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عوامل بین فردی مؤثر بر بهزیستی کارکنان نوبت کار:
ساخت و اعتباریابی مقیاس آسودگی بین فردی در محیط کار
The role of interpersonal factors affecting shift worker wellbeing
Construction and validity workplace interpersonal comfort scale
تاریخ دریافت مقاله ،97/3/1 :تاریخ دریافت نسخه نهایی ،97/6/31 :تاریخ پذیرش مقاله97/7/5 :
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چکیده :این پژوهش با هدف شناساای عواما ماثر با
بهزیست کارکنان نوبتکار با تأکید ب آسودگ بین ف دی
در محیط کار و ساخت مقیاس ب مبنای عوام شناساای
شده ،انجام شد .این پاژوهش توصایی  -همبساتی و از
نوع مطالعات کارب دی است .جامعه آماری پژوهش شاام
کارکنان نوبتکار یک ش کت صنعت شاه اهاواز در بهاار
سال  96باود .دادههاای مقادمات از ط یا نموناهگیا ی
هدفمند و با انجام مصاحبه باا  38نیا از نوباتکااران باا
سابقه بیش از  10سال جمعآوری شد 48 .گویاه از میاان
دادههای حاص از مصاحبه استخ اج شد .روای محتاوای
فه ست گویه ها با استیاده از نظ متخصصاان تأییاد شاد.
جهت ب رس ساختار عامل و روای سازهی پ سشنامه یک
نمونه  252نی ی به صاورت تصاادف طبقاهای انتخاا و
پ سشنامه بین آنها توزیع شاد .دادههاای ایان م حلاه باا
اسااتیاده از روش هااای آماااری تحلیا عااامل اکتشاااف و
تأییدی مورد تجزیه و تحلی ق ار گ فت .پایاای از ط یا
آلیای ک ونباخ 0/860بدسات آماد .یافتاههاای حاصا از
تحلی عامل اکتشاف منج به شناسای  9عاما شاام
همدل س پ ست ،تصمیم گی ی عادالنه ،تناسب انتظارات،
بازشناسا  ،مساالولیت و مهااارت همکااار ،ارتبااا شاایاف،
استقالل در زمانبندی کار و حمایات تخصصا س پ سات
گ دید .نتایج تحلی عاامل تأییادی نشاان داد کاه مادل
ط اح شده عوام در محیط صنعت قاب ب ازش و کارب د
م باشد.
کلید واژهها :نوبتکاری ،عوام بین ف دی ،آسودگ محیط
کار ،تحلی عوام

R. Dezhban., (Ph.D Student ).,
)H. Samavatian., (Ph.D) & N. Arshadi., (Ph.D
Abstract: the present research aims to
identify the effective factors on wellbeing of
shift workers based on interpersonal
 comfort. This study is descriptivecorrelational and an applied research. The
population included shift workers of an
industrial company from Ahvaz in the
spring of 96. Initial data were collected
through targeted sampling and interviews
with 38 shift workers with a history of over
10 years. 48 items were extracted from
interviews. To examine the factor structure
and structural validity, a sample of 300
people, a randomized stratified sampling
was used and the questionnaire was
distributed among them. The data were
analyzed
using
exploratory
and
confirmatory factor analysis. The findings of
the exploratory factor analysis revealed nine
factors including supervisor empathy, fair
decision
making,
fit
expectations,
 recognition, responsibility and skill coworker, clear communication, independence
on schedule and professional support. The
results of confirmatory factor analysis
showed that the designed model is suitable
for use in industrial environment.
Keyword: shiftwork, interpersonal factors,
workplace comfort, factor analysis
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مقدمه
با وجود نیاز جامعه به نوبتکاری ،روشن است که کار ک دن در زمانهای غی اساتاندارد و متغیا
بودن زمان انجام وظییه ب ای نوبتکاران ،مجموعهی منحص به ف د از تنشها ،خط ات و زیاانهاا
را ایجاد م کند .حجم وسیع از پژوهشها نشان م دهد که نوبتکاری ار ات منی ب سالمت و
بهزیست اف اد دارد (اسمیت  -کوگینز ،ب ادوریاک و ماارکو2014 ،1؛ باارا و آربا 2009 ،2؛ بلقان
آبادی ،مهدی پور و دهقان1393 ،؛ خشاوع و ف هاادی2014 ،؛ دریسان ،جانسان ،املساورت و
کاناات2011 ،3؛ رینب ا و اشااکنازی2008 ،4؛ زمانیااان ،محماادی ،رضاااییان  ،دهقااان 1390 ،؛
کاندولین1993 ،5؛ هان ،ت ینکوف و گیج ب اون .)2014 ،6اسمیت  -کوگینز ،ب ادوریاک و ماارکو
( ،)2014در یک مطالعه طول ب روی  819پزشک اورژانس ام یکا شاغ در نوبت شب ،کیییات
زندگ و رضایت کارراهه این اف اد را ب رس ک دند .اغلب پزشکان ( )%53گزارش ک دند که شاب
کاری رضایت شغل شان را بهطور منی و به مقدار متوسط تا زیاد ،تحت تاأری قا ار داده اسات.
همچنین نیم از آنها کار ک دن در نوبت شب را عامل ب ای ارا ات متوساط منیا (407 ،%51
نی ) ب سالمتشان م دانستند .این ار ات شام خستی ( ،)%36کیییات خاوا کااهش یافتاه
( ،)%35کاهش خل و تح یکپذی ی ( )%29و چالشهای پایدار سالمت ( )%19بود .بلقن آباادی
و همکاران ( ،)1393ار نوبتکاری را ب روی تعدادی از کارکنان کارخانهی قند اصایهان ب رسا
ک دند .یافتهها نشان داد میانیین تمام نشانههای م تبط با خستی و امتیاز ک شاخص ب خواب
در کارگ ان نوبت شب بیشت از نوبت روز بوده و این تیاوت معنادار بود .با ایان وجاود یافتاههاای
پژوهشهای پیشین نشان م دهد ب خ اف اد پیامدهای نوبتکاری را کمتا تج باه ما کنناد و
م توانند با این ش ایط کاری سازگار شوند (ساکساویک ،بجاورواتن ،هتلناد ،سااندال و پالسان،7
2011؛ کوستا .)2010 ،8به طوریکه در شاخصهاای ساالمت و بهزیسات از وضاعیت مناساب
ب خوردارند (ساکسویک لهویلی  ،پالسن ،بجورواتن ،می وی و فولکاارد .)2015 9وضاعیت کاه باه
ادعای اندالئور ،رینب  ،فوره ،باتا و دوورنلیا  1979( 10باه نقا از اسکوورنساک ،)2014 ،11
1. Smith. Coggins, Broderick & Marco
2. Bara & Arber
3. Driesen, Jansen, Amelsvoort & Kant
4. Reinberg & Ashkenazi
5. Kandolin
6. Han, Trinkoff & Geiger. Brown
7. Saksvik, Bjorvatn, Hetland, Sandal & Pallesen
8. Costa
9. Saksvik. Lehouillier, Pallesen, Bjorvatn, Mageroy & Folkard
10. Andlauer, Reinberg, Fourre, Battle, & Duverneuil
11. Skowronski
10

