
 

 

© 2021 The Author(s). Published by Shahid Chamran University of Ahvaz. This is an open-
access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License 
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, 
and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

 

 



 
 

 

  

  
 

  
 

 
  Corresponding Author: Raziyeh Abedini Velamdehy 

   Email: raziyeh.abedini@yahoo.com 

Research Article 

 

https://orcid.org/0000-0001-7678-644X


2 Investigating the psychometric properties …                                                                             

 

 

 

 

 

 



 

 

 
شناسی صنعتی و سازمانی مطالعات روان   

 28/02/1400تاریخ دریافت مقاله:    1-26(، 1)8، 1400بهار و تابستان 
25/05/1400تاریخ پذیرش مقاله: 

 
سنجی مقیاس شغل خوب و انطباقی  های روان بررسی ویژگی 

 
 1راضیه عابدینی والمدهی

 ، اهواز، ایران شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز دانشجوی دکتری روان .  1

 
   چکیده 

که کارکنان به دنبال مشاغلی هستند که در آن امکانات اولیه مرتبط با زمینه شغلی را دارا باشد  با توجه به این 
سنجی مقیاس شغل خوب  های روان هدف از این پژوهش بررسی ویژگی و حق انتخاب و استقالل داشته باشند،  

بدین منظور    رسی قرار گیرد. و انطباقی دافی و همکاران در کارکنان بیمارستان مشهد بود تا این مسئله مورد بر 
های شغل  نامه پرسش   گیری در دسترس انتخاب شدند و نفر از کارکنان به روش نمونه   180ای شامل  نمونه 

شده زیمن، سازگاری شغلی بل و خشنودی شغلی  خوب و انطباقی دافی و همکاران، حمایت اجتماعی ادراک 
با روش آلفای کرونباخ و همبستگی    نامه پرسش   درونی سؤاالت تسو و ایگان را تکمیل کردند. بررسی همسانی  

منظور  قبولی برخوردارند. به   هر سؤال با نمره کل آزمون نشان داد سؤاالت این مقیاس از همسانی درونی قابل 
بررسی روایی مقیاس شغل خوب و انطباقی از چند روش استفاده شد. اول تحلیل عامل اکتشافی با روش  

شغل خوب و انطباقی   پرسشنامه   ماده   15ی و چرخش واریماکس، مطابق با انتظار نشان داد که  های اصل مؤلفه 
های  روی پنج عامل شرایط کار ایمن، دسترسی به امکانات بهداشتی، پرداختی مناسب، اوقات فراغت و ارزش 

به   سه   طور مجزا تأییدی نشان داد روی هر پنج عامل به   ی تحلیل عامل   ، گذارند. دوم مکمل بار می  طور  ماده 
  روایی نتایج حاصل از بررسی    ، ها دارد. سوم داری بار گذاشتند و مدل پنج عاملی برازش خوبی با داده معنی 

های شرایط کار ایمن، دسترسی به امکانات بهداشتی،  مقیاس همگرا نشان داد میان نمره کل مقیاس و نمرات خرده 
همبستگی مقیاس    ، همچنین   های مکمل همبستگی مثبت وجود دارد. ارزش پرداختی مناسب، اوقات فراغت و  
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( محاسبه  0/ 30( و حمایت اجتماعی ) 0/ 26(، سازگاری شغلی ) 0/ 59شغل خوب و انطباقی با خشنودی شغلی ) 
تواند بهتر  در محیط کار می   که خود مقیاس شغل خوب و انطباقی بود    ای که باید به آن توجه کرد این نکته   شد. 

ع  ارزش پنج  و  فراغت  اوقات  مناسب،  پرداختی  بهداشتی،  امکانات  به  دسترسی  ایمن،  کار  های  امل شرایط 
های پژوهش نشان دادند که مقیاس شغل خوب و انطباقی همسان با  مجموع یافته   بینی کند. در سازمانی را پیش 

قبولی برخوردار است.    قابل و پایایی    روایی شده است و از    شده در غرب از پنج عامل تشکیل های انجام پژوهش 
 برای سنجش این سازه در کارکنان ایرانی استفاده کرد.   از این پرسشنامه   توان نتیجه می   در 
 

سنجیروان هایشغل خوب و انطباقی، ویژگی  :کلیدواژگان 

 

 مقدمه
خودپنداره،    با   نزدیکی   ارتباط   شده است که   شغل بخش مهمی از زندگی کارکنان در نظر گرفته 

شخصی،   کنترل،   احساس   نفس، عزت  دارد    شناختی روان   بهزیستی   و   هویت  کارکنان  فیزیکی  و 

روان )  نظریه  مبحث،  این  پیرامون   .) ( کار  شناسی 

  ای مرتبط با شغل زمینه   های ریشه   بر   تمرکز   ( مدلی نظری مطرح کرده است که با 

این عوامل    چگونه   که   دهد می   توضیح   و   کند می   توصیف   را   روانی و اجتماعی کارکنان   یندهای ا فر 

گذارند. این مبحث با عنوان شغل  می   تأثیر   کار   شناختی روان   بعد   طریق   از   بهزیستی کارکنان   بر   ای زمینه 

شده است )   نظریه در نظر گرفته عنوان محور اصلی این  به (  ) خوب و انطباقی  

توسعه و    کار   المللی بین   سازمان   توسط   1999  سال   از   شغل خوب و انطباقی   سازه   این   . ( 

یافت  گرفت   شناختی روان   مفهوم   یک   عنوان به   نظریه    و   گسترش  قرار  پذیرش    که   مورد 

  برای  اصلی شغل  ماهیت  به عنوان  بایست می   مرتبط با شغل افراد بود که  اصلی   شرایط   کننده منعکس 

خواهند وارد  به این معنا که وقتی کارکنان می   . ( شد ) در نظر گرفته می   همه افراد 

حوزه کاری شوند به دنبال این هستند که ببینند آیا شرایط حداقلی مرتبط با دنیای کنونی در آن شغل  

واقع گویای یافتن نوعی آرامش خیال برای خود هستند که دغدغه اولیه  مورد نظر وجود دارد که در 

شغل خوب و    یید این مطلب مفهوم أ اولیه خود را نداشته باشند. برای ت   مین مخارج أ و حداقلی برای ت 

نیز دیده شد. در    شده بود خواسته    انگلستان   دولت   که توسط     ( ) انطباقی در مطالعات  

برای    که   این مسئله مورد پیگیری قرار گرفت   بود   اقتصادی   رشد   دنبال   به   که     ( ) پژوهش  
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  اندازی چشم   و با   شایسته   و   عادالنه   باید   مشاغل   بریتانیا، همه   اقتصاد   رسیدن به رشد اقتصادی در 

  پذیر انعطاف   کار   بازار   یک   نفع   به   پژوهش گو باشد. نتایج این  پاسخ   باشد تا   توسعه   در جهت   بینانه واقع 

  شغل خوب و انطباقی   و  شغلی   امنیت  از  حمایت  به   به دنبال آن باید  که   باشد، می   محدود   مقررات  با 

 . دست یافت 

 ای است، مطرح شناسی حرفهفرضیه استقالل ضمنی که برگرفته از روانیید این مطلب  أبرای ت

های شغلی خود استقالل دنبال این هستند که برای انتخابشود که بر مبنای آن همه افراد به  می

شناسی کار،  های نظریه روان یید این مطلب و برگرفته از تحقیقات و پژوهش أداشته باشند. برای ت

با حداقل یافتن مشاغلی  دنبال  به  وارد میکارکنان  کاری  محیط  در  شوند  ها هستند ولی وقتی 

شود تا کارکنان کنند که مانعی میه کاری را مشاهده میای مربوط به حوز های زمینهمحدودیت 

خود به یک انتخاب آزادانه دست یابند )(  )قادر نباشند در مسیر شغلی  

شناسی کار بر این باور است که شغل خوب و انطباقی شغلی است  نظریه روان (.  

