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Abstract
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Background & Objective: Driving and providing services to passengers is not a new topic, but providing these services by online operators is
relatively new. The analysis of traffic accidents has shown that the development of technical methods and driving equipment has not effectively
reduced injuries and accidents. Human factors, including drivers’ mental health still play a significant role. Therefore, behavioral and
psychological evaluation of human resources of any group, especially those directly related to the client, is essential. Considering that the
relationship between mental health and driving behaviors is significant and requires comprehensive psychological studies, many researchers in
developed countries have studied driving behavior. Still, little research has been done on behavior in developing countries such as Iran and there
is a research gap in this field. So, the present study was conducted to design and develop a mental health questionnaire for drivers working for
online taxi operators.
Methods: The present study was has an instrumentation design with standardization. The research was conducted in two parts: qualitative and
quantitative. The qualitative section was dedicated to preparing and compiling the research questionnaire. We studied all books, articles, and
dissertations related to mental health, especially drivers’ mental health. In the second step, the relevant data were extracted by thematic analysis
techniques and driver –related mental health components. This process was continued until data saturation. The validity and reliability of the
“Online Taxi Driver Mental Health Questionnaire” were examined in the quantitative section. The statistical population consisted of taxi drivers
working for online operators in Tehran City, Iran. To determine the content validity, the content validity ratio (CVR) and content validity index
(CVI) were employed. To evaluate the construct validity and determine the factor structure of the study tool, exploratory factor analysis was
performed. The Cronbach alpha coefficient was calculated to determine the internal consistency on 311 completed questionnaires. To evaluate
the reliability via the test –retest method, 50 drivers who had responded to the questionnaire in the previous stage were asked to complete the
questionnaire again after two weeks. The retest coefficient was calculated using the obtained data. The significance level in the tests was
considered 0.05.
Results: Results based on CVR showed that questions 5, 6, 8, 21, 28, 33, 43, and 49 were unnecessary. The CVR for 46 items of the questionnaire
ranged from 0.60 to 1%. CVI was estimated to be 0.70. Exploratory factor analysis was used to evaluate the construct validity. Considering that
the KMO value was 0.918 and the significance level of the Bartlett test was 0.001, it was permissible to continue and use other stages of factor
analysis. The results of factor analysis showed that this questionnaire includes seven factors and the total cumulative variance of the factors was
58.75%. According to the factor load of questions, there were six questions for the stress tolerance factor, six questions for the impulse control
factor, five questions for the emotional stability factor, five questions for the effective communication factor, seven questions for the flexibility
factor, six questions for the conscientiousness factor, and six questions for the anger management factor. The Cronbach alpha coefficient for
questions ranged from 0.71 to 0.88; it ranged from 0.83 to 0.90 for subscales, and 0.85 for the whole scale. The coefficient of test interval for
subscales ranged from 0.69 to 0.84, and the coefficient of test interval of the whole scale was 0.66.
Conclusion: The results showed that the “Online Taxi Driver Mental Health Questionnaire” has acceptable validity and reliability. Accordingly,
this questionnaire can assess the mental health of drivers working in online taxi companies.
Keywords: Psychometrics, Mental health, Drivers, Taxi drivers working for online taxi operators.
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چکیده
زمینه و هدف :رانندگان تاکسیرانی آنالین نیازمند صالحیتهای شناختی و روانشناختی هستند که باید سنجیده شود تا کیفیت خدمات این بخش ارتقا یابد .هدف پژوهش

حاضر طراحی و بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامٔه سالمت روان رانندگان تاکسیرانی آنالین بود.

روشبررسی :این پژوهش از نوع ابزارسازی و هنجاریابی بود که در سال  1۴۰۰انجام شد .در بخش کمی ،جامعٔه آماری پژوهش را رانندگان تاکسیهای آنالین در شهر تهران
تشکیل دادند .تعداد نمونه تقریب ًا شش برابر تعداد سؤالها در نظر گرفته شد که با احتساب ریزش نمونه ،چهارصد نفر بهصورت دردسترس انتخاب شدند .درنهایت ۳11

پرسشنامٔه تکمیلشده بهدست آمد .ابزار پژوهش ،پرسشنامٔه سالمت روان رانندگان تاکسیرانی آنالین بود .این پرسشنامه توسط پژوهشگران مطالعٔه حاضر و پس از ارزیابی
جامعی از مفاهیم سالمت روان مرتبط با وضعیت رانندگان تدوین شد .بهمنظور بررسی روایی محتوایی ،نسبت روایی محتوا ( )CVRو شاخص روایی محتوا ( )CVIبهکار

رفت .برای بررسی روایی سازه و تعیین ساختار عاملی پرسشنامه ،تحلیل عاملی اکتشافی بهروش تحلیل مؤلفههای اصلی با چرخش واریمکس انجام شد .بررسی همسانی درونی

