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 چکیده
روانهی کارکنهان در   -این پژوهش، طراحی و تبیین مدل ساختاری سالمت روحی هدف

صنعت پرداخت الکترونیک در ایران و معرفی ابزاری برای سنجش این سازه است. ایهن  
ها ازطریهق مصهاحبه بها     داده پژوهش با رویکرد ترکیبی انجام شده است. در فاز کیفی،

آوری و تحلیهل تهم   کارکنان چهار شرکت فعال در صنعت پرداخهت الکترونیهک جمهع   
ی استاندارد در ها تحقیق،از نتای  مصاحبه و نیز پرسشنامه شدند. در طراحی پرسشنامه

 517در میهان نمونهه    روانی کارکنان،استفاده کردیم. پرسشهنامه  -حوزه سالمت روحی
گردآوری شد و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل شهدند. در     ع ونفری توزی

دهنهد کهه    نتیجه، مدل ساختاری سازه تحقیق شناسایی شد. نتای  پژوهش نشهان مهی  
-شود که عبارتند از: سالمت روحهی  بعد تشکیل می 2روانی کارکنان از -سالمت روحی

شهناختی، سهالمت    سهالمت روان روانهی ههنهی،   -روانی مبتنی بر کار، سالمت  روحهی 
روانی مبتنی بر سهالمت جسهمی. در    -روانی مبتنی بر خانواده و سالمت روحی-روحی

گیری پیشهنهاد شهده در ایهن پهژوهش، و سهایر      نهایت، موارد متمایز کننده ابزار اندازه
 ابزارهای موجود، بررسی و تحلیل شدند.
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 مقدمه

اگرچه از دوران یونان باستان، فیلسوفان، همیشه در مورد مسائلی نظیهر زنهدگی خهوب،    

گرهها بیشهتر از   اند اما تنهها در سهالیان اخیهر پهژوهش     شادمانی و حال خوب بحث کرده

انهد   نگر تمایل داشهته   از یک دیدگاه مثبت 8روانی-سازی سالمت روحی همیشه به مفهوم

(Cook, Melchert & Connor, 2016؛ با این اوصاف، همچنان میان آن)    هها دربهاره ماهیهت

 ,Jayawickreme et alگیری آن اتفاق نظر وجود ندارد ) روانی و نحوه اندازه-سالمت روحی

2012.) 

روانهی بهر روی   -ت روحهی ها مرتبط با سهالم همه تعریف تا پیش از جنگ جهانی دوم

بهرای   1سهازمان جههانی بهداشهت    1727کردند. لیکن در سال  بیماری تاکید می« نبود»

وجود یک وضعیت »گونه تعریف کرده است: را بدین« روانی-سالمت روحی»نخستین بار 

 ;WHO, 1948« )از سالمت کامل فیزیکی، روانی و اجتمهاعی و نهه صهرفا نبهود بیمهاری     

ها و کشف  ل، علم پزشکی در آن زمان همچنان بر روی مبارزه با بیماری(. با این حا1997

کرد و اصال توجهی به این نکتهه نداشهت کهه     هایی برای از بین بردن آنها تالش می روش

 (. Keyes, 2002ها ندارد ) نبودن بیماری الزاما ارتباطی با احساس سالمت توسط انسان

روانهی دیگهر معهادل بها     -ه سهالمت روحهی  دهد که امروز مرور مبانی نظری نشان می

نبودن بیماری نیست بلکه وضعیتی است که باید منحصر به خود مورد بررسی قرار گیرد. 

انهد   گیری آن ارائه کهرده  هایی از این سازه و نحوه اندازههای زیادی تعریفاگرچه پژوهش

اجمهاعی در   اما با توجه به اینکه این سازه نسهبتا جدیهد اسهت، هنهوز در مبهانی نظهری      

 (. Huppert & So, 2013گیری آن وجود ندارد )خصوت نحوه اندازه

انهد بها    هها سهعی نمهوده   دهد برخی از پژوهشبررسی مبانی نظری پژوهش نشان می

 ;European Social Survey, 2014روانی را بسنجند )-سوالی، سالمت روحی پرسشنامه یک

Ryff et al, 2007های گذشته ) دنبال پژوهش (؛ این در حالی است که بهKeyes, 2002 & 

2005; Ryff, 2010کنند که سالمت روحهی ( به این نکته اشاره می4015)2( هاپرت و سو-

سهوالی آن را سهنجید؛    توان با یک پرسشنامه یهک  ای چندوجهی است و نمی روانی، سازه

                                                      
است و بهه  دلیهل نبهود اجمهاع در مهورد       Wellbeingروانی در این پژوهش معادل واژه انگلیسی  -سالمت روحی. 1

 روانی در نظر گرفته شد. -ترجمه آن، در این پژوهش به عنوان سالمت روحی
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ی این سهازه  هایی که سعی نمودند با پرسشنامه یک سوالکما اینکه پیش از این، پژوهش

 ,Cook et alرا بررسی کنند در ارائه مستندات روایی و پایایی پژوهش خود ناکام ماندند )

2016 .) 

روانهی یکهی از رویکردههای پژوهشهی،     -در همین راستا، در مطالعهه سهالمت روحهی   

ای خات )برای مثال محیط کهار( اسهت. بهه دلیهل      بررسی و سنجش این سازه در زمینه

دهد، برخی از  سیاری از افراد بخش مهمی از زندگی ایشان را تشکیل میاینکه کار برای ب

روانی کارکنهان را بهه صهورت    -ها بر این باور هستند که الزم است سالمت روحیپژوهش

 ,Rode, 2004 Bartels, Petterson, & Reinaخات در شرایط کاری، مورد بررسی قرار داد )

2019; Zheng, Zhu, Zhao & Zhang, 2015;هایی کهه از مطالعهات    بندی .  در یکی از طبقه

هایی اختصات دارد که این  این حوزه شده است، یک دسته کامل از تحقیقات به پژوهش

 & Tarisانهد )  سازه را به طور خات در فضای کاری و در میهان کارکنهان بررسهی کهرده    

Schaufeli, 2015حتمهاال رابطهه   (.  مزیت بررسی این سازه در شرایط کاری این است که ا

 (.Taris & Schaufeli, 2015تر خواهد بود ) آن با پیشایندهای کاری قوی

روانهی درونهی و سهالمت    -هها سهعی شهد در قالهب سهالمت روحهی       در یکی از تالش

ای )رضایت شهغلی و عواطهف مثبهت و     شناختی و با در نظر گرفتن متغیرهای زمینه روان

(. Page & Brodrick, 2009سازی شهود )  مدل روانی کارکنان-منفی به کار(، سالمت روحی

گیری ارائه نشده اسهت و همچنهین اعتبهار     اما برای این چارچوب نظری هنوز ابزار اندازه

 (. Zheng et al, 2015این چارچوب هنوز مورد بررسی و تایید قرار نگرفته است )

مت ( با اشاره به کمبودههای قبلهی سهعی نمودنهد تها سهال      4012ژنگ و همکارانش )

های مختلهف از   سازی کنند که بتوان در فرهنگ ای مدل روانی کارکنان را به گونه-روحی

-آن استفاده نمود. بر این اساس آنها این سازه را مشتمل بر سهه عامهل سهالمت روحهی    

سهازی کهرده و    شناختی مدل روانی کاری و سالمت روان-روانی در زندگی، سالمت روحی

ههایی   آن ارائه کردند. کماکان این مدل نیهز بها کاسهتی    گویه برای سنجش 17ابزاری با 

روست. نخست اینکه این ابزار نیز هنوز در پیشینه ادبهی پهژوهش مهورد آزمهایش و      روبه

-های زیادی که میان فرهنهگ اعتبارسنجی قرار نگرفته است و دوم اینکه به دلیل تفاوت

روانهی   -سهالمت روحهی   شمول برای سنجش های گوناگون وجود دارد، ارائه مدلی جهان

بینانهه بهه نظهر     ( ادعا شده اسهت، غیرواقهع  4012که توسط ژنگ و همکارانش) -کارکنان
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 رسد. می