شناختی مرتبط نقش  روان ای مربوط به محیط کار و پیامدهای  های زمینه تواند بین محدودیت که می 

سازی مناسب شرایط کاری برای ایجاد هویت  میانجی را ایفا کند زیرا بر مبنای این فرض اساسی ایمن 

ها پیشایندهای  اکثر پژوهش   (. )   اجتماعی مثبت ضروری است 

با محدودیت  بین کارکنانی که  انطباقی در  بیرونی معینی  ایمن کردن شغل خوب و  های درونی و 

بررسی    های جنسیتی و افراد مبتال به بیماری مزمن رودررو بودند، مورد موجود در سازمان مانند اقلیت 

ها گویای  دادند و یک سری عوامل را در تأثیرگذاری بر این متغیر مؤثر یافتند. اما در کل پژوهش قرار  

این مطلب هستند که کارکنان به دنبال این هستند که در محیط کاری خود مشاغلی را عهده دار باشند  

مین شود ) أ ها ت که حداقل چهار جنبه آزادی، امنیت، عدالت و کرامت انسانی برای آن 

 .) 

باشد زیرا  می ( ) شناسی کار یک نظریه امیدبخش توان گفت نظریه روان می 

بر عدالت اجتماعی، بهزیستی کارکنان در توسعه کار راهه شغلی، کرامت انسانی و حمایت سیاسی  

  معنی لغوی که (.  ) کند  تأکید می 

  تخور، شایسته، مناسب، بانزاکر توان مطرح کرد عبارت است از دمی  توان برای واژه  می

توان کار مناسب و آبرومندانه نیز ترجمه  می  ( رامعنی کلمه ) چنین  هم  دبانه.ؤ و م
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ها و متضادهایی که  همین علت و بر مبنای مترادفباشد به  می  ها را داراکرد شغلی که حداقل

برای این واژه مطرح شده است تصمیم بر این شد که واژه شغل خوب و انطباقی برای این واژه  

در نظر گرفته شود تا بتواند مفهوم مورد نظر این واژه را تا حدودی بیان کند. اگر بخواهیم تعریفی 

آل شغلی است که بر اساس  شغل مناسب و ایده"بگوییم    از شغل خوب و انطباقی ارائه دهیم باید

شود که شامل شرایط  می  آن به حقوق اساسی و بنیادی کارکنان در حوزه کاری احترام گذاشته

کارکنان در حوزه به یکپارچگی جسمانی و روحی  کار، احترام  که  ایمن در محیط  کاری  های 

های دولتی و آل هم در بخش خوب و ایده  باید گفت شغلچنین  هم   ."باشندمی   دهند،می   انجام

المللی  پردازد. طبق گفته سازمان بینمی  هابه همه نوع مشاغل، افراد و خانواده  نیز  و   خصوصی

انطباقی شامل فرصت برای مشاغلی تولیدکننده باشند و هم   است   کار، شغل خوب و  که هم 

ها  درآمد مناسبی داشته باشند، امنیت در محیط کار ایجاد کنند و حمایت اجتماعی برای خانواده

اندازهای خوبی هم برای رشد شخصی ایجاد کنند، به کارکنان اجازه دهند تا ، چشمنمایندفراهم  

شارکت را در تصمیماتی که بر زندگی  ، سازماندهی و مدارندهای خود را بیان  ها و نگرانیدغدغه

)  نمایدگذارد فراهم کنند و برابری فرصت را برای زنان و مردان ایجاد  می  ثیرأها تآن 

انطباقی نوعی    بهزیستی   طریق  از  که   باشدمی  کار  درونی  تجربه  (. بنابراین شغل خوب و 

کند، احساس رضایت از شغل را برای کارکنان به دنبال دارد.  که فراهم می شناختیروان

  و  ای زمینه   عوامل   رسد. از یک طرف به چند دلیل مهم و اساسی به نظر می  بررسی نظریه  

  ای زمینه   که کاربرد این عوامل   دهند می   قرار   تأثیر تحت    را   کارکنان   شغلی   انتخاب   توجهی قابل   فردی بین 

  از طرف دیگر، .  ( رسد ) به نظر می   ضروری   کارکنان   کاری   تجربیات   در   فردی بین   و 

موضوعی است که در میزان رضایت و نارضایتی    های کاری منابع مالی، حقوق و پاداش   نامتوازن   توزیع 

  تواند می   شغلی   های گیری تصمیم   در   آزادی   فقدان   و   منابع   کارکنان تأثیر شگرفی دارد و این محدودیت 

بهزیستی    و   کارراهه شغلی   توسعه   به همین علت   باشد.   هایی را برای کارکنان به دنبال داشته نگرانی 

تواند نتایج خوبی را در بهبود عملکرد سازمانی  باشد که می بررسی می   کارکنان از موضوعات مورد 

 (. ایفا کند ) 

شناسی مورد ارزیابی  امروز، هیچ ابزاری که بتواند تمام ابعاد این مقیاس را از دیدگاه روانتا به  

تصمیم گرفتند که این ابزار      ( )و سنجش عملی قرار دهد، وجود نداشته است.  

از   نمونه  با دو  اعتبار را  کنند و چندین  این حوزه طراحی  ابزار معتبری در  را توسعه دهند و 
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عنوان  نفر به  275بزرگساالن شاغل در آمریکای شمالی مورد بررسی قرار دادند. در مطالعه اول که  

  مجموعه االت را از بین  ؤ از س  هایینمونه انتخاب شدند، با کمک تحلیل عوامل اکتشافی گویه

ماده از  و یکبزرگی  کردند  انتخاب  با    نامهپرسش  ها  که شامل    15کل  کردند    5ماده طراحی 

که هر خردهخرده این صورت  به  بود.  با  مقیاس  ارزیابی و سنجش قرار   3مقیاس  سؤال مورد 

فردی،  نظر فیزیکی و بینشرایط کار ایمن از مقیاس را پنج خرده ( )گرفت. می

ارزش فراغت و  اوقات  مناسب،  پرداختی  بهداشتی،  امکانات  به  های سازمانی مکمل  دسترسی 

 اند از:عد عبارتهای خانوادگی و اجتماعی معرفی کردند. این پنج بُارزش

عد این بُ  :()  فردیشرایط کار ایمن از نظر فیزیکی و بین  -1

  هایمحیط  شناختیروان  و  ای زمینه  فیزیکی،   شرایط  مدیریت   برای   قانونی  چارچوب  یکشامل  

  ایمنی   تضمین  مسئولیت   کارفرمایان  چارچوب،  مطابق با این  باشد.)ایمنی و بهداشت( می  کاری

را  خطرناک   مسائل  بتوانند  تا  گیرندمی  عهده   به  را  کارکنان  از  حفاظت   و کار  با محیط    مرتبط 

کرده می  ها،این حمایت   رغمعلی.  کنند  بازرسی  سیستم  اجرای  بر  و  نظارت  که  مشاهده  شود 

های میر و آسیب   و  که این میزان مرگ  دارند   قرار  خطر  معرض  در  کارکنان در حین انجام کار

می موردجسمانی  می  تواند  ایمن  کاری  شرایط  این  وجود  بنابراین  باشد.  مانع توجه  تواند 