بهشیؤه محاسبٔه ضریب آلفای کرونباخ و پایایی بهشیؤه بازآزمایی (با فاصلٔه دو هفته) صورت گرفت .تحلیل دادهها بهکمک نرمافزار  SPSSنسخٔه  ۲1در سطح معناداری ۰٫۰۵
انجام شد.
یافتهها :نسبت روایی محتوا ( )CVRبرای پرسشنامه در دامنٔه ۰٫۶۰تا1درصد و شاخص روایی محتوا ( )CVIبرابر با  ۰٫۷۰برآورد شد .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد،

این پرسشنامه هفت عامل را شامل میشود و مجموع درصد واریانس تجمعی عاملها برابر با ۵۸٫۷۵درصد است .ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با  ۰٫۸۵و
ضریب بازآزمایی نیز برای خردهمقیاسها در دامنٔه ۰٫۶۹تا ۰٫۸۴قرار داشت و ضریب بازآزمایی کل پرسشنامه برابر با  ۰٫۶۶بهدست آمد.

نتیجهگیری :نسخٔه فارسی پرسشنامٔه سالمت روان رانندگان تاکسیرانی آنالین ،از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است؛ ازاینرو این پرسشنامه میتواند بهمنظور ارزیابی
سالمت روان افراد مشغول به فعالیت در شرکتهای تاکسیرانی آنالین ،استفاده شود.

کلیدواژهها :روانسنجی ،سالمت روان ،رانندگان ،تاکسیرانی آنالین.

منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.

1

] [ Downloaded from jdisabilstud.org on 2022-07-02

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa

۱

مقدمه

متعدد و در فرهنگهای گوناگون ازجمله در ایران و در پژوهش
جوشنلو و همکاران ( )1۰به تأیید رسید.

در جوامع امروزی ،رانندگی امری مهم و ضروری برای انجام کار،

باتوجه به مطالب بیانشده و نظر به اینکه ارتباط سالمت روان با

فعالیتهای اقتصادی و زندگی روزمره است .رانندگی و خدماترسانی

رفتارهای رانندگی درخورتوجه و نیازمند مطالعات روانشناختی

به مسافران حوزٔه جدیدی در بحث مشاغل نیست؛ اما ارائٔه این خدمات

همهجانبه است و در این راستا در کشورهای توسعهیافته پژوهشگران

در قالب تاکسیرانی آنالی ن 1یکی از حوزههای شغلی نسبتاً جدید

زیادی به بررسی رفتار رانندگی پرداختهاند ( ،)11-1۳در کشورهای

محسوب میشود .مشخص شده است که میزان مرگومیر ناشیاز

در حال توسعه مانند ایران ،تحقیقات کمی دربارٔه بررسی رفتار رانندگی

تصادفات رانندگی همواره در حال افزایش است و این امر موجب

صورت گرفته ( )1۴،1۵و خأل پژوهشی در این زمینه مشهود است.

تحمیل هزینههای زیادی به جامعه میشود .این موضوع باعث نگرانی

برحسب این ضرورت و با درنظرگرفتن نقش تعیینکنندٔه متغیرهای

مسئوالن در تمامی کشورها شده است ( .)1تجزیهوتحلیل تصادفات

روانشناختی مانند سالمت روان در رفتار رانندگی ،پژوهش حاضر با

رانندگی نشان میدهد ،پیشرفت روشهاى فنى و تجهیزات رانندگی

هدف طراحی و بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامٔه سالمت

بهتنهایی در کاهش صدمات و حوادث مؤثر نیست و فاکتورهاى

روان رانندگان تاکسیرانی آنالین انجام شد.

انسانى ازجمله سالمت روانى رانندگان ،نقش درخورتوجهی در این
زمینه بر عهده دارند ()۲؛ بنابراین ارزیابی رفتاری و روانشناختی یا
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سالمت روان ۲نیروی انسانی هر مجموعهای بهخصوص آن بخش از

پژوهش حاضر از نوع ابزارسازی و هنجاریابی بود که در سال 1۴۰۰

نیروی انسانی که بهطور مستقیم با خدمات گیرنده در ارتباط است،

انجام شد  .پژوهش در دو بخش کیفی و کمی انجام گرفت .در بخش

بسیار ضرورت دارد.

