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 چکیده

شتهری   هتای درون  ه چشمگیری از افراد با استتااده از اتوبتو   در اکثر جوامع، آمدوشد گرو. خستگی رانندگان عاملی مؤثر بر بروز حوادث ترافیکی است: مقدمه

تواند موجب فرسودگی شغلی آنها شود، بلکه ممکن است با تأثیر بر بروز حادثته افتراد عتادی     تنها می ها نه بنابراین خستگی رانندگان این اتوبو ؛ گیرد صورت می

تر  ها سریع کاربرد پرسشنامه، نسبت به دیگر روش. ای سنجش خستگی ذهنی مطرح شده استهایی گوناگون بر تاکنون روش. جامعه را در معرض خطر قرار دهد

 . شهری است هدف این مطالعه طراحی پرسشنامه خستگی ذهنی برای رانندگان اتوبو  درون. تر است بوده و دسترسی به آن در محیط اجرایی آسان

های جستجوگر؛ و نیز توجته   و پرسش یافتهساختار یمهنهای  مصاحبه با پرسش)ز معیارهای پژوهش کیای برای اجرای مطالعه، ابتدا با استااده ا :هاروشمواد و 

پت  از  . های خستگی ذهنی در این شغل از زبان خود آنها مشخص گردد شهری مصاحبه شد تا ویژگی های درون با رانندگان اتوبو ( ها به دستیابی به اشباع داده

بندی آنها فهرست  شد که با جمع( themes)ها  مایه ها موجب دستیابی به درون آنالیز مصاحبه. گیری متوقف شد به اشباع رسید و نمونه ها نار، داده 33مصاحبه با 

ستی  هتای روایتی محتتوا و همستانی درونتی متورد برر      رگیتری از معیا  پرسشنامه با بهتره  یسنج روان های یژگیوسپ ، . آمد به دست( items)ها  ای از گویه اولیه

بته   57/3آنهتا حتداقل    CVIو شتاخص   33/3آنها حداقل  CVRهایی که شاخص  بر پایه این رویه، گویه. رویه لوشی انجام شد بر اسا روایی محتوا . قرارگرفت

برای تعیین  SPSS16افزار  نرم ها در تکمیل شد و داده نار 233برای تعیین سازگاری درونی، پرسشنامه نهایی توسط . اند آید، از نظر روایی محتوا پذیرفتنی دست

  .شد یزآنال 5/3با معیار پذیرش ( آلاای کرونباخ)میزان پایایی 

کته موجتب    بتود  33/3در نُه گویه کمتتر از   CVRدر این میان، مقدار شاخص . گویه تهیه شد 26ای با  از رانندگان، فهرست اولیه تن 33در مصاحبه با  :ها یافته

میزان آلاای کرونباخ . برخوردار بودند( =57/3CVI)ها همگی از سادگی، وضوح و ارتباط کافی  گویه. مورد رسید 45ای پرسشنامه به ه ها گردید و گویه حذف آن

 .باشد پرسشنامه نهایی از پایایی درونی برخوردار می که دادآمد و نشان  به دست 25/3

 .شهری استااده کرد ی تأیید شده، برای ارزیابی خستگی رانندگان اتوبو  درونکه از نظر روایی و پایای توان از این پرسشنامه می :گیری یجهنت

 

 شهری، پرسشنامه خستگی ذهنی، رانندگان اتوبو  درون: کلمات کلیدی
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   مقدمه