  زمینه   در  شود. زیرا تحقیقاتی کهدر حین کار بر سازمان وارد میهای سنگینی باشد که  خسارت

  نشان گرفته است،   ( انجامتوسط کنگره )  کار  محل   ایمنی  و  بهداشت

  از  عبارتند  اتحادیه  ایمنی  نمایندگان  توسط  شدههای گزارشخطرات و آسیب   ترینشایع  که  داد

  کارفرمایان   اکثر  کهدرحالی.  کار  طوالنی  هایساعت   و  زیاد، فشار کاری  کار  اذیت،  و  آزار  استرس،

 نمایندگان  از  نیمی  حدود  دهند، امامی  انجام  ایمنی  هایممیزی  و  هایی را در حوزه خطراتارزیابی

 اندگفته  هاآن  از  نیمی  حدود  و  دانندمی  کیفیت بی  را  خطر  هایارزیابی  این  کیفیت  اتحادیه  ایمنی

سالمت نیروی    .است   قرار نگرفته  مورد بازرسی  خارجی  آژانس  یک  توسط  هرگز  هاآن  سازمان  که

تواند موجب  می  باشد که بهبود این شرایط روانیمی  کار شامل سالمت فیزیکی و سالمت روانی

پیشگیری بسیاری از مشکالت و حوادث ناشی از کار و افزایش سطح سالمت کارکنان گردد  

(. بنابراین اگر شرایط کار ایمن فراهم باشد کارکنان شغل خود را  )
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مین حداقلی ایمنی را  أیابند زیرا کارکنان به دنبال مشاغلی هستند که تشغل خوب و انطباقی می

برای آنها فراهم کند. 

  تعادل   با  رابطه   در  اخیر  هایپژوهش  (:)  اوقات فراغت و استراحت  -2

از  هاینگرش  زندگی-کار را  برای  سازمان  حاضر  حال  در.  اندکرده  گزارش  کارکنان  مثبتی  ها 

گیرند ولی مطالعات نشان داده یک عده از کارکنان حتی از هایی را در نظر میکارکنان مرخصی

  شامل )کارکنان    فراغت   کنند. از طرفی ساعات اوقاتهای ساالنه خود نیز استفاده نمیمرخصی

 کامالً  کارکنان(  مراقبتی  مسئولیت   یا   مطالعه  کار،  محل  به  آمد  و   رفت   کار،  از   خارج  هایفعالیت 

زندگی، نتایج نشان داده  / کار  تعادل  به  گرایش  مورد  در  قبلی  مشاهدات  به توجه  با .  است   متفاوت

 باشدمی  نیازمند مهارت و مدیریت   مشاغلی که  باالتر و در  مدیریتی  هایموقعیت   در  که  است 

خود را درگیر در    وجود دارد زیرا این مدیران دائماً  استراحت   /اوقات فراغت   سطح  ترینپایین

ها  بینند و زمان خود را برای حضور در جلسات و کنگرهمی  های مرتبط با سازمان گیریتصمیم 

یایبد که ممکن می  مین نشود، فشارهای زندگی افزایشأوقتی نیازهای افراد ت.  کنندمی  ریزیبرنامه

  (. بنابراینها اثر منفی داشته باشد ) است در عملکرد کاری آن

های کاری چه در سطح کارکنان و چه در سطح مدیریت به اوقات  توان گفت اگر در حوزهمی

فراد  ساز خشنودی شغلی باشد و به دنبال این موضوع، اتواند زمینهفراغت توجه جدی شود می

(.  شغل خود را ایمن یابند )

مناسب  -3 که    :()  پرداختی  معناست  این  به  مناسب  پرداختی 

زمان با تغییرات شرایط محیطی  ها درآمدهایی را در اختیار کارکنان قرار دهند که بتوانند هم سازمان

شود. در واقع  دار مخارج زندگی خود باشند که در واقع شغل خوب و انطباقی محسوب میعهده

ها متناسب با  میزان حقوق و دریافتی آن کارکنان به دنبال یافتن و حضور در مشاغلی هستند که  

ها تناسب  ها با خرج آنشرایط کنونی که در آن قرار دارند همخوانی داشته باشد یعنی دخل آن

مشاهده باشد.  سازمانمی  داشته  از  بعضی  تحت شود  که  زمانی  قرار    ها  محیطی  شرایط  فشار 

ها را  نارضایتی در کارکنان شود و آنتواند باعث  پردازند که میگیرند به کاهش دستمزدها میمی

این کاهش دستمزدها و اخراج کارکنان باعث افزایش حس  چنین  هم  فشار و تنش قرار دهد.تحت 

دهد )شود و استانداردهای زندگی را کاهش میعدم امنیت شغلی در کارکنان می

 .)
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)   خانوادگی و اجتماعی های  های سازمانی مکمل ارزش ارزش   - 4

مسئله دارد که    های مکمل، اشاره به این ارزش   : ( 

خود را به   فردی   اقدامات   و   ها القمندند که به سازمانی وارد شوند که  بتوانند اولویت کارکنان ع 

 شوند،   هم تراز   سازمانی   و   فردی   های ارزش   زمانی که کنند.    های سازمانی هدایت سمت اولویت 

توان بیان می   تر طور واضح به   یابد.   افزایش   ها آن   سازمان   با   کارکنان   تعامل   توان انتظار داشت که می 

های های سازمان در راستای ارزش کنند که ارزش می   هایی گرایش پیدا کرد که کارکنان به سازمان 

شود که کارکنان رابطه بهتری با سازمان خود برقرار می  مسئله باعث فردی خودشان باشد زیرا این 

بگوییم انحراف سازمانی   که   است   مهم   اندازه   همان   به   امر   کنند و هماهنگ با سازمان عمل کنند. این 

 مدیر و کارکنان  ارزش   بین   های تناسب ارزش   که  جایی  تواند در انحراف کارکنان تأثیرگذار باشد. می 

کنند. هر چند تحقیقات می   ابراز   کار   محیط   از  را   خود   نارضایتی   زیاد   احتمال   به   نان کارک   باشد   ضعیف 

نشده است اما باید   های کارکنان انجام ارزش   های سازمان باتراز بودن ارزش چندانی در مورد هم 

های فردی و سازمانی در راستای همدیگر و مکمل یکدیگر به این نکته توجه کرد که اگر ارزش 

باشند کارکنان احساس خشنودی و رضایت خواهند کرد.