کیفی که به تهیه و تدوین پرسشنامه اختصاص یافت ،جامعٔه آماری

سالمت روان شامل حالتی از عملکرد موفق فرایندهای ذهنی،

شامل تمامی کتب ،مقاالت و پایاننامههای مرتبط با سالمت روان

فعالیتهای کارآمد ،روابط مؤثر و پربار با افراد ،توانایی سازگاری با

بهخصوص سالمت روان رانندگان بود .در گام دوم پس از مطالعٔه آنها،

تغییرات و منطبقشدن با شرایط مطلوب میشود ( .)۳تعریف اخیر

دادهها با روش تحلیل مضمون ۳ارزیابی شد و مؤلفههای سالمت روان

حاصل چهل سال تالش متخصصان بهمنظور عرضٔه تعریفی جامع از

مرتبط با رانندگان استخراج شد و این کار تاحد رسیدن به اشباع ادامه

سالمت روان است؛ اعتقاد بر این اسـت ،افرادی که از سالمت مطلـوب

یافت؛ بهطوریکه دیگر مضمون جدیدی یافت نشد .در گام سوم،

روانی بهره مند نیسـتند ،بـا قـرارگرفتن در جایگاه رانندگان شخصی یا

گویه های متناسب با هر مقوله طراحی شد .در این گام بانک سؤاالت

عمومی سالمت خود و دیگران را به مخاطره میاندازند ( .)۴در همین

تهیه شد که شصت گویه بود .برای نمرهدهی مقیاس طیف لیکرت

رابطه جسور دریافـت ،افرادی کـه راننـدگی پرخطـر انجـام مـیدهنـد،

ال موافقم ( ،)۵موافقم ( ،)۴خنثی (،)۳
پنجدرجهای بهصورت کام ا

بهاحتمال زیاد واجـد اخـتالالت روانشناختی و رفتاری دیگری نیز

ال مخالفم ( )1انتخاب شد .در گام بعدی ،مجدد
مخالفم ( )۲و کام ا

هستند ( .)۵نتیجهای که در تحقیق بالوز و همکاران نیز تکرار شد (.)۶

سؤاالت در جلسهای توسط پژوهشگران بررسی شد و گویههای با

ایورسن و رندمو دریافتند ،رانندگانی که نمـرٔه بـیشتری در ناهنجـاری،

مفاهیم شبیه بههم ،حذف شد .درنهایت نسخٔه اولیٔه پرسشنامٔه سالمت

بهعنوان یک مولفٔه سالمت روانی کسب میکنند ،بیشتر درگیـر راننـدگی

روان رانندگان تاکسیرانی آنالین ،با  ۵۴گویه تهیه شد.

پرخطر میشوند ،تعداد تصادفات بیشتری دارند یـا احتمـال

در بخش کمی پژوهش ،بررسی روایی و پایایی پرسشنامٔه سالمت

تصـادفکردن در آن ها بیشـتر است .ایـن رانندگان قانون انحراف را

روان رانندگان تاکسیرانی آنالین ،صورت گرفت .در این بخش ،جامعٔه

میپذیرنـد و از قانونشکنی ابایی ندارند و قانونمداری را هدف

آماری را رانندگان تاکسیهای آنالین در شهر تهران تشکیل دادند.

مشـخص خـود در نظر نمیگیرند (.)۷

باتوجه به اینکه این پرسشنامه دارای  ۵۴گویه بود ،تعداد نمونه در

باتوجه به مفهوم سالمت و بهزیستی بهعنوان جنبٔه مثبت ،سالمت

پژوهش حاضر تقریب ًا شش برابر تعداد سؤالها در نظر گرفته شد که با
احتساب ریزش نمونه ،تعداد چهارصد نفر انتخاب شدند .درنهایت

رابطه ،هنگام ایفای نقش رانندگی در تاکسیرانی آنالین ،فرد با شرایط

 ۳11پرسشنامٔه تکمیلشده بهدست آمد .حجم نمونه برای بررسی

پُرچالش و پیشبینینشدنی زیادی روبهرو خواهد شد و باید بتواند

ساختار عاملی (تحلیل عامل اکتشافی) ۶تا1۰برابر تعداد گویهها یا

فشارهای روانی را مدیریت کند و درمقایسه با مسافران با انعطاف

سؤالهای پرسشنامه است ( .)1۶شیؤه انتخاب نمونه بهصورت

بیشتری تفکر و رفتار کند .در دهٔه گذشته عالقٔه محققان بهسمت

دردسترس بود .همٔه رانندگان دارای گواهینامٔه رانندگی و دارای مدرک

مطالعات کیفیت زندگی و میزان برخورداری از سالمت اجتماعی

رسمی رانندگی تاکسیهای آنالین بهصورت بالقوه توانستند در مطالعه

افزایش یافته است ( .)۸در همین ارتباط ،کیس پس از معرفی مدل

شرکت کنند .ازطرفی ،رانندگانی که سواد خواندن و نوشتن نداشتند یا

جامع سالمت روان و تأ کید بر دو بُعد بهزیستی روانی و بیماری روانی،

دارای کمتر از یک سال سابقه بودند ،از گروه نمونه حذف شدند .پیش

مطالعات خود را بر یافتن شاخصهای مناسب برای بهزیستی متمرکز

از ارائٔه پرسشنامه به مشارکتکنندگان از همٔه آنها رضایتنامٔه آگاهانه

کرد ( )۹که صحت ،دقت و مناسببودن این شاخصها طی مطالعات
1.

Thematic Analysis

2.