فصلنامه مشاوره شغل و سازمان  /دوره  ،10شماره  / 36پاییز 1397

عوام بین ف دی مثر ب بهزیست کارکنان نوبت کار :ساخت و …

«توانای ف د در سازگار شدن با نوبتکاری ،بدون عواقب زیانبار را نشان م دهد» .سثال اساسا
این است که چه عوامل در این سازگاری نقش مثر ی دارند و ش ایط را ب ای بهزیسات شااغالن
نوبتکار ف اهم م کنند؟ ب ای پاسخ به این سثال در وهلهی اول ض وری اسات عواما ماثر با
بهزیست کارکنان شناسای شوند.
در پژوهشهای خاارج از کشاور و بخصاو در کشاورهای اساکاندیناوی ،ج یاان پژوهشا
متم کز ب شناسای عوام و ساخت ابزار جهت سنجش بهزیست کارکنان نوبتکاار حادود ساه
دهه اخی آغاز شده است و این روند همچنان در حال پیشا فت و باازبین اسات (ساکساویک -
لهویلی و همکاران .)2015 ،زمینهیاب های صورت گ فته در خارج از کشور معموال چند دساته از
متغی های شخصیت  -ف دی ،روان  -اجتماع  ،موقعیت و سازمان را در نظ گ فتهاند .باا ایان
حال در پیشینهی نظ ی و پژوهش در این زمینه ،انسجام کاف وجود ندارد .همچناین باا وجاود
ارتباطات بدست آمده بین ویژگ های زیست  ،شخصیت و موقعیت باا شااخصهاای ساالمت و
تبیین واریانس نسب بهزیست و سالمت کارکنان نوبتکار از ط ی ایان متغی هاا ،ساهم عواما
بین ف دی بهطور کاف ب رس نشده است؛ عوامل که عمدتا ما توانناد در ب ابا فشاار ناشا از
ش ایط نوبتکاری به عنوان ض بهگی عم کنند و سطح بهزیست کارکنان نوبتکار را ارتقا دهناد
و خوشبختانه این عوام ب خالف ویژگ های زیست و شخصیت قابلیت تغیی و تعدی بیشت ی
دارند .به عالوه ناچ ین ( ،)1998نیز بیان م دارد که تیااوتهاای فا دی تنهاا باه میازان کما
همپ اش همزمان با تا آوردن در مقاب ش ایط نوبتکاری را تبیین م کنند و در ماورد چناین
متغی های توان پیشبین یافت نشده است .در واقع م توان از اظهارات وی چنین نتیجه گ فات
که متغی های ف دی ،به اندازه کاف از عهدهی پیشبین بهزیست کارکنان نوبتکار ب نیامدهاناد.
ه چند وی در مورد عوام اجتماع و بین ف دی نیز چنین نظ ی را از پیشاینه اساتخ اج کا ده
است اما به پژوهشهای اشاره م کند که در آن زمان متوجه نقش حمایت اجتماع ب بهزیست
کارکنان نوبتکار شدهاند (لاودون 1و بوها 1997 ،؛ پیسارساک 1997 ،2؛ پیسارساک و بوها ،
2001؛ پیسارسک و بوه  .)1995 ،لاودون و بوها ( ،)1997دریافتناد کاه حمایات اجتمایات
اجتماع از سوی س پ ست با تعارض کار/غی کاری و حمایت همکار و خانواده باا عالئام جسام
کارکنان نوبتکار زن رابطهی منی دارد .پیسارسک و بوها ( ،)2001در پژوهشا باه ب رسا
ار ات حمایت س پ ست و مقابله ب تعارض کاری/غی کاری و سالمت در نوبتکاری پ داخته شاد.
در ط آن نمونهای از دو جمعیت نوبتکار مورد آزمون ق ار گ فت .نموناههاا شاام پ ساتاران و
نوبتکاران آمبوالنسبودند که از نظ ح فه ،جنسیت ،و زمانبندی کاری متمایز شدند .روشهاای
1. Loudon
2. Pisarski
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کم (زمینهیاب پ سشنامه) و کیی (مصاحبههای عمی ) ب ای سه ساو ساازی نتاایج و بدسات
آوردن دادههای غن ت دربارهی متغی های روانشناخت استیاده شد .مدلسازی معادله سااختاری،
با استیاده از  EQSدر ه دو نمونهی نوبتکاران مورد استیاده ق ار گ فت .نتایج حاک از رواباط
نی ومند بین حمایت اجتماع س پ ستان ،راهب دهای مقابلهای و تعارض کاری /غی کاری و عالئم
سالمت بود .باوجود اینکه عوام روان اجتماع در پژوهشهای دو دههی اخی  ،مورد توجه قا ار
گ فته تم کز با دامنهی محدود ب حمایت اجتماع  ،محور اکث پژوهشها بوده اسات حاال آنکاه
در زمینه عوام بین ف دی ،امکان شناسای موارد دیی نیز وجود دارد .اسکوورونساک ،)2014( ،
ادعا م کند که در تالش ب ای باز ک دن جعبه سیاه نوبتکاری ،به این معنا کاه در ایان زمیناهی
خا کاری چه عوامل اهمیت بیشت ی دارند ،م بایسات مسای باین نوباتکااری و بهزیسات
جسمان و روان ب رس شود .در این راستا بوگلید ،باور ،تاچسان و جپسان 2001( 1باه نقا از
اسکوورونسک  ،)2014 ،دریافتند که نوبتکاران در مقایسه با کارکنان روزکار ،ش ایط کاریشاان
را دارای وظایف یکنواختت  ،قدرت تصمیم کمت و مساتعدت با ای تعاارضهاا درک ما کنناد.
همچنین تنکنن ،اسجوبلوم ،کالیمو ،الیکوسک وهارما 1997( 2به نق از اسکوورونسک ،)2014 ،
به این نتیجه رسیدند که نوبتکاران کنت ل شغل کمت و ش ایط کاری یکنواختت ی از دییا ان
دارند .با توجه به این یافتهها ب خورداری از قدرت انتخا ب نامهکاری و استقالل عم در ب ناماه-
ریزی ،م تواند یک از عوام کاهش است س شغل بهطور ک و در زمینهی نوبتکااری باهطاور
خا باشد (اسکوورونسک  )2014 ،و آسودگ بیشت ی ب ای نوبتکاران ف اهم سازد
متغی های زیست و نوع زمانبندیها و انتخا ب نامه کاری در زما ه اولاین دساته از عاوامل
است که در پژوهشهای خارج و داخل م تبط با نوبت کاری مورد ب رسا قا ار گ فتاه اسات
(بوه و تیل 1989 ،3؛ تیوزینگ و فنویک 2001 ،4؛ چوبینه ،سلطانزاده ،طباطبای  ،جهانیی ی و
خواج 1389 ،؛ قلجای  ،ناادری فا و قلجاه1388 ،؛ ودرباورن .)1997.5یافتاههاای تیوزیناگ و
فنویک ( ،)2001نشان داد که انتخا کار در نوبت شب ،ادراک کنت ل داشتن را افزایش م دهاد
و ب ای است س نوبت شب به عنوان یک ض بهگی عم م کند و توازن بین خانواده و کار را بهبود
م بخشد .ار ات انتخا نوبتکاری به عنوان ض بهگی همچنین توسط باارتون ،)1994( 6گازارش
شده است .او در ب رس  600پ ستار و ماما پ ب د که انتخا ب نامهی کاری باا افازایش تحما
1. Bugglid, Burr, Tuchsen & Jeppesen
2. Tenkanen, Sjoblom, Kalimo, Alikoski, & Harma
3. Bohle & Tilley
4. Fenwick & Tausing
5. Wedderburn
6. Barton
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نوبتکاری ارتبا دارد .از سوی از دهه  70ق ن بیستم تاا کناون در تحقیقاات بسایاری ارتباا
ویژگ های شخصیت و بهزیست و سالمت این دسته از شاغالن مورد توجه ق ار گ فت (ناتویاک،
بجورواتن ،موئن ،می وی ،سیورستن و پالسن2011 ،1؛ ناچ ین 1975 ،2؛ ناچ ین .)1998 ،
انسان به دلی ماهیت اجتماع زیست خود بیشت اوقات در ش ایط اجتماع به س م با د و
این ش ایط که خود درب گی ندهی عوام بین ف دی متعددی اسات نااگزی مساائل را باه هما اه
دارد؛ مسائل که گاه سطح وضعیت بهزیست و سالمت وی را به چالش خواهد کشید (اشمایدر و
اسمیت .)1996 ،3از آنجاکه محیط کار موقعیت است که اف اد همه روزه با آن س و کار داشاته و
به دلی اینکه اف اد بهطور متوسط یک سوم زمان بیداری و فعالیت روزانهی خود (هارت  ،اشامیت
و کیز )2003 ،4و حت بسته به ش ایط کاری ویژه مانند نوبتکاری نیم از زمان زندگ خاود را
در محیط کار سپ ی م کنند ،چنین محیط تعامالت اجتمااع ف اوانا را فا ا خواهاد خواناد.
بناب این کارکنان نوبتکار حین انجام وظایف و ب نامهریزی کارها عواما باین فا دی متعاددی را
تج به خواهند ک د که ب وضعیت بهزیست آنها ار خواهد گذاشت (یونگ و ل .)2015 ،
در پژوهشهای خارج از کشور ما تاوان ماواردی را یافات کاه باهطاور ضامن در راساتای
شناسای عوام بین ف دی مثر ب بهزیست کارکنان نوبتکار گام ب داشتهاند .همانطور کاه قابال
اشاره شد این پژوهشها غالبا با هدف ب رس عام باین فا دی ،با حمایات اجتمااع متم کاز
شدهاند (اشمایدر و اسمیت1996 ،5؛ پیسارسک  ،بوها و کااالن1998 ،؛ پیسارساک  ،الورناس،
بوه و ب وک2008 ،6؛ ساکسویک  -لهویلی  ،پالسن ،بجورواتن ،می وی و فولکارد2015 ،؛ یوناگ
و ل  .)2015 ،7ب ای مثال اشمایدر و اسمیت ( ،)1996ار ات ض بهگی حمایت اجتماع از طا ف
س پ ستان ،همکاران ،دوستان و همس و خویشاوندان را روی سالمت ادراک شده پ ساتاران ساه
نوبته ب رس ک دند و دریافتند که حمایت اجتماع محیط کار از ط ف س پ ستان با بهزیسات
نوبتکاران ار مثبت دارد .پیسارسک  ،بوها و کااالن ( )1998نیاز دریافتناد حمایات اجتمااع
عالوه ب ار ات مستقیم ب سالمت روانشاناخت و جسامان پ ساتاران نوبات در گا دش ،ارا ات
میانج گ انهای نیز ب سالمت آنها دارد .ب اساس نظ یهی مبادلهی اجتماع زمان که ف د لطی
م کند بهطور ضمن انتظار بازگشت آن بوجود م آید (بالئو 1964 ،باه نقا از چاان و جپسان،