ها رابطه قوی بین فعالیت در سازمان   : ( )   دسترسی به امکانات بهداشتی  - 5

نتایج نشان   (. )  دارد اقتصادی و بهداشت و دسترسی به امکانات بهداشتی وجود  

های جدی مثل حمالت قلبی و بعضی وقت و سطوح پایین بیماری تمام داده است که بین مشاغل 

یید این موضوع باید گفت چنانچه أ (. در ت ها رابطه وجود دارد ) از سرطان 

تواند در عملکرد شغلی کارکنان تأثیر بگذارد به ها امکانات باالی بهداشتی داشته باشند می سازمان 

کنند که حداقل می   هایی که از لحاظ بهداشتی محیطی برای کارکنان خود فراهم ن این معنا که سازما 

دهند ) می   امکانات بهداشتی را رعایت کنند کارکنان عملکرد شغلی باالیی را از خود نشان 

های بهداشتی در متحده، دسترسی به مراقبت (. برخی از کشورها همانند ایاالت 

شود ولی در بعضی کشورها مانند انگلستان خدمات بهداشت جهانی از هنگام استخدام ارائه می 

شود. این مسیرهای بهداشتی هر چند ممکن است محدود باشد اما در طریق بهداشت ملی ارائه می 

ها محسوب شود. در کشور ما نیز تواند جایگزین خوبی برای سازمان طی سالیان افزایش یافته و می 

هایی شوند که حداقل امکانات بهداشتی از قبیل بیمه را دارا باشند ارکنان عالقمندند وارد سازمان ک 

کنند کمتر باشد. در هایی که کارکنان خود را بیمه نمی حتی اگر حقوق آن سازمان نسبت به سازمان 
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 باشد. می   واقع از نظر کارکنان بیمه کردن جزء حداقل امکانات بهداشتی

ها با کمک تحلیل  هایی از آن انتخاب شدند و داده کننده  نمونه شرکت  589وم نمونه  در مطالعه د 

ترین تناسب را با  عوامل تأییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و مدل چندعاملی بهترین و قوی 

جنسیت، درآمد،  های اسکالر و متریک هم نشان داد که ساختار این سازه در بین  ها ارائه داد. مدل داده 

گروه  اجتماعی،  درنهایت طبق سازه طبقه  نداشت.  تفاوتی  قومیتی مختلف  که های    . ای 

های مشابه که از  های آن همسو با سازه مقیاس طراحی کردند نمره کلی سازه و پنج خرده   ( ) 

ها بخصوص در  مقیاس روایی همگرا و افتراقی برخوردار بودند، همبستگی داشت و نمرات خرده 

 بینی برخوردار بود. داری کار و قصد ترک شغل از اعتبار پیش ی بینی نمرات خشنودی شغلی، معن پیش 

( به دنبال بررسی این موضوع بودند که )  نامه پرسش   در مطالعه اعتبار یابی

مناسب برای سنجش متغیر شغل آیا سازه شغل خوب و انطباقی در کشور انگلستان هم از اعتبار  

ها از طریق تحلیل کیفی بررسی کردند که آیا خوب و انطباقی برخوردار است یا خیر؟ در ادامه آن 

 باشد.تواند شامل شود یا متناسب با همان کار دافی و همکاران می سازه مذکور مفاهیم بیشتری را می 

 نامه پرسش   تواند بهترین تناسب را برای فرض کردند که مدل دوعاملی می   .   ( ) 

بینی باالیی برخوردار خواهد بود. شغل خوب و انطباقی شامل شود و معتقد بودند که از اعتبار پیش 

گیری هدفمند استفاده کردند و دانشجویانی را از کنندگان از نمونه این محققان برای جذب شرکت 

با روش کیفی به تعداد    نامه پرسش   آموزش دادند که  دوره کارشناسی   نفر مورد  40باز پاسخ را 

های اجتماعی و های اجتماعی، رسانه ها را از طریق شبکه نامه پرسش  چنین هم  بررسی قرار دهند و 

کنندگان توزیع کنند و اهداف پژوهش را برای افراد مجازی همانند توییتر و فیسبوک در بین شرکت 

ه بازگو کنند. در تحلیل اولیه که با روش تحلیل عامل تأییدی انجام شد، مشخص شد کنندشرکت 

خرده  سه  ارزش مقیاس  که  و  فراغت  اوقات  مناسب،  ارزش پرداختی  مکمل  سازمانی  های های 

مقیاس شرایط کار بودند ولی دو خرده   یک خانوادگی و اجتماعی، دارای چولگی و کشیدگی زیر  

فردی و دسترسی به امکانات بهداشتی دارای چولگی منفی بودند و به فیزیکی و بین ایمن از نظر  

این  ازدلیل  بودند  افراطی  نمرات  دارای  ماده  دو  ادامه    نامه پرسش   که  در  شدند.   124حذف 

تحلیل بود.   نفر قابل   97های  موردبررسی قرار گرفتند که داده   نامه پرسش   کننده برای تکمیل شرکت 

ها نشان داد تری را با داده لعه محققان مشخص شد که مدل دوعاملی برازش مطلوب بر اساس مطا 

 داری نداشت.ها، تفاوت معنی شده آن ولی با مدل همبستگی طراحی 
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شده  ها مطرح ها متناسب با فرهنگ کشور آن تأکید کردند که بعضی آیتم   .   ( ) البته  

ها باید  کشورهای دیگر همخوانی نداشته باشد. به همین علت آن آیتم است و ممکن است با فرهنگ  

مورد بازبینی قرار گیرد و متناسب بافرهنگ کشور موردبررسی، برگردانده شود. برای مثال در مورد  

های بهداشتی ممکن است در کشوری بیمه تأثیر بیشتری را دارد و در کشور دیگر  مسائل و مراقبت 

های بهداشتی با استانداردهای جهانی بیشترین ضریب را در بین  مراقبت است همسو بودن    ممکن 

افراد داشته باشد. بنابراین اگر محقق و پژوهشگری خواست که این سازه را به زبان خود ترجمه کند  

باید بعضی سؤاالت را مورد بازبینی قرار دهد و متناسب با فرهنگ کشور خود طراحی کند. پس  

کنند  اندرکارانی است که تالش می ه ابزاری مفید و سودمند برای محققان و دست توان گفت این ساز می 

 تا به یک ارزیابی مناسبی از تالش بزرگساالن شاغل دست یابند. 

های در فرهنگ در محیط کار    رسد سازه شغل خوب و انطباقی بر اساس آنچه گفته شد به نظر می 

ساختار پنج عاملی برخوردار بود و با متغیرهایی مانند  مختلف که مورد پژوهش قرار گرفتند از  

عدالت سازمانی، خشنودی شغلی، معناداری کار و قصد ترک شغل و ... رابطه دارد. بر این اساس، 

ای شغل خوب و ماده   15سنجی مقیاس  های روان هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ویژگی 

باشد هر مشهد است. هدف بررسی این موضوع نیز می انطباقی در محیط کار در کارکنان بیمارستان ش 

که گیرد یا این سنجش قرار می   در جامعه ایران هم بر مبنای پنج عامل مورد   نامهپرسش   که آیا این

 ها را تحت یک عامل کل بررسی کرد؟توان همه ماده می 

 شوند:های زیر آزمون می در پژوهش حاضر فرضیه 

از همسانی درونی کافی برخوردار است.در محیط کار    طباقی پایایی: مقیاس شغل خوب و ان   - 1

پرداختی   - 2 بهداشتی،  امکانات  به  دسترسی  ایمن،  کار  شرایط  ویژگی  پنج  عاملی:  ساختار 

دهند.های مکمل پنج عامل مکنون را تشکیل می مناسب، اوقات فراغت و ارزش 

روی یک عامل مکنون کار  در محیط    شغل خوب و انطباقی ماده مقیاس    15ساختار عاملی:    - 3

گذارند. داری بار نمی طور معنی به 

روی یک عامل   در محیط کار   ماده مقیاس شغل خوب و انطباقی   3ساختار عاملی: هر    - 4

شود.گذارند و جمعًا پنج عامل مکنون مطرح می داری بار می طور معنی مکنون به 

انطباقی   - 5 و  مقیاس شغل خوب  کار    اعتبار همگرا:  اجتماعی در محیط  مقیاس حمایت  با 

. شده، سازگاری شغلی و خشنودی شغلی رابطه مثبت دارد ادراک 
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 روش 

 گیریجامعه آماری، نمونه و روش نمونه

شرهر مشرهد در سرال    های بیمارسرتان جامعه آماری پژوهش حاضرر شرامل تمامی کارکنان یکی از  

