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Background and Objectives: Job adjustment is an important factor for the 

successful employment of nurses. The job nature can be a factor influencing job 

adjustment. The aim of the present study was to investigate the effect of job nature 

on job adjustment among a sample of nurses.  

Methods: This cross-sectional study was conducted among 542 nurses working 

in hospitals affiliated to Kashan University of Medical Sciences. Using Cochran's 

formula and stratified random sampling method, 190 nurses were selected as a 

sample. Two standard and validated questionnaires were used for gathering data 

associated with job nature and job adjustment. The reliability of the questionnaires 

was estimated through Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed at 

both descriptive and inferential levels using SPSS 22. 

Results: Findings revealed that means of job nature (70.43±45.07) was higher than 

average (60) and mean of job adjustment (3.23±0.42) was higher than average (3). 

Pearson correlation coefficient showed that there is a positive and significant 

relationship between job nature and job adjustment (r=0.29). The regression coefficient 

showed that the job nature was able to predict the job adjustment of nurses. 

Conclusion: The average job nature and adjustment of nurses were favorable and 

there was a positive relationship between job nature and job adjustment of nurses. 

Therefore, in order to increase the adjustment of nurses, managers should pay more 

attention to nurses' perceptions of their job characteristics and provide them with 

diversity, feedback and the opportunity to create friendly relationships at work. 
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 پژوهشی مقالۀ  
 

 پزشکی کاشان علوم تأثیر ماهیت شغلی بر سازگاری شغلی پرستاران در بیمارستان دانشگاه  
 

 حمید رحیمی

 

 دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران  .1

 

 خالصه  اطالعات مقاله

 06/02/1399 :افتیدر

 20/04/1399 :رشیپذ

 24/07/1399: نیآنل  انتشار 

 

رود. ماهیت  می شمار به مهمی عامل پرستاران آمیزموفقیت اشتغال براي شغلی سازگاري :هدفینه و زم

تواند عاملی مؤثر بر سازگاري شغلی باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر ماهیت شغلی بر  شغل می

 .پرستاران بودسازگاري شغلی بین 
 

هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی  نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان   542این مطالعۀ مقطعی بین    : کار روش 

  عنوان نفر پرستار به   190اي  گیري تصادفی طبقه از فرمول کوکران و به روش نمونه استفاده با کاشان انجام شد.  

نامۀ استاندارد و معتبر ماهیت شغلی و سازگاري شغلی  ها از دو پرسش براي گردآوري داده   نمونه انتخاب گردیدند. 

ها سطوح توصیفی و  دید. تحلیل داده ها ازطریق ضریب آلفاي کرونباخ برآورد گر نامه استفاده شد. پایایی پرسش 

 انجام گرفت.   22نسخۀ    SPSSافزار  از نرم استفاده استنباطی با 
 

)   میانگین   داد  نشان ها  یافته   ها:یافته  شغل  متوسط  از  باالتر   ( 70/ 43±45/ 07ماهیت   میانگین  و  60  حد 

پیرسون نشان داد بین ماهیت ضریب همبستگی .  بود   3 حد متوسط  از   باالتر   ( 3/ 23±0/ 42سازگاري شغلی ) 

رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد. ضریب رگرسیون نشان داد ماهیت شغل،   (r= 0/ 29شغل و سازگاري شغلی )

 بینی سازگاري شغلی پرستاران را دارد.قابلیت پیش 
 

ماهیت شغل و سازگاري میانگین ماهیت شغلی و سازگاري پرستاران در حد مطلوب بود و بین    :نتیجه گیری

توجه  باید  مدیران  پرستاران،  سازگاري  افزایش  براي  بنابراین،  داشت.  وجود  مثبت  رابطۀ  پرستاران  شغلی 

ایجاد روابط   شان داشته باشند و تنوع، بازخورد و فرصتهاي شغلی بیشتري به ادراکات پرستاران از ویژگی 

 .دوستانه در شغل را براي آنان فراهم کنند 

 

 ماهیت شغل، سازگاري شغلی، پرستار   :هادواژهیکل

 : مسئول ۀسندینو

 حمید رحیمی 

دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده علوم 

 . انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران 

 

 یک:الکترون پست
dr.hamid.rahimi@kashanu.ac.ir 

 

 

این مقاله، کد زیر را   برای دانلود
 با موبایل خود اسکن کنید. 