۲

3.
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رویکردی است که امروزه مدنظر بسیاری از پژوهشگران است .در همین
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روشبررسی

دریافت شد؛ همچنین به آنها اطمینان داده شد که محرمانگی اطالعات

هشت گویه حذف شد و درنهایت  ۴۶گویه باقی ماند .برای بررسی

آنان حفظ میشود .آشکار است که مشارکتکنندگان برای ورود به

روایی سازه و تعیین ساختار عاملی پرسشنامٔه بررسیشده ،تحلیل

مطالعه و نیز ادامٔه آن کامالا آزاد بودند .در ادامه روایی محتوایی بررسی

عاملی اکتشاف ی ۳بهروش تحلیل مؤلفههای اصل ی 4با چرخش

شد .برای تعیین روایی محتوایی ،دو روش کیفی و کمی بهکار رفت.

واریمکس انجام گرفت  .در این تحلیل عوامل دارای مقادیر ویژه

ابتدا متخصصان براساس معیارهای رعایت دستور زبان ،استفاده از

بیشتر از  1بهعنوان عاملهای اصلی در نظر گرفته شد .همسانی درونی

کلمات مناسب و قرارگیری گویهها در جای مناسب خود ،بازخوردهای

بهشیؤه محاسبٔه ضریب آلفای کرونباخ روی  ۳11پرسشنامٔه

الزم را ارائه دادند که براساس آن اشکاالت اصالح شد ( .)1۷برای

تکمیلشده محاسبه شد .برای بررسی پایایی بهشیؤه بازآزمایی ،از تعداد

بررسی روایی محتوایی به شکل کمی ،دو ضریب نسبت روایی محتوا

پنجاه نفر از رانندگانی که در مرحلٔه قبل به پرسشنامه پاسخ دادند،

( 1)CVRو شاخص روایی محتوا ( ۲)CVIبهکار رفت .برای ارزیابی

خواسته شد بعد از دو هفته ،مجدد پرسشنامه را تکمیل کنند و با

نسبت روایی محتوا ،از هیئت خبرگان درخواست شد تا هر گویه را

استفاده از دادههای بهدستآمده ،ضریب بازآزمایی محاسبه شد .سطح

براساس طیف سهقسمتی «ضروری ،مفید ولی ضروری و غیرضروری»

معناداری آزمونها ۰٫۰۵ ،بود.

5

بررسی کنند .سپس براساس پاسخها نسبت روایی محتوا محاسبه شد.

۳

دامنٔه پذیرفتنی به تعداد هیئت خبرگان بستگی دارد که در مطالعٔه حاضر

6

یافتهها

در این پژوهش میانگین و انحراف معیار سن افراد  ۳۰٫۳±۴٫1سال بود

براساس قضاوت پانزده متخصص  ۰٫۴۹در نظر گرفته شد .به عبارت

که  1۹۰نفر (۶1٫۰۹درصد) از آنها متأهل بودند.

دیگر ،اگر مقدار  CVRمحاسبهشده برای هر گویه مساوی یا بیشتر از
 ۰٫۴۹باشد ،اعتبار محتوای آن تأیید میشود ( .)1۷در این گام نیز

جدول  .1نسبت روایی محتوای ( )CVRسؤاالت پرسشنامٔه سالمت روان رانندگان تاکسیرانی آنالین
سؤاالت

