
Background and Objectives: Accurate measurement of the employees’ sat-
isfaction with their office chairs can provide valid feedback on the chair design 
quality for the manufacturers and researchers. This study aims to design a valid and 
psychometrically evaluated questionnaire for measuring satisfaction with office 
chairs.

Methods: Through studying the two main documents about chair ergonomics in-
cluding Iranian office chair standard No. 11388-1 and a valid Persian questionnaire 
on satisfaction with educational chairs (Mirmohammadi et al.), the initial 39-item 
office chair satisfaction questionnaire has been developed. Then face and content 
validity of the questionnaire have been checked out using qualitative and quantita-
tive approach. Quantitative face validity was analyzed using impact score method. 
Content Validity Index (CVI) and Content Validity Ratio (CVR) have been used 
for quantitative content validity analysis. In order to analyze the questionnaire’s re-
liability, two methods including the internal consistency and constancy have been 
applied. To measure the internal consistency, α-Cronbach (alpha coefficient) and to 
evaluate constancy (test-retest) have been employed. Also, the receiver operating 
characteristic (ROC) curve was utilized for specifying its sensitivity, specificity, 
and cut-off point. The data was analyzed by SPSS 21 and Stata V.14

Results: Mean (CVR) and (CVI) of final questionnaire have been calculated 
as 0.93 and 0.95, respectively. Questionnaire’s α-Cronbach coefficient has been 
gained 0.8. Kappa coefficient (for inter-rater agreement) has showed high score 
(0.91) in the test-retest results, indicating high correlation and good constancy of 
the questionnaire. In the ROC, the cut-off point was reported as 75.5 with the sen-
sitivity and specificity of 86.2 and 100, respectively, and area under the ROC curve 
at this cut-off point was 0.96.

Conclusion: The final 34-item questionnaire has exhibited acceptable reliabili-
ty and validity for measuring satisfaction level of office chairs.
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پرسشنامه1براي1تعیین1روایی1صوری1کمی1در1اختیار1بیست1
از1 هریک1 می1بایست1 صندلی1ها1 کاربران1 گرفت.1 قرار1 کاربر1
پنج1قسمتی1 لیکرتی1 طیف1 در1 اهمیت،1 نظر1 از1 را1 پرسش1ها1
کاماًل1مهم1)امتیاز51(،1مهم1)امتیاز41(،1نسبتأ1مهم1)امتیاز31(،1
اندکی1مهم1)امتیاز21(1و1اصاًل1مهم1نیست1)امتیاز11(1ارزیابی1
می1کردند.1پس1از1تکمیل1پرسشنامه1ها،1نمرة1آیتم1هر1پرسش1
با1استفاده1از1رابطة1تأثیر1آیتم1محاسبه1شد.1محاسبة1نمرة1تأثیر1

هر1پرسش1با1توجه1به1رابطة111صورت1گرفت:

1.Impact score
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رابطة11:
فراوانی1×1اهمیت1=1نمرة1تأثیر
اهمیت:1میانگین1نمرة1کل1افراد1به1اهمیت

فراوانی:1درصد1افرادی1که1امتیاز141و151به1پرسش1داده1اند.
اگر1نمرة1تأثیر1از11/51بیشتر1شود،1پرسش1برای1تحلیل1های1

بعدی1مناسب1است1]19[.

ب- تعیین روایی محتوای پرسشنامة رضایتمندی 
از صندلی اداری

ب-1- تعیین نسبت روایی محتوا
به1منظور1بررسی1روایی1محتوای1کیفی،1پرسشنامه1در1اختیار1
1۹متخصص1ارگونومی1و1بهداشت1حرفه1ای1با1حداقل151سال1
سابقة1کاری1قرار1گرفت1و1نظرات1آنها1دربارة1مواردی1از1قبیل1
رعایت1دستور1زبان1فارسی،1استفاده1از1کلمات1مناسب،1اهمیت1
آیتم1ها1و1قرارگرفتن1آیتم1ها1در1جای1مناسب1بیان1شد.1سپس1
با1مشاورة1اعضای1تیم1پژوهش،1تغییرات1مدنظر1در1ابزار1صورت1
گرفت.1به1منظور1ارزیابی1روایی1محتوای1کمی1و1براي1اطمینان1
از1انتخاب1صحیح1ترین1و1مهم1ترین1محتوا1)ضرورت1پرسش(1از1
نسبت1روایی1محتوا1استفاده1شد.1بدین1منظور1پرسشنامه1در1
اختیار1متخصصان1ارگونومی1و1بهداشت1حرفه1ای1قرار1گرفت1و1
از1آنان1خواسته1شد1تا1هریک1از1پرسش1هاي1پرسشنامه1را1از1
نظر1معیار1ضرورت1در1سه1طیف1«ضروری1است»،1«ضروری1
کردند.1 ارزیابی1 ندارد»1 «ضرورتی1 و1 است»1 مفید1 اما1 نیست،1
پاسخ1ها1براساس1رابطة1نسبت1روایی1محتوا1)رابطة21(1محاسبه1