 

 

 

 

 مقدمه 

 فقرات  ستون جهانی، پرستاران بهداشت سازمان طبق نظر

در اکثر  و    ]1[هستند   همۀ جوامع در درمان و سیستم بهداشت

بهداشتی،هاي  سازمان  نیروي   ترینمهم پرستاران    مراقبت 

ۀ خدمات به  ئرا در کیفیت ارااي  عمده  و نقش   هستندانسانی  

بنابراین،  ]2[  دارند  عهده به.  آنان  کارایی  و   طور رضایت 

ق  ،معناداري تأثیر  تحت  را  سازمان  میموفقیت  در  دهد رار   .

هاي کاري بهداشت و درمان، پرستاران به دلیل تماس  محیط

 مشکلت کاري و با مدام با بیماران بدحال و فشار کاري باال،

شود که استرس زیادي هستند و این باعث می مواجه شخصی

بر آنها وارد شده و سازگاري شغلی آنها را تحت تأثیر قرار دهد.  

میها  بررسی پرستاران  93دهند  نشان  تحت    مرتب  ،درصد 

  تواند گیرند که میزاي محیط کار قرار می  عوامل استرس  تأثیر

ایط، در بسیاري شر  .]3[بگذارد  سازگاري شغلی آنان تأثیر  بر  

یابد که باعث  اي افزایش میفشارهاي کاري این گروه به اندازه

آنها به حرفۀ خود شده و   تعهد و دلبستگی  کاهش رضایت، 

سازد  زمینه را براي ترک خدمت و رفتارهاي دیگر فراهم می

]4[.   

ازجمله  شغلی،    ایجاد  به   مربوط   عوامل   سازگاري 

افزایش   در   هماهنگی   کارکنان  سودآوري   و   وري بهره   کار، 

 کار،  محیط   به   آنان   وابستگی   و   تعلق   سازمان،   به   نسبت 

 انسانی  و   خوب   روابط   برقراري   کار،   کیفیت   و   کمیت   افزایش 

  . ]5[است    کار   به   علقه   و   عشق   روحیه،   باالبردن   کار،   محل   در 

 افراد،  و روانشناختی  جسمی  سلمت  فقط نه  سازگاري شغلی 

عملکرد  بخشد  می  بهبود  نیز  را آنها  سازمانی  و شخصی  بلکه 

  فرد،   که   است   این   شغلی   سازگاري   نظریۀ   در   اصلی   فرض   . ]6[

 کاري است. محیط  با  مثبت  ارتباط  حفظ  و  دستیابی  خواهان 

http://orcid.org/0000-0001-5132-5874
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 کار  محیط   و   کنند می   کاري   محیط   وارد   شان را نیازهاي   افراد، 

  بهترین در  زمانی  شغلی  دارد و سازگاري  مطالباتی  از فرد  نیز 

هاي  مهارت   با   را   کاري   نیازهاي   محیط،   و   فرد   که   است   حالت 

به اهمیت مقولۀ توجه . بنابراین، با ]7[اند  کرده   هماهنگ   کاري 

می  نظر  به  شغلی  وجود سازگاري  با  پرستاران  رسد  سازگار 

براي  مراقبت  حفظ  شغل  بسیار  هاي کیفیت   بهداشتی، 

بهبود   .است  ضروري  بر  مؤثر  عوامل  به  پرداختن  بنابراین، 

سازگا  و  دارد.  عملکرد  بسزائی  اهمیت  پرستاران  شغلی  ري 

اي از ها حاکی از ارتباط سازگاري شغلی با پاره نتایج پژوهش 

نقش   شفافیت  مانند  ویژگی ]8[متغیرها  و  شخصیت  هاي  ، 

وظایف  شرح  با  آشنایی   ،]10[نقش   ابهام   ، ]9[شخصیتی  

 است.    ]12[هاي شغلی  ، و ماهیت شغل و ویژگی ]11[

هاي شغلی  توان گفت شغل و ویژگی می بر همین اساس  

 تواند در سازگاري شغلی مؤثر باشد؛ زیرا کارکنان عمدتا  می 

 آن انجام  مسؤولیت  چالشی بوده،  که  هستند شغلی  به دنبال 

باشد،  عهده  به   کافی  اختیارات از  آن انجام  براي  خودشان 

داشته باشند و  رضایت خود شغل محتواي از  برخوردار باشند، 

کنن  براياحساس  وجودشان   است  ارزشمند  سازمان،  د 

 است  ممکن فوق مشخصات  از یک هر نبودنِ است بدیهی .