مقدار CVR

سؤاالت

مقدار CVR

سؤاالت

مقدار CVR

1

۰٫۷۳

1۹

۰٫۸۷

۳۷

۰٫۸۷

۳

۰٫۶۰

۲1

۰٫۴۶

۳۹

۰٫۶۰

۰٫۶۰

۴1

۲
۴
۵
۶
۷
۸
۹

۰٫۸۷
۰٫۸۷
۰٫۳۳
۰٫۳۳
۰٫۸۷
۰٫۴۶
۰٫۷۳

1۰
11

۰٫۸۷
۰٫۶۰

1۳

۰٫۸۷

1۲
1۴
1۵
1۶
1۷
1۸

۰٫۷۳
1

۲۰
۲۲
۲۴

۰٫۷۳

۲۵

۰٫۶۰

۲۶

۰٫۶۰

۲۷

۰٫۷۳

۲۸
۲۹

۰٫۳۳
۰٫۶۰

۳۰

۰٫۷۳

۳1

۰٫۶۰

۳۲

۰٫۷۳
۰٫۷۳

۳۵

۰٫۸۷

۰٫۸۷

۲۳

۳۳

۰٫۸۷

1

1

۳۴
۳۶

۳۸
۴۰

۰٫۷۳
۰٫۶۰

۴۳

۰٫۳۳

۴۴

۰٫۶۰

۴۵

۰٫۸۷

۴۶
۴۷

۰٫۷۳
۰٫۶۰

۴۸

۰٫۸۷

۴۹

۰٫۳۳

۵۰

۰٫۳۳
۰٫۶۰

۵۳

۰٫۸۷

۰٫۶۰

۴۲

۵1

۰٫۷۳

۰٫۸۷

۰٫۸۷
۰٫۶۰
۰٫۶۰

۵۲

۰٫۷۳
۰٫۸۷

۵۴

مربعات بارهای استخراجشده

مؤلفهها

نام مؤلفه

1

تحمل فشار روانی

۴

ارتباط مؤثر

۲
۳
۵
۶
۷

کنترل تکانه
ثبات عاطفی

واریانس کل

درصد واریانس

درصد واریانس تجمعی

۳٫۴۸

1۰٫۹۰

1۰٫۹۰

۲٫۳۶

۷٫۳۹

۳۸٫۷۶

۳٫۴۰
۳٫1۵

انعطافپذیری

۲٫۳۳

مدیریت خشم

1٫۸۷

وظیفهشناسی

1۰٫۶۲
۹٫۸۴
۷٫۲۸
۶٫۸۴

۲٫1۹

۵٫۸۶

۲1٫۵۲
۳1٫۳۷
۴۶٫۰۵
۵۲٫۸۶
۵۸٫۷۵

1.

4.

2.

5.

Principal Component Analysis
Varimax rotation
6. Eigenvalues

)Content Validity Ratio (CVR
)Content Validity Index (CVI
3. Exploratory factor analysis

۳
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جدول  .۲نتایج بررسی سهم واریانس هریک از عاملها در مدل هفتعاملی پرسشنامٔه سالمت روان رانندگان تاکسیرانی آنالین

جدول  .۳نتایج تحلیل مؤلفههای اصلی همراه با چرخش واریمکس دربارٔه بار عاملی سؤاالت پرسشنامٔه سالمت روان رانندگان تاکسیرانی آنالین
ردیف

سؤال

1

1

۳

۰٫۶۴

۳

1۷

۲
۴
۵
۶
۷
۸
۹

1۰

۰٫۶۲

۲۴

۰٫۵۹

۳1
۳۸
1۴
11
1۸

1۰
11

۲۵
۳۲

1۳

1۲

1۲
1۴
1۵
1۶
1۷
1۸
1۹
۲۰
۲1
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳1
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴1

۳

۰٫۶۰
۰٫۵۸
۰٫۵۸

۰٫۸۷
۰٫۸۵
۰٫۸۲
۰٫۸۲
۰٫۷۶
۰٫۶۹

1۹

۰٫۸۳
۰٫۷۷
۰٫۷۳

۲۶

۰٫۷1

۴۰

۰٫۵۹

۴۷
1
۴

۰٫۷۹
۰٫۶۶
۰٫۵۸

۲۲

۰٫۵۷
۰٫۵۷

۲۹
۳۶
۹

۰٫۸۲

1۶

۰٫۸۰

۳۰

۰٫۶۸

۰٫۷۳

۲۳

۰٫۶۳

۴۵

۰٫۵۷

۴۶

۰٫۵۶

۵۳
1۳
۲۰

۰٫۸1
۰٫۷۲
۰٫۷1

۲۷

۰٫۶۰
۰٫۶۰

۳۴
۴1

۰٫۵۷

۴۸
۷

۰٫۷۹

۳۵

۰٫۷1

۵1

۰٫۶۶

۰٫۷۰

۴۲

۰٫۶۳

۵۲

۰٫۶۰

۵۴

همچنین  ۶۰نفر (1۹٫۲۹درصد) تحصیالت راهنمایی ۸۷ ،نفر

داشت .شاخص روایی محتوا ( )CVIنیز برابر با  ۰٫۷۰برآورد شد که

(۲۷٫۹۸درصد) دبیرستانی و  1۶۴نفر (۵۲٫۷۳درصد) سطح

مقدار پذیرفتنی بود.

تحصیالت بیشتر از دیپلم داشتند .در بررسی نسبت روایی محتوا

بهمنظور بررسی روایی سازٔه پرسشنامه ،از تحلیل عاملی اکتشافی

( )CVRبراساس نظر پانزده نفر از متخصصان ،نتایج بهشرح زیر است

استفاده شد .نتایج نشان داد ،باتوجه به مقدار  1KMOبرابر با

(جدول  .)1در مرحلٔه نسبت روایی محتوا ( ،)CVRسؤاالت ،۶ ،۵

 ،۰٫۹1۸کفایت نمونهگیری برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی وجود

 ۴۳ ،۳۳ ،۲۸ ،۲1 ،۸و  ۴۹از نظر متخصصان ،ضرورت طرح در

داشت .همچنین ازآنجاکه سطح معناداری آزمون بارتل ت ۲برابر با

پرسشنامٔه سالمت روان رانندگان تاکسیرانی آنالین را نداشتند .نسبت

 ۰٫۰۰1و کمتر از  ۰٫۰۵بود ،نتیجه گرفته میشود بین سؤاالت

روایی محتوا برای  ۴۶سؤال پرسشنامه در دامنٔه ۰٫۶۰تا1درصد قرار

همبستگی وجود داشت؛ ازاینرو ادامه و استفاده از سایر مراحل تحلیل

1.

2.