شدند.
رابطة1:21

یا1 را1ضروری1 نظر1 ارزیابانی1که1پرسش1مورد1 تعداد1 1=1ne
سودمند1می1دانند.

N=1تعداد1کل1ارزیابان1که1یک1پرسش1را1بررسی1کرده1اند.

ب-2- تعیین شاخص روایی محتوا
برای1محاسبة1شاخص1روایی1محتوا،1پرسشنامه1در1اختیار1
پانل1۹1نفره1از1متخصصان1مذکور1قرار1گرفت1و1از1آنان1خواسته1
لیکرتی1 )طیف1 معیار1 سه1 نظر1 از1 را1 پرسش1ها1 از1 هریک1 شد1

چهار1قسمتی(1زیر1ارزیابي1کنند:
1،2 مرتبط:1 حدودی1 تا1 1،1 )غیرمرتبط:1 مربوط1بودن1 1.1 1

مرتبط:131و1کاماًل1مرتبط:41(؛1
و1 ساده1 نسبتا1ً 1،1 نیست:1 گویا1 و1 )ساده1 ساده1بودن1 1.2
گویاست:1،21ساده1و1گویاست:131و1کاماًل1ساده1و1گویاست:41(؛
1،2 است:1 واضح1 نسبتا1ً 1،1 نیست:1 )واضح1 واضح1بودن1 1.3

واضح1است:131و1کاماًل1واضح1است:41(.1

در1انتها1شاخص1روایی1محتوا1از1رابطة131محاسبه1شد1]20[.
رابطة1:31

1
اگر1نمرة1شاخص1روایی1محتوا1باالتر1از10/۷۹1برآورد1شود،1
پرسش1مربوط1مناسب1تشخیص1داده1می1شود.1نمرة1شاخص1
به1 و1 است1 سؤال1برانگیز1 1،0/۷۹ تا1 10/۷0 بین1 محتوا1 روایی1
اصالح1و1بازنگری1نیاز1دارد.1نمرة1شاخص1روایی1محتواي1کمتر1

از1،0/۷01پذیرفته1نیست1و1پرسش1مربوط1باید1حذف1شود.

از  رضایتمندی  پرسشنامة  پایایی  تعیین  ج- 
صندلی اداری

ج-1- تعیین ثبات درونی پرسشنامه
درونی1 ثبات1 دو1روش1 به1کمک1 پرسشنامه1 پایایی1 تعیین1
)Internal1Consistency(1و1ثبات1بیرونی1)Stability(1صورت1
آلفای1 پرسشنامة1 از1 درونی1 ثبات1 اندازه1گیری1 برای1 گرفت.1
کرونباخ1 آلفای1 ضریب1 شد.1 استفاده1 آلفا(1 )ضریب1 کرونباخ1
باالتر1از10/۷1بدین1معناست1که1پرسشنامه1پایایی1قابل1قبولی1
دارد.1محمدبیگی1در1سال1،20031مقدار1آلفای1بیش1از10/۹1را1
عالی،0/81-10/۹را1خوب،0/۷1-10/8را1قابل1قبول،0/61-10/۷را1
قابل1بحث،0/51-10/6را1ضعیف1و1کمتر1از10/51را1غیرقابل1قبول1
محاسبه1 14 رابطة1 از1 کرونباخ1 آلفای1 1.]21-19[ کرد1 معرفی1

می1شود:
رابطة41:

k:1تعداد1آیتم1های1ابزار

i11واریانس1آیتم:Si2

St21:1واریانس1کل1ابزار1یا1تست1که1از1مجموع1کل1آیتم1ها1
به1دست1می1آید.