 یبتا  تقرتواند  خستگی می. شده است آشنا و تجربه ای نام خستگی، پدیده

هتای زنتدگی متدرن، از فعالیتت شتغلی و تتالش بترای         نبته بر همه ج

هتای نظتامی و پزشتکی، اثتر      قهرمانی میادین ورزشی گرفته تا فعالیت

هتای   این پدیده شیوع باالیی در جامعه عادی و نیز در محتیط . بگذارد

های  تواند موجب بروز حوادث و آسیب شغلی دارد؛ و در حالت اخیر می

هتای ناشتی از    هزینته ایتن گونته پیامتد     تنهتا در آمریکتا،  . شغلی شود

 . (4)میلیارد دالر در سال برآورد شده است  433خستگی بیش از 

در نتیجته  . درباره توصیف خستگی ذهنتی اجمتاع نظتر وجتود نتدارد     

بتا ایتن وجتود گاتته شتده خستتگی       . (2)گیری آن دشوار است  اندازه

به شکل  ذهنی یک حالت انتقالی بین بیداری و خواب است که خود را

دهتد و   و کاهش عملکرد ذهنی یتا فیزیکتی نشتان متی     یاریعدم هوش

 صتورت  بته توانتد   خستتگی متی  . (3)همراه است  یآلودگ خواباغلب با 

خستگی ذهنی عبارت استت  . خستگی جسمی یا خستگی ذهنی باشد

تواند بر اثر استر ، ستاعت کتاری    از خسته شدن جسم یا روح که می

ش از حد، مصرف زیاد دارو، کمبود یا فزونی طوالنی، گرما یا سرمای بی

روشنایی، فعالیت یکنواخت، خواب کم و نامنظم، مشکالت اجتماعی و 

مطالعتات  . (7, 1)ایجاد شود ( جسمی یا روانی)خانوادگی و یا بیماری 

دهد با بتاال رفتتن ستطظ وهیاته، خستتگی ذهنتی افتزایش         نشان می

تگی در جمعیتت کتاری   های اخیر توجه بته خست   در سال. (6)یابد  می

 . (5)افزایش یافته است 

خصوصتیات ختا     یلبه دلمختلف، تصادف رانندگی  از میان حوادث

خود از جمله فراوانی باال، شدت زیتاد و شتان  درگیتر شتدن تمتامی      

در حتال  . (2) ای برختوردار استت   افراد جامعته در آن از اهمیتت ویتژه   

دستت رفتته در اثتر     های از حاضر تصادفات ترافیکی نهمین علت سال

عتدم  در جهان هستند و در صورت ( DALY)ناتوانی و مرگ زودر  

 2323رود که در ستال   های پیشگیرانه مناسب انتظار می برنامه یاجرا

تبتدیل گتردد    یتر و مو ششمین علت مترگ   DALYبه سومین علت 

خستگی رانندگان یکی از عوامل اصلی تصتادفات و تلاتات جتانی    . (3)