Kaiser-Meyer-Olkin

Bartlett

۴
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۴۰

۳۹

۲

۴

۵

۶

۷

عاملی جایز بود .در گام اول ،بررسی اشتراکات متغیرها صورت گرفت.

شده است .علت قرارگیری هر گویه در هر عامل ،ضریب همبستگی آن

در تحلیل حاضر مالک واریانس عامل مشترک  ۰٫۰۵تعیین شد؛

گویه است که محل قرارگیری آن را در عامل خاص تعیین میکند .در

بنابراین سؤاالت  ۴۴ ،۳۷ ،1۵ ،۲و  ۵۰حذف شدند و از  ۴۶سؤال،

این پژوهش ،حداقل و حداکثر بار عاملی برای تأیید و قرارگیری گویه

 ۴1سؤال پذیرفته شد .مقدار واریانس پیشبینیشدٔه متغیرها توسط

در هر عامل ،داشتن ضریب همبستگی در محدودٔه بین ۰٫۰۵تا 1است.

عاملها در جدول  ،۲نشاندهندٔه پیشگویی این مدل در هفت عامل

در ادامه برای ارزیابی همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای

بود که مجموع درصد واریانس تجمعی عاملها برابر با ۵۸٫۷۵درصد

کرونباخ و به منظور ارزیابی پایایی ،از روش بازآزمایی (بهمدت دو

برآورد شد.

هفته) استفاده شد (جدول .)۴

براساس نتایج جدول  ۳میتوان گفت ،باتوجه به بار عاملی سؤاالت،

پس از بررسی سهم واریانسهای هریک از عاملها ،از روش چرخش

برای عامل تحمل فشار روانی شش سؤال ،عامل کنترل تکانش شش

واریمکس استفاده شد .نتایج تحلیل مؤلفههای اصلی با چرخش

سؤال ،عامل ثبات عاطفی پنج سؤال ،عامل ارتباط مؤثر پنج سؤال،

واریمکس دربارٔه بار عاملی سؤاالت پرسشنامٔه سالمت روان رانندگان

عامل انعطافپذیری هفت سؤال ،عامل وظیفهشناسی شش سؤال و

تاکسیرانی آنالین در جدول  ۳ارائه شده است.

عامل مدیریت خشم شش سؤال مشخص میشود .سؤاالت پرسشنامٔه
سالمت روان رانندگان تاکسی رانی آنالین در پیوست این مقاله ارائه
جدول  .۴ضرایب آلفای کرونباخ و بازآزمایی پرسشنامٔه سالمت روان رانندگان تاکسیرانی آنالین
ضرایب پایایی

تحمل فشار روانی

کنترل تکانه

ثبات عاطفی

ارتباط مؤثر

انعطافپذیری

وظیفهشناسی

مدیریت خشم

کل پرسشنامه

ضریب آلفای کرونباخ

۰٫۸۳

۰٫۹۰

۰٫۸۸

۰٫۸۷

۰٫۸۸

۰٫۸۳

۰٫۹۰

۰٫۸۵

ضریب بازآزمایی

۰٫۷۶

تعداد آزمودنی
تعداد آزمودنی

 ۳11نفر

 ۳11نفر

 ۳11نفر

 ۳11نفر

 ۳11نفر

 ۳11نفر

 ۳11نفر

 ۳11نفر

 ۵۰نفر

 ۵۰نفر

 ۵۰نفر

 ۵۰نفر

 ۵۰نفر

 ۵۰نفر

 ۵۰نفر

 ۵۰نفر

۰٫۷۷

۰٫۶۹

۰٫۷۹

۰٫۸۴

۰٫۷۲

۰٫۷۶

۰٫۶۶

نتایج بیانگر آن بود که ضریب آلفای کرونباخ برای سؤاالت در دامنٔه

میشود ( .)1۸میانگین CVRهای بهدستآمده از نظرات کارشناسان

۰٫۷1تا ۰٫۸۸و برای خردهمقیاسها در دامنٔه ۰٫۸۳تا ۰٫۹۰و برای کل

(همان  )CVIدر مطالعٔه حاضر برابر با  ۰٫۷۰بود .کسب این نتیجه

پرسشنامه برابر با  ۰٫۸۵بود .ضریب بازآزمایی نیز برای خردهمقیاسها

بیانگر روایی محتوای زیاد پرسشنامٔه پژوهش حاضر است.

در دامنٔه ۰٫۶۹تا ۰٫۸۴قرار داشت و ضریب بازآزمایی کل پرسشنامه

یکی از مؤلفههای کشفشده در پرسشنامٔه سالمت روان رانندگان

برابر با  ۰٫۶۶بهدست آمد.

تاکسیرانی آنالین ،تحمل فشار روانی بود .همسو با این یافته ،جی و

4

همکاران معتقد هستند ،تحمل فشار روانی بهمعنای توانایی مقاومت و

بحث

تحمل دربرابر وقایع زیانآور و موقعیتهای تنشزا بدون برخورداری

پژوهش حاضر با هدف طراحی و بررسی ویژگیهای روانسنجی

از احساس شکست ،آن هم ازطریق رویارویی مثبت و فعاالنه است.