( با اشهاره بهه   4017)3های مرتبط، بارتلز و همکارانش  در یکی از جدیدترین پژوهش

روانی کارکنان باید به  طور مستقل مورد بررسی قرار گیرد و اینکهه  -اینکه سالمت روحی

 »ای بهه نهام    شهده اسهت، سهازه    های کمهی در ایهن حهوزه انجهام      حال حاضر مطالعه در

EWWS
فهردی و   کند در قالب دو مولفه اصلی بهین  کنند. این سازه سعی می را ارائه می« 4

روانهی کارکنهان را   -سوالی، سهالمت روحهی   7فردی و با استفاده از یک پرسشنامه  درون

 گیری کند.   اندازه

گیهری   ن امر نشان داده شده است که مبانی نظری در حوزه انهدازه در این پژوهش ای

روانی کارکنان به وحدت نظهر نرسهیده اسهت. در نهایهت، ابهزاری کهه در       -سالمت روحی

( ارائه شد همچنان زمینه فرهنگی از نظر غافل مانده 4017پژوهش بارتلز و همکارانش )

بافت فرهنگی قوی اسهت ایهن در   به لحاظ فرهنگی، ایران کشوری است که دارای  است.

ههای   روانهی و مهدل  -شده در حوزه سالمت روحهی  های انجامحالیست که بیشتر پژوهش

تهری   هایی که گاهی بافهت ضهعیف   های غربی است؛ فرهنگ شده، برخاسته از فرهنگ ارائه

دارد  های فرهنگی، پژوهشگرها را بر آن مهی  (. این تفاوتUsunier & Roulin, 2010دارند )

روانهی را  -سازی سالمت روحی های بیشتر تاریر فرهنگ بر روی مفهومبا انجام مطالعه که

 ;Zheng et al, 2015; Dodge et al, 2012ههای بهومی خهود را ارائهه کننهد )      بررسی و مدل

Kumano, 2018; Uchida & Kitayama, 2009.) 

ایران، تها جهایی کهه    روانی کارکنان در -در ادامه و در ارتباط با مطالعه سالمت روحی

روانهی  -های زیادی پیرامون رابطه سالمت روحی دهد پژوهشوجوهای ما نشان می جست

؛ 1571با سایر متغیرها نظیر انگیهزه، عملکهرد و ... انجهام شهده اسهت )رهبهری و کهرد،        

(، لهیکن کلیهه ایهن    1572؛ اصغری، دلوی، صهالحی؛  1570مداحی، صمدزاده و کیخای، 

های طرحی شده در غرب بوده است و مدلی سهاختاری از  پرسشنامهها مبتنی بر پژوهش

گیری آن که منحصهرا در ایهران ایجهاد و تاییهد شهده       روانی و روش اندازه-سالمت روحی

باشد، وجود ندارد. از این رو، در پژوهش حاضر سعی شهده اسهت کهه بهر اسهاس مبهانی       

که با اسهتفاده از آن بتهوان   نظری پژوهش و انجام یک پیمایش، مدل و ابزاری ارائه شود 

گیری نمود و مورد بررسی قرار  روانی را در ایران و در بستر سازمانی اندازه-سالمت روحی

داد. در این راستا، صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک به عنوان جامعه مهورد مطالعهه   
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حهوزه   در نظر گرفته شد. تغییرات زیهاد در حهوزه مبهادالت تجهاری و انهواع نهوآوری در      

 ,Khanna & Mainiپرداخت، سبب افزایش فشار بر روی کارکنان این صنعت شده است  )

ها حاکی از آن است که کارکنان این صنعت بهه دالیلهی    (. نتای  بسیاری از پژوهش2013

ههای   نظیر فشار کاری، عدم تعادل کار و زندگی، عدم برخهورداری از اسهتقالل و تعهارض   

روانی آنها را تحت تاریر قرار -تند که در نهایت سالمت روحیکاری با خطراتی مواجه هس

(. بها   Netemeyer, Brashear-Alejandro & Boles, 2004; Khanna & Maini, 2013)خواههد داد  

گیری سالمت روحهی و  ای برای اندازهتوجه به این امر هدف این پژوهش، طراحی سنجه

ژوهش، کارکنههان صههنعت پرداخههت هههای پههروانههی کارکنههان در ایههران اسههت و آزمههودنی

 الکترونیک هستند.

 مبانی نظری پژوهش  

گران بهه  روانی، معموال دو رویکرد وجود دارد. برخی از پژوهش-در مطالعه سالمت روحی

اسهتناد   6گرایهی  کنند و برخهی دیگهر بهه رویکهرد فضهیلت      رجوع می 5گرایی رویکرد لذت

اند هر دو رویکرد را تجمیع کننهد   کرده کنند. البته در این میان برخی دیگر نیز سعی می

(Longo, Coyne & Joseph, 2017 Ryan & Deci, 2001; Lent, 2004; اندیشمندان مکتب .)

ههایی نظیهر لهذت بهردن و شهادمانی، سهالمت        گرایی سعی داشتند با تاکید بر سازه لذت

ی روانه -سهالمت روحهی  »تهرین مهدل آنهها     سازی کنند و شهاخ   روانی را مفهوم-روحی

روانی در نظر بسهیاری  -(. سه بعد اصلی سالمت روحیRyan & Deci, 2001بود )« 7ههنی

گران عبارتند از: رضایت از زندگی، وجود عواطف مثبت و عدم وجهود عواطهف   از پژوهش

های گذشته شاهد پیشرفت حوزه مطالعهاتی در ایجهاد    (. در دههCook et al, 2016منفی )

ایهم.   روانی به روش خوداظهاری بهوده -سنجش سالمت روحیابزارهایی هر چه بهتر برای 

برای سنجش عواطف مثبت و منفی و پرسشهنامه  « 8PANAS»برای مثال ابزارهایی نظیر 

بهرای سهنجش میهزان رضهایت از زنهدگی مهورد اجمهاع قهرار دارد         « رضایت از زندگی»

(Javonic, 2015در مقابل، پژوهش .) نهد سهالمت   گرایهی، معتقهد بود   گران مکتب فضهیلت

روانی از طریق شکوفا شدن استعدادهای فرد و زندگی بهر مبنهای اصهالت وی بهه     -روحی

هایی که در این حهوزه ارائهه شهد     (. یکی از پرکاربردترین مدلLent, 2004آید ) دست می

شهود:   ( بود که از شش مولفه اصلی تشکیل مهی 1777)9شناختی ریف  مدل سالمت روان
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با دیگران، استقالل، تسلط بر محهیط، ههدف در زنهدگی و     پذیرش خود، ارتباطات مثبت

بسهتگی ابعهاد مختلفهی کهه انهدازه       توسعه فردی. اگرچه همین ابزار نیهز بهه لحهاظ ههم    

؛ 4004) 10(.  در ادامهه، کهیس  Springer & Hauser, 2006گیرد، زیرسوال بوده اسهت )  می

روانهی ارائهه   -ت روحی( با یکپارچه کردن دو رویکرد قبلی موفق شد مدلی از سالم4002

11»کند و همچنین ابزاری برای سنجش آن با نام 
MHC-LF » طراحی نمود. او در تالشی

-MHC»شده را بها نهام    شده و خالصه دیگر  این پرسشنامه را اصالح نمود و سنجه اصالح

SF
طراحهی شهده    13روانهی -(. شهاخ  سهالمت روحهی   Keyes et al, 2008ارائه کرد )« 12

روانهی اجتمهاعی را در قالهب پهذیرش     -(،  سالمت روحی4007ن )توسط کیس و همکارا

اجتمههاعی، شههکوفایی اجتمههاعی، همکههاری اجتمههاعی، انسههجام اجتمههاعی و یکپههارچگی  