ج-2- تعیین ثبات بیرونی پرسشنامه
آزمون1 از1 پرسشنامه1 بیرونی1 ثبات1 تعیین1 به1منظور1
انجام1دادن1 براي1 شد.1 استفاده1 )آزمون-بازآمون(1 تکرارپذیری1
این1آزمون،1پرسشنامة1طراحی1شده1پس1از1سه1هفته1بار1دیگر1
از1 پس1 گرفت.1 قرار1 اداری1 صندلی1های1 کاربر1 1۷0 اختیار1 در1
شاخص1 از1 صندلی1ها،1 کاربران1 سوي1 از1 پرسشنامه1 تکمیل1
کاپای1وزنی1برای1سنجش1توافق1درونی1کاربران1استفاده1شد1

.]22[

د- نمره گذاری پرسشنامة رضایتمندی از صندلی 
اداری

هر1 برای1 که1 شد1 نمره1گذاری1 ترتیب1 بدین1 پرسشنامه1
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پرسش1سه1گزینة1بلی،1گاهی1و1خیر1در1نظر1گرفته1شد.1سپس1
11 امتیاز1 خیر،1 و1 12 امتیاز1 گاهی،1 1،3 امتیاز1 بلی،1 گزینة1 به1
داده1شد.1امتیازگذاری1پرسش1هاي22-1۷-12-11-10-81-
26-134به1دلیل1منفی1بودن1ماهیت1پرسش،1به1صورت1معکوس1
داده1 13 امتیاز1 خیر،1 و1 12 امتیاز1 گاهی،1 1،1 امتیاز1 بلی،1 یعنی1
تعداد1 نمرة1پرسشنامه1که1حاصلضرب1 شد.1همچنین1حداقل1
پرسش1هاي1پرسشنامه1در1عدد111)کمترین1امتیاز1پرسشنامه(1
و1حداکثر1نمرة1پرسشنامه1که1حاصلضرب1تعداد1پرسش1هاي1
امتیاز1پرسشنامه(1است1نیز1 پرسشنامه1در1عدد131)بیشترین1
تعویض1 به1 نیازی1 )آیا1 کلی1 پرسش1 انتها1 در1 شد.1 محاسبه1
صندلی1خود1دارید؟(1به1عنوان1پرسش1مبنا1در1نظر1گرفته1شد1
نمرات1 برای1مجموع1کل1 برش1 نقطة1 آن1محاسبة1 براساس1 و1
گیرنده1 عملیاتی1 مشخصة1 منحنی1 از1 استفاده1 با1 پرسشنامه1
صورت1 1)Receiver1 Operating1 Characteristic;1 ROC(
1۹5 اطمینان1 حدود1 و1 منحنی1 زیر1 سطح1 همچنین1 گرفت.1
1)Specificity(11و1ویژگی)Sensitivity(1درصد1آن،1حساسیت

نقطة1برش1به1دست1آمده1گزارش1شد.
پرسشنامة1 روان1سنجی،1 مراحل1 پایان1 از1 پس1 و1 انتها1 در1
رضایتمندی1از1صندلی1اداری1در1اختیار1۷01کاربر1صندلی1های1
اداری1قرار1گرفت.1سپس1داده1های1جمع1آوری1شده1برای1انجام1

آنالیزهای1بعدی1در1نرم1افزار1SPSS1نسخه1211وارد1شد.

یافته ها
در1مطالعة1حاضر،1میانگین1و1انحراف1از1معیار1سن1و1سابقة1
کار1اعضای1پانل1تخصصی1خبرگان1براي1بررسی1روایی1صوری1
صندلی1 از1 رضایتمندی1 پرسشنامة1 محتواي1 روایی1 و1 کیفی1
میانگین1 و1 18/111)2/8۹( و1 13۷/881)2/20( به1ترتیب1 اداری1
و1انحراف1از1معیار1سن1و1سابقة1کار1کارشناسان1بررسی1کنندة1