 .  ]13[شود   فرد  نارضایتی  موجب

Hackman   همکاران ویژگی  و  و  را ماهیت  شغل   هاي 

بر  تنوع  پنج مشتمل  گوناگونی  در  عنصر  و  )تعداد  مهارت 

هویت مهارت  است(،  الزم  کار  انجام  براي  که  وظیفه  هایی 

 دهد(، طور کامل انجام می )میزانی که شاغل، یک کار را به 

یا   دیگر  افراد  در  اثربخشی که شغل  )میزان  وظیفه  اهمیت 

گذارد( استقلل )میزانی که شغل بتواند  سازمان بر جاي می 

ریزي کار و تعیین روال کار، به فرد آزادي عمل  هنگام برنامه 

به بازخورد )میزان اطلعاتی که   و  دهد(  افراد شاغل نسبت 

می  دریافت  خود  کار  عملکرد  و  می اثربخشی  دانند  کنند( 

رسد میزان رضایت باالي پرستاران . بنابراین، به نظر می ]14[

از ماهیت و ویژگی شغلی خود باعث شود از استرس شغلی، 

به   منجر  و  بکاهد  منفی  علئم  سایر  و  شغلی  فرسودگی 

یط کار گردد. این امر سازگاري شغلی بیشتر پرستاران در مح 

 پذیر است. ازطریق ایجاد مطلوبیت شغلی در پرستاران امکان 

سال  پژوهش در  اخیر  رابطه هاي  این  در  فراوانی  هاي 

  پژوهشی  و همکاران در    Jodatصورت گرفته است. براي مثال  

 درونی  انگیزش   با   مرتبط   عوامل   که   یافتند   دست   نتیجه   این   به 

  ایجاد  در   بیشتري   اهمیت   بیرونی  بهداشتی   عوامل   به   نسبت 

  بیشترین  شغل«   »ماهیت   دارند و در این بین   شغلی   انگیزش 

در   اهمیت  دارد    شغلی  انگیزش   را   . ]15[پرستاران 

Taherpour   دست  نتیجه   این   به   پژوهشی   همکاران نیز در   و 

شغلی،  عوامل   بین   در   که   یافتند  انگیزش  بر  مؤثر    درونی 

و   پیشرفت   شغلی،   مسئولیت   شغلی،   موفقیت   شغل،   ماهیت 

 بیشترین  ترتیب به   افراد   از   قدردانی   و   شناخت   شغلی،   توسعه 

به توجه همکاران نیز با   و   Mahmoudi  .]16[داشتند    را   نقش 

 بر  مؤثر   عوامل   ترین مهم را از   شغل  نتایج پژوهش خود ماهیت 

و   Samadi. همچنین  ]17[دانند  شغلی پرستاران می   انگیزش 

گیري هویت اخلقی، بهزیستی معنوي و جهت همکاران نقش  

  Akbar Baglooو    ]18[در سازگاري شغلی پرستاران    مذهبی 

تأثیر تنیدگی شغلی بر سازگاري شغلی پرستاران را و همکاران 

 .]19[مؤثر و مهم ارزیابی کردند 

هاي مربوط به به تأثیر انگیزش شغلی و سایر جنبه توجهبا

هایی که در گاري شغلی )مبتنی بر نتایج پژوهششغل در ساز

رسد بتوان  زمینه سازگاري شغلی به آن اشاره شد( به نظر می

از این طریق به رابطۀ بین ماهیت شغلی با سازگاري شغلی پی  

 روان   سلمت  ارتقاي  ضرورت  و  اهمیت  بهتوجهبرد. بنابراین، با

  پرستاري،  خدمات   کیفیت  ماهیت شغل بر   نقش   و  پرستاران

بین  بررسی  هدف   با  مطالعه  این شغلی  رابطۀ  و    ماهیت 

به توجهشد. بر این اساس و با  سازگاري شغلی پرستاران انجام

اوال    دریابد  است  درصدد  پژوهش  این  حاضر،  پژوهش  هدف 

وضعیت ماهیت شغلی و سازگاري شغلی پرستاران و ابعاد آن 

زگاري شغلی  چگونه است و تا چه اندازه ماهیت شغلی روي سا

 تأثیر دارد؟
 

 کار روش 

توصیفی   اجرا  ازنظر  کاربردي،  هدف  ازنظر  تحقیق  نوع 

  542همبستگی و ازنظر زمانی، مقطعی بود. جامعۀ آماري شامل  

علوم  دانشگاه  از  تعیین  پرستار  منظور  به  بود.  کاشان  پزشکی 

واریانس جامعه آماري، انجام یک مطالعه مقدماتی روي تعدادي  

بنابراین،   بود.  ضروري  پرستاران  از    30از  به نفر  طور  پرستاران 

ها توزیع شد،  ها در بین آن نامه تصادفی انتخاب گردیدند و پرسش 

(،  0/ 44برآورد واریانس ) هاي مربوط و پیش پس از استخراج داده 

 ( معناداري  ) 0/ 95سطح  جامعه  حجم  خطا  542(،  میزان  و   )