پرسشنامٔه سالمت روان رانندگان تاکسیرانی آنالین صورت گرفت.

آنها اعتقاد دارند ،این متغیر دارای نقش مهمی در رانندگی است (.)1۹

این مطالعه روی  ۳11نفر از رانندگان تاکسی آنالین در شهر تهران

همچنین یافتههای پژوهش ریمینی-دورینگ و همکاران نشان داد،

انجام شد و براساس یافتههای حاصل از تجزیهوتحلیل متخصصان،

فشار روانی نقش مهمی در عملکرد رانندگی و میزان تصادفات دارد

پرسشنامٔه سالمت روان رانندگان تاکسیرانی آنالین از روایی محتوایی

( .)۲۰مؤلفٔه دیگر کنترل تکانه بود .پژوهشگران معتقد هستند ،این

پذیرفتنی برخوردار بود .نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی بیانگر

متغیر در سنجش سالمت روان رانندگان نقش پررنگی دارد و

وجود هفت عامل در پرسشنامه بود که شامل تحمل فشار روانی ،کنترل
تکانه ،ثبات عاطفی ،ارتباط مؤثر ،انعطافپذیری ،وظیفهشناسی و

ویژگیهایی است که بهطور مؤثر باعث بروز رفتارهای پرخطر و

مدیریت خشم است .مالکهای اعتبار بررسیشده در پرسشنامٔه

درنتیجه افزایش ناامنیهای ترافیکی میشود ( .)۲1،۲۲مؤلفٔه

پژوهش حاضر ،ضریب آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایی بود که اعتبار

کشفشدٔه دیگر ثبات عاطفی بود؛ در این راستا میتوان پژوهشهای

نسبتاً زیاد ابزار حاضر را نشان داد .همچنین بیانگر ثبات و پایایی ابزار

حسین و همکاران ( ،)۲۳ونگ و همکاران ( )۲۴و گادبویز و دوگان

مدنظر در سنجش سالمت روان بود.

( )۲۵را نام برد که بر اهمیت ثبات عاطفی در رانندگی اشاره میکنند.

بهمنظور بررسی روایی محتوایی پرسشنامٔه سالمت روان رانندگان

در دستهبندی کلی ،میتوان این سه مؤلفٔه کشفشده را بهصورت

تاکسیرانی آنالین از  CVRو  CVIاستفاده شد .یکی از مزیتهای

مهارتهای فردی نامگذاری کرد.

روش تعیین روایی محتوایی با استفاده از  CVRو  CVIآن است که

چهار متغیر کشفشدٔه دیگر را میتوان در دستٔه مهارتهای بینفردی

روایی محتوایی را بهصورت کمّی اندازهگیری میکند .پالیت و همکاران

قرار داد و شامل ارتباط مؤثر ،انعطافپذیری ،وظیفهشناسی و مدیریت

با مقایسٔه روشهای مختلف تعیین روایی محتوا نشان دادند ،محاسبٔه

خشم میشود .ارتباط مؤثر بهعنوان زیرمجموعهای از سالمت روان با

 CVRدرمقایسه با دیگر روشها ،از مزایای بیشتری برخوردار است؛

رفتارهای پُرخطر در رانندگی مرتبط است ( .)۲۶در شغل تاکسیرانی

بهطوریکه سادگی و مفهومبودن این روش از مزایای مهمتر آن محسوب

۵
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کنترلنکردن تکانه و انجام رفتارهای ناگهانی در حین رانندگی یکی از

آنالین ،برقراری روابط بینفردی مناسب بسیار تعیینکننده است و نوع

دارد پرسشنامٔه سالمت روان رانندگان تاکسیرانی آنالین در

گفتار و برخورد راننده بر تجربٔه مسافر تأثیر مستقیم خواهد گذاشت؛

محیطهای مختلف و در جوامع مختلف اعتباریابی شود تا بتوان از آن

بنابراین ضروری است که برای این ویژگی رفتاری رانندگان سنجش

بهشکل مطمئنتری استفاده کرد .باتوجه به نتایج بهدستآمده ،به

صورت گیرد .انعطافپذیری از دیگر مؤلفههای کشفشده بود و

متخصصان حوزٔه توانبخشی ،روانشناسان و روانپزشکان پیشنهاد

بهعنوان آگاهی فرد از انتخابها و گزینـههـای جایگزیـن و مناسـب در

میشود ،با اندازهگیری سالمت روان در گروههای مختلف (بهویژه در

هـر موقعیـت و همچنیـن تمایل به سـازگاری با موقعیت تعریف میشود

رانندگان تاکسی آنالین) و اقدام برای تدوین ،اجرا و بررسی نتایج

( .)۲۷این متغیر در کاهش رفتارهای پرخطر افـراد نقـش دارد (.)۲۸

مداخالت درمانی ،زمینههای الزم را برای بهبود فراهم آورند و

وظیفهشناسی متغیر بااهمیت بعدی بود و مشخص شده است که بین

بدینطریق ،در راه کاهش هزینههای فرد و جامعه مفید واقع شوند.