پایایی1)5/15(136/381و1)4/45(110/101گزارش1شد.
حرفه1ای1 بهداشت1 و1 نفر(1 14( ارگونومی1 متخصصان1 پانل1
نگارش،1 در1 تغییراتی1 اعمال1 و1 پرسشنامه1 بررسی1 با1 نفر(1 15(
اداری1 صندلی1 از1 رضایتمندی1 ارزیابی1 برای1 را1 پرسش1هایي1
نمرة1 محاسبة1 نتایج1 1،3 جدول1 در1 کردند.1 ارزیابی1 مناسب1
تأثیر1پرسشنامه،1نسبت1روایی1محتوا1و1شاخص1روایی1محتوا1
آمده1است.1پرسشنامة1اولیه13۹1پرسش1داشت،1اما1در1مرحلة1
روایی1صوری1کمی،1با1مشورت1تیم1پژوهش،151پرسش1انتهایی1
به1دلیل1نمرة1تأثیر1کمتر1از11/51از1فرایند1بررسی1روایی1محتوا1
صندلی1 از1 رضایتمندی1 سؤالي1 134 پرسشنامة1 شدند.1 حذف1
اداری1تأیید1شد.1در1جدول1،11نتایج1بررسی1نمرة1تأثیر،1نسبت1
آمده1 محتوا1 روایی1 شاخص1 و1 الوشه1 روش1 به1 محتوا1 روایی1

است.

جدول 1. نتایج بررسی نمرۀ تأثیر، نسبت روایی محتوا به روش الوشه و شاخص روایی محتوا

ف
CVRCVIپرسشردی

ساده بودن
CVI

واضح بودن
CVI

مرتبط بودن
 Impact

score

1
نشیمنگاه1صندلی1راحت1احساس1می1شود1و1با1ابعاد1بدنی1من1متناسب1

است
0/۷80/8۹0/8۹13/61

0/۷80/8۹0/8۹0/8۹4/23عرض1نشیمنگاه1صندلی1برای1من1مناسب1است2

11113/61ارتفاع1نشیمنگاه1صندلی1قابل1تنظیم1است3

0/۷810/8۹0/8۹3/56شیب1)زاویه(1نشیمنگاه1قابل1تنظیم1است4

0/۷80/8۹0/8۹0/8۹4/23طول1نشیمنگاه1قابلیت1جلو1و1عقب1رفتن1را1دارد5

0/۷80/8۹112/35طول1نشیمنگاه1صندلی1برای1من1مناسب1است6

۷
لبة1جلویی1نشیمنگاه1صندلی1آبشاری1شکل1)گرد1و1خمیده1به1جلو(1

است
0/۷80/8۹0/880/8۹3/18

8
پس1از1مدتی1نشستن1روی1صندلی1احساس1تعریق1در1قسمت1ران1ها1

و1پاها1می1کنم
110/8۹14/23

۹
جنس1نشیمنگاه1صندلی1به1گونه1ای1است1که1هنگام1نشستن1مقداری1
به1داخل1برود1تا1فشار1وزن1بر1قسمت1های1مختلف1صندلی1تقسیم1شود

10/8۹0/8۹13/86

110/8۹0/8۹2/3۷هنگام1نشستن1روی1صندلی1سر1می1خورم10

11
هنگام1نشستن1روی1صندلی1و1پس1از1یک1الی1دو1ساعت،1در1قسمت1
پایین1تنه1)باسن،1ران1ها1و1ساق1پا(،1احساس1بی1حسی1)خواب1رفتن(1

می1کنم
0/۷81113/56
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12
هنگام1استفاده1از1صندلی1و1پس1از1یک1الی1دو1ساعت،1در1قسمت1
باالتنه11)گردن،1کتف،1شانه1و1کمر(،1احساس1بی1حسی1)خواب1رفتن(1