1. Natvik, Bjorvatn, Moen, Magerøy, Sivertsen, & Pallesen
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3. Schmieder & Smith
4. Harter, J. K., Schmidt, F. L., & Keyes
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 .)2011ب همین اساس روابط بین ف دی حمایت که در آن بده بستانهای عاطی نسابتا ب ابا ،
رخ م دهد منج به بهزیست کارکنان م شود (ناهوم شان  ،بامب گ و باچاراچ.)2011 ،1
2
پیسارسک  ،بوه و کاالن ( ،)1998در مقدمه نوشتار خود بیان ما کنناد کاه "لینادر پلاز
( ،)1985نوبتکاری و نبود حمایت از سوی مدی یت را به عناوان مناابع مهام اسات س شناساای
ک دهاند" .همچنین به پژوهش سیمور و بوچ هوف )1991( 3اشاره م کنند کاه نتاایج آن نشاان
داد بیشت ین نارضایت پ ستاران ناش از مساائ سااختاری یاا نهاادی اسات کاه درب گی نادهی
مسائل با نوبتها ،غی انعطاف پذی بودن و فقدان حمایت س پ ستان و ار ات منی ساالمت باود.
نتایج پژوهش پیسارسک و بوه ( ،)2001نیز نشان م دهاد کاارکن نوباتکااری کاه حمایات
همکاران را دریافت م کند توانمندت م شود و بیشت قادر به سازگاری است ،تعارضهای که در
کار ب انییخته م شود را ح م کند و احساس خود ارزشمندی ،اطمیناان و بها هوری بیشات و
عالقه بیشت به س کار آمدن را بدست م آورد .ف ات از وجود ش ایط و عوام حماایت  ،یوناگ و
ل ( ،)2015به عنوان یک از عوام مورد ب رس در پژوهش خود پی اماون تاا آوردن در ب ابا
نوبتکاری ،عام روان اجتماع را مدنظ ق ار دادند و به این نتیجاه رسایدند کاه تاوان الیاوی
تبیین کننده در رابطه با شاخص ب خواب که یک از شاخصهای سالمت کارکنان درنظ گ فتاه
شده بود ،زمان بیشت ین مقدار بود که عوام روان اجتماع در الیو لحاظ شد .همچنین آنها در
پایان بحث خود اشاره به این نکته دارند که حمایات اجتمااع باه عناوان یکا از عواما روانا
اجتماع در کشور ک ه و ژاپن در معادود پاژوهشهاای (از جملاه ناکاتاا وهاراتاان  ،تاکاهاشا ،
کاواکام  ،فوجیکو و دیی ان 2001 ،4و کاگایاما ،کوبایاش و ابه کوتو )2011 ،5مورد ب رس قا ار
گ فته است .پژوهش ایمب یاکو ،ازوالی ،بارائو ،کنتیش ،پوچاارد ،لونادو و پاپازیاان )2007( 6نیاز
نشان داد ه چه کیییت رابطهی همکاران و س پ ستان باالت بود پ ستاران امتیاز پاایینتا ی در
ف سودگ شغل بدست آوردند .مسلولیتپذی ی همکاران یک دیی از این عواما باالقوه اسات.
کارکنان گ ایش دارند رویک دی بلندمادت در خصاو رواباط مبادلاهی اجتمااع در زمیناهی
مسائ کاری اتخاذ کنند (بالئو 1964 ،به نق از چان و جپسن ،)2011 ،به این معنا که تباادالت
کاری را به ط یق سازمانده م کنند که بازگشت شان متناسب با مقدار مسلولیت که ها روز
ب عهده م گی ند باشد تا از این مبادله احساس رضایت کنناد .بنااب این زماان کاه رواباط و باده
1. Nahum. Shani, Bamberger & Bacharach
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بستانهای ح فهای کارکنان ب مبنای مسلولیتپذی ی دوجانبه باشد ،س انجام منج به بهزیست
بیشت خواهد شد .این وضعیت بخصو در مورد نوبتکاران که در نوبتهای گ دش مشغول باه
کار هستند و تعارضات بین ف دی بیشت ی را تج به م کنند (بوگلید و همکاران 2001 ،به نق از
اسکوورونسک  ،)2014 ،از اهمیت بیشت ی ب خوردار است.
روزانه ب ای ه ف د تصمیمات در زندگ سازمان اش ،گ فته ما شاود .ایان تصامیمات هام
نتایج اقتصادی و هم پیامدهای اجتماع عاطی به هم اه دارد و اهمیت ایان پیامادها منجا باه
قضاوت در مورد تصمیمگی یها م شود (کولکوئیت ،)2001 ،اینکه تصمیمات عادالنه هساتند یاا
خی  .لدبو ،آووتونده و عبدالسالم صغی  )2008( 1نیز دریافتند رعایت انصاف از سوی س پ ستان و
همکاران بهطور منی با تنش شغل و رفتار پ خاشی انه رابطه دارد .انتظار م رود اعماال رویاهی
عادالنه در تصمیمات سازمان  ،بهزیست در محیط کار را بهبود بخشد .با این وجود پژوهشهاای
معدودی نقش تصمیمگی ی عادالنه را در ارتقا بهزیست کارکنان نوبتکار ،مورد توجه قا ار داده-
اند .چان و جپسن ،)2011( 2در پژوهش خود به ب رس رابطه باین چهاار بعاد عادالت رویاهای،
توزیع  ،تعامل و اطالعات با روابط سازمان سالم و تعهد و رضایت شغل در پ ستاران شااغ در
نوبت گ دش پ داختند .یافتههای آنها هماهنگ با ف ضیات پاژوهش نباود و نتیجاه گ فتناد کاه
روابط بین متغی ها م تواند در زمینههای سازمان و صنعت نوبتکاری و غی نوباتکاار و حتا
بین محیطهای کاری گوناگون شام نوبتکاری ،متیاوت باشد (  .)163بناب این انتظار ما رود
عوامل ویژهی زمینهی نوبتکاری ،مشابه عدالت رویهای و عدالت تعامل  ،در بین کارکنان نوبات-
کار قاب شناسای باشد .آنها اشاره م کنند که عادالت رویاهای و عادالت تعاامل در مقایساه باا
عدالت توزیع م توانند ار متیاوت ب پیامدهای سازمان داشته باشد زی ا اساس آن دو ب روابط
بین ف دی است و مطاب با ادارک است که کارکنان به ت تیب از مدی یت و س پ ست ،مبنا با
مورد احت ام بودن دارند (  .)152عالوه ب نیاز به رعایت انصاف ،نیاز به بازشناس و قدردان را
ب ط ف م سازد ،توان تبیین آسودگ بین ف دی را ف اهم سازند .به این ت تیاب امکاان ب رسا
عوام گست دهت ی در زمینهی بهزیست کارکنان نوبتکار ،ف اهم خواهد شد .بهزیست کارکناان
با متناسب بودن وظایف محوله به آنها نیز تأمین خواهد شد .بخصو در زمینهی نوبتکااری باه
علت نوبتهای گ دش که ماهیتا تنش بیشت ی ایجاد م کنند ،متناسب بودن انتظاارات وظییاه
م تواند با سالمت روان کارکنان ارتبا مثبت داشته باشد .نوبتهای کاری متغی انا ژی افا اد را
ب ای مدی یت ک دن وظایف ،محدود م کناد (اسکوورونساک  ،)45 2014 ،بنااب این وظاایف
نام تبط با وظایف اصل م تواند بهزیست نوبتکاران را کاهش دهد .باه زعام محققاان پاژوهش
1. Ladebo, Awotunde, Abdulsalaam. Saghir
2. Chan & Jeppsen
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حاض  ،عوام بین ف دی نظی استقالل ،حمایت از ساوی همکااران و س پ سات ،تصامیمگیا ی
عادالنه ،بازشناس  ،تناسب انتظارات و ارتبا شیاف در بست ی از تباادالت باین فا دی ساازمان
مط ح م شوند که شناسای آنها با ای تصامیمگیا ان ارشاد ساازمان و صانایع ضا وری اسات.
همچنین سیاستهای سازمان متیاوت و مهمت از آن بحث ادراک وابسته باه ف هناگ نیاز لازوم
ط اح ابزاری مناسب ب ای سنجش عوام بین ف دی م تبط با بهزیسات کارکناان نوباتکاار را
ایجا م کند .چنانکه اروجو و کاراسک ،)2008( 1نیز اذعان داشتند ف ض وجود دارد مبن با
اینکه ابزارهای بکار رفته جهت سنجش جنبههای روان اجتماع در کشورهای پیش فته به دلی
زمینههای ف هنی متیاوت ،در کشورهای در حال توسعه قابا کاارب د نیساتند .از ساوی دییا
اگ چه روانشناسان صنعت و سازمان در سالهای اخی پژوهشهاای گسات دهای در زمیناههاای
مختلف ،در جهت افزایش بهزیست کارکنان انجام دادهاند اما در تحقیقات داخل مسائ کارکنان
نوبتکار کمت مورد توجه بوده است .فارغ از دلی چنین وضعیت  ،شناسای عواما ماثر ایجااد
کننده آسایش روان کارکنان نوبتکار که عالوه ب ش ایط کاری معمول با تنشهای خا م تبط
با سیستم نوبتکاری نیز س و کار دارند (اسکوورونسک  ،)2014 ،اهمیت ویژهای خواهاد داشات.
عمده پژوهشها با رویک دی آسیبشناسانه به نوبتکاری ،در پ یاافتن عواما ماور با تحما
نوبتکاری ،ب فشارزاهای شغل تأکید داشتهاند .ب این اساس که سیستم نوبتکااری باه خاودی
خود م تواند یک عام ب هم زنندهی آرامش اف اد تلق شود ،دیدگاه مثبتنی م تواند تکمیا
کننده روند شناسای عوام افزایش بهزیست کارکنان نوبتکار باشد .بنااب این ضا ورت دارد کاه