رفتار رانندگی و وظیفهشناسی رابطه معکوس وجود دارد؛ یعنی هرچه

۵

ویژگی وظیفهشناسی در افراد بیشتر باشد ،احتمال انجامدادن رفتار

نتیجهگیری

براساس نتایج این پژوهش نتیجه گرفته میشود که نسخٔه فارسی

پرخطر رانندگی کمتر میشود ( .)۲۹مدیریت خشم نیز از مؤلفههای

پرسشنامٔه سالمت روان رانندگان تاکسیرانی آنالین ،از روایی و پایایی

مهم کشفشده بود .شرکتهای تاکسیرانی آنالین نیازمند توانایی

مطلوبی برخوردار است و پیشنهاد میشود پژوهشگران از این ابزار در

برقراری ارتباط مؤثر رانندگان با مسافران هستند و رفتارهای

پژوهشها با گروههای دیگر استفاده کنند.

پرخاشگرانه در رانندگان ،زمینٔه تجربه منفی و احساس ناامنی بیشتر
مسافران را در پی خواهد داشت (.)۳۰

6

ازطرفی ،تکرارپذیری یا قابلیت اعتماد نمرات بهدستآمده از یک ابزار

تشکر و قدردانی

محققان الزم میدانند از همکاری تمامی شرکتکنندگان در تحقیق

سنجش ،همواره از ویژگیهای مهمتر آن ابزار است که کاربرد مطمئن

نهایت تشکر و قدردانی خود را اعالم کنند.

آن را در محیط بالینی و پژوهشی امکانپذیر میکند .در این راستا،

۷

ضریب آلفای کرونباخ ،آمارهای شناختهشده برای ارزیابی پایایی و

بیانیهها

تأییدیٔه اخالقی و رضایتنامه از شرکتکنندگان

همسانی درونی یک ابزار اندازهگیری است و پژوهشگران متعددی در

بهمنظور رعایت اصول اخالقی پژوهش ،در ابتدای متن سؤاالت ،هدف

دنیا ،از این شیوه برای بررسی همسانی درونی استفاده میکنند .در این

پژوهش و اطمیناندهی دربارٔه محرمانهماندن اطالعات شرکتکنندگان،

راستا ،ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برای پرسشنامٔه

در قالب متنی تکمیلی اعالم شد و شرکتکنندگان بعد از مطالعٔه متن

سالمت روان رانندگان تاکسیرانی آنالین برابر با  ۰٫۸۵برآورد شد که

بهطور آگاهانه پرسشنامه را تکمیل کردند.

این مقدار ،بیانگر همسانی درونی پذیرفتنی پرسشنامه است .همچنین

رضایت برای انتشار

نتایج حاصل از بررسی پایایی بهشیؤه بازآزمایی حکایت از تکرارپذیری

این امر غیرقابل اجرا است.

پرسشنامٔه سالمت روان رانندگان تاکسیرانی آنالین دارد.

در دسترس بودن دادهها و مواد

پژوهش حاضر از این نظر که ازطریق بررسی و تأیید ویژگیهای

دادههای این پژوهش ازطریق ارتباط با نویسندٔه مقاله با رایانامٔه

روانسنجی پرسشنامٔه سالمت روان رانندگان تاکسیرانی آنالین،

 alifarahani23@gmail.comدردسترس است.

توانست مفاهیم سنجش متغیر سالمت روان را در رانندگان تاکسی

تضاد منافع

آنالین ،برای اولینبار در جامعٔه ایرانی عملیاتی کند ،حائز اهمیت است.

نویسندگان اعالم میکنند که هیچگونه تضاد منافعی ندارند.

اهمیت دیگر این پژوهش ،با توجه به مفاهیم خردهمقیاسهای

منابع مالی

پرسشنامٔه سالمت روان رانندگان تاکسیرانی آنالین آشکار میشود که

اعتبار برای انجام این پژوهش از منابع مالی شخصی تأمین شده است.

هر کدام در تحقیقات مرتبط با سالمت روان در رانندگان به اثبات
رسیده است.

نویسندگان اول و دوم ایدهپردازی و کمک به نگارش فنی مقاله و پاسخ

از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به محدودبودن جامعٔه آماری

به اصالحات را انجام دادند .کمک به فرایند اجرا و ویراستاری ادبی

اشاره کرد که تعمیمپذیری نتایج را به سایر جمعیتهای آماری

مقاله و تجزیهوتحلیل آماری بر عهدٔه نویسندگان سوم و چهارم بود.

بهخصوص جمعیتهای بالینی با محدودیت مواجه میسازد .ضرورت
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