انتخاب شردند که   در دسرترس   گیری نفر به روش نمونه  180بودند. از این جامعه آماری تعداد   1399

درصرد    74و   مرد درصرد اعضرای نمونه پژوهش    26  تحلیل بودند. ها قابل نامه پرسرش   از این تعداد همه 

درصرد   76دیپلم،  درصرد فوق   3درصرد متأهل، از نظر سرطح تحصریالت    48درصرد مجرد و    52؛  زن 

درصرد پرسرتار،    60درصرد مدیر،   13نظر پسرت سرازمانی    لیسرانس؛ از درصرد باالی فوق   21لیسرانس و  

سرال بودند.    8درصرد کارشرناس اتاق عمل و متوسرط باسرابقه کاری    16درصرد بخش اداری و    11

 بود.  5/ 53سال با انحراف معیار   30عالوه بر این، میانگین سنی کارکنان نمونه 

 

 ابزار پژوهش 

کار پرسش  محیط  در  انطباقی  و  خوب  شغل  در  :  ( )   نامه 

)   نامه پرسش   پژوهش حاضر جهت سنجش شغل خوب و انطباقی در محیط کار از 

استفاده شد که از پنج ویژگی شرایط کار ایمن، دسترسی به امکانات بهداشتی، پرداختی مناسب،    ( 

ماده است که برای    15شامل    نامه پرسش   شده است. این   های مکمل تشکیل اوقات فراغت و ارزش 

از  ای  درجه   7های آن بر اساس لیکرت  شده است که پاسخ ماده طراحی   3گیری هر یک از ابعاد  اندازه 

اند  عبارت   نامه پرسش   شود. از نمونه سؤاالت این گذاری می )کاماًل موافقم( نمره   7)کاماًل مخالفم( تا    1

خدمات درمانی خوبی  " و    " کنم در ارتباط با افرادی که در محیط کارم هستند احساس امنیت می " از:  

خود را شغل خوب و  کنندگان شغل . نمرات باالتر به این معناست که شرکت " در شغلم وجود دارد 

مقیاس پایایی درونی قوی از  پنج خرده   .   ( ) کنند. بر طبق مطالعات  انطباقی ادراک می 

  0/ 84آلفای کرونباخ    (  در پژوهش ) چنین  هم   ( را کسب کردند. 0/ 97تا    0/ 82) 

  مقادیر  های تحلیل عامل تأییدی با  شاخص   .   ( )   محاسبه گردید. در پژوهش 

 (98 /0  ،)   (98 /0  ،)   (05 /0 ( نسبی  کای  مجذور  و  ت 1/ 88(  که  شد  محاسبه  بر  أی (  ید 

می شاخص  مناسب  برازندگی  توسط    نامه پرسش   این   باشد. های  پژوهش  این  در  بار  اولین  برای 
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های  مقیاس و خرده   0/ 83یابی شده است که آلفای کرونباخ برای مقیاس کل  پژوهشگر ترجمه و اعتبار 

(، اوقات  0/ 77(، پرداختی مناسب ) 0/ 90(، دسترسی به امکانات بهداشتی ) 0/ 80شرایط کار ایمن ) 

 ( ارزش 0/ 79فراغت  ) (و  مکمل  گردید. 0/ 85های  محاسبه  این چنین  هم   (  روایی  تعیین    جهت 

  (،  0/ 88)   (،  0/ 89)   از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده شد که، مقادیر    نامه پرسش 

های برازندگی نزدیک است و مورد  ( محاسبه شد که به مالک 1/ 88( و مجذور کای نسبی ) 0/ 10) 

 ید قرار گرفت.  أی ت 

)   شده ادراک نامه چندبعدی حمایت اجتماعی  پرسش 

 شده ازدر پژوهش حاضر برای سنجش حمایت اجتماعی ادراک  : (   

مقیاس حمایت  استفاده شد که شامل سه خرده   .  ( )  نامه پرسش 

ادراک افراد  اجتماعی  از طرف دوستان، خانواده و  اینمهم زندگی می شده   نامهپرسش   باشد. 

های آن که پاسخ  گیرد سنجش قرار می  آیتم مورد  4مقیاس با گویه است که هر خرده  12شامل 

از   شود.گذاری می )کامالً موافقم( نمره   7)کامالً مخالفم( تا    1ای از  درجه   7بر اساس لیکرت  

  " کند که به من کمک کند اقعاً سعی می ام و خانواده " اند از  عبارت   نامه پرسش   نمونه سؤاالت این 

نمرات باالتر از   . " ام وجود دارد که برای احساساتم ارزش قائالستفرد خاصی در زندگی " و  

   ( ) شده در فرد زیاد است.  ماعی ادراکت به این معناست که حمایت اج   36

نفری با استفاده از روش آلفای کرونباخ،   788را در یک نمونه    نامه پرسش  پایایی درونی این 

خرده  90تا    86 برای  و  مقیاس درصد  برای   86ها  نموده   نامه پرسش   درصد  گزارش  اند. کل 

شده از مقیاس حمایت اجتماعی ادراکضریب آلفای کرونباخ سه خرده  (  ) 

درصد ذکر   82درصد و    86درصد،    89ترتیب  هسوی خانواده، دوستان و افراد مهم زندگی ب 

، از روش آلفای کرونباخ استفاده نامه پرسش   اند. در پژوهش حاضر برای سنجش پایایی نموده 

(، حمایت 85/0های حمایت از خانواده ) مقیاس ( و برای خرده 88/0شد که برای مقیاس کل ) 

جهت تعیین روایی چنین  هم   گردید. ( محاسبه  89/0( و حمایت افراد مهم زندگی ) 90دوستان ) 

(،  96/0)   (،  96/0)   از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده شد که، مقادیر    نامه پرسش   این 

های برازندگی نزدیک ( محاسبه شد که به مالک63/1( و مجذور کای نسبی ) 08/0)   

 قرار گرفت.  تأیید است و مورد  
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  در پژوهش حاضرر برای سرنجش   : ( )   نامه سشازگاری ششغلی پرسشش 

مقیاس  اسرتفاده شرد که شرامل پنج خرده ( سرازگاری )   نامه پرسرش   سرازگاری شرغلی از 

سرازگاری در خانه، سرازگاری بهداشرتی، سرازگاری اجتماعی، سرازگاری عاطفی و سرازگاری شرغلی 

سررنجش قرار  آیتم مورد   32مقیاس با  گویه اسررت که هر خرده   160شررامل    نامه پرسررش   باشررد. این می 

در    شود. گذاری می )بله( نمره   2)خیر( تا    صرفر ای از  درجه   3های آن بر اسراس لیکرت که پاسرخ   گیرد می 

  نامه پرسرش   از نمونه سرؤاالت این مقیاس سرازگاری شرغلی اسرتفاده شرده اسرت. این پژوهش از خرده 

آیا اغلب فکر کردن برای " و    " شرروید؟ تان می آیا دچار ترس از دسررت دادن شررغل فعلی   " اند از عبارت 

  اعتبار   ( ) .  " ارائه یک اظهارنظر مناسررب در یک بحث گروهی، برایتان مشررکل اسررت؟ 

(، سرازگاری  0/ 91سرازگاری در خانه ) براون برای  - را با اسرتفاده از فرمول پیشرگویی اسرپیرمن   نامه پرسرش 

(  0/ 85( و سرازگاری شرغلی ) 0/ 91(، سرازگاری عاطفی ) 0/ 88(، سرازگاری اجتماعی ) 0/ 81بهداشرتی ) 

، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد  نامه پرسش   محاسربه کردند. در پژوهش حاضر برای سنجش پایایی 

از روش   نامه پرسررش   جهت تعیین روایی این چنین  هم  ( محاسرربه گردید. 0/ 83که سررازگاری شررغلی ) 

( و مجذور کای 0/ 06)   (،  0/ 79)  (،  0/ 80)   تحلیل عامل تأییدی استفاده شد که، مقادیر 

 د قرار گرفت. أیی های برازندگی نزدیک است و مورد ت ( محاسبه شد که به مالک 1/ 30نسبی ) 

حاضرر برای در پژوهش   (: )  نامه خششنودی ششغلی پرسشش 

  (  خشرنودی شرغلی )   نامه پرسرش   سرنجش خشرنودی شرغلی از 

ای از درجه 7های آن بر اسراس لیکرت که پاسرخآیتم اسرت  6شرامل  نامهپرسرش اسرتفاده شرد. این

 نامهپرسررش  از نمونه سررؤاالت این  شررود.گذاری می)کامالً موافقم( نمره 7)کامالً مخالفم( تا  1

هایی که در این من از فرصرت "و  "من از سررپرسرت کاری خود راضری هسرتم "اند از عبارت

 نامهپرسش  پایایی  ( ). "و پیشرفت وجود دارد راضی هستم ءسرازمان برای ارتقا

برای اولین بار در این پژوهش  نامهپرسرش  ( محاسربه کرد. این0/ 86را به روش آلفای کرونباخ )

 ( محاسرربه گردید.0/ 81توسررط پژوهشررگر ترجمه و اعتباریابی شررده اسررت که آلفای کرونباخ )

از روش تحلیل عامل تأییدی اسررتفاده شررد که،   نامهپرسررش جهت تعیین روایی اینچنین هم

( محاسربه شرد 2/ 56( و مجذور کای نسربی )0/ 10)  (،  0/ 88)  (،  0/ 88)  مقادیر 

 ید قرار گرفت.أیهای برازندگی نزدیک است و مورد تکه به مالک 
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 هایافته
های پرسشنامه  یافته های توصیفی میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی تمامی ماده

 نشان داده شده است.  1جدول در 

 

 

(  4/ 68)   4های  ها را در ماده شود، کارکنان باالترین میانگین مالحظه می   1طور که در جدول  همان 

میانگین، انحراف معیار و  چنین  هم   اند. ( کسب کرده 2/ 31)   11( و کمترین میانگین در ماده  4/ 68)   6و  

باشد، که ضریب آلفای کرونباخ مقیاس  می   0/ 83و    10/ 72،  66/ 51ترتیب  همسانی درونی کل مقیاس به 

باشد.  فرضیه اول پژوهش می   تأیید قبول است. این نتیجه در راستای    در حد قابل   شغل خوب و انطباقی 

های مقیاس ذکرشده با نمره کل مقیاس نیز محاسبه شد، که  افزون بر این، همبستگی هر یک از ماده 

  ˂ 0/ 001( با نمره کل مقیاس در سطح  12و    11،  9،  7ها به غیر از چهار ماده ) ال همبستگی همه سؤ 

های  دیگر، همه پرسش   عبارت در نوسان بوده است. به   0/ 68تا    0/ 29دار بود. دامنه این ضرایب از  ی معن 

 از همسانی الزم برخوردارند. در محیط کار    شغل خوب و انطباقی مقیاس  

اند. شده   ارائه   2های توصیفی و ضرایب همبستگی میان متغیرها در جدول  آماره 
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ضریب همبستگی نسبتًا قوی بین پنج بعد شغل خوب و  ،  2توجه در مندرجات جدول  نکته قابل 

منظور  با توجه به ضرایب همبستگی باال میان پنج بعد، به باشد.  می   با نمره کل   در محیط کار   انطباقی 
مؤلفه  با روش  اکتشافی  عامل  تحلیل  ابتدا  بعدمندی،  به بررسی  مقیاس  این  اصلی روی  صورت  های 

شرایط کار ایمن، دسترسی به امکانات  و پنج بعدی ) در محیط کار    شغل خوب و انطباقی بعدی  تک 

فراغت  اوقات  مناسب،  پرداختی  ارزش   بهداشتی،  مکمل و  به های  که  زمانی  انجام شد.  نیز  صورت  ( 

و    0/ 71ترتیب برابر با  اولکین( و شاخص بارتلت به - مییر - )کایزر   بعدی انجام گرفت مقیاس  تک 

  شده گزارش داده نشد. در ماده مقدار ارزش ویژه و واریانس تبیین محاسبه شدند اما برای تک  653/ 94

در    شغل خوب و انطباقی سؤال تحت یک بعد و با عنوان   15ه اگر کل  شود ک گونه می واقع نتیجه این 
دهد. به همین علت، از تحلیل عامل اکتشافی برای بررسی  یک سازه مستقل را تشکیل نمی محیط کار  

ماده را بر مبنای پنج عامل    15پنج عامل مستقل تحلیل صورت گرفت. مطابق با تحلیل عامل اکتشافی که  

  653/ 94و   0/ 71اولکین( و شاخص بارتلت به ترتیب برابر با - مییر - )کایزر  تحلیل کرد، مقیاس  
(  1/ 89(، عامل چهارم ) 1/ 91(، عامل سوم ) 2/ 06(، عامل دوم ) 2/ 34محاسبه شدند. مقدار ویژه عامل اول ) 

درصد،    12/ 77درصد،    13/ 76درصد،    15/ 62ترتیب  تر از یک بودند و به ( بزرگ 1/ 71و عامل پنجم ) 
دهد که  درصد واریانس این مقیاس را تبیین کردند. نتایج این تحلیل نشان می  11/ 43درصد و   12/ 65

د کرد.  أیی ها فرضیه دوم پژوهش را ت دهند. بنابراین این یافته پنج عامل تشکیل یک سازه واحد را می 
دار  ی س ضرایب معن مقیا ای که باید به آن توجه کرد این است که سه سؤال در هر خرده ترین نکته جالب 

های مرتبط  مقیاس کننده خرده اصلی هر سه سؤال توصیف   نامه پرسش   همانند   باالیی را داشتند یعنی دقیقاً 
   دهد. ها نشان می ضرایب هر ماده را بر روی عامل   3بودند. جدول  
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  شغل خوب و انطباقی منظور بررسی ساختار زیربنایی مقیاس  عامل اکتشافی، به عالوه بر تحلیل  

که نوعی از اعتبار سازه است از تحلیل عامل تأییدی نیز استفاده شد. تحلیل عامل تأییدی  در محیط کار  

صورت یک عاملی و سپس پنج  های این مقیاس ابتدا به روی ماده     افزار با استفاده از نرم 

  ( )   انجام شد. برای انجام این تحلیل از برآورد حداکثر درست نمایی   عاملی 

شرایط  ماده در عامل اول    3بعدی همه ابعاد تحت یک سازه و در پنج عاملی  استفاده شد و در یک 

  سوم پرداختی مناسب،  ماده در عامل   3دسترسی به امکانات بهداشتی،    ماده در عامل دوم   3کار ایمن،  

لحاظ شدند و پنج   های مکمل پنجم ارزش  ماده در عامل  3چهارم اوقات فراغت و   ماده در عامل  3

  4بعدی در جدول های برازش مربوط به مدل تک صورت مکنون در نظر گرفته شدند. آماره عامل به 

هایی که  کوواریانس انطباق  اند. مجذور خی شاخص برازندگی مطلق است و میزان  شده   نشان داده 