تصادفات ناشتی از خستتگی اغلتب شتدیدتر از ستایر      . ستها ا در جاده

مطالعتات  . (3)یابد  زیرا زمان واکنش راننده افزایش می؛ تصادفات است

ای به دلیل  حوادث جاده درصد 73تا  23متعدد حاکی از آن است که 

بتتا ایتتن وجتتود برختتی مطالعتتات . (43)خستتتگی اتاتتات افتتتاده استتت 

ای کته   برای نمونه، در مطالعته . دهند هایی باالتر را نیز نشان می نسبت

ای انجتام داد، مشتخص    تصادف جتاده  435انجمن ایمنی امریکا روی 

تحقیقتات  . ها به علتت خستتگی روی داده استت    درصد آن75شد که 

افتزون  . دهنده تأثیر خستگی بر دستگاه قلب و عروت استت  دیگر نشان

انتی، کتاهش   هتای رو  بیماری وجود آورندهتواند به  بر این، خستگی می

ختوابی و ضتعف، کتاهش حافظته، افتزایش       سرعت پردازش ذهنی، بی

. (1)ای باشتد   و حتتی درد ماهیهته   عتدم تعتادل  ناخوشی، فراموشتی،  

اند که خستتگی ذهنتی باعتق نقتص در      های فراوان نشان داده پژوهش

زمان واکنش و افتزایش   شدن یطوالنهای شناختی و همهنین  توانایی

ستاز   ای که پژوهشگران در یک شبیه در مطالعه. (44)گردد  خطاها می

رانندگی انجام دادند، مشخص شد که بتا افتزایش خستتگی، عملکترد     

( ماننتتد تغییتترات شتتدید ستترعت )بتتدتر شتتده و خطاهتتای راننتتدگی  

 . (42)شود  ای فزاینده تکرار می گونه به

گیتری خستتگی ذهنتی     به هر روی مطالعات مختلف بر اهمیت انتدازه 

هتای   معیتار . (43)انتد   ویژه راننتدگان تأکیتد کترده    به جمعیت کاری و

این معیارهتا  . گوناگونی برای سنجش خستگی ذهنی مطرح شده است

، عملکردی و فیزیولوژیک یشناخت روانتوان به معیارهای ذهنی،  را می

هتای ذهنتی بایتد از     باید اضتافه کترد  در روش   .(41)کرد بندی  دسته

هتا بته دلیتل     پرسشتنامه . (47)ده کترد  های استاندارد استاا پرسشنامه

, 46)بودن کاربردی وسیع دارند  یخود اههاراستااده راحت، سریع و 

45) . 

در ایتران، همهتون تجربته دیگتر      شدن یصنعترشد  روند روبه احتماال 

ای  پدیتده . کشورها، با افزایش خستگی ذهنی شغلی همراه خواهد بتود 

د آنهتا اثتر بگتذارد و ایمنتی     تواند بر سالمت کارکنان و عملکتر  که می

بنابراین تهیه و تتدوین پرسشتنامه   ؛ سیستم در معرض خطر قرار دهد

از . تواند گام مهمی برای شناسایی مشاغل پرخطتر باشتد   استاندارد می

های شتغلی بستتگی دارد،    آنجایی که ماهیت پدیده خستگی به ویژگی

ای همتان  ه های ارزیابی خستگی بر اسا  ویژگی الزم است پرسشنامه

 . شغل تهیه شود

با توجه بته کاربردپتذیری ایتن پرسشتنامه در مطالعتات ارگونومیتک،       

 یجادکننتده اایمنی و بهداشت شغلی و کارایی آن در شناسایی عوامتل  

شتود کته    خستگی ذهنی و ارزیابی آن، هدف این مطالعته تعیتین متی   

جتامع   یختود اههتار  سازی یک پرسشنامه  عبارت از تهیه و استاندارد
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    و همکاران ارقامی شیرازه 
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ویژه رانندگان اتوبو  واحتد   خستگی ذهنی برای جمعیت رانندگان به