از فرمول کوکران  استفاده (، حجم نمونۀ آماري پژوهش با 0/ 05) 

هاي  به اینکه پرستاران از جنسیت توجه با مد.  نفر به دست آ   190

گیري  مختلف بودند و جامعۀ آماري نامتجانس بود، از روش نمونه 

نفر   440اي متناسب با حجم استفاده شد. بر این اساس از طبقه 

عنوان  نفر به   46نفر پرستار مرد،    102نفر و از    154پرستار زن،  
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  نفر بوده که در   190  حجم نمونۀ برآوردشده   نمونه انتخاب شدند. 

به  توجه نامه برگشت داده شد. با پرسش   178این پژوهش تعداد  

بود، تحلیل آماري روي    0/ 93ها  نامه اینکه نرخ بازگشت پرسش 

آزمودنی انجام گرفت و توان آماري و سطح معناداري پس    178

  0/ 93از تحلیل مقدماتی محاسبه و کفایت آن ازطریق توان آزمون  

 د.  برآورد گردی 

رضایت و  همکاري  به  تمایل  ورود  آنمعیارهاي  ها  مندي 

به   تمایل  عدم  معیارهاي خروج  و  پژوهش  در  جهت شرکت 

همکاري، تکمیل ناقص و یا نادرست پرسشنامه بود. اطلعات 

کافی در زمینه اهداف و چگونگی انجام مطالعه به پرستاران 

آگاه با  نبوده و  اجباري  پژوهش  ی و  ارایه گردید. شرکت در 

ها اطمینان داده  رضایت شخصی پرستاران بود. همچنین به آن

بیان   از  و  بوده  محرمانه  شده  آوري  جمع  اطلعات  که  شد 

ها با مشخصات فردي خودداري می گردد. پرستاران مطالب آن

در صورت   وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشانبیمارستان  

سب رضایت دارا بودن معیارهاي ورود به پژوهش و پس از ک

 .به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند

داده  گردآوري  پرسش براي  دو  از  پژوهش  این  در  نامه  ها 

 استفاده شد: 

پرسش  شغل:الف:  ماهیت  استاندارد پرسش   نامۀ  نامۀ 

براساس پنج مؤلفۀ   ]20[و همکاران    Hackmanماهیت شغلی  

وظیفه،  وظیفه،  هویت  مهارت، در  تنوع   و  استقلل  اهمیت 

 بر  پاسخ )هر مؤلفه سه سؤال(   بسته  سؤال   15قالب    در  بازخورد 

هفت   حسب  مقیاس اي  درجه طیف  این  در  بود.  لیکرت 

بیان   7تا    1هاي مختلف از  دهندگان درک خود را از مقوله پاسخ 

پرسش می  در  برش  نقطۀ  شغلی  کنند.  ماهیت  و   60نامۀ 

 60ده باالتر از  ش است. نمرۀ کسب   12تفکیک براي هر مؤلفه  به 

تر ها، معرف وضعیت مطلوب و پایین براي مؤلفه   12براي کل و 

ها، معرف وضعیت نامطلوب براي مؤلفه   12براي کل و    60از  

 ماهیت شغل و ابعاد آن است. 

پرسش  شغلی: ب(  سازگاری  استاندارد  پرسش   نامۀ  نامۀ 

گویه    35در قالب    ]9[سازگاري شغلی دیویس و الف کیست  

براساس هفت مؤلفۀ ارزش پیشرفت )سه سؤال(، ارزش راحتی  

دوستی )پنج  )یازده سؤال(، ارزش پایگاه )چهار سؤال(، ارزش نوع 

ایمنی )شش سؤال(، خودمختاري )سه سؤال( و سبک   سؤال(، 

 یک  در  نامه پرسش  گذاري  بود. نمره   ]30[سازگاري )سه سؤال(  

کم )یک(، کم )دو(، متوسط   خیلی  از  لیکرتی اي  درجه  مقیاس پنج 

)سه(، زیاد )چهار( و خیلی زیاد )پنج( بود. دامنه نمرات از یک تا  

از   و  میانگین  براساس  بود.    175تا    35پنج  نمره کل  براساس 

همچنین نمره ملک براساس نمره میانگین برابر سه و براساس  

ده کمتر  بود. بر این اساس نمره به دست آم   105نمره کل برابر با  

ملک، معرف وضعیت نامطلوب فرد و نمره به دست آمده  از نمره  

بیشتر از نمره ملک، معرف وضعیت مطلوب فرد در متغیر سازگاري  

 شغلی بود. 