بر آن  با کوواریانس ساختار عاملی داللت ضمنی  دهد. هر چه  نشان می   شده های مشاهده ها دارد را 

دار  دار، تفاوت معنی شود. مجذور خی معنی تر باشد، برازندگی مدل کمتر می مجذور خی از صفر بزرگ 

این، چون فرمول مجذور خی،    وجود   دهد. با شده را نشان می های مفروض و مشاهده بین کوواریانس 

شود و معمواًل به لحاظ آماری  های بزرگ متورم می حجم نمونه را در بردارد، مقدار آن در مورد نمونه 

شود. به این دلیل بسیاری از پژوهشگران مجذور خی را نسبت به درجه آزادی آن )مجذور  دار می معنی 

عنوان یک  را به   2دهند و معمواًل نسبت  می بررسی قرار    ( مورد ( )   خی نسبی 

واقع مجذور خی دو    (. در کنند ) شاخص سرانگشتی نیکویی برازش استفاده می 

شده چه میزان با مدل موجود در جامعه شباهت دارد. در جدول  دهد که مدل طراحی نسبی گزارش می 

ها دو شاخص  اند. این شده ( نیز درج بیقی ) ( و شاخص برازش تط شاخص برازش افزایشی )   3

برازندگی هستند که برازش یک مدل معین را با مدل پایه که قائل به وجود کوواریانس میان متغیرها  

شده چه  کنند مدل طراحی واقع این دو شاخص بیان می   (. در کنند ) نیست، مقایسه می 

 است. های ضعیف متفاوت  میزان با مدل 

دهد و مقدار تر باشد، برازش بهتری را نشان مینزدیک  1هر چه مقدار این دو شاخص به  

شده است. شاخص دیگر، تقریب ریشه  عنوان یک مالک سرانگشتی نیکویی برازش تعیینبه  0/ 9

ی برازش کامل است،  دهندهصفر نشان ( است. اگرچه  میانگین مربعات خطا )

دارند که به دست آوردن چنین مقداری غیرواقعی اظهار می  (  )اما  

  0/ 1و    0/ 08برازش ضعیف، مقادیر بین    0/ 1تر از  کنند که مقادیر بزرگها استدالل میاست. آن
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برازش خوب را    0/ 05برازش معقول و مقادیر کمتر از    0/ 08و   0/ 05برازش متوسط، مقادیر بین  

 ل عامل تاییدی را نشان می دهد. نیز شاخص تحلی 4جدول  دهند.نشان می

 

𝛘𝟐 𝛘𝟐

در    شررغل خوب و انطباقی دهند که مدل یک عاملی مقیاس نشرران می   4نتایج مندرج در جدول 

    و    ،  شرود مقادیر طور که مالحظه می ها برازش ضرعیفی دارد. همان با داده محیط کار 

سراختار عاملی مقیاس    1های برازندگی که قباًل اشراره شردند، فاصرله دارد. شرکل در این مدل با مالک 

دریافت    1طور که از شرکل  دهد. همان را نشران می در محیط کار   شرغل خوب و انطباقی تک عاملی  

ها  و بقیه ماده دار بودند معنی و غیر  0/ 25حذف شرردند زیرا بار عاملی زیر    8و    7های  شررود، ماده می 

  0/ 87با بار عاملی    6ترین بار عاملی به ماده اند. بزرگ داری بار گذاشررته طور معنی روی یک عاملی به 

مربوط اسرت. این یافته   0/ 15با بار عاملی    8ترین بار عاملی، به ماده شرماره  مربوط اسرت و کوچک 

 نظر گرفت.   توان این مقیاس را تک عاملی در کرد که نمی   تأیید فرضیه سوم را  
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  نیز نشان داده   در محیط کار  شغل خوب و انطباقیساختار پنج عاملی    4چنین، در جدول  هم 

 شده است که با روش تحلیل عامل تأییدی محاسبه گردیده است. 

در محیط    و انطباقیشرغل خوب  دهند که پنج عاملی  نیز نشران می 4نتایج مندرج در جدول 

و   ،   شرررود مقرادیرطور کره مالحظره میهرا برازش نسررربتراً مطلوبی دارد. همرانبرا دادهکرار  

 2های برازندگی که قبالً اشرراره شرردند، نزدیک اسررت. شررکل در این مدل به مالک   

. بنابراین  دهدرا نشران میدر محیط کار   شرغل خوب و انطباقیس پنج عاملی  سراختار عاملی مقیا

شرررایط کار  ترین بار عاملی در عامل  ها برازش دارد. بزرگتوان گفت که مدل مذکور با دادهمی

دسرترسی به امکانات بهداشتی مربوط به  در عامل دوم،  0/ 81با بار عاملی   2ایمن مربوط به ماده  

، 0/ 77با بار عاملی    7سروم پرداختی مناسرب مربوط به ماده   در عامل، 0/ 95با بار عاملی   5ماده  

های پنجم ارزش  در عاملو   0/ 77با بار عاملی    10چهارم اوقات فراغت مربوط به ماده   در عامل

کرد که   تأییداین یافته فرضرریه چهارم را  باشررد.می  0/ 90با بار عاملی   14مکمل مربوط به ماده  

 باشد.متشکل از پنج عامل مستقل میدر محیط کار   شغل خوب و انطباقیمقیاس 
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واقع   باشرند و در صرورت مجزا می که مطمئن باشریم پنج عامل یکی هسرتند یا به در ادامه برای این 

بررسری قرار دهیم، به بررسری و مقایسره این دو مدل از طریق تفاضرل    اعتبار افتراقی دو عامل رو مورد 

داری دو مدل پرداخته شرد. با بررسری کای اسرکور و درجه دو کای اسرکور و درجات آزادی و معنی 

 ( یرک عراملی  عراملی = 90،  = 440/ 751آزادی  پنج  آزادی  و درجره  اسرررکور  کرای  و   )  

کره تحلیرل تفراوت همبسرررتگی  ( و کراهش مقردار کرای اسرررکور و این = 80،  = 150/ 908) 

 کید کرد که مدل پنج عاملی بهتر از مدل یک عاملی است.  أ توان ت می   دار بوده، ( معنی = 0/ 80) 

توان های بررسی اعتبار یک مقیاس جدید، اعتبار همگرا است. این امر را می یکی از روش  چنین هم 

های دیگری که در  های بین مقیاس سرازه موردنظر با مقیاس سرازه بررسری الگوی همبسرتگی از طریق  

رو، در تحقیق حاضرر مقیاس  (. ازاین های نظریه آمده اسرت بررسری کرد ) گزاره 

های دیگر همبسرته کردیم تا از طریق بررسری انطباق  را با مقیاس در محیط کار   شرغل خوب و انطباقی 

ضریب    5جدول شماره آوریم.  های نظری در خصوص اعتبار سازه آن استنباط به عمل بینی ها با پیش آن 

شررایط کار ایمن، دسرترسری به  و پنج بعد  در محیط کار   شرغل خوب و انطباقی همبسرتگی بین مقیاس 

و متغیرهرای سرررازمرانی    هرای مکمرل منراسرررب، اوقرات فراغرت و ارزش   امکرانرات بهرداشرررتی، پرداختی 

 دهد. )خشنودی شغلی، سازگاری شغلی و حمایت اجتماعی( را نشان می 

 

 

سرازه مرتبه باالتری اسرت که  در محیط کار   شرود شرغل خوب و انطباقیکه ادعا میآنجایی از

