگی

کل پرسشنامه

تعداد آیتم

 4آیتم

 4آیتم

 4آیتم

 4آیتم

 4آیتم

 02آیتم

آلفای کرونباخ

2/888

2/828

2/860

2/682

2/868

2/852

جدول  :2شاخصهای برازندگی انطباق مدل اصلی و مدل تعدیل شده ویرایش فارسی پرسشنامه  SOFI-20بر اساس تحلیل عاملی تأییدی
مدل
مدل
اصلی

2

df

2/df

P

GFI

AGFI

TLI/NNFI

CFI

RMSEA

847/848

762

4/636

P <2/2227

2/875

2/858

2/885

2/884

2/288

مدل
تعدیل

574/47

3/088

756

P <2/2227

2/857

2/884

2/807

2/835

2/288

شده
 :2/dfنسبت کای دو به درجه آزادی :GFI ،شاخص نکویی برازش :AGFI ،شاخص نیکویی برازش تعدیل شده :TLI/NNFI،شاخص برازش تاکر لوئیس یا غیرهنجاری بنتلر-نوبت،
 :CFIشاخص برازندگی تطبیقی :RMSEA ،شاخص خطای تقریب ریشه مجذور میانگین

جدول  :3ضرایب همبستگی بین ابعاد پرسشنامه  SOFI-20در افراد مورد مطالعه ()n=101
ابعاد پرسشنامه SOFI-20

ابعاد پرسشنامه SOFI-20

ناراحتی جسمانی

فقدان انگیزش

فقدان انرژی

تالش جسمانی

تالش جسمانی

*2/688

7

ناراحتی جسمانی

*2/827

*2/884

7

فقدان انگیزش

*2/687

*2/584

*2/638

7

خوابآلودگی

*2/868

*2/558

*2/688

*2/666

خوابآلودگی

7

* ارتباط در سطح  α<5/50معنیدار میباشد.
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در هر دو نسخه ،تقریباا برابر بود .در نسخه اصلی و در ویرایش فارستی

یافتههای مطالعه حاضر نشان میدهد پایایی درونی و روایتی ویترایش

مقدار نسبت  2/dfبه ترتیب برابر با  3/11و  3/3بود( .)3شایان هکتر

فارسی پرسشتنامه  SOFI-20در بتین کارکنتان ایرانتی ،قابتل قبتول

است در زمینه ارزیابی روایی نسخه فارسی پرسشتنامه  SOFI-20بته

میباشد .در این مطالعه که به روش ضریب آلفتای کرونبتاخ و تحلیتل

روش تحلیل عاملی تأییدی ،تاکنون مطالعته دیگتری صتورت نگرفتته

عاملی تأییدی انجام شد ،ضرایب آلفای کرونباخ به دست آمده از ابعتاد

است.

پرسشنامه  ،SOFI-20به جز بعد «فقدان انگیزش» ،همانند مطالعتات

بررستتی همبستتتگی پیرستتن بتتین ابعتتاد ویتترایش فارستتی پرسشتتنامه

گذشته مطلوب بود (بیش از  .)0/8ضریب آلفای بعد هکر شده نیتز بته

 SOFI-20نشان داد تمامی ابعاد،با یکدیگر دارای همبستگی مثبتت و

دلیل اختالف ناچیز آن با عدد  ،0/1قابتل قبتول در نظتر گرفتته شتد.

معنیدار هستند و قدرت همبستگی مشاهده شده ،متوسط تتا قتوی

ضریب آلفای کرونباخ کتل پرسشتنامه  SOFI-20در مطالعته حاضتر،

میباشد .ضرایب همبستگی و بارهای عوامتل ،در شتکل  1نشتان داده

 0/310به دست آمد (.)10

شده است.