خستگی ذهنی راهتی جهتت کتاهش آنهتا      یها مؤلاهاست تا با یافتن 

به هر میزان که بتوان خستگی ذهنی راننده را کاهش داد، . ارائه دهیم

توان توقتع افتزایش توجته و کتارایی افتراد هنگتام        به همان میزان می

 .رانندگی را داشت

 ها روش و مواد

تحلیلی است که ابتدا بتا استتااده از   -این مطالعه، یک بررسی توصیای

و  یافتهستاختار  یمهنهای  مصاحبه با پرسش)معیارهای پژوهش کیای 

بتا  ( هتا  های جستجوگر؛ و نیز توجه به دستیابی بته اشتباع داده   پرسش

 های خستگی شهری مصاحبه شد تا ویژگی های درون رانندگان اتوبو 

راننتدگانی در  . ذهنی در این شغل از زبتان ختود آنهتا مشتخص شتود     

کم دارای یک سال سابقه کار بوده و  مطالعه شرکت داشتند باید دست

مالتیپتل  )خستتگی مبتتال نبتوده باشتند      عتوارض هتای بتا    به بیماری

، ستکته،  بته ستر  هتای ناشتی از ضتربه     اسکلروزی ، سترطان، آستیب  

 (. افسردگی و پارکینسون

، (4) یتادآوری بته  توصیه برخی نویسندگان برای کنترل تتورش   بنا بر

ها در پایان هر نوبت کار انجام شد و از رانندگان خواسته شتد   مصاحبه

هتا   برای ایتن منظتور بته پایانته    . که حاالت خستگی خود را بیان کنند

تکتراری  ( themes)ها  مایه ها تا زمانی که درون مراجعه شد و مصاحبه

ها به اشتباع رستید و    نار، داده 33پ  از مصاحبه با . تنشد، ادامه یاف

ها تایپ و سپ  آنالیز  پ  از آن همه مصاحبه. گیری متوقف شد نمونه

بنتدی آنهتا فهرستت     بتا جمتع  . ها مشخص شوند مایه شد تا همه درون

متده تتا   آ به دستهای  گویه. آمد به دست( items)ها  ای از گویه اولیه

ستپ ،  . انی بتا در  آستان نگاشتته شتد    جایی که ممکن بود بته زبت  

هتای روایتی   رگیتری از معیا  پرسشنامه با بهتره  یسنج روانهای ویژگی

 . محتوا و همسانی درونی مورد بررسی قرارگرفت

بترای ایتن   (. 42)انجام شد ( 4357)رویه لوشی  بر اسا روایی محتوا 

کته از راننتدگان    (=7n)منظور پرسشنامه در اختیار گتروه خبرگتان   

بتر پایته رویته لوشتی،     . زیده و اساتید دانشتگاه بودنتد، قترار گرفتت    ور

آنهتا   CVIو شاخص  33/3آنها حداقل  CVRهایی که نسبت  گویه

 بتا توجته  . اند آید، از نظر روایی محتوا پذیرفتنی به دست 57/3حداقل 

 CVRدادنتد،   یرأضروری برای هر گویه گزینه به تعداد آرایی که به 

  :محاسبه شد( 4)ه همان گویه از معادل

معادله 

(4:)  
 

ne : اند داده یرأتعداد اعضای پانل که به گزینه ضروری . 

N :تعداد کل اعضای پانل 

 

ختا  پتذیرفتنی    CVRبر اسا  تعداد افراد در گروه خبرگان، یتک  

متورد   CVRهر اندازه تعداد اعضتای پانتل بیشتتر باشتد،     . خواهد بود

عضتو  7هرگاه پانتل دارای  . رفتپذیرش عدد کمتری به خود خواهد گ

 . است 33/3پذیرفتنی  CVRباشد، کمینه 

هتتای  آیتتتم CVRعبتتارت از میتتانگین مقتتدار  CVIاز ستتوی دیگتتر، 

 CVIشتتاخص . شتتده استتت باقیمانتتده در متتدل، آزمتتون یتتا ابتتزار روا

های مربوط به روایتی یتا قابلیتت اجترای      دهنده جامعیت قضاوت نشان

هر اندازه روایی محتوای نهایی بتاالتر  . استمدل، ابزار یا آزمون نهایی 

شتاخص روایتی محتتوا یتا     . کنتد  میل متی  33/3به سمت  CVIباشد، 

 : آید می به دست( 2)از معادله  CVIهمان 

معادله 

(2:)  

 

 

 
 

صتورت   شتد، بته   یتد تائهتایی کته در مرحلته پتیش روایتی آنهتا        گویه

کتم،   ،کتم  یلتی خ)دهتی در طیتف لیکترت     پرسشنامه با امکان پاستخ 

برای . برای تعیین میزان پایایی استااده شد( یادز یلیخمتوسط، زیاد، 

تعیین سازگاری درونی پرسشنامه، از آلاای کرونباخ با معیتار پتذیرش   

استتااده  برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگتان  . استااده شد 5/3