هر پنج عامل شررایط کار ایمن، دسرترسری به امکانات بهداشرتی، پرداختی مناسرب، اوقات فراغت  

در محیط کار   داشرتیم که شرغل خوب و انطباقیهای مکمل را در خود دارد، لذا انتظار و ارزش
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دریافت   5طور که از مندرجات جدول با این پنج عامل همبسررتگی باالیی داشررته باشررد. همان

(،  0/ 74در محیط کار همبسررتگی باالیی با شرررایط کار ایمن )  شررود، شررغل خوب و انطباقیمی

( و 0/ 69وقات فراغت )(، ا0/ 51(، پرداختی مناسررب )0/ 50دسررترسرری به امکانات بهداشررتی )

 داری برا پنج عرامرل نشررران داد.( دارد و این مقیراس همگرایی معنی0/ 59هرای مکمرل )ارزش

با متغیرهای خشرنودی شرغلی، سرازگاری    در محیط کار مقیاس شرغل خوب و انطباقیچنین هم

 شود.می تأییدشغلی و حمایت اجتماعی همبستگی دارد. بنابراین فرضیه پنجم 

 

 گیرینتیجهبحث و 
سررنجی مقیاس شررغل خوب و های روانهدف از انجام پژوهش حاضررر، بررسرری ویژگی

 ( .)پژوهش بود. این مقیاس که توسررط  در محیط کار در جامعه مورد انطباقی

ماده(، دسرترسری به  3ماده بود که پنج عامل شررایط کار ایمن ) 15شرده اسرت که شرامل    سراخته

های ماده( و ارزش 3ماده(، اوقات فراغت ) 3ماده(، پرداختی مناسرررب ) 3امکانات بهداشرررتی )

شرد. در این پژوهش هدف بررسری این موضروع بود که این مقیاس ماده( را شرامل می  3مکمل )

باشررد و از طرفی آیا مقیاس شررغل خوب و چه مقدار در جامعه ایرانی دارای اعتبار و روایی می

مراده  15محیط کرار دافی و همکراران در جرامعره ایرانی هم برا همران پنج بعرد برا مجموع  در   انطبراقی

 باشد؟های کمتر میتقلیل به مادهکه قابلپاسخگو خواهد بود و یا این

در پژوهش حاضرر به بررسری اعتبار این مقیاس با اسرتفاده از روش آلفای کرونباخ پرداخته شرد.  

  در محیط کار از همسررانی درونی قابل   ای شررغل خوب و انطباقی ماده   15نتایج نشرران داد که مقیاس  

شررد. این   تأیید بر پایایی، اعتبار این مقیاس نیز با روش همبسررتگی   قبولی برخوردار اسررت. عالوه 

مقیاس با عامل شررایط کار ایمن، دسرترسری به امکانات بهداشرتی، پرداختی مناسرب، اوقات فراغت و  

 های مکمل همبستگی داشت که حاکی از اعتبار همگرای این مقیاس است. ارزش 

در محیط کرار    کره خود مقیراس شرررغرل خوب و انطبراقیای کره برایرد بره آن توجره کرد ایننکتره

ز پنج عامل شررایط کار ایمن، دسرترسری به امکانات بهداشرتی، پرداختی مناسرب،  تواند بهتر امی

شود  بینی کند. سؤالی که مطرح میهای مکمل متغیرهای سازمانی را پیشاوقات فراغت و ارزش

دهند؟  در محیط کار بهتر این کار را انجام می این اسررت که چرا مقیاس شررغل خوب و انطباقی

در محیط کار چیزی بیش از شررایط کار    یاس شرغل خوب و انطباقییک تبیین این اسرت که مق
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های مکمل را ایمن، دسرترسری به امکانات بهداشرتی، پرداختی مناسرب، اوقات فراغت و ارزش

 گیری کند.تواند پنج عامل را اندازهطور مستقیم میکند و بهگیری میاندازه

عنوان یک عامل  در محیط کار به انطباقیتوجه این اسرت که وقتی شرغل خوب و   نکته قابل

را دارا  0/ 25زیرا بارهای عاملی زیر    شررردندحذف می 8و  7های  مادهدر نظر گرفته شرررد باید 

از طرفی وقتی  بودنرد و معنی دار نبودنرد ترا اینکره بتوان روایی براالیی برایش در نظر گرفرت. 

ا حذف نشرردند و حتی بارهای عاملی  هکدام از مادهعنوان پنج عامل در نظر گرفته شررد هیچبه

. جالب این اسررت که سرراختار پنج عاملی بر مبنای تحلیل عامل  باالیی را از خود نشرران دادند

 های برازش نسبتاً مطلوب گزارش شدند.تأییدی و تحلیل عامل اکتشافی میزان مالک 

 باقیشرغل خوب و انططور خالصره نتایج حاصرل از پژوهش حاضرر نشران داد که مقیاس  به

توان از آن برای سرنجش این سرازه در از اعتبار و پایایی الزم برخوردار اسرت و میدر محیط کار  

شناسی  های روانتواند کاربردهای فراوانی در پژوهشکارکنان ایرانی استفاده کرد. این مقیاس می

ستفاده کنند شود از این مقیاس در تحقیقات مرتبط اصنعتی و سازمانی داشته باشد و پیشنهاد می

تا بتواند به همان نتایج دسررت پیدا کنند. نتایجی که از این پژوهش به دسررت آمد نشرران داد که 

ها باشرد. در هر کارکنان به دنبال یافتن مشراغلی هسرتند که دارای حداقل امکانات اولیه برای آن

تواند می ی کههایها متفاوت باشرد ولی طبق این مقیاس این حداقلتواند این حداقلمی  کشروری

شده که شرود. در کشرور ما نیز مشاهدهمی بندیها وجود داشرته باشرد به پنج دسرته طبقهدر سرازمان

تواند هم بر خشرنودی کارکنان و هم بر سرازگاری شرغلی و در می  وجود این پنج عامل حداقلی

چنرانچره دنبرال کرارکنران  توان گفرت  می  ادامره بر عملکرد شرررغلی آنهرا تراثیرگرذار براشرررد. بنرابراین

هایی که بتوانند بیشرترین عملکرد را داشرته باشرند بنابراین  سرازمانچنین هم  خشرنودتر هسرتیم و

 تواند بسیار کمک کننده باشد.می  مقیاستوجه کردن به این پنج خرده

توان در این پژوهش ذکر کرد بررسررری اعتبار تجربی و اعتبار  هایی که میجمله کاسرررتی از

های اعتباریابی  های آتی پژوهششرود که در پژوهشباشرد. پیشرنهاد میاین مقیاس می  افزایشری

بیشرتری روی این مقیاس بخصروص با روش اعتبار افزایش و اعتبار تجربی صرورت گیرد. زیرا 

داد این بود که متغیرهایی که بتواند در کنار این مقیاس آنچه کاسرتی در این پژوهش را نشران می

کننردگی این مقیراس را نشررران دهد  بینیگیری قرار بگیرد و میزان پیشانردازه  د موردعنوان پیرامر بره

هرای مختلف روی جوامع مختلف الزم اسرررت این مقیراس در محیطچنین  هم  وجود نرداشرررت.

 تری استفاده نمود.اعتباریابی شود تا بتوان از آن به نحو مطمئن
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و قدردانی تشکر 
کارکنان بیمارسرتان مشرهد که در شررایط سرخت کرونایی ما را در انجام این  بدینوسریله از تمامی 

پژوهش همراهی کردند کمال تشکر را دارم. 

 

 تضاد منافع 
 گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است. هیچ 

 

‐ ‐
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