 سنجد.   ( می1777شناختی را با استفاده از مدل ریف ) سنجد و سالمت روان اجتماعی می

ت کهه رضهایت از   اسه  14روانی درونی اسهترالیا -از دیگر ابزارها، شاخ  سالمت روحی

سنجد: استاندارد زنهدگی، سهالمتی، دسهتاوردها، ارتباطهات،      زندگی را در هفت حوزه می

 & Cummins, Eckersley, Pallant, Van Vugtاحساس درونی، تعلق به جامعهه، و امنیهت)  

Misajon, 2003روانهی را در  -روانی نیز، سالمت روحهی -(. شاخ  عمومی سالمت روحی

بودن،  بینی، عجین عبارتند از: خوشحالی، سرزندگی، آرامش، خوشسنجد که  بعد می 12

آگاهی، پذیرش، خودارزیابی مثبت، شایستگی، رشد و توسهعه، هدفمنهدی، ارزشهمندی،    

 ( Longo et al, 2017اصالت، ارتباطات)

گیهری سهالمت    با توجه به آنچه تاکنون بیان شد، اگرچه تهالش زیهادی بهرای انهدازه    

فته است اما هنوز مبانی نظری پژوهش به مرحله اجماع بهر ایهن   روانی صورت گر-روحی

(. در نتیجه در راه ر سیدن به این اجماع نیاز بهه  Cook et al, 2016موضوع نرسیده است )

روانهی  -ها، نظیر سالمت روحی های بیشتری است. اگرچه در برخی از حوزهانجام پژوهش

 Dienerال شاخ  رضهایت از زنهدگی )  تری وحود دارد )برای مث ههنی ظاهرا اجماع قوی

et al, 1985        اما با توجه به اینکه در ایهن پرسشهنامه، میهزان رضهایت ههر فهرد ناشهی از )

شهود،   گیری مهی  قضاوت شخصی آن فرد است، در مورد اینکه واقعا چه چیزی دارد اندازه

 (. Cook et al, 2016ابهام وجود دارد )
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 در نظر گرفتن بستر سازمانی

انهد کهه در نظهر گهرفتن سهالمت       ی پیشین به تناوب در این باره بحهث کهرده  ها پژوهش

روانهی کارکنهان   -گیری سالمت روحهی  روانی به طور عمومی برای بررسی و اندازه-روحی

(. در نتیجهه، بهرای   Bartels et al, 2019؛ Rode, 2004دههد )  نتای  مناسبی به دست نمهی 

ای  عاطفی آنها نیاز است تا متغیرهای زمینه های کارکنان و اررات بررسی و مطالعه تجربه

 (. Daniels, 2000مرتبط با محیط کار نیز در نظر گرفته شوند)

-انهد مشخصها بهر روی سهالمت روحهی      ها نیز سعی کردهدر نتیجه، برخی از پژوهش

هها  (. پهژوهش Page & Brodrick, 2009; Zheng et al, 2015روانی کارکنان متمرکز شوند )

گهرا صهورت    گهرا و فضهلیت   روانی کارکنان نیز با دو رویکرد لذت-سالمتی روحیپیرامون 

انهد   گران سهعی کهرده  (. البته در این میان برخی از پژوهشBartels et al, 2019گیرد ) می

 ,Page & Brodrick, 2009 Zheng et alنگاهی یکپارچه بهه ایهن موضهوع داشهته باشهند )     

2015;  Cotton & Hart, 2003; .) 

روانهی  -( پیشنهاد دادند کهه بهرای بررسهی سهالمت روحهی     4007) 15ی  و برادریکپ

گیری سه متغیر کهه عبارتنهد    روانی ههنی )که با اندازه-کارکنان، عالوه بر سالمت روحی

شههود( و سههالمت  از رضههایت از زنههدگی، عواطههف مثبههت و عواطههف منفههی انجههام مههی  

گیهری   ( انهدازه 1777سهط ریهف )  شهده تو  شناختی )که بر مبنای شش مولفهه ارائهه   روان

گیری شود که عبارتند از: رضایت شغلی و عواطهف   ای نیز اندازه شود(، دو متغیر زمینه می

 مثبت و منفی مرتبط با کار.  

های جامع در این حوزه بهود امها    گرها در زمره نخستین تالشاگرچه، تالش این پژوهش

(. ژنهگ و  Zheng et al, 2015) مهدل آنهها بعهدا بها پشهتوانه پژوهشهی زیهاد مواجهه نشهد         

-های فرهنگی کشور چین، مدلی از سالمت روحی ( با توجه به ویژگی4012همکارانش )

روانهی در زنهدگی،   -روانی کارکنان ارائه دادند که با استفاده از سه مولفه سهالمت روحهی  

گیهری نمودنهد و    شناختی این سهازه را انهدازه   روانی کاری و سالمت روان-سالمت روحی

گویه برای سنجش آن ارائه کردند که در جدول شماره یک نشان داده شده  17بزاری با ا

روست. اول اینکه این ابهزار نیهز هنهوز در     هایی روبه است. کماکان این مدل نیز با کاستی

ههای   پیشینه پژوهش مورد آزمایش و اعتبارسنجی قرار نگرفته است و دوم اینکه فرهنگ

توان ادعها نمهود    زیادی هستند که با ارجاع به همین مقاله می های گوناگون دارای تفاوت
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(. Zheng et al, 2015شمول باید با احتیاط بسیار زیاد صورت پهذیرد )  که ارائه مدلی جهان

گران، هی  پژوهشهی کهه   به طور کلی در محدوده جستجوهای انجام شده توسط پژوهش

 ه باشد یافت نشد.مدل ژنگ و همکارانش مورد آزمون و تایید قرار داد

 روانی کارکنان-گیری سالمت روحی( برای اندازه2112. مدل ژنگ و همکاران )1 جدول

 گویه بعد ردیف

1 

-سالمت روحی
 روانی در زندگی

 من از زندگی خودم راضی هستم.

 من به اکثر رویاهایم در زندگی نزدیک هستم. 4

 خوشحالی دارم.من اغلب واقعا احساس  5

 شرایط زندگی من خوب است. 2

 کننده است. زندگی من سرگرم 2

 من در دنیای پس از مرگ نیز همینگونه زندگی خواهم کرد. 1

8 

-سالمت روحی
 روانی شغلی

 های شغلی خود راضی هستم. من از مسوولیت

 به طور کلی، من از شغل فعلی خود راضی هستم.  7

 برم. واقعا لذت می من از کار خودم 7

 کنم. من معموال شغل خود را پربار می 10

 شغل من یک تجربه معنادار است. 11

 من از دستاوردهای فعلی شغلی خودم راضی هستم. 14

15 

سالمت 
 شناختی روان

 ام. کنم به عنوان یک انسان توسعه پیدا کرده من احساس می

 آیم. برمیمن از عهده امور روزانه خودم  12

 من نسبت به خودم احساس خوبی دارم و با اعتماد به نفس هستم. 12

 برم. دانند که از معاشرت با ایشان لذت می مردم می 11

 ریزی کنم. توانم زمان کاری خود را به طور منعطف برنامه من می 18

17 
یکدیگر لذت وگوی عمیف با خانواده و دوستانم با هدف درک بهتر  من از گفت

 برم. می

 

( با اشاره به اینکهه  4017های مرتبط، بارتلز و همکارانش ) در یکی از جدیدترین پژوهش

روانی کارکنان باید به طور مستقل مورد بررسهی قهرار گیهرد و اینکهه در     -سالمت روحی

را  EWWSای بهه نهام     شده است سهازه  های کمی در این حوزه انجام  حال حاضر مطالعه
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فهردی و   فهردی و درون  کند در قالب دو مولفه اصلی بین کنند. این سازه سعی می میارائه 

 گیری کند. روانی کارکنان را اندازه-گویه، سالمت روحی 7با استفاده از 

 روانی شغلی-گیری سالمت روحی ( برای اندازه2112. مدل بارتلز و همکاران )2 جدول

 گویه بعد ردیف

1 

 فردی بینروانی -سالمت روحی

کنم یک اتحاد برادرانه/خواهرانه وجود  بین همکارانم، احساس می
 دارد.