 233هتا را   امتا پرسشتنامه  ؛ نار برآورد شتد  436تعداد نمونه گردید و 

در ضمن از روش تصادفی متنظم بترای انتختاب    . ننده تکمیل کردندرا

 .افراد استااده شد
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 ها یافته

ناتر از راننتدگان در    33در بخش نخست مطالعه، پ  از مصتاحبه بتا   

نتتای   . گویه استتخرا  شتد   26ها  مایه بندی درون پایان شیات و جمع

هتای   لدر جدو یببه ترت CVIو  CVRصورت  بررسی روایی محتوا به

دهد، نُه گویته   نشان می 4گونه که جدول  همان. ارائه شده است 2و  4

 .حذف شدند سؤاالتاز فهرست  33/3تر از  به دلیل کسب نمره پایین
 

 شهری های درون های پرسشنامه خستگی رانندگان اتوبوس پذیرش گویه/و نتایج عدم CVRمقادیر : 1جدول

 ردیف گویه CVR پذیرش/ عدم

  .1  .دکنمیشتم درد پ 1 پذیرش

  .2 .دکنمیورم م یپاها 6/0 رشیعدم پذ

  .3 .دکنمیدرد م یپاها 1 پذیرش

  .4 .دکنمیم درد یزانو 1 پذیرش

  .5 .دکنمیکمرم درد  1 پذیرش 

  .6 . دگیرم مییعضالت پاها 2/0 عدم پذیرش

  .7 .دکنمیکتفم درد  2/0 عدم پذیرش

  .8 .دکنمیتمام بدنم درد  2/0 عدم پذیرش

  .9 .دکنمیسرم درد  1 پذیرش

  .10 . بدنم کوفته است 1 پذیرش

  .11 . خطای دید دارم 2/0 عدم پذیرش

  .12 . دبین تار می یمها چشم 1 پذیرش

  .13 . ودرسیاهی می یمها چشم 1 پذیرش 

  .14 . سرگیجه دارم 1 پذیرش

  .15 . حواسم جمع نیست و تمرکز ندارم 2/0 عدم پذیرش

  .16 . حوصله ندارم 1 پذیرش

  .17 . ماخسته 1 پذیرش

  .18 . حالت تهوع دارم -1 عدم پذیرش

  .19 . دآیخوابم می 1 پذیرش 

  .20 . کشمبیشتر از همیشه سیگار می 1 پذیرش 

  .21 . امکالفه 1 پذیرش

  .22 . پرخاشگرم 6/0 عدم پذیرش

  .23 . کنممی با دیگران بگوومگو یشهاز همزودتر  1 پذیرش

  .24 . موشزودتر از همیشه عصبی می 1 پذیرش

  .25 . موشای دیگران ناراحت میهر از همیشه از حرفزودت 1 پذیرش

  .26 . . . ( یا کنم ینمدنده عوض  موقع بهگیرم،  ترمز می دیرتر) م کند شدهیها العمل عکس 2/0 عدم پذیرش
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گویته   45همته  . سشتنامه بتاقی مانتد   رگویته در پ  45به ایتن ترتیتب   

 ( 57/3)را  CVIص تاختتتتنی شتذیرفتمانده کمینه پ یتتتباق

 

 (.2جدول )سب کردند تک

 

 