عالوه بر طراحان پرسشنامه  ،SOFIمطالعات دیگری نیتز بته ارزیتابی

از محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان بته محتدودیت دسترستی بته

پایایی درونی این پرسشنامه پرداختهانتد .در مطالعتهای کته بتارکر و

جمعیت مورد مطالعه اشاره کرد .در پی نظام نوبتکاری مورد اجترا در

ناسبو در سال  2011انجام دادند ،پایایی خوب و قابل قبولی (با آلفتای

شرکتهای مورد مطالعه ،دسترسی به تمتامی کارکنتان شترکتهتای

و

مذکور میسر نبود .لذا در ایتن مطالعته امکتان نمونتهگیتری بته روش

همکاران بر روی نسخه  21آیتمی پرسشنامه  SOFIدر کشتور چتین

تصادفی محقب نشد .پیشنهاد می شتود بترای مطالعتات بعتدی ،نظتام

انجام شد .نتایج این مطالعه ،پایایی درون پرسشنامهای رضایت بخشی

نوبتکتاری و طتول شتیفت (جهتت بررستی بعتد خستتگی ناشتی از

را در نسخه چینی این پرسشنامه نشان داد (گستتره آلفتای کرونبتاخ

نوبتکاری) به دقت مورد توجه قرار گیرد.

کرونباخ  )0/16 – 0/88بدست آمد ( .)12مطالعتهای توستط لونت

ابعاد 0/88 :تا  .)11( )0/31مطالعه دیگتری کته بته تعیتین پایتایی و
روایی نستخه استنانیایی پرسشتنامه  SOFIپرداختت (بتا  18آیتتم)،
ضرایب آلفای کرونباخ را در دامنه  0/81تا  0/32به دست آورد (.)3
در مطالعتته ستتلطانیان و همکتتاران ،ستته ستتاختار معنتتادار (تغییتترات
عملکردی ،تغییرات جسمانی و تغییرات ادراکی) در پرسشنامه SOFI

کشف گردید و ضترایب آلفتای کرونبتاخ ابعتاد از  0/833تتا  0/31بته
دست آمد .همچنین پایایی درونی کل پرسشنامه  0/321محاسبه شد
(.)13
نتایج تحلیل عاملی تأییدی در گام اول بترازش قابتل قبتولی را نشتان
نداد .بنابراین با بررستی مجتدد متاتری

کوواریتان

بتین آیتتمهتای

پرسشنامه ،مدل تعدیل شده دوم ،برازندگی قابل قبولی را بته نمتایش
گذاشتتت .طتتی مقایستتهای کتته بتتین مقتتادیر شتتاخصهتتای برازنتتدگی
محاسبه شتده در پرسشتنامه اصتلی  SOFI-20و متدل تعتدیل شتده
ویرایش فارسی آن ،مشخص گردید شاخصهتای  RMSEAو AGFI

نتیجهگیری
بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر ،میتوان نتیجه گرفت
پایایی درونی و روایی سازه نسخه فارسی پرسشنامه  SOFI-20در
ارزیابی خستگی حاد جسمانی و روانی در نیروی کار ایرانی ،مطلوب و
قابل قبول میباشد و لذا استفاده از آن برای بررسی ابعاد خستگی در
کارکنان ایرانی قابل توصیه است.

تشکر و قدردانی
بخشی از منابع مالی این مطالعه به وسیله دانشگاه علوم پزشکی شیراز
در قالتتب طتترح پایتتاننامتته کارشناستتی ارشتتد بتته شتتماره 32-2138
تأمینشده است .همچنین ،بخشی از منابع مالی این مطالعه به وستیله
شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس قرارداد شماره -103/10628
 1ص پ تأمین گردیده است.
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نویسندگان مقاله مراتتب و تشتکر ختود را از آقایتان مهنتدس شتاهد

ایتتن مقالتته برگرفتتته از پایتتاننامتته ختتانم فوزیتته جوادپتتور دانشتتجوی

اسدی ،مهندس محمدرضا اژدری ،مهندس غالمرضا کشتگر ،مهنتدس

کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت حرفهای دانشتکده بهداشتت

عباس امیری پور و مهندس امیررضا کازرونی به دلیل همکاری مفید و

دانشگاه علوم پزشکی شیراز میباشد.