می1کنم
0/۷8110/8۹4/۹

1110/8۹5پهنای1پشتی1صندلی1برای1من1مناسب1است13

11114/۹5پشتی1صندلی1به1خوبی1گودی1کمر1من1را1پر1می1کند14

10/8۹0/8۹0/8۹4/85طول1تکیه1گاه1)پشتی(1صندلی1به1اندازة1کافی1بلند1است15

11114/۷5پشتی1صندلی1من1تکیه1گاهی1برای1استراحت1گردن1و1سر1دارد16

1۷
پس1از1مدتی1نشستن1روی1صندلی،1احساس1تعریق1در1ناحیة1کمر1

می1کنم
10/8۹0/8۹14/18

18
پشتی1صندلی1حالت1ارتجاعی1)قابلیت1حرکت1رفت1و1برگشت1

هماهنگ1با1حرکت1اندام1پشت(1دارد
110/8۹0/8۹4/41

1۹
دسته1های1صندلی1من1قابلیت1جداشدن1را1دارند1)با1دست1یا1ابزار1

ساده(
1110/8۹1/۹6

11112/6ارتفاع1دسته1های1صندلی1من1قابل1تنظیم1هستند20

11111/6جنس1روکش1دستة1صندلی1من1مناسب1است21

22
طول1دسته1های1صندلی1من1مانع1از1نزدیک1شدن1به1میز1کار1و1ایجاد1

فاصلة1مناسب1می1شود
1110/884/8

23
تجهیزات1و1اهرم1های1مرتبط1با1تنظیمات1صندلی1من1به1راحتی1و1با1

نیروی1کم1قابل1اعمال1است
0/۷80/8۹0/8۹13/26

24
اهرم1ها1یا1دکمه1های1مربوط1به1تنظیمات1صندلی1من،1در1حالتی1که1

نشسته1ام1قابل1دسترسی1هستند
10/8۹0/8۹12/28

25
تجهیزات1و1اهرم1های1مرتبط1با1تنظیمات1صندلی1من،1به1صورت1

ناخواسته1عمل1نمی1کند
0/۷80/8۹0/8۹0/8۹1/68

26
اجزاي1صندلی1من1)لبه1ها،1اهرم1تنظیمات1و...(1خشن،1زبر1یا1تیز1

هستند
10/8۹10/8۹3/۷8

11111/88حرکت1و1جابه1جایی1صندلی1من1به1راحتی1انجام1می1شود.2۷

11111/88صندلی1من،1هنگام1نشستن1تعادل1کافی1دارد28

1110/8۹5صندلی1من1پایه1های1چرخ1دار1دارد2۹

1110/8۹5صندلی1من151چرخ1دارد30

1110/8۹4/۷5حرکت1چرخ1های1صندلی1من1روان1و1بدون1سروصداست31

11112/16چرخ1های1صندلی1من1ترمزي1برای1قفل1کردن1دارد32

11111/6۷چرخ1های1صندلی1من،1با1جنس1کف1محیط1کار1متناسب1هستند33

1110/8۹4/۷5نیازی1به1تعویض1صندلی1خود1ندارم34

35
روکش1پشتی1و1نشیمنگاه1صندلی1من،1قابلیت1جابه1جایی1هوا1را1دارد1

)سریع1عرق1نمی1کند(
0/050/8۹0/8۹0/621/1

ف
CVRCVIپرسشردی

ساده بودن
CVI

واضح بودن
CVI

مرتبط بودن
 Impact

score
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براساس1حداقل1مقادیر1نسبت1روایی1محتوا1به1روش1الوشة1
حداقل1 باشد،1 نفر1 18 پرسش1 یک1 ارزیابان1 تعداد1 که1 زمانی1
پژوهش1 در1 است.1 10/۷5 پرسش1 آن1 محتوای1 روایی1 نسبت1
ارزیابی1 را1 آن1 متخصص1 18 که1 پرسش1هایي1 برای1 حاضر،1
کرده1اند،1مقادیر1حداقل1نسبت1روایی1محتوا10/۷81برآورد1شد1
که1مناسب1است.1همچنین1زمانی1که1۹1متخصص،1پرسشي1
مقدار1 الوشه1 براساس1جدول1 کنند،1 ارزیابی1 را1 پرسشنامه1 از1
پژوهش1 در1 است.1 10/۷8 آن1 محتوای1 روایی1 نسبت1 حداقل1
حاضر1مقادیر1حداقل1نسبت1روایی1محتوا1برای1۹1نفر1ارزیاب،1

10/۷8گزارش1شد1که1پذیرفته1است.
براساس1نتایج1بررسی1شاخص1روایی1محتوا،1نمرة1شاخص1
روایی1محتوای1پرسش1هاي1پرسشنامه1بیشتر1از10/۷۹1است1که1
مناسب1تشخیص1داده1شد.1میانگین1شاخص1روایی1محتوای1
روایی1 شاخص1 میانگین1 1،0/۹6 پرسش1ها1 کل1 ساده1بودن1
محتوای1واضح1بودن1کل1پرسش1ها10/۹51و1میانگین1شاخص1
روایی1محتوای1مربوط1بودن1کل1پرسش1ها10/۹41محاسبه1شد1

که1همة1این1مقادیر1پذیرفته1است.