ب رس عمی و تازهای از ط ی مصاحبه و زمینهیاب صورت گی د تا عوام آسودگ بین فا دی،
با کمت ین دخالت سوگی ی پیشینه و پژوهشی  ،شناسای شده و در این زمینه ابزارهای سانجش
معتب ی ف اهم گ دد .بهطور خالصه با توجاه باه مالحظاات بیاان شاده ایان پاژوهش باا هادف
شناسای عوام مثر ب سازگاری با نوبتکاری و ساخت مقیاس جهت سنجش میهوم کلا تا
از حمایت اجتماع  ،تحت عنوان «آسودگ بین ف دی در محیط کار» و ب رسا روایا و پایاای
این ابزار ،صورت گ فت.
روش
روش پژوهش از نوع توصیی  -همبستی بود .در این پژوهش جهت گ دآوری دادهها نخسات از
تحلی محتوای مقاالت م تبط با موضوع پژوهش و سپس ،از ابازار پ سشانامهی محقا سااخته
استیاده شد .به این منظور در بخش مقدمات پژوهشهای موجود در پاییاههای علم معتبا کاه
1. Araujo & Karasek
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عوام روان اجتماع م تبط با بهزیست و سالمت کارکنان نوبتکار را مادنظ قا ار داده بودناد
شناسای شدند .به عنوان شاخص با ای ب رسا عواما باین فا دی در پاژوهشهاای گذشاته،
متغی های که غالباا تحات عناوان عاما روانا اجتمااع در نظا گ فتاه شاده بودناد مادنظ
پژوهشی ان تحقی حاض ق ار گ فت .عام روان اجتماع که در غالب پژوهشها تک ار شده بود
حمایت اجتماع را درب داشات .حمایات اجتمااع باویژه شاام حمایات س پ سات و حمایات
همکاران و در ب خ موارد حمایت خانواده و دوساتان باود (بوها و تیلا 1997 ،؛ پیسارساک ،
بوه و کاالن1998 ،؛ پیسارسک و دییا ان2008 ،؛ نااچ ین 1998 ،؛ یوناگ و لا  .)2015 ،در
بخش اج ای پژوهش جامعهی مورد نظ کارکنان نوبتکاار یاک شا کت تولیادی  -صانعت در
زمینهی تولید لوله و ورق فلزی و از نوع نیمه دولت در شه اهواز بود .نمونهی پاژوهش از میاان
کارکنان نوبتکار ش کت مذکور انتخا شد .نمونهگی ی در دو م حله انجام شد؛ در م حلهی اول
بهمنظور استخ اج گویهها و در م حلهی دوم جهت ب رس ویژگ های روانسنج فه ست گویاه-
های استخ اج شده .در م حله اول روش نمونهگی ی هدفمند به کار گ فته شد ماالک ورود افا اد
به مصاحبه ،سابقه نوبتکاری به مدت حداق  10سال ،تحصیالت حداق دیپلم و ماالک خا وج
ب خوردار نبودن از سالمت روان کاف بود .پیش از انجام مصاحبههاا نخسات ساثاالت بااز پاساخ
توسط تیم پژوهش ط اح شد .این سثاالت به نحوی باود کاه تج باهی نوباتکااران از شا ایط
مناسب و ارتقا دهندهی بهزیست را هدف ق ار م داد .مصاحبه با ه نی حدود  45تاا  60دقیقاه
زمانبندی شده بود .اف ادی به مصاحبه دعوت شدند که ب اساس نظا س پ ساتان درک کالما
خو و قدرت بیان مناسب داشتند .مح انجام مصااحبه بخاش آماوزش شا کت محا اجا ای
پژوهش بود و مصاحبهها در ساعات حضور کارکنان در ش کت و مطااب باا ب ناماهریازی شا کت
ظ ف مدت  2هیته صورت گ فت .مصاحبه گ ان از میان روانشناسان آموزش دیاده و مسالط باه
مصاحبهی روانشناخت  ،انتخا شده بودناد .تعاداد نموناه ،با اسااس رسایدن باه حاد اشاباع
اطالعات ،شام  38نی گ دید .ب اساس دادههاای بدسات آماده از مصااحبه نیماه سااختاریافته
تعداد  38نی از نوبت کاران تعداد  65گویه استخ اج شد .در ادامه و در بازبین دادههاای حاصا
از مصاحبه توسط پژوهشی و با مشورت چند تن از متخصصان و کارکناان باا ساابقه گویاههاای
تک اری ،نامیهوم و دارای ابهام حذف گ دید کاه در نهایات  48گویاه در فه سات گنجاناده شاد.
جهت ب رس روای محتوای پ سشنامه ،فه ست گویهها به  5نی از متخصصان داده شد تاا نظا
خود را درباره میزان همخوان محتوای گویهها با سازه مورد سنجش اعالم نمایناد .توافا داوران
در قضاوت در مورد محتوای گویهها مطلو بود .ساپس در فا م نهاای باهمنظاور نظ سانج از
آزمودن ها طیف لیک ت  7درجهای با امتیاز  1ب ای «کامال مخالیم» تا « 7کامال مواف نظ مان
است» ،در نظ گ فته شد .پس از آنکه مصاحبهها تکمی و فه سات شااخصهاای عواما باین
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ف دی ف اهم کنندهی آسایش در محیط کار ،تنظیم شد جهت شناسای عواما پنهاان آساودگ
بین ف دی در محیط کار ،ب روی دادههای گ دآوری شده حاص از نمونه نهاای  ،تحلیا عاامل
اکتشاف انجام شد .نمونهی م حلهی دوم پژوهش از میان حدود  700کاارکن نوباتکاار شا کت
انتخا شد .تعداد نمونه  300نی از کارکنان نوبتکار ،با حداق  2سال سابقهی نوبتکاری ،و با
اساس محتاطانهت ین نظ ب ای حجم نمونهی خو بهمنظور تحلی عوام  ،در نظ گ فتاه شاد و
پ سشنامهها بین  300نی از کارکنان نوبت کار توزیع گ دید .این تعداد با حساب نظا کاام ی
( 1973نق از هومن )1390 ،یک نمونه خو ب ای تحلی عامل است .از تعداد  270پ سشنامه
بازگشت تعداد  252عدد جهت ورود و تحلی معتبا باود .بناا باه نظا کاام ی در ایان دساته
پژوهشها ،نمونه با تعداد  200نی هم م تواند قاب قباول باشاد .بنااب این شا کیایات حجام
نمونه تأمین گ دید .پس از استخ اج ،تعیین و نهای ک دن گویهها شاخصهاای روایا و پایاای
پ سشنامه ب ای بار دیی سنجیده شد .پایای ک پ سشنامه با استیاده از آلیاای ک ونبااخ 0/860
بدست آمد .بهمنظور ب رس اعتبار سازه و تعیین ساختار عامل اولیه پ سشانامه ،تحلیا عاامل
اکتشاف صورت گ فت .تحلی عامل تأییدی نیز ب ای ب رس ساختار عاامل انجاام شاد کاه در
بخش یافتهها به آن پ داخته شده است .جهت انجام تحلی دادهها ن م افزارهای آماری  Amosو
 SPSSوی ایش بیستم به کار گ فته شد .ب ای اج ای پژوهش ابتادا باا واحاد تحقیا و توساعه
ش کت مح اج ا تماس گ فته شد و بعد از جلب موافقت ب ای انجام تحقی جلساات باا ب خا
س پ ستان بخشهای مختلف ب گزار شد تا اطالعات مقدمات از وضعیت نوبتکاریها کسب شود.
پس از آن تعدادی اف اد به پیشنهاد س پ ست ها و ب اساس مالکهاای ورود ،باه تایم پژوهشا
مع ف شد و از ط ی بخش آموزش از ایشاان دعاوت باه حضاور در جلساات مصااحبه گ دیاد.
هماهنی های بعدی از جمله تعیین وقت ب ای مصاحبه ب اساس روز حضور کارکنان در ش کت و
عدم تداخ با نوبتکاری آنها نیز با کمک بخش آموزش صورت گ فت .بعد از اتماام مصااحبههاا
ب ای اج ای زمینهیاب با هماهنی قبل با واحد تحقی و توسعه ،اف اد نموناه باا سیساتم مناابع
انسان انتخا و لیست اف اد انتخا شده در اختیار ب نامهریزان نوبتهای ه واحد ق ار گ فت تاا
پ سشنامهها را در موقع حضور نوبتکاران به آنها تحوی داده و پس از تکمی تاا حاداکث مادت
یک هیته به ایشان باز پس دهند .چنانچه پ سشنامهها در این مادت بازگشات داده نشاد ضامن
یادآوری به ش کت کنندگان ،یک هیتهی دیی زماان داده شاد و پاس از آن جاز ب گشات داده
نشدها محسو و از نمونه حذف شدند.
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یافتهها
ویژگ های جمعیت شناخت نمونهی پژوهش در م حلهی زمینهیاب بدین ق ار باود کاه همیا
م د ،با میانیین سن  34/6و دامنهی پژوهش  23تا  56سال و  82درصد آنها متأه بودناد53 .
درصد از آنها دارای تحصیالت کارشناس و کمت از  10درصد زی دیپلم و  27درصد باقیمانده از
سطح تحصیالت دیپلم ،فوق دیپلم و باالت ب خوردار بودند .میانیین سابقهی نوبتکاری  7/8سال
و ساعات کاری هیتی متوسط به میزان  52ساعت بود .در بخش توصیی یافتهها نتایج تجزیه و
تحلی دادهها در قالب ارائهی نتایج میانیین و انح اف معیار متغی های پژوهش بیان شده (جدول
 )1و در بخش استنباط نتایج تحلی عامل اکتشاف و تحلی عامل تأییادی ارائاه شاده اسات
(جدول  4 ،3 ،2و .(5
جدول  :1شاخصهای توصیفی گویهها در کل آزمودنیهای پژوهش ()N=252
شماره
گویه