 من به همکارانم در محیط کار نزدیک هستم. 4

 در محیط کارم با سایرین ارتباط دارم. 5

 کنم همکارانم دوستان من هستند. من فکر می 2

2 

 فردی روانی درون-سالمت روحی

 زیادی دارم.من در محیط کار انرژی 

 من در شغل خودم هدفمند هستم. 1

 کار من برایم خیلی اهمیت دارد. 8

 توانم در شغل خودم توسعه و پیشرفت داشته باشم. من همیشه می 7

 طرح پژوهش

های پیشین اشاره شد، ابزارهای انهدکی بهرای سهنجش سهالمت     گونه که در بخشهمان

طراحی شده است. نکته دیگر در این است که سالمت روانی کارکنان تا به امروز  -روحی

رو عامل شود از اینروانی، با توجه به دیدگاه هر فرد و ارزیابی آن فرد، تعیین می -روحی

های آن تعیهین کننهده باشهد    تواند در تعیین ابعاد و شاخ فرهنگ و زمینه مرتبط، می

(Zhang et al., 2015این موضوع هنگامی اهمیت می .)د که بهه ایهن امهر توجهه شهود      یاب

های طراحی شده در این زمینه با توجه به فرهنهگ آمریکها و اروپهای    تاکنون کلیه سنجه

( با توجهه بهه   4012غربی بوده است و صرفا سنجه طراحی شده توسط ژنگ و همکاران )

زمینه فرهنگی کشور چین طراحی شده است. در این راستا باید به این امر توجه داشهت  

های فرهنگی خات خود را دارد. اگر بتهوان  ران در زمره کشورهایی است که ویژگیکه ای

ویژگی فرهنگ غرب را فردگرایی و مشخصه فرهنگ کشهورهایی ماننهد چهین و ژاپهن را     

( بهه ایهن نکتهه    4005) 16(، جاویدان و دسهتمالچیان Hofsted, 1980گرایی دانست )جمع

گرایهی   تهوان بهه جمهع    ایز در ایهران مهی  از معیارههای فرهنگهی متمه    کنند کهه اشاره می
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شهود   گروهی و توجه به خانواده اشاره نمود. این ویژگی در فرهنگ ایران سبب مهی  درون

های زندگی خود را با مشورت و رضهایت خهانواده اتخهاه    ترین تصمیم که مردم ایران مهم

بهط عمیهق   کنند حتی زمانی که خود فرد با تصمیم موافق نباشد. همچنین بنا نهادن روا

ههای اصهلی در جامعهه     با اعضای خانواده، کسب رضایت و احترام به ایشهان نیهز از ارزش  

افزایهد.   هستند. در همین راسهتا، وجهود فاصهله قهدرت بهاال بهه شهدت ایهن قضهیه مهی          

مراتهب بهاالتر در انهواع سهاختارهای      گیری بدون دخالت دادن افهرادی از سلسهله   تصمیم

 & Javidanهها و مهدارس امهری خهالف عهرف اسهت )      ناجتماعی نظیر خهانواده، سهازما  

Dastmalchian, 2003های غربهی، اسهتقالل نظهر از عوامهل      (. در حالی که در بیشتر مدل

آید )با در نظر گرفتن این پیش شرط که در ایهن   روانی به شمار می-اصلی سالمت روحی

( ، باید Zheng et al.2015شود) کشورها اصالت فرد و استقالل نظر یک ارزش محسوب می

-بررسی شود که این ویژگی چه تاریری بر روی استقالل نظر و به تبع آن سالمت روحی

 ,Gableروانی خواهد گذاشت. یکی دیگر از ابعهاد مههم فرهنهگ ایرانهی، مهذهب اسهت )      

های متفاوتی نسهبت   شود آنها دیدگاه های عمیق مذهبی در ایران سبب می (. ریشه1959

ن بهر روی خهود داشهته باشهند. همچنهین، تهاریر مهذهب بهر درک         به زندگی و معنای آ

 (. Joshanloo, 2013ها از غم و شادی نیز مورد بحث و بررسی است ) انسان

 -توان انتظار داشت که آنچهه سهالمت روحهی   های فرهنگی، میبا توجه به این تفاوت

کارکنهان سهایر   دهد بهه احتمهال زیهاد بها     روانی را برای کارکنان این فرهنگ تشکیل می

رو مطالعه حاضر بر آن است که بها اسهتفاده از مهرور    ها متفاوت خواهد بود. ازاینفرهنگ

روانهی کارکنهان و انجهام یهک پیمهایش،      -مبانی نظری پژوهش در حوزه سالمت روحهی 

روانی کارکنان در صنعت پرداخهت الکترونیهک   -گیری سالمت روحی ابزاری را برای اندازه

هد. الزم به هکر است سطح تحلیل در این پژوهش، فهرد اسهت؛ بهدین    در ایران، توسعه د

اند و اقدام بهه پهر   معنا که در یک رویکرد استقرائی، نظر یکایک افرادی که مصاحبه شده

 اند، مبنای طراحی مقیاس قرار گرفته است.کردن پرسشنامه پژوهش نموده

 پژوهش  روش

روانی کارکنان در ایهران  -المت روحیاین پژوهش، شناسایی ابعاد تشکیل دهنده س هدف

گیری آن است از این رو در این راسهتا از رویکهرد    و ارائه یک پرسشنامه بومی برای اندازه
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 -ترکیبی بهره برده است؛ بدین ترتیب که ابتدا از طریق مصاحبه، معنای سالمت روحهی 

وندگان، شه ههای مصهاحبه  روانی از دیدگاه کارکنان استخراج شد. سپس بر اسهاس پاسهخ  

ههای موجهود در مبهانی نظهری،     های شکل گرفته در فرایند مصاحبه و پرسشهنامه مقوله

پرسشنامه پژوهش، طراحی، در بین کارکنان توزیع و با روش تحلیهل عهاملی اکتشهافی،    

 تحلیل شد که در ادامه این فرایندها به تفصیل، تشریح می شود. 

ها سهه شهرکت در صهنعت پرداخهت      جامعه آماری پژوهش برای برای انجام مصاحبه

الکترونیک انتخاب شدند. با توجه به محدودیت دسترسی، مصاحبه شهوندگان بها کمهک    

شهدند. ایهن    های مربوط  به صهورت تصهادفی انتخهاب مهی     های منابع انسانی شرکت تیم

دیهد بهه دسهت نیامهد و نقطهه اشهباع       ها تا جایی ادامه پیدا کرد که اطالعات ج مصاحبه

نفر در فرایند مصاحبه شرکت داشتند و هر مصهاحبه بهه طهور     20حاصل شد. در نهایت 

آمهار توصهیفی مربهوط بهه      5دقیقه بهه طهول انجامیهد. در جهدول شهماره       22میانگین 

 شوندگان، ارائه شده است:  مصاحبه

 شوندگان . آمار توصیفی مصاحبه3 جدول

نام 
 شرکت

نسبت 
ارکت مش

 کنندگان

 بازه سنی تحصیالت رده سازمانی جنسیت

 کارشناس مدیر/سرپرست مرد زن
کارشناسی 
ارشد و 
 بیشتر

کارشناسی 
 و کاردانی

40 
تا 
50 

50 
تا 
20 

باال
تر از 
20 

 %47 %20 %41 %12 %51 %81 %47 %20 %10 %47 سهاتو

توسن 
 تکنو

24% 22% 21% 55% 55% 27% 24% 57% 28% 2% 

 %40 %10 %40 %18 %55 %85 %48 %57 %14 %50 سداد

آمار 
 کلی

100% 10% 20% 50% 80% 20% 10% 47% 21% 11% 

 
ههای صهنعت پرداخهت     جامعه پژوهش در بخش پاسخ به پرسشنامه، مشتمل بر شهرکت 

 17الیهن  الکترونیک بودند. پرسشنامه به صورت الکترونیک با استفاده از زیرسهاخت پهرس  

بین پرسنل چهار شرکت فعال در این صنعت )با همکهاری واحهد منهابع انسهانی در ههر      

( حجهم نمونهه   1577نیها،   شرکت( توزیع شد. گرچه با استناد به فرمول کوکران )حهافظ 
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نفر بود، لیکن به دلیل استفاده از تحلیل عهاملی اکتشهافی بهرای تحلیهل      572مورد نیاز 