همچنین1میزان1آلفای1کرونباخ1پرسشنامه10/81برآورد1شد1
که1نشان1دهندة1پایابودن1پرسشنامه1است.1ضریب1هم1بستگی1
نتایج1 باالي1 هم1بستگی1 بیانگر1 که1 شد1 گزارش1 10/۹1 کاپا1
نشان1 پرسشنامه1 نمره1گذاری1 نتایج1 است.1 آزمون-بازآزمون1
مي1دهد1حداقل1نمرة1پرسشنامه1341و1حداکثر1نمرة1آن11021
است.1همچنین1میانگین1و1انحراف1معیار1کل1نمرات1۷01کاربر1
شد.1 برآورد1 13/35 و1 1۷8/22 به1ترتیب1 اداری1 صندلی1های1
پرسشي1کلی1)نیازی1به1تعویض1صندلی1خود1احساس1می1کنم(1
به1عنوان1پرسش1مبنا1در1نظر1گرفته1شد.1سپس1براساس1آن1
نقطة1برش1،۷5/511برای1جمع1کل1نمرات1پرسشنامه1با1استفاده1
حساسیت1،2 راك،1 منحنی1 در1 شد.1 تعیین1 راك1 منحنی1 از1
186/2 به1ترتیب1 1P1 value و1 نمودار14 زیر1 مساحت1 ویژگی1،3
درصد،10/۹61،1001و1P=10/001(1(1برآورد1شد.1در1انتها1نمرة1
و1 بد1 رضایتمندی1 به1عنوان1 1۷5/5 تا1 134 بازة1 در1 پرسشنامه1
نمره1در1بازة1۷5/51تا11021به1عنوان1رضایتمندی1خوب1گزارش1
شد.1در1شکل1،11حساسیت1و1ویژگی1امتیازگذاری1پرسشنامه1

رضایتمندی1صندلی1اداری1آمده1است.

1. Cut off Point
2. Sensitivity
3. Specificity
4. Area Under Curve

شکل 1. منحنی راک رضایتمندی از صندلی اداری

0/0510/880/881/3در1صورت1وجود1تکیه1گاه1گردن1و1سر،1از1آن1استفاده1می1کنم36

3۷
هنگام1تکیة1آرنج1روی1دستة1صندلی،1شانه1های1من1بیش1ازحد1پایین1

قرار1می1گیرد
0/110/8۹0/880/620/3

هنگام تکیة آرنج روی دستة1صندلی، مجبور به دور1یا1نزدیک1کردن381
بیش1ازحد آرنج1ها به بدن1خود می1شوم

0/110/890/550/550/3

0/050/620/880/621زاویة1بین1نشیمنگاه1و1پشتی1صندلی1من1قابل1تنظیم1است39

ف
CVRCVIپرسشردی

ساده بودن
CVI

واضح بودن
CVI

مرتبط بودن
 Impact

score
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بحث
استفادة1کاربردی1و1تعیین1روایی1و1پایایی1ابزار1جمع1آوری1
1.]23[ است1 مهم1 بسیار1 ارگونومی1 پژوهش1هاي1 در1 اطالعات1
مثبت1 رابطة1 به1 می1توان1 مطالعات1صورت1گرفته1 به1 نگاهی1 با1
و1سازندة1ارگونومی1دربارة1مباحث1ایمنی،1سالمت1و1کیفیت1
در1محیط1های1کار1پی1برد.1بین1ارگونومی1و1کیفیت1ارتباطي1
ارگونومی1 مشکالت1 کاهش1 به1نحوی1که1 دارد؛1 وجود1 مثبت1
سرمایه1گذاری1 این1رو1 از1 می11شود؛1 کیفیت1 افزایش1 سبب1
سازنده1 و1 مثبت1 ارتباط1 این1 است.1 ارزشمند1 ارگونومی1 برای1
کنترل1 و1 ارگونومی1 مخاطرات1 که1شناسایی1 است1 به1اندازه1ای1
آنها1در1محیط1های1کار1در1استانداردهای1بین1المللی1ایمنی1و1
سالمت1شغلی1جایگاه1مهمی1دارد1]24[.1با1توجه1به1مطالعات1
پیشین،1پژوهشي1دربارة1طراحی1و1روان1سنجی1از1پرسشنامة1
رضایتمندی1از1صندلی1های1اداری1انجام1نشده1است1و1بیشتر1
است؛1 آموزشی1 صندلی1های1 از1 رضایتمندی1 دربارة1 مطالعات1
ارزیابی1میزان1 براي1 پایا1 ابزاری1روا1و1 این1رو1مطالعة1حاضر1 از1
رضایتمندی1کارمندان1از1صندلی1های1اداری1ارائه1داده1است.1