میانگین

انحراف

شماره

استاندارد

گویه

میانگین

انحراف

شماره

استاندارد

گویه

میانگین

انحراف
استاندارد

1

3/658

0/804

14

5/095

0/960

27

5/821

0/539

2

3/154

0/775

15

6/019

0/450

28

5/964

0/559

3

3/273

0/944

16

5/107

0/813

29

3/765

0/485

4

3/190

0/664

17

5/392

0/691

30

3/392

0/662

5

4/623

0/811

18

4/694

0/951

31

3/420

0/555

6

5/178

0/795

19

5/313

0/752

32

3/507

0/608

7

4/988

0/908

20

5/416

0/728

33

5/341

0/704

8

5/230

0/800

21

6/400

0/607

34

5/039

0/684

9

4/984

0/767

22

5/948

0/789

35

5/388

0/598

10

5/726

0/662

23

5/801

0/680

36

6/047

0/583

11

5/523

0/925

24

6/007

0/598

37

5/920

0/632

12

5/634

0/768

25

5/623

0/835

38

4/956

0/709

13

5/888

0/621

26

5/825

0/674

39

5/127

0/649

40

5/511

0/688

41

5/793

0/502

42

5/242

0/644
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همانطور که در جدول  1مشاهده م شاود ،گویاه « »21دارای بیشات ین میاانیین ()6/400
است .گویه « »2دارای کمت ین میانیین ( )3/154است.
با استیاده از روش تحلی عامل در عین حال که م توان تناسب بین ابازار سانجش و ساازه
نظ ی تحقی را ب رس ک د ،عمال م توان گویهها و شاخصهای مییدت را شناسای و نسبت باه
حذف گویههای نامناسب بهمنظور ارتقا تناسب آماری میان سازههای نظ ی و تج ب نیاز اقادام
نمود .ب ای انجام تحلی عامل اکتشاف ابتدا پیش ش های انجام این آزمون مورد ب رسا قا ار
گ فت .با توجه به مندرجات جدول  2سطح معناداری حاص از انجام آزمونهاای بارتلات جهات
ب رس ک ویت دادهها از  0/05کوچکت بود و نشان م دهد اج ای تحلی عامل اکتشااف با ای
شناسای ساختار و مدل عامل مناسب بوده است و ف ض شناخته شده بودن مات یس هم بستی
نیز رد م شود .همچنین در این بخش نتایج تجزیه و تحلی دادهها نشان داد که شاخص کیایات
نمونهب داری ( )KMOب اب  0/706بوده و طب نظا کیسا ( 1974باه نقا از هاومن)1390 ،
مقدار خو و قاب قبول ب ای انجام تحلی عامل است .بناب این تحلی عامل دادههاای بدسات
آمده ب اساس مات یس همبستی حا ص از گ وه نمونه ماورد مطالعاه قابا قباول خواهاد باود
(جدول .)2
جدول  :2اندازه کفایت نمونه گیری  kmoو آزمون برتلت برای کل آزمودنیهای پژوهش ()N=252
 KMOاندازه کفایت نمونه گیری
آزمون ک ویت بارتلت

0/706
مجذور خ

10457/767

درجه آزادی

861

سطح معن داری

0/000

ط م حلهی تحلی از ط ی تحلی عامل اکتشاف با حذف گویههای ضعیف (گویههای که
در جداول خ وج بار عامل کمت  0/4یا در مات یس پاد تصوی شااخص کیا ز  -ماای کمتا از
 0/50ب ای آنها بدست آمده بود) 42 ،گویه باق ماند .یافتههای حاص از تحلی عامل اکتشااف
نشان داد گویهها روی یک ساختار  9عامل بارگذاری شده و سپس ب اساس محتوا اقدام به ناام-
گذاری آنها گ دید .تصمیمگی ی عادالناه ،تناساب انتظاارات ،قادردان (یاا بازشناسا ) ،حمایات
عاطی س پ ست (همدل ) ،حمایت تخصص س پ ست ،استقالل در ب نامهریازی زماان  ،ارتباا
شیاف ،حمایت همکار و مهارت و مسلولیتپذی ی همکار عناوین است که ب ای عام هاا در نظا
گ فته شد .یافتهها نشان م دهد این  9عام در مجموع قادر به تبیاین  %73/487واریاانس کا
سازه آسودگ بین ف دی در محیط است .جهت تعیین میزان تبیین واریاانس توساط عواما در
20
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ک نمونه پژوهش ،از ک واریانس تبیین شده به وسیله راه ح تحلی عاامل اساتیاده شاد کاه
خالصه نتایج آن در جدول  3آورده شده است.
جدول  :3درصد واریانس و مقادیر ویژه عاملهای مختلف
مقادیر ویژه اولیه
عوامل