 هایی که ضرورت آنها تأییدشده برای گویه CVIمقدار شاخص : 2جدول

CVI ردیف سؤال 

  .1 .دکنپشتم درد می 75/0

  .2 .دکنمیدرد م یپاها 75/0

  .3 .دکنمیم درد هایزانو 75/0

  .4 .دکنمیکمرم درد  75/0

  .5 .دکنمیسرم درد  75/0

  .6 .بدنم کوفته است 75/0

  .7 .دبین تار می یمها چشم 75/0

  .8 .ودرسیاهی می یمها چشم 75/0

  .9 .سرگیجه دارم 75/0

  .10 .حوصله ندارم 75/0

  .11 .امخسته 75/0

  .12 .دآیخوابم می 75/0

  .13 .امکالفه 75/0

  .14 .کشمبیشتر از همیشه سیگار می 75/0

  .15 .کنممی با دیگران بگوومگو یشهاز همزودتر  75/0

  .16 .موشزودتر از همیشه عصبی می 75/0

  .17 .موشای دیگران ناراحت میهاز حرف یشهاز هم زودتر 75/0

 شود که موجب تأیید پایایی آن می آمد به دست 78/0مقدار آلفای کرونباخ برای این ابزار 

  گیری نتیجهو  بحث

در اکثتر  . خستگی رانندگان عاملی مؤثر بر بروز حوادث ترافیکی استت 

هتای   دوشد گروه چشمگیری از افراد بتا استتااده از اتوبتو    جوامع، آم

ها  بنابراین خستگی رانندگان این اتوبو ؛ گیرد شهری صورت می درون

تواند موجب فرسودگی شغلی آنها شود، بلکه ممکن است بتا   تنها می نه

اما ؛ تأثیر بر بروز حادثه افراد عادی جامعه را در معرض خطر قرار دهد

یش از این بیان شد، دربتاره توصتیف خستتگی ذهنتی     که پ گونه همان

گیری آن  شود اندازه اجماع نظر وجود ندارد و همین موضوع موجب می

هایی گوناگون بترای ستنجش خستتگی     تاکنون روش. (2)دشوار باشد 

در حتال حاضتر دو رویکترد در توصتیف و     . ذهنی مطترح شتده استت   

اهش عملکترد  احستا  ذهنتی یتا کت    : گیری خستگی وجود دارد اندازه

ها در ارزیتابی تجربته فترد و احستا  او از خستتگی       پرسشنامه. (43)

از آن گذشته، کاربرد پرسشنامه نسبت به دیگر . فرد هستند منحصر به

تر است  تر بوده و دسترسی به آن در محیط اجرایی آسان ها سریع روش

(4) . 

ان برای رانندگ ذهنیبا آنکه هدف مطالعه طراحی پرسشنامه خستگی 

ای افتراد، تنهتتا بتته   شتتهری بتتود، امتا در هتتیه مصتتاحبه  اتوبتو  درون 

همهنتین وقتتی از آنهتا    . های خستگی ذهنتی اشتاره نداشتتند    ویژگی

های خستگی جسمی را برشمرند، بته متواردی    شد فقط نشانه خواسته 

ایتن موضتوع   . شتود  کردند که در خستگی ذهنی مطترح متی   اشاره می

. باشتد ( یتا عکت  آن  )گی ذهنی بتر جستم   تواند ناشی از اثر خست می

بتتر  ذهنتی خستتگی   یرتتأث پتیش از ایتن نیتز برختی نویستتندگان بته      

همهنین ممکن استت کته   . (23)اند  عملکردهای جسمی اشاره داشته

ای باشتد کته هتر دو نتوع خستتگی را بتر فترد القتا           گونه نوع شغل به
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؛ متدت  کنند، مانند شرایط مربوط به حاظ پوسهر استاتیک طوالنی می