با1 اولیه،1 پرسشنامة1 آیتم1های1 از1 هریک1 صوری1 روایی1
برای1 بهداشت1حرفه1ای1 و1 ارگونومی1 متخصص1 1۹ نظرخواهی1
اداری1 سنجش1روایی1صوری1کیفی1و1201کاربر1صندلی1های1
برای1بررسی1روایی1صوری1کمی1صورت1گرفت.1براساس1نتایج،1

به1غیر1از151آیتم،1بقیة1آیتم1های1پرسشنامه1تأیید1شده1اند.
محتوایی1 روایی1 نسبت1 میانگین1 سنجش1 براي1 همچنین1
و1شاخص1روایی،1محتوای1پرسشنامه1در1اختیار1۹1متخصص1
ارگونومی1و1بهداشت1حرفه1ای1قرار1گرفت.1نتایج1نشان1مي1دهد1
میانگین1نسبت1روایی1محتوای1CVR1و1شاخص1روایی1محتوی1
CVI،1پرسش1هاي1باقیمانده1به1ترتیب10/۹31و10/۹51است1که1
عبارات1 محتوای1 و1 صوری1 روایی1 دقیق1 بررسی1 نشان1دهندة1
پرسشنامه1و1استفاده1از1روش1های1کیفی1و1کمی1بررسی1روایی1

پرسشنامه1است.
طراحی1شده،1 چک1لیست1 اعتماد1 قابلیت1 تعیین1 به1منظور1
سازگاری1درونی1با1آلفای1کرونباخ1ارزیابی1شد.1براساس1نتایج1
بررسی1پایایی1پرسشنامه،1ضریب1آلفای1کرونباخ1کل1پرسشنامه1
10/8است.1همچنین1برای1کاهش1خطای1اندازه1گیری1و1افزایش1
قابلیت1اعتماد1به1چک1لیست،1ثبات1در1پایایی1با1شاخص1کاپای1
وزنی1)برای1سنجش1پایایی1آزمون-بازآزمون(1ارزیابی1شد.1نتایج1
باالیی1 نمرة1 1 کاپا1 آماری1 تست1 مجموع1 نشان1دهندة1 ارزیابی1
)0/۹1(1بین1نتایج1آزمون-بازآزمون1بود1که1بیانگر1هم1بستگی1
باال1و1ثبات1خوب1پرسشنامه1است.1همچنین1در1منحنی1راك،1
حساسیت،1ویژگی،1مساحت1زیر1نمودار1و1P1value1به1ترتیب1

186/2درصد،10/۹61،1001و1P1=0/0011برآورد1شد.
نسبت1 کمترین1 پرسشنامه،1 نهایی1 پرسش1هاي1 میان1 از1
اهرم1های1 و1 تجهیزات1 قبیل1 از1 پرسش1هایي1 به1 محتوا1 روایی1
قابلیت1 کنترلی،1شیب1و1زاویه1نشیمنگاه،1عرض1نشیمنگاه1و1
حرکت1طول1نشیمنگاه1مربوط1است1که1میزان1اهمیت1کمتر1
میزان1 بررسی1 در1 آیتم1ها1 سایر1 با1 مقایسه1 در1 را1 آیتم1ها1 این1
حاضر1 مطالعة1 مي1دهد.1 نشان1 اداری1 صندلی1 از1 رضایتمندی1