مقادیر عوامل استخراج

مقادیر استخراج

درصد

بعد از انجام چرخش

درصد

کل

درصد

کل

درصد

9/407

22/398

22/398

1

9/407

22/398

22/398

11/827

34/225

4/535

2

4/967

11/827

34/225

4/967

44/431

4/363

10/388

3

4/287

10/207

44/431

4/287

10/207

تراکمی

تراکمی

درصد

کل

درصد

5/385

12/822

12/822

10/798

23/620
34/008

تراکمی

4

2/887

6/875

51/306

2/887

6/875

51/306

3/237

7/708

41/716

5

2/451

5/837

57/143

2/451

5/837

57/143

3/073

7/316

49/032

6

2/031

4/836

61/979

2/031

4/836

61/979

3/012

7/172

56/203

7

1/947

4/636

66/615

1/947

4/636

66/615

2/668

6/353

62/557

8

1/647

3/922

70/537

1/647

3/922

70/537

2/401

5/717

68/273

9

1/239

2/949

73/487

1/239

2/949

73/487

2/190

5/213

73/487

همچنانکه مشاهده م شود نه عام قابلیت تبیین واریانسها را دارند .اگ عام های به دسات
آمده را با روش واریمکس چ خش دهیم ،عام هاای اول تاا نهام باه ت تیاب ،10/798 ،12/822
 5/717 ،6/353 ،7/172 ،7/316 ،7/708 ،10/388و  5/213در مجمااااوع  73/487درصااااد از
واریانس را در ب دارند .جدول  4سهم گویهها را در عام ها بعاد از چا خش نشاان ما دهاد .ها
متغی در عامل ق ار م گی د که با آن عام همبستی باالی معن داری داشته باشد.
جدول  :4ماتریس عاملی دوران یافته در کل آزمودنیها ()N=252
گویه
1
2
3
4
5
6
7

عوامل
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0/846
0/728
0/762
0/743
0/749
0/742
0/647
21
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گویه
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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عوامل
1

2

4

3

5

6

7

8

9

0/424
0/224
0/454
0/570
0/491
0/452
0/687
0/448
0/436
0/529
0/422
0/505
0/665
0/580
0/372
0/786
- 0/679
0/485
0/564
0/817
0/645
0/686
0/492
0/482
- 0/772
0/518
0/784
0/584
0/869
0/561
0/512
0/741
- 0/682
0/828
- 0/502
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همانطور که در جدول  4مشاهده ما شاود 4 ،گویاه اول روی عاما دوم 6 ،گویاه دوم روی
عام سوم 6 ،گویه سوم روی عام چهارم 4 ،گویه چهاارم روی عاما اول 4 ،گویاه پانجم روی
عام نهم 4 ،گویه ششم روی عام هشتم 4 ،گویه هیتم روی عام هیاتم 4 ،گویاه هشاتم روی
عام ششم و 6گویه آخ روی عام پنجم قویت ین بارها را دارند.
 9عام استخ اج شده بعد از چ خش واریماکس باه خاوب باا محتاوای گویاههاا همخاوان
داشت .عام نخست متشک از  4گویه با بارهای عامل  0/505 ،0/422 ،0/529و 0/665کاه با
عام «همدل س پ ست» بارگذاری شدند .در رابطه با عام دوم یافتهها نشان داد که  4گویه باا
بارهای عاامل  0/762 ،0/728 ،0/846و  0/743با عاامل کاه محتاوای آن مطااب باا میهاوم
«تصمیمگی ی عادالنه» بود ،بارگذاری شدند .تعداد  6گویه با این محتوای کل که وظاایف ماورد
انتظار متناسب با وظایف اصل ف د است ،روی سومین عام بارگذاری شد و در جادول نتاایج باا
عنوان «تناسب انتظارات» مشخص شاده اسات .بارهاای عاامل با ای گویاههاا ،0/742 ،0/749
0/224 ،0/424 ،0/647و  0/454بدست آمد .عام چهارم با عنوان «بازشناس » باا  6گویاه کاه
دارای بارهای عامل  0/448 ،0/687 ،0/452 ،0/491 ،0/570و  0/436مشاخص گ دیاد .عاما
بعدی «نظم و مسلولیت پذی ی همکار» درب دارندهی  6گویه باا بارهاای عاامل ،0/512 ،0/561
 0/828 ، - 0/682 ،0/741و  - 0/502است .عام ششم «حمایت همکار» نامگذاری شد کاه آن
نیز از ط ی  4گویه با بارهای عامل  0/584 ،0/784 ،0/518و 0/869مشخص شد .عام هیاتم
«ارتبا شیاف» بود که این عام نیز با بارهای عاامل  0/482 ،0/492 ،0/686و  - 0/772با 4
گویه بارگذاری شده است .عام بعدی با  4گویه مشخص شد که بارهای عاامل ،0/564 ،0/485
 0/817و  0/645را به خود اختصا دادند و با عنوان «استقالل در ب نامهریزی» نامگاذاری شاد.
آخ ین عام با  4گویه با بارهاای عاامل  0/786 ،0/372 ،0/580و  - 0/679باا عناوان حمایات
تخصص س پ ست» نامگذاری شده است.
جدول  .5جدول شاخصهای برازش مدل پیشنهادی
شاخصهای برازش

نتایج مدل

معیار برازش

م بع خ تقسیم ب درجه آزادی

4/009

کمت از5

ریشه خطای میانیین مجذورات تق یب ()RMSEA

0/048

کمت از 0/05

0/902

بیشت از 0/90

0/901

بیشت از 0/90

0/880

بیشت از 0/90

( )CFIشاخص ب ازش تطبیق
( )GFIشاخص نیکوی ب ازش
( )AGFIشاخص نیکوی ب ازش تطبیق

23
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همانطور که در جدول  5مشاهده شاخص نیکوی با ازش ( )GFIب ابا باا  ،0/901شااخص
نیکوی ب ازش تعدی یافته ( )CFIب اب با  ،0/902شااخص نیکاوی با ازش تطبیقا ()AGFI
ب اب با 0/880به دست آمدهاند .نسبت کای اسکور ب درجه آزادی ب اب  4/009م باشد (کمتا از
 5ب ازش مدل مناسب است) اندازه شاخصها حاک از ب ازش خاو مادل اسات .تق یاب ریشاه
میانیین مجذور خطا ( )RMSEAب ابا باا  0/048باه دسات آماده اسات .شاک  1ضا ایب و
واریانس تبیین شده متغی های م بو به الیوی ب ازش شده پاژوهش را نشاان ما دهناد .اعاداد
روی پیکانها بارهای عامل استاندارد شده ه یک از متغی هاست .ه چه بارعامل متغی ی بیشت
باشد تأری آن متغی ب عام م بوطه بیشت است.