بود تا حجم نمونه مطابق با این روش تعیین شود. در  های حاصل از پرسشنامه، الزمداده

( به این امهر  1578( و پیراسته و حیدرنیا)1572زاده) نیا و حکیم این راستا شهبازی، فهیم

اشاره دارند که برای انجام این روش، حداقل تعداد نمونه مورد نیاز در ازای هر گویه، پن  

نفهری   420ی پژوهش حاضر، حداقل به نمونه گویه نهای 27رو با توجه به نفر است؛ ازاین

پرسشنامه قابل تحلیل بودنهد.    517پرسشنامه توزیع شد که  572نیاز بود؛ در این راستا 

با در نظر گرفتن مقهدار   KMOدر خصوت تحلیل عاملی اکتشافی،  هرچه نتیجه آزمون 

مهومنی و  تر باشد به معنای کافی بهودن حجهم نمونهه اسهت )    به یک نزدیک 0.1آستانه 

بدست آمد کهه حکایهت از کفایهت     704/0(؛ که میزان آن در این پژوهش1570قیومی، 

 حجم نمونه دارد.

 هاآوری دادهابزارهای جمع

 مصاحبه

ها در فضای کامال خصوصی صورت گرفت و به کارکنان اطمینهان داده شهد کهه     مصاحبه

تهری از   اطالعهات دقیهق  اطالعات آنها محرمانه باقی خواهد ماند. همچنهین بهرای اینکهه    

شهد.   شوندگان دریافت شود هدف و اهمیت مطالعه برای آنها کامال شرح داده می مصاحبه

شهد و بها   کاری آنها، ضبط نمیشوندگان به دلیل جلوگیری از محافظههای مصاحبهپاسخ

برداری، نکات مهم در طول مصاحبه درج و بعد از مصاحبه، کل مصهاحبه پیهاده   یادداشت

   شد.می

 های مصاحبه به شرح زیر بوده است:   سوال
 روانی )حال خوب( به چه معناست؟-از نظر شما سالمت روحی 

 کنید؟ )در صورت مثبت بودن پاسخ( روانی می-آیا شما احساس سالمت روحی 

 از نظر شما این احساس خوب چیست؟ 

 شود این احساس را داشته باشید؟ از نظر شما چه عواملی سبب می 

  روانی )حال خوب( در سازمان مهد  -راهکارهایی برای افزایش سالمت روحیچه

 نظر شماست؟

-های دقیهق هایی به منظور دستیابی به پاسخالزم به هکر است در جریان مصاحبه، سوال
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روانی را به  -شد؛ برای مثال در صورتی که کارکنان مفهوم  سالمت روحیمطرح می 18تر

شد که آیها عوامهل و رویهدادهای    د از آنها پرسیده میکردنبه زندگی شخصی، محدود می

محل کار نیز در ایجاد این حس خوب، دخیل هستند؟ یا اینکه اگر صرفا حیطه کهاری را  

مد نظر قرار می دادند از آنها در خصوت نقش عوامل مهرتبط بها زنهدگی غیهر کهاری در      

 ایجاد حس خوب، سوال می شد. 

 پرسشنامه

های پرسشنامه دو گام برداشته شد: در گام نخست، مبانی هبه منظور مشخ  کردن گوی

ی هها  هایی که به طراحی پرسشنامه پرداخته بودند بررسی و ابعاد و گویهه  نظری پژوهش

 Flourishing Scaleگرفهت ) گویه را در بر مهی  27هر یک از آنها استخراج شد که در کل 

by Diener et al, 2010؛, European Social Survey, 2013 ؛Zheng et al ,2015 ؛Mental 

Health Continuum-Short Form by Keyes et al, 2008 ؛Psychological Well-Being by 

Ryff et al, 2010 ؛The Perma Profiler by Butler & Kern, 2016  مقولهه   40(. همچنهین

در مبانی نظری ها  ها استخراج شد؛ با این توضیح که به برخی از این مقوله نیز از مصاحبه

ای ایجهاد و  گویه 14ها استخر  یادشده نیز اشاره شده بود . در نتیجه پس از ترکیب گویه

ی پرسشهنامه  ها هایی از گویهبه صورت پرسشنامه میان خبرگان توزیع شد. ابعاد و نمونه

 در جدول شماره یک پیوست پژوهش آمده است. 

 پایایی و روایی پرسشنامه
گویهه در اختیهار    14در گام نخست به منظور بررسی روایی محتهوای پرسشهنامه، همهه    

نفری از خبرگهان حهوزه کهه     10خبرگان این حوزه قرار گرفت؛ بدین ترتیب که از نمونه 

شامل اساتید رفتار سازمانی و مدیریت منهابع انسهانی دانشهگاه تههران و شههید بهشهتی       

مقرر شد پاسخگویان نظر خود را نسبت به هر گویه بودند، نظرسنجی شد. در این راستا، 

ای ابراز کنند که عبارتند از: ضروری است؛ مفیهد اسهت امها     در قالب یک طیف سه گزینه

استفاده شهد. در   CVRبندی نظرات از فرمول  ضرورتی ندارد؛ ضروری نیست. برای جمع

شهود و در   مقایسه مهی این فرمول امتیاز به دست آمده برای هر گویه با جدول استاندارد 

نفره مقدار آستانه معهادل   10صورتی که آن امتیاز بیش از مقدار آستانه باشد )برای پنل 

زاده و  گیهرد )حهاجی   تعیین شده است( اعتبار محتوای گویه مورد تایید قرار مهی  0.14با 
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انهد.   ورد نظهر را ضهروری تشهخی  داده   تعداد پاسخگویانی که آیتم م NEدر این فرمول، 

آیتم بها   47و  0.87آیتم با امتیاز  40تعداد کل پاسخگویان است. در نهایت  Nهمچنین 

گویه به دست آمهد کهه اعتبهار یها      27ای با  تایید شدند. بدین ترتیب پرسشنامه 1امتیاز 

 روایی محتوایی آن بها کسهب نظهر متخصصهان حهوزه شهامل اسهاتید حهوزه مهدیریت و         

(. پایایی ابزار بها روش الفهای   1570مطالعات رفتار سازمانی حاصل شد )مومنی و قیومی، 

کرونباخ بعد از نهایی شدن نتای  تحلیل عامل اکتشافی محاسبه شده است کهه در ادامهه   

 به آن اشاره می شود.  

 ها نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

 های حاصل از مصاحبه تحلیل داده

ههای سهالمت   پیشتر شرح داده شد، ابتدا به منظور مشخ  کردن مؤلفهه  گونه کههمان

روحی و روانی در ایران اقدام به مصاحبه با کارکنان شد. نتای  حاصهل از ایهن مصهاحبه،    

 متعددی بود که در ادامه برای نمونه به برخی از آنها اشاره شده است:  هایقولنقل

روانهی بهه چهه     -ظهر شهما سهالمت روحهی    برای مثال در پاسخ به این سوال که به ن

 شوندگان به شرح زیر است: ی مصاحبهها معناست، برخی پاسخ

 (SohaF28BS« )حال خوب برای من یعنی آرامش داشته باشم»

 (TechnoF34MS« )خواهم حال خوب یعنی بدانم از زندگی چه می»

 «)داشته باشمام روابط گرم و صمیمی  برای من خیلی مهم است با اعضای خانواده» 

SadadM32BM1) 
روانی داریهد، از نظهر شهما     -در پاسخ به سوال اینکه اگر شما احساس سالمت روحی