فتار  از  . (24)نیاز به تمرکتز و مراقبتت از هوشتیاری     و در همان حال

اینکه کدام رویکترد از درستتی بیشتتری برختوردار استت بایتد گاتت

 . گیرد پرسشنامه حاضر هر دو بُعد را دربر می

شده از بررستی   جا بود که برای تأمین روایی پرسشنامه طراحی البته به

روایتی   ییتد تأاما باید دانست بترای  ؛ شد ینیز استااده م زمان همروایی 

یکتی  . در خصو  این پرسشنامه دو راه بیشتتر وجتود نتدارد    زمان هم

آنکه نتای  حاصل از کاربرد این پرسشنامه بترای افترادی مشتخص بتا     

EEGهای عینتی، ماننتد    گیری خستگی با شیوه نتای  مربوط به اندازه

امتا بتیش از صتد ستال     ؛ دیا فلیکرفیوژن، برای همان افراد مقایسه شو

مشخص شده نتای  ارزیابی با این دو روش توافت  همیشتگی    است که

این موضوع حتی در مطالعات داخل کشور نیز نشان داده . (22)ندارند 

 . (23)شده است 

های تأییدشده در این خصو   راه دیگر آن است که با دیگر پرسشنامه

هتای مربتوط بته     ابتزار رستد   در نگتاه اول بته نظتر متی    . مقایسه شتود 

هتای   گیتری کیایتت زنتدگی، ماننتد فترم کوتتاه مطالعته پیامتد         اندازه

، پرسشتتنامه کیایتتت (21)( SF-36)مقیتتا  حیتتاتی  زیتتر -پزشتتکی

و یتتا فتترم کوتتتاه همتتین پرسشتتنامه   ( WHOQOL-100)زنتتدگی 

WHOQO-BREF    کته هتتر دو فتترم آن از ستوی ستتازمان بهداشتتت

 . ن منظور مناسب باشندآی برا (27)جهانی انتشار یافته است 

هتایی دربتاره    پرستش ( POMS)های بررستی خلت     همهنین در ابزار

هتتایی بتترای بتتا آنکتته چنتتین پرسشتتنامه. (26)خستتتگی دیتتده شتتود 

، انتد  شتده طراحتی  ( شتناختی  آسیب منشأبدون )گیری خستگی  اندازه

اعتبار آنها تنها در جمعیت عادی بررسی شده و از اعتبار آنها در حوزه 

. طور اخص برای رانندگان، اطالعتی در دستت نیستت    به هم آنغلی، ش

 .در این مطالعه صورت نگیرد زمان هماین دالیل موجب شد که روایی 

 ها محدودیت

بترای اطمینتان از   . این مطالعته در جمعیتتی محتدود صتورت گرفتت     

هتای   مطالعات مشتابه در جمعیتت   شود پذیری بهتر پیشنهاد می تعمیم

 .م شودتر انجا بزرگ

 تشکر و قدردانی

هتای   رانی و کلیه رانندگان اتوبو  مدیریت محترم اتوبو  یاز همکار

که در طراحی این پرسشنامه ما را یاری  شهری شهرستان قزوین درون

 .گردد کردند تشکر و قدردانی می
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Abstract 

Background: Driver’s fatigue is a major factor contributing to the prevalence of road accidents. A vast number of city 

dwellers in most countries use public transport bus services to move around the city. Driver’s fatigue causes job 

burnout and affects the risk of a traffic accident injuring the public. Several methods have been used to date for 

evaluating mental fatigue; however, using questionnaires tends to be a less time-consuming and more accessible 

technique. The present study was therefore conducted to develop a mental fatigue questionnaire for public transport 

bus drivers. 

Materials and Methods: The study was conducted based on the criteria used for qualitative research. Semi-structured 

interviews were held with public transport bus drivers using probing questions and data were collected until their 

saturation so as to enable access to a direct description of mental fatigue by the bus drivers. Data saturation occurred 

with 30 interviews and sampling was then discontinued. The analysis of the interviews led to the extraction of the 

themes and an initial list of questionnaire items was then developed. The psychometric properties of the questionnaire 

were then evaluated through examining the content validity and internal consistency of the items. The content validity 

of the items was calculated using Lawshe’s table. A minimum CVR of 0.99 and a minimum CVI of 0.75 denoted an 

acceptable content validity for the items. To determine the internal consistency of the items, 200 bus drivers completed 

the final version of the questionnaire. The data obtained were then analyzed in SPSS-16 using Cronbach's alpha to 

measure the reliability of the questionnaire and considering an acceptance level of 0.7. 

Results: The interviews conducted at the beginning of the study with 30 drivers led to the emergence of an initial list 

with 26 items. A total of 9 items with a CVR less than 0.99 were omitted from the list and 17 items with adequate 

simplicity, clarity and correlation between them and which had a minimum CVI of 0.75 were kept. The questionnaire 

had a Cronbach's alpha value of 0.87 and was therefore considered a reliable tool. 

Conclusion: The questionnaire developed in this study has a good validity and reliability and can therefore be used to 

assess mental fatigue in public transport bus drivers. 

Keywords: Mental fatigue; public transport bus driver, questionnaire. 
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