مؤثر در گردآوری دادهها در شرکتهای پتروشیمی اعالم مینمایند.

زمانی که خستهترین حالت را دارید ،چگونه آن را احساس میکنید ؟ عبارات زیر تا چه حد احساس شما را توصیف میکند؟ هر عبارت را بالفاصله پاسخ دهید و
عددی که احساس اآلن شما را بازگو میکند عالمت بزنید .این اعداد بین صفر (اصال) تا ( 10موافقت بسیار زیاد) متغیرند.
باموافقت
اصالً

بسیار زیاد
تپش قلب

72

8

8

8

6

5

4

3

0

7

2

بیخیال و بدون نگرانی

72

8

8

8

6

5

4

3

0

7

2

تحلیل رفتن و واماندگی

72

8

8

8

6

5

4

3

0

7

2

داشتن ماهیچههای منقبض و تحتفشار

72

8

8

8

6

5

4

3

0

7

2

خواب رفتن در حین کار

72

8

8

8

6

5

4

3

0

7

2

بیحسی

72

8

8

8

6

5

4

3

0

7

2

عرق کردن

72

8

8

8

6

5

4

3

0

7

2

بیرمقی

72

8

8

8

6

5

4

3

0

7

2

بیحالی

72

8

8

8

6

5

4

3

0

7

2

منفعل بودن

72

8

8

8

6

5

4

3

0

7

2

داشتن مفاصل خشک و خمش ناپذیر

72

8

8

8

6

5

4

3

0

7

2

بی تفاوت

72

8

8

8

6

5

4

3

0

7

2

از نفس افتادن

72

8

8

8

6

5

4

3

0

7

2

خمیازه کشیدن

72

8

8

8

6

5

4

3

0

7

2

خالیشده از انرژی

72

8

8

8

6

5

4

3

0

7

2

خوابآلوده

72

8

8

8

6

5

4

3

0

7

2

بیش از حد کارکرده

72

8

8

8

6

5

4

3

0

7

2

درد عضالنی داشتن

72

8

8

8

6

5

4

3

0

7

2

سنگین نفس کشیدن

72

8

8

8

6

5

4

3

0

7

2

بیعالقه

72

8

8

8

6

5

4

3

0

7

2
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Abstract
Introduction: Perceived work-related fatigue is an important issue since it may adversely impact workers’
performance. Additionally, workers’ fatigue is known as a main cause of occupational accidents in workplaces.
Considering the consequences of perceived work-related fatigue, assessing fatigue at workplace is critical to workrelated fatigue risk management. Therefore, this study assessed the validity and reliability of the Persian version of the
Swedish Occupational Fatigue Inventory (SOFI-20) among Iranian employees.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 501 employees of two petrochemical companies were selected
by simple sampling method. The Persian version of SOFI-20 was developed using forward and backward translation
processes and used to collect the required data. The validity and reliability of the translated inventory were examined
by confirmatory factor analysis (CFA) and Cronbach’s alpha coefficient, respectively.
Results: Assuming that some items of the Persian version of the SOFI-20 were correlated, the confirmatory factor
analysis was repeated to achieve better fitness. The results of CFA revealed an acceptable fit for the Persian version of
SOFI-20. The total Cronbach’s Alpha coefficient for the SOFI-20 was 0.95. Cronbach’s alpha coefficients for different
dimensions of the SOFI-20 were found to range from 0.690 to 0.887.
Conclusion: The validity and reliability of the Persian version of the SOFI-20 was acceptable for assessing the
dimensions of work-related fatigue among Iranian employees.
Keywords: Work-related fatigue, Swedish Occupational Fatigue Inventory (SOFI-20), Reliability, Validity.
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