 ی مصاحبه شوندگان به شرح زیر است: ها این حس خوب چیست، برخی از پاسخ

« احسهاس آرامهش درونهی دارم   »( ؛ TechnoM32HS« )کهنم  احساس خوشحالی می»

(SadadF37BS) 
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 حاصل شد:   ها های زیر از مصاحبهشوندگان، مقولههای مصاحبهقول پس از تحلیل نقل

داشتن احساس آرامش، رضایت از زندگی، احساس انرژی داشهتن، خوشهحالی، لهذت    

بردن، خانواده، سالمت فیزیکی، روابط گرم، امید به آینده، اعتقاد به خداونهد، معنهاداری،   

، توانهایی حهل مشهکل، احسهاس     پذیرش خود، دستیابی به هدف/موفقیت، توسعه فردی

 شده، دیده شدن، ادراک احترام.  مفید بودن، امنیت مالی، حمایت سازمانی ادراک

ههای موجهود در    با ابعاد پرسشهنامه  های استخراج شده از مصاحبه در گام بعد، مقوله

گونه که در بخش پرسشنامه اشاره شد، بهه برخهی از   مبانی نظری تطبیق داده شد؛ همان

های موجود اشاره شهده بهود    های بدست آمده از مصاحبه، پیشتر نیز در پرسشنامهمقوله

بینهی، رضهایت از زنهدگی و ...(،     که عبارت بودند از: احساسات مثبت )خوشحالی، خهوش 

روابط گرم و دوستانه، وجود معنا و هدف در زندگی، پذیرش و رشد توسعه فردی. لهیکن  

شین به آن اشاره نشهده بهود کهه عبهارت بودنهد از      ها نیز در مبانی نظری پی برخی مقوله

 خانواده، باورهای مذهبی و امنیت مالی.

با توجه به این امر اقدام به طراحی پرسشنامه شد بدین ترتیب که بهرای ابعهادی کهه    

های همان پرسشنامه استاندارد استفاده شد و برای  پیشتر به آنها اشاره شده بود، از گویه

های تشکیل قولطالعه برای نخستین بار به آنها اشاره شده است، نقلابعادی که در این م

استفاده شدند که جدول شماره یک پیوسهت ایهن ابعهاد و     ها به عنوان گویهدهنده مقوله

 دهد.  ها را نشان می برخی گویه

ها اقدام بهه تحلیهل آنهها بها کمهک روش      در گام بعد و پس از جمع آوری پرسشنامه

اکتشافی شد که نتای  آن در ادامهه شهرح داده شهده اسهت. الزم بهه هکهر       تحلیل عاملی 

انجهام شهده اسهت     20و با چهرخش واریمهاکس   19است، تحلیل عاملی با روش عامل اصلی

(Zheng et al, 2015که به دلیل حجم زیاد از آوردن جدول ) ها خودداری شده است 

( بهه منظهور   KMO) 21اریبهرد  برای انجام تحلیل عاملی، ابتهدا آزمهون کفایهت نمونهه    

حصول اطمینان از کفایت حجم نمونه انجام شد کهه توضهیح آن در قسهمت قبهل آورده     

بستگی بهین متغیرهها صهفر     (. سپس برای مشخ  نمودن اینکه هم2شده است )جدول 

دههد   نشهان مهی   2استفاده شد که همانطور که جدول شهماره   22نیست از آزمون بارتلت

بسهتگی متغیرهها    است در نتیجه فرض صفر مبتنی بر عدم هم 0.02مقدار آماره کمتر از 

 دار هستند.   توان نتیجه گرفت اطالعات تحلیل عاملی برای تحلیل، معنیشود و می رد می
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 Bartlett Testو  KMO. مقادیر 4جدول

 0.704 23اولکین-مایر-شاخ  کایزر

 1212.112 24شاخ  بارتلت

 1147 25دامنه آزادی

 0.00 26داری آماره معنی

 

بررسی شد و از آنجایی که ایهن   28ها از جدول اشتراک 27در گام بعدی، ستون استخراجی

ای حذف نشد )شهبازی و همکهاران،  بود هی  گویه 0.2ها بیشتر از  مقدار برای همه گویه

مورد بررسی قهرار گرفهت.    30و مقدار ویژه 29ها (. پس از آن، جدول توضیح واریانس1572

 12تواننهد تقریبها    عامل با مقدار ویژه بهاالتر از یهک مهی    15نتای  این پژوهش نشان داد 

 درصد واریانس را تببین کنند.

( 4012یافته عوامل با استناد به ژنگ و همکارانش ) در ادامه با تحلیل جدول چرخش

یا بر روی عوامل دیگر بهاری بزرگتهر   بود و  0.2هایی که بار عاملی آنها کمتر از  همه گویه

ههای   گویه حذف شد. پهس از آن، بهرای گویهه    1داشتند، حذف شدند. در نتیجه،  0.2از 

باقیمانده به تفکیک عوامل، آزمون آلفای کرونباخ انجام شد. در نتیجه، همه عهواملی کهه   

ر ایهن  گویهه نیهز د   44(. 1570بود، حذف شهدند )مهومنی و قیهومی،     0.8آماره آنها زیر 

 مرحله حذف شد و در نهایت مجددا تحلیل عاملی تکرار شد.  

در تحلیل عاملی مرحله دوم یک گویه دیگر به دلیل پایین بودن مقدار اسهتخراجی و  

سه گویه دیگر به دلیل بارشدن روی بیش از یک عامل با در نظهر گهرفتن عهدد آسهتانه     

(. نتای  نشان داد که یهک  Zheng et al, 2015؛ 1570حذف شدند )مومنی و قیومی،  0.2

گویه دیگر نیز به دلیل پایین بودن مقدار استخراجی باید حذف شهود و بهه ایهن ترتیهب     

برای آخرین بار تحلیل عاملی با روش اجزای اصلی و چرخش واریماکس انجهام شهد. در   

ها بهه عنهوان عوامهل تشهکیل دهنهده       درصد از واریانس داده 11عامل با تبیین  2نهایت 

قابل مشاهده  2مت روحی روانی کارکنان تعیین شدند. نتای  نهایی در جدول شماره سال

 است. 
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 گیریبحث و نتیجه

روانهی  -گیری سالمت روحهی  یافتن به ابزاری برای اندازه نتای  این پژوهش با هدف دست

روانهی کارکنهان در صهنعت     -کارکنان در ایران، حاکی از این اسهت کهه سهالمت روحهی    

گویه قابل سهنجش اسهت. ابعهاد مشهخ       12رونیک در ایران با پن  بعد و پرداخت الکت

روانی مبتنی بر کار )مشهتمل بهر سهه گویهه(؛ سهالمت      -شده عبارتند از : سالمت روحی

روانهی ههنهی )مشهتمل بهر سهه      -شناحتی )مشتمل بر چهار گویه(؛ سالمت روحهی  روان

 -ه گویه(  و سالمت روحهی روانی مبتنی بر خانواده )مشتمل بر س-گویه(؛ سالمت روحی

 (. 2روانی مبتنی بر سالمت فیزیکی)مشتمل بر دو گویه()جدول شماره 

 یافته عوامل( . بارهای عاملی )جدول چرخش2 جدول
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ام راضی  به طور کلی از شغل فعلی
 هستم

     0.728 مبانی نظری پژوهش

ام  من از دستاوردهای شغل فعلی
 راضی هستم

مصاحبه/ مبانی 
 نظری پژوهش

0.811     

ام می  من درگیر فعالیتهای روزانه
 شوم

     0.811 مبانی نظری پژوهش

از رشد زندگی من همیشه سرشار 
 و یادگیری بوده است

مصاحبه/ مبانی 
 نظری پژوهش

 0.810    

ریزی برای آینده و  من از برنامه
تالش برای محقق کردن آنها لذت 

 می برم

مصاحبه/ مبانی 
 نظری پژوهش

 0.174    

ام  کارهای ارزشمندی در زندگی
 انجام می دهم

    0.187  مبانی نظری پژوهش

خودم من در جهت رشد و توسعه 
 ام موفق بوده

مصاحبه/ مبانی 
 نظری پژوهش

 0.128    
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اوضاع زندگی من در کل خوب 
 است