شکل  :1مدل نهایی آسودگی بین فردی در محیط کار

24
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاض با هدف ساخت و ب رس ویژگ های روانسنج پ سشنامه آسودگ بین ف دی در
محیط کار ،بویژه محیطهای صنعت که فشارزاهای بیشت ی را در ب م گی ند ،انجام گ فت .پاس
از تنظیم گویهها و سنجش روای محتوای آن ،پ سشنامه بین اف اد نمونهی نهاای توزیاع شاد و
دادههای حاص مورد تجزیه و تحلی آماری ق ار گ فت .با توجه به یافتههای حاصا از پاژوهش
م توان چنین نتیجه گ فت که عام بین ف دی که آسایش کارکنان را در زمیناهی نوباتکااری
ف اهم م کند م تواند جنبههای گوناگون داشته باشد .با مبناای نظ یاهی مبادلاهی اجتمااع
اف اد در محیط کار بده بستانهای ف اوان با سازمان بهطور ک و با اف اد مهم در محیط کارشاان،
دارند (ناهوم شان  ،باامب گ و باچااراچ )2001 ،و با اسااس رضاایت از ایان مبااالت اجتمااع ،
بهزیست را تج به م کنند (چان و جپسن .)2011 ،یافتههاا حااک اسات کاه عاما «همادل
س پ ست» بهعنوان نخستین عام بیشت ین واریانس سازه آسودگ بین ف دی در محایط کاار را
تبیین م نماید .در این راساتا یافتاههاای ساکساویک  -لهاویلی و دییا ان ( ،)2015نشاان داد
حمایت اجتماع  ،هم با شاخصهای سالمت جسم و هم ب بهزیست کارکنان نوباتکاار رابطاه
دارد .اشمایدر و اسمیت ( ،)1996نیاز دریافتناد کاه حمایات اجتمااع از ساوی س پ سات با
بهزیست کارکنان نوبتکار ار مثبت دارد .همچنین ب اساس یافتههای دیی حمایات س پ سات
در سازگاری با نوبت کاری ار گذار است (پیسارساک 1997 ،؛ پیسارساک و بوها  .)1995 ،با
اساس نظ یهی تبادل اجتماع  ،زمانیکه حمایت عاطی دو جانبه ب ق ار است وضاعیت بهزیسات
ارتقا م یابد .وقت ف د احساس کند که ب ق اری تباادالت حماایت  ،بخصاو حمایات عااطی ،
ب گشت متناسب دارد از نظ شاخصهای سالمت جسم و روان بهزیست در وضاعیت بهتا ی
ق ار م گی د (ناهوم شان  ،بامب گ و باچااراچ .)2011 ،بنااب این یافتاههاا ،درک شادن از ساوی
س پ ست و همدل از سوی وی م تواند عامل باشد کاه همچناان باه عناوان یکا از مهمتا ین
عوام شناسای شده ،در آسایش روان کارکناان نقاش داشاته باشاد .در پاژوهشهاای گذشاته
تیکیک میان حمایت عاطی و تخصص س پ ست صورت نی فتاه اسات و از ایان نظا پاژوهش
حاض توانسته است این دو را از هم و از حمایت همکار متمایز نماید.
«تصمیمگی ی عادالنه» عام شناسای شده بعدی آسودگ بین ف دی در محیط کار اسات و
گویای این است که زمانیکه اف اد تصمیمهای کاری را ب اب و ب غا ض ادراک ما کنناد از نظا
آسایش روان در سطح باالت ی ق ار دارند .ب اساس نظ یه تبادل اجتماع اف اد انتظاار دارناد در
آنچه س مایهگذاری م کنند ،ب گشت متناساب و قابا قباول داشاته باشاند (چاان و جپسان،
 )152 ،2011و این مبنای ب ای رضایت یا عدم رضایت آنهاا خواهاد باود .وقتا تصامیمات
شغل از سوی مدی یت و س پ ست ،بهطور روشان با ای کارکناان توضایح داده نشاود کارکناان
25