استاندارد1 و1 معتبر1 روش1های1 از1 روایی1 میزان1 بررسی1 نظر1 از1
روایی1صوری1)کیفی1و1کمی(1و1محتوا1)نسبت1روایی1محتوا1
و1شاخص1روایی1محتوا(1استفاده1کرده1است.1همچنین1براي1
سنجش1ثبات1درونی1از1روش1آلفای1کرونباخ،1و1براي1سنجیدن1
ثبات1بیرونی1از1آزمون1تکرارپذیری1استفاده1شد.1در1مطالعات1
براي1 فوق11 استاندارد1 و1 معتبر1 روش1های1 از1 نیز1 گوناگون1
روان1سنجی1پرسشنامه1ها1با1عناوین1مختلف1در1حوزه1های1علمی1
متعدد1و1حوزة1ارگونومی1استفاده1شد1]25-27[.1برای1نمونه،1
1Ansariو1همکاران1براي1روان1سنجی1پرسشنامة1رضایتمندی1
از1صندلی1آموزشی،1روش1های1روایی1صوری1و1محتوا1و1براي1
تعیین1پایایی1روش1های1آلفاي1کرونباخ1و1آزمون-بازآزمون1را1
آنها1،0/۷۹1 روایی1محتواي1پرسشنامة1 بردند.1شاخص1 به11کار1
منحنی1 براساس1 ویژگی1 و1 حساسیت1 1،0/۷۹ کرونباخ1 آلفاي1
راك180/۹1درصد1و146/21درصد،1نقطة1برش135/51و1سطح1
زیر1منحنی10/651گزارش1شد ]28[.1همچنین1Hosseini1و1
صندلی1 از1 رضایتمندی1 پرسشنامة1 کرونباخ1 آلفای1 همکاران1
نتایج1 براساس1 1.]17[ کردند1 بیان1 10/۷6 را1 خود1 آموزشی1
با1 اداری1 صندلی1 از1 رضایتمندی1 پرسشنامة1 حاضر،1 مطالعة1
آلفاي1کرونباخ10/81ابزاری1پایا1و1نشان1دهندة1دقت1بیشتر1این1
پرسشنامه1در1اندازه1گیری1میزان1رضایتمندی1از1صندلی1اداری1
11Mirmohammadiاست.1این1برآورد1بیشتر1از1مقداری1بود1که
و1همکاران،11Ansariو11Hosseiniبرای1پرسشنامة1رضایتمندی1
از1صندلی1آموزشی1گزارش1کردند ]18، 28، 17[.1در1مطالعة1
حاضر،1مدت1زمان1الزم1براي1تکرار1آزمون-بازآزمون1سه1هفته1
در1نظر1گرفته1شد.1در1مطالعات1گوناگون،1مدت1زمان1آزمون-
تا1یک1ماه1در1نظر1گرفته11شده1است1 بازآزمون1بین1دو1هفته1

.]22،29،30[
بنابراین1با1توجه1به1اهمیتی1که1ممکن1است1رضایتمندی1
بروز1 از1 پیشگیری1 دربارة1 اداری1 صندلی1های1 از1 کارمندان1
حفظ1 و1 بهره1وری1 راحتی،1 اسکلتی-عضالنی،1 اختالالت1
سرمایه1های1مالی1و1انسانی1برای1سازمان1ها1داشته1باشد،1ابزار1
طراحی1شده1براي1سنجش1رضایتمندی1از1صندلی1های1اداری1
روش1 از1 استفاده1 مطالعه1 این1 قوت1 نقاط1 از1 است.1 کاربردی1
است.1 پرسشنامه1 روایی1 ارزیابی1 برای1 کمی-کیفی1 ترکیبی1
همچنین1بهتر1است1در1مطالعات1آتی1برای1بررسی1روایی1سازة1
پرسشنامه1از1تحلیل1عامل1اکتشافی1و1تأییدی1برای1قوت1بخشی1

به1اعتبار1پرسشنامه1استفاده1کرد.

نتیجه گیری
134 با1 پرسشنامه1اي1 پژوهش،1 این1 یافته1های1 به1 توجه1 با1
پرسش1رضایتمندی1از1صندلی1اداری،1روایی1و1پایایی1پذیرفته1اي1
دارد1 اداری1 صندلی1های1 از1 رضایتمندی1 میزان1 ارزیابی1 برای1
از1 رضایتمندی1 سنجش1 براي1 مطمئن1 ابزاری1 می1تواند1 و1
صندلی1های1اداری1در1همة1سازمان1ها1و1مطالعات1مرتبط1باشد.

سپاسگزاری
نموده1اند،1 یاری1 را1 آنها1 که1 کسانی1 تمامی1 از1 نویسندگان1

کمال1تشکر1و1قدردانی1را1می1کنند.
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