مصاحبه/ مبانی 
 نظری پژوهش

  0.871   

به طور کلی احساسات مثبتی 
 کنم تجربه می

مصاحبه/ مبانی 
 نظری پژوهش

  0.812   

از زندگی فعلی خود با همه 
 جزییاتش رضایت دارم

   0.807   مبانی نظری پژوهش

من ارتباط خوبی با اعضای 
 خانواده دارم

مصاحبه/ مبانی 
 نظری پژوهش

   0.728  

خانواده من عشق خود را به من 
 کنند ابراز می

مصاحبه/ مبانی 
 نظری پژوهش

   0.721  

به افراد نزدیک خود کمک 
 رسانم می

  0.118    مبانی نظری پژوهش

من سطح سالمت فیزیکی خود را 
سایرین خوب ارزیابی نسبت به 

 کنم می
 0.780     مبانی نظری پژوهش

من احساس سالمت جسمی 
 کنم می

مصاحبه/ مبانی 
 نظری پژوهش

    0.757 

 
ای وارد  ها به عنوان متغیر زمینهه روانی مبتنی بر کار در سایر پژوهش-سالمت روحی

لحهاظ پهژوهش حاضهر    (. از ایهن  Zheng et al, 2015؛ Page & Brodrick, 2009شده بهود ) 

روانهی مبتنهی بهر    -مهم اینجاست که سالمت روحی  راستا با نتای  پیشین است. نکته هم

نیهز   31شهدن بها شهغل    کار عالوه بر رضایت شغلی، شامل دسهتاوردهای شهغلی و عجهین   

ههای   ها در حهوزه ترین موضوع شود. امروزه مفهوم عجین شدن با شغل جزءِ با اهمیت می

روانهی، خاسهتگاه آن   -رود و مشهابه بها سهالمت روحهی     ه شمار مهی پژوهشی و کاربردی ب

 (. Bakker, Demerouti & Sanz-Vergel, 2014نگر است ) شناسی مثبت روان
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هایی شناسایی شدند که نتای  این عامل را تاییهد   در قسمت کیفی پژوهش نیز مقوله

رژی الزم بهرای  شدن با شهغل، داشهتن انه    کند. باتوجه به اینکه نخستین مؤلفه عجین می

توان چنین استدالل کرد کهه  (؛ میHakanen, Schaufeli & Ahola; 2008انجام کار است )

کارکنانی که با شغل خود عجین هستند، همیشه سرشار از انرژی هستند. این موضهوعی  

حال خوب یعنی بهرای انجهام   »گونه به آن اشاره شده بود: است که در بخش کیفی بدین

همچنین، دستاوردهای شغلی نیز جزءِ مواردی («. SohaF38BSته باشم )کارها انرژی داش

حال خوب یعنی رسیدن بهه اههداف و   »است که در بخش کیفی به آن اشاره شده است: 

(. اگرچه در اینجا به صورت کلی به آن اشهاره شهده اسهت،    TechnoF35MMY« )موفقیت

تهوان   ظر گرفته شهده اسهت، مهی   لیکن با توجه به اینکه زمینه کاری به عنوان بستر در ن

گفت که کارکنان نیاز دارند تا نتای  کار خود را درک و نسبت بهه آن احسهاس موفقیهت    

 داشته باشند.  

شناختی نیز نتای  این پژوهش تاییدکننده دستاوردهای پیشهین   در بعد سالمت روان

ی در (. داشتن دسهتاورد و معنها بهرای زنهدگی و رشهد و توسهعه فهرد       Ryff, 1989است )

گونهه کهه   اند. همهان  شناختی بار شده هایی هستند که بر روی سالمت روان زندگی، مؤلفه

بهدانم در زنهدگی چهه    »شود، برای افراد مهم اسهت کهه:   در بخش کیفی نیز مشاهده می

ها بهر اهمیهت وجهود معنها در زنهدگی       بسیاری از پژوهش(«. SadadM33BMخواهم ) می

(. این اهمیت تها جهایی بهاال    Frankel, 1992؛ Ryff & Singer, 2008اند ) انسان تاکید کرده

کشهی آلمهان نهازی     کنهد در اردوگهاه نسهل    ( بیان می1774) 32رود که ویکتور فرانکل می

 اسیرانی جان سالم به در بردند که هنوز معنای زندگی خود را از یاد نبرده بودند(. 

آن اشاره شده اسهت، جالهب    در مورد توسعه فردی نیز آنچه در فاز کیفی پژوهش، به

حههال خههوب یعنههی انسههان زمههانی را بههرای خههودش اختصههات دهههد    »توجههه اسههت: 

(TechnoF33BS  .») 

شهناختی ریهف    هایی که سایر ابعهاد سهالمت روان   شناختی، گویه در بعد سالمت روان

( را نشان دهند، وجود ندارد که این ابعهاد عبارتنهد از: پهذیرش فهردی، اصهالت و      1777)

ل نظر، روابط مثبت و تسلط بر محیط. در ارتباط با اصالت و اسهتقالل نظهر شهاید    استقال

های فرهنگهی فاصهله قهدرت    گونه استدالل نمود که در ایران به دلیل مشخصهبتوان این

(، عمهل  Javidan & Dastmalchian, 2003گروهی ) گرایی درون باال، اهمیت خانواده و جمع
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ر شخصی، بهرای افهراد اهمیهت چنهدانی نهدارد و بهه       گیری بر اساس نظکردن یا تصمیم

-عبارت دیگر، افراد نقش و نظر دیگران باالخ  اعضهای بزرگتهر خهانواده را در تصهمیم    

اند؛ این در حالی است که معنای اصالت فردی در غرب این است های خود پذیرفتهگیری

( امها در  Zheng et al, 2015که فرد باید مطابق با معیارهای شخصی خودش عمهل کنهد )  

های گوناگون زندگی نظیر ازدواج، تحصیالت، انتخاب شغل و  گیری در حوزه ایران تصمیم

حتی نحوه تربیت فرزندان، بدون تایید اعضای خانواده و یا سایر افرادی کهه نقشهی مههم    

شهود   احترامی فرد بهرای خهانواده محسهوب مهی     ای از بی در زندگی فرد دارند عمال نشانه

(Javidan & Dastmalchian, 2003.) 

تسلط بر محیط به صورت محوری بر روی ایجاد تغییهرات مثبهت و سهاختن محهیط     

گهران،  دلخواه تاکید دارد و این مفهوم همان چیزی است که بهه زعهم برخهی از پهژوهش    

کهه ایهران سهابقه اسهتبداد طهوالنی      مردم ایران در آن رویکردی بدبینانه دارند. از آنجایی

ههای گونهاگون    ( و ایرانیان در طول تاریخ توسهط حکومهت  1577کاتوزیان، مدت را دارد)

اند تغییراتهی بهه نفهع خودشهان ایجهاد       اند و تقریبا خیلی کم توانسته مورد سوءِقصد بوده

 Gable, 1959 Javidanکنند، از اساس نسبت به تغییر دیدگاهی منفی و بدبینانهه دارنهد )  

& Dastmalchian, 2003;   در نتیجه جای تعجب ندارد که تسلط بر محهیط جایگهاهی در .)

 پرسشنامه حاضر به خود اختصات ندهد.   