ریحانه دژبان ،حسین سماواتیان ،نس ین ارشدی

محیط کاری را غی منصیانه ادراک م کنند .در عوض زماان کاه تصامیمات با پایاهی اطالعاات
درست و بهطور هماهنگ گ فته شود ادراک رعایت انصاف بین کارکنان شک ما گیا د (چاان و
جپسن ،)2011 ،و این وضعیت زمینه ساز بهبود بهزیست آنان م گ دد .در جمع آوری اطالعات
مقدمات در پژوهش نیز چنین روابط گزارش شد .این وضعیت تا حدی مشابه با ار ی است کاه
احساس عدالت رویهای با بهزیسات کارکناان دارد (چاان و جپسان2011 ،؛ لادبو ،آووتوناده و
عبدالسالم صغی  .)2008 ،با این وجود محتوای گویههای استخ اج شاده از ماتن مصااحبههاا باا
محتوای گویههای خ ده مقیاسهای عدالت سازمان متیاوت بود و این به دلی ش ایط ویژه نوبت
کاری و عوام زمینهای مح مورد پژوهش بوده است« .تناسب انتظارات» عام بعدی در تبیاین
آسودگ بین ف دی در محیط کار است و گویای این واقعیت اسات کاه افا اد نیازمناداناد تاا باه
تناسب وظایف خود به کارگمارده شوند ،در غی اینصورت احساس م کنند که تحات فشاار قا ار
دارند و بهزیست آنها کاهش م یابد .یک از منابع است س شغل م تبط با ویژگ های شاغ کاه
در پیشینه به آن توجه زیادی شده است ابهام نقش و حجم کار اسات (پلیا ن ،ول یاک ،ماک ،د
اسمت ،کورنیتزر و د بیک 2001 ،1؛ خشوع و ف هادی .)2014 ،این جنبه از ویژگا هاای شاغ
وابسته به ماهیت وظایف محوله به ف د است و جنبه تعامل کمت ی دارد و از ایان نظا باا عاما
شناسای شده در این پژوهش تحت عنوان تناسب انتظارات ،متیاوت است .تقاضاهای کاه شاغ
ب ای ف د ایجاد م کند هم م تواند جنبه بین ف دی داشته باشد و هام صا فا باه ماهیات شاغ
م تبط باشد .محتوای عام «تناسب انتظارات» متم کز ب ادراک اف اد پی امون انتظارات منطقا
باالدستان در مورد انجام کارهای م تبط با وظایف و نه ص فا حجم کار و مشخص بودن یاا مابهم
بودن وظایف شغل است.
چهارمین عام شناسای شده سازه آسودگ بین ف دی در محیط کار با عنوان «بازشناسا »
مع ف شده است به پژوهشی ان این بینش را داد که افا اد حتا اگا دریاافت زیاادی نداشاته
باشند از بعد روان نیاز باالی به بازشناس دارند .این یافته هماهناگ باا نتاایج پاژوهش چاان و
جپسن ( )2011و کولکوئیت ( ،)2001است .آنها دریافتند ادراک کارکنان از مورد احت ام بودن و
قدرشناس از سوی س پ ساتان ،در بهزیسات آنهاا ار گاذار اسات .در پیشاینهی پاژوهشهاای
روانشناس صنعت و سازمان تم کز ب ادراک انصاف همواره مورد نظ بوده که در ب خ ابعاد در
ذات خود مبتن ب مقایسه با دیی ان است .با این وجود اف اد بدون هیچیونه مقایسهای ،این نیااز
را هم در خود احساس م کنند که به آنها توجه شود تا نیاز به مورد توجه بودن و تعل داشتن را
ب آورده سازند .در محیط کار اف اد همیشه به این مسلله توجه دارند که آیا به پاس تالشهایشاان
1. Pelfrene, Vlerick , Mak, De Smet, Kornitzer, & De Backer
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از آنها قدردان م شود یا اینکه نادیده گ فته م شوند .مصاحبه با کارکنان این نکته ظ یف را باه
این صورت آشکار نمود که کارکنان در مواقع که کار نوآورانهای انجاام ما دهناد و یاا زمانیکاه
مسالهی فن را ب ط ف م کنند بسیار مشتاق مورد توجه ق ار گ فتن هستند ولو باا یاک جملاه
کوتاه که گویای قدردان از آنها باشد .ادراک بازشناس ما تواناد نتاایج باارزی با عملکا د و از
سوی سالمت و آسایش اف اد داشته باشد .این نتایج با یافتاههاای کولکوئیات ( )2001و شاولتز،
ریان ،نیمیک ،لییت و ویلیامز )2015( 1هماهنگ است .آنهاا نشاان دادندکاه بازشاناختن تاالش
کارکنان ،یک از اجزای رفتار منصیانه در محیط کار به شمار م آید که با رضایت و تعهد ارتباا
دارد (کولکوئیت ،)2001 ،همچنین جوی که نسبت به فعالیت و ناوآوری افا اد حسااس اسات و
قدردان حضور مثر آنهاست بهزیست را افزایش م دهد (شولتز و همکاران« .)2015 ،حمایات و
مهارت همکار» عوام شناسای شده دیی ی هستند که توانستند آسودگ بین ف دی را به میزان
کمت ی تبیین کنند .ماه بودن همکار به نوع منبع ب ای احساس حمایات از ساوی دیی انا
است که در زندگ کاری اهمیت دارند و م تواند موجب دلی م و آساودگ خااط فا د باشاد.
روابط حمایت کننده چه به لحاظ عاطی و چه ح فهای مزایای روانشناخت ب ای ف د دارد .افا اد
وقت در ش ایط با تقاضاهای باال و فشارزا ق ار م گی ند منابع عاطی و مادی را جستجو م کنند
تا از ط ی آن با ش ایط سازگار شوند (ناهوم شان  ،بامب گ و باچااراچ .)2011 ،در پاژوهشهاای
پیشین پی امون مهارت همکار و ارتبا آن با سالمت روان ف د موردی یافت نشد .باا ایان وجاود
حمایت اجتماع از سوی همکاران ،بهعنوان یک از منابع کاهش تنش مورد توجه باوده و رواباط
آن با بهزیست روان و جسم کارکناان نوباتکاار ب رسا شاده اسات (ساکساویک ،لهاویل و
همکاران2015 ،؛ یونگ و ل « .)2015 ،ارتبا شیاف» هیتمین عام شناسای شده آسودگ در
محیط کار است .هماهنگ با یافتههای کولکوئیت ( ،)2001رویههای واضح و توضیح شیاف روناد
تصمیمات کاری ،بویژه از ط ف س پ ست ،پیامدهای سازمان مثبت نظیا رفتاار یااری رساان و
تعهد سازمان را به هم اه خواهد داشت .ارتباطات روشن و بیانی بهزیسات فا دی و ساازمان را
تقویت م کند .وجود صداقت در عم و گیتار و واضح بودن ف آیند انتقال اطالعات به افا اد ایان
اطمینان را م دهد که محیط از امنیت روانا ب خاوردار اسات .ارائاهی اطالعاات واقعا  ،حتا
اطالعات ناخوشایند ،احساس بهت ی به کارکنان خواهد داد ،این احساس که انسان و صاادقانه باا
آنها رفتار شده و در آینده نیز م توانند به اطالعات اطمینان کنناد و باه عاالوه باا پیشایی ی از
انتشار شایعه ربات بیشت و سالمت روان باالت ب ای کارکناان فا اهم خواهاد شاد« .اساتقالل در
ب نامهریزی» هشتمین عام شناسای شده و م تبط با آزادی عمل است که از ساوی س پ سات
1. Schultz, Ryan, Niemiec, Legate, & Williams
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به ف د داده م شود تا در چهارچو وظایف تعیین شده از قدرت ب ناماهریازی نساب ب خاوردار
باشد .یک از نیازهای اساس ه ف دی نیاز به خودمختاری است .هماهنگ با یافتههاای شاولتز و
همکاران (  ،)2015جو کاری که از خودمختاری کارکنان حمایت ما کناد باا بهزیسات ارتباا
دارد .در واقع اف اد زمان که م توانند در یک چهارچو شخصا ب ناماهریازی کنناد ،بهزیسات
بیشت ی را تج به م کنند چ ا که نیاز اساس آنها به خودمختاری در انتخا ب اساس ارزشاهای
شخص  ،تأمین م شود (شولتز و همکاران .)2015 ،مطاب با نظ یاه انتخاا (گالسا ،)2011 ،1
نیز خودمختاری یک از پنج نیاز اساس است که ب آورده شدن آن به سالمت روانا فا د منجا
خواهد شد .خودمختاری بویژه در زمینهی نوبتکاری در مورد مسائ هما اه باا شاییت از جملاه
زمان است احت یا انعطافپذی ی در جابجای نوبات ساهم بیشات ی در آساایش ذهنا شااغالن
خواهد داشت .هماهنگ با یافتههای بارتون ( )1994و تیوزینگ و فنویک ( ،)2001انتخاا ناوع
نوبت از سوی کارکنان م تواند بهعنوان ض بهگی است س ناش از کار عم کند .افا اد عاالوه با
اینکه تمای دارند به لحاظ عاطی از سوی دیی ان حمایت شوند باه رهنمودهاای تخصصا نیاز
احتیاج دارند و از این ط ی احساس امنیت بیشت ی در محایط کاار دارناد .هماهناگ باا نتاایج
اسکوورونسک ( ،)2014روابط ف ادست  -ف ودست زمانیکه مبتن ب تخصص و شایستی باشاد
م تواند منبع حمایت مهم با ای کارکناان بخصاو در شا ایط فشاارزا از جملاه نوباتهاای
چ خش و ساعتهای کار طوالن قلمداد شود .در مجموع ب اساس یافتاههاای پاژوهش حاضا
م توان نتیجه گ فت که تبادالت بین ف دی مطلو در محیط نوبتکااری حاائز اهمیات باوده و
ابعاد چندگانهای دارد و در نهایت ب ای کارکنان آسودگ به هم اه خواهاد داشات .حمایاتهاای
عاطی و ح فهای چه از سوی س پ ستان و چه از سوی همکاران در ت کیب با رواباط مبتنا با
انصاف ،بازشناس و قدردان  ،جو ارتبااط شایاف و ب خاورداری از اساتقالل ما تواناد وضاعیت
بهزیست نوبتکاران را ،که عالوه ب فشاارها و تقاضااهای معماول محایط کاار تانش حاصا از
گ دشهای نوبت را نیز تج به م کنند ،بهبود بخشد .در واقع نوبتکاری از زمینههای کاری است
که توجه بیشت به روابط بین ف دی را م طلبد و ب خاالف پیشاینه کاه تأکیاد عمادهی آن با
متغی های ف دی و گزینش اف اد مناسب بوده است ،نیاز به رویکا دی آماوزش محاور باه مساائ
نوبتکاری ،با تم کز ب تبادالت اجتماع در محیط کار ،احساس م شود.
یافتههای ایان پژوهش از چند جهت سودمند به نظ ما رساد .نخسات اینکاه باا مسااعدت
یافتههای پژوهش حاض توان تیکیک دقی ت عوام منج به بهزیست نوبتکاران ف اهم م آید.
مدی ان و س پ ستان ش کتهای صنعت این امکان را م یابند که با به کارگی ی چنین ابزاری در
1. Glaser
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نظ سنج از نوبتکاران ،قدرت تشخیص خود را در مورد مسائ مهم از دیدگاه کارکنان نوبت-
کار افزایش دهند و بتوانند ش ایط را در جهت بهباود بهزیسات ایان دساته از کارکناان ،فا اهم
سازند .با بکارگی ی چنین ابزاری پژوهشی ان حیطاهی روانشناسا صانعت و ساازمان نیاز ،باا
تم کز ب عوام تسهی کننده بهزیست نوبتکاران ،م توانند دانش در این زمینه خا را اصالح
ک ده و گست ش دهند .سودمندی دیی پژوهش حاض این بود که ط آن اولاین کوشاش با ای
شناسای عوام مثر ب بهزیست کارکنان نوبتکار در داخ کشور از ط ی مصاحبه انجاام شاد.
به طبع محدودیتهای نیز در پژوهش وجود داشت .یک از محادودیتهای پاژوهش نباود امکاان
مقایسه با محیطهای صنعت دیی بود .پیشنهاد م شود در پژوهشهای آینده همزماان در چناد
مکان صنعت پ سشنامه به اج ا درآید .محدودیت دیی مطلو نباودن حجام نموناه در م حلاه
زمینهیاب است که به دلی حجم محدود جمعیت مورد ب رس ب پاژوهش تحمیا شاد .تاالش
ب ای هماهنی با تعداد بیشت ی از کارکناان باه دلیا نوباتکااری حجام نموناه را کااهش داد.
همچنین جلب رضایت ش کتهای مشابه ب ای اج ای پژوهش به دلی کار ب روی نمونهی نوبت-
کار که غالبا دست س به آنها سخت است ،میس نشد .پیشنهاد م شود در جامعهای با گست دگ
بیشت که در آن تعداد کارکنان مشغول به کار در طیف متناوع از ماهیات کاار توزیاع متاوازن
دارند ،صورت گی د .همچنین پیشنهاد م شود که جهت اصالح و بهبود ویژگا هاای روانسانج
پ سشنامهی ساخته شده ،در پژوهشهای تکمیل از روشهای دیی روای باویژه روایا مالکا ،
همی ا و واگ ا نیز مورد ب رس ق ار گی د .بویژه روای همی ا با در نظ گ فتن ویژگ های شغل و
بهزیست روانشناخت و روای واگ ا با است ش شغل  ،سنجیده شود .در نهایات الزم باه یاادآوری
است که از آنجای که پ سشنامه ط اح شده در این پژوهش ب ای اولین بار مورد اساتیاده قا ار
گ فته است م بایست در تعمیم نتایج جانب احتیا رعایت شود.
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