داشتن روابط مثبت با دیگران در بعد سالمت روانشناختی حذف شهده اسهت؛ لهیکن    

روانی مبتنی بر خانواده در ایهن تحلیهل، شهکل گرفتهه اسهت.      -بعد جدید سالمت روحی

 ,Keyes, 2005 Page & Brodrick, 2009; Zheng et al)ههای پیشهین  اگرچهه در پهژوهش  

( برقراری روابط با کیفیت و مثبت با دوستان و اعضهای خهانواده در قالهب سهالمت     2015

شناختی دیده شده است، اما با توجه اهمیهت بهاالی سهاختار اجتمهاعی خهانواده در       روان

را داشهت کهه خهانواده بهه      توان انتظار ایهن (، میJavidan & Dastmalchian, 2003ایران )

روانی در زمینه فرهنگهی ایهران مطهرح     -عنوان یک عامل مهم و مجزا در سالمت روحی

داشهتن  »دارد: شهوندگان در ایهن خصهوت بیهان مهی      ای که یکی از مصاحبهگونهشود به

(«. SadadM32BM1ای سالم که به من عشق بورزد عامل مهمی برای من اسهت )  خانواده

ای است که احتمال زیاد ریشهه در یهک    ینجا بر خانواده وجود دارد، نکتهتاکیدی که در ا

گونه که پهیش از ایهن   گروهی دارد. همان گرایی درون ویژگی فرهنگی ایرانیان یعنی جمع
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های بنیادین مردم ایران به شهمار   نیز اشاره شد بنا نهادن روابط عمیق با خانواده از ارزش

 (.Javidan & Dastmalchian, 2003رود ) می

های پیشهین   راستا با پژوهش روانی ههنی از دیگر ابعادی است که هم-سالمت روحی

(. Keyes, 2005; Zheng et al, 2015در این حوزه در مطالعه حاضر نیز پررنگ بوده اسهت ) 

ها مرتبط با این عامل نیز مشخ  است مواردی نظیر رضایت کلی  گونه که در گویههمان

تهر   کند مورد تاکید است. با نگاهی دقیهق  احساسات مثبتی که فرد تجربه میاز زندگی و 

ههای شناسهایی شهده،     توان دریافهت کهه مقولهه    به نتای  حاصل از فاز کیفی پژوهش می

روانهی ههنهی دارنهد.    -شباهت بسیار زیاد با نتای  فاز کمی در خصهوت سهالمت روحهی   

الی و امید به آینده، جزءِ ابعهادی  مواردی نظیر احساس آرامش، رضایت از زندگی، خوشح

اند. این در حهالی  روانی، مهم تشخی  داده شده -هستند که برای داشتن سالمت روحی

( عدم وجود احساسات منفی نیز به چشم Keyes, 2005های گذشته ) است که در پژوهش

عوامهل  گونه توجیه کرد که بها توجهه بهه    خورد. شاید این تفاوت در ایران را بتوان این می

مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، وجود احساسهات منفهی در میهان ایرانیهان امهری      

شده است. در نتیجه احتماال از نظر پاسخگویان، عهدم وجهود احساسهات     عادی و پذیرفته

منفی تاریری در حال خوب ایشان نخواهد داشت. این موضوع از مهواردی اسهت بایهد در    

 یابی قرار گیرد.   علت های آینده مورد بررسی و پژوهش

روانی مبتنی بر سالمت جسمی نیز در زمره ابعادی اسهت   -در نهایت، سالمت روحی

( بهه آن اشهاره   4012( و ژنهگ و همکهاران )  4007های پی  و برادریهک )  که در پژوهش

نشده است. این در حالی است که در پژوهش حاضر به طور مشخ  بهه عنهوان یکهی از    

ده است. اهمیت این عامل تا حدی باال بهود کهه در فهاز کیفهی     عوامل اصلی شناسایی ش

سهالمت جسهمی از مهواردی    »شوندگان به آن اهعان داشتند:  مطالعه، بسیاری از مصاحبه

شاید دلیل («. TechnoF34MS1فهمد ) است که تا در انسان به خطر نیفتد قدر آن را نمی

ار اقتصهادی و اجتمهاعی باعهث    این امر را بتوان بدین صورت تحلیل کرد که شرایط دشو

شده است، سالمت جسمی برای ایرانیان به عنوان یک گزینه مهم در نظر گرفته شهود و  

روحی روانی آنهان پررنهگ باشهد؛ در حهالی کهه ایهن امهر بهرای          -اهمیت آن در سالمت

شهود و نقهش خهود را    کشورهایی که از رفاه باالیی برخوردار هستند، بدیهی انگاشته مهی 

 دهد.  ینشان نم
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روانهی  -ها این است کهه سهالمت روحهی   یکی از کاربردهای این پژوهش برای سازمان

گیهری نمهوده و بهر اسهاس آن بتواننهد بهرای توسهعه فهردی آنهها           کارکنان خود را اندازه

(. این برنامه و اقدام در نهایهت  Seligman et al, 2005ریزی و اقدام عملیاتی نمایند ) برنامه

-Page & Vellaی سازمانی نظیر تقویهت عملکهرد شهغلی خواههد شهد )     ها منجر به آورده

Brodrick, 2009      در این راستا توجه به این نکته الزم اسهت کهه بهه کهاربردن اقهدامات .)

روانی کارکنان مهدتی اسهت کهه در حهال اجراسهت      -سازمانی برای بهبود سالمت روحی

(Page & Vella-Brodrick, 2013و با توجه به سرمایه )  هها بهر روی    اری بهاالی شهرکت  گهذ

( بها وارد شهدن بهه ایهن مبحهث از درگهاه       Bartels et al, 2019موضوع سالمتی کارکنان )

هها در   گهذاری  ههای کهاربردی، ایهن سهرمایه     روانی کارکنان و ارائه برنامه-سالمتی روحی

 جهتی بهتر هدایت خواهد شد.

شهود مهدل    پیشنهاد مهی  گرانی که به پژوهش در این حوزه عالقه دارندبرای پژوهش

هها بهه بوتهه آزمهایش     شده در این پژوهش را در سایر سازمان ساختاری و پرسشنامه ارائه

گرا و واگرا را برای این سنجه بررسی کنند. عالوه بر این، در مطالعهه  بگذارند و روایی هم

ههای آینهده ایهن     شود در پژوهش حاضر دو نکته جای پژوهش بیشتر دارد و پیشنهاد می

نکات بررسی شود. نخست آنکه در پرسشنامه به دست آمده، بعد عدم وجهود احساسهات   

منفی حذف شد که در مورد چرایی احتمالی آن توضیح داده شد. با توجه به اهمیت این 

( شایسته است چرایی آن Page & Vella-Brodrick, 2009؛ Keyes, 2002 & 2005موضوع )

نکتهه دوم اینکهه در پرسشهنامه حاضهر بهر خهالف       ای بررسی شهود.  در پژوهش جداگانه

؛ Page & Vella-Brodrick, 2009؛ Keyes, 2002 & 2005؛ Ryff, 1989مطالعهات قبلهی )  

Bartels et al, 2019  یهابی  ( بعد پذیرش فردی نیز حذف شد که این امر نیز نیاز بهه ریشهه

ایی سازه است های پژوهش حاضر عدم امکان بررسی رومستقل دارد. از جمله محدودیت

گهران آینهده   که برای اطمینان از اعتبار پرسشنامه انجام آن ضروری است و بهه پهژوهش  

 پیشنهاد می شود.

 ها   نوشت پی
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3. Bartels 4. Eudaimonic Workplace Well-Being Scale 

5. Hedonic School 6. Eudaimonic School 
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Abstract 

Developing the structural model for employees' well-being is 

the main purpose of this research. The statistical population of 

the research is Iran’s E-payment industry.  We used a mixed 

method  to introduce an instrument for measuring the research 

construct. At the first step, we collected data through the semi-

structure interviews with the employees of four companies 

working in e-payment industry. Then, we designed a 

questionnaire derived from standard questionnaires of 

employees well-being and the thematic analysis of interviews. 

The sample of this research consists of 318 employees of e-

payment industry selected based on a random sampling. 

Exploratory factor analysis was the main method for analyzing 

quantitative data. The findings of the research show that the 

scale of employees' well-being consists of five dimensions: 

work well-being; subjective well-being, psychological well-

being, family-based well-being and physical health well-being. 

Finally, we examined the distinctive dimensions of the well-

being scale. 

 

Key words: Employees' well-being, structural model, 

dimensions of employees' well-being, scale of employees' well-

being 

 

 

 

 