پرسش  سازۀ  و  محتوایی  بخش  نامه روایی  در  شد.  تأیید  ها 

نامه، به ده نفر از متخصصین ارسال و از  روایی محتوایی، پرسش 

سؤال ابزار به صورت    50که دربارۀ هر یک از    آنان درخواست شد 

»ضروري است«، »ضروري نیست ولی مفید است« و »ضرورتی  

محاسبه و با    CVRها براساس فرمول  ندارد«، پاسخ دهند. پاسخ 

مورد    0/ 62. اعداد باالتر از  ]21[انطباق داده شد     Lawsheجدول  

محاسبۀ   و  تعیین  از  پس  واقع شد.  بررسی  CVRقبول   ،CVI  

منظور   بدین  گرفت.  صورت  محتوایی  روایی  شاخص  براساس 

براي محاسبۀ  مجدد پرسش  از متخصصین    CVIنامه  نفر  به ده 

  50ذکرشده داده شد و از آنان خواسته شد درمورد هر یک از  

بودن( را براساس  بودن و واضح بودن، ساده سؤال، سه معیار )مربوط 

چهاردرجه  ) طیف  گیرند:  نظر  در  لیکرت  :  2غیرمرتبط،  :  1اي 

مرتبط،   و  3تاحدودي  مرتبط  منظور  4:  بدین  مرتبط(.  کامل    :

آیتم که  به   CVIامتیاز   براي هر  امتیازات موافق  وسیلۀ مجموع 

کرده   4و    3رتبۀ   کسب  نمره(  کل    )باالترین  تعداد  بر  بودند 

  CVIاز فرمول  استفاده دهندگان محاسبه شد. در این مطالعه با رأي 

ها براساس  پذیرش آیتم   .]22[ا محاسبه شد  شاخص روایی محتو 

از    CVIنمرۀ   قابل   0/ 79باالتر  مقدار  حداقل  براي  بود.  قبول 

اي کمتر  گویه   CVIبود و اگر شاخص    0/ 79برابر با    CVIشاخص  

می   0/ 79از   حذف  باید  گویه  آن  سازه    شد. بود  روایی  ازطریق 

مؤلفۀ  )تحلیل عاملی تأییدي( مشخص شد که در ماهیت شغل  

و در سازگاري شغلی مؤلفۀ ارزش راحتی    0/ 81اهمیت وظیفه با 

نامۀ  داراي بیشترین وزن و بار عاملی بودند. پایایی پرسش   0/ 65با  

و سازگاري شغلی با    0/ 71سؤال    15طور کلی با  ماهیت شغلی به 

سطح    0/ 83گویه    35 در  که  گردید    P-value= 0/ 001برآورد 

 گیري است. یی باالي ابزار اندازه معنادار بوده و حاکی از پایا 

مسئوالن   طرف  از  طرح  اجراي  براي  اجازه  کسب  از  پس 

علوم  شرکت دانشگاه  همۀ  از  کاشان،  رضایت  پزشکی  کنندگان، 

که   شد  داده  اطمینان  ایشان  به  و  شد  گرفته  طرح  اجراي 

ها بدون نام خواهند بود، نتایج محرمانه است و در انتها  نامه پرسش 

اعلم  آنان  پرکردن    به  براي  مناسبی  زمان  مدت  شد.  خواهد 

نامۀ طرح در نظر گرفته شد. محقق با دادن این توضیحات،  پرسش 

آوري  ها را توزیع و در مدت سه هفته، تکمیل و جمع نامه پرسش 

داده  تحلیل  درصد،  نمود.  )فراوانی،  توصیفی  سطح  دو  در  ها 
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یرسون،  معیار( و استنباطی )ضریب همبستگی پ میانگین و انحراف 

تی  با نمونه تک آزمون  رگرسیون(  و  نرم استفاده اي    SPSSافزار  از 

انجام شد. سطح   ( SPSS Inc., Chicago, Ill., USA)   22نسخۀ  

 در نظر گرفته شد.   P-value  >0/ 05معناداري در آزمون ها،  
 

 ها یافته 

یافته بخش،  این  پژوهش  در  استنباطی  و  توصیفی  هاي 

 آورده شده است. 

جدول   از 1طبق  اکثر   مجموع  ،  نمونه،  گروه  پرستاران 

تا    1زن، داراي مدرک کارشناسی با سابقۀ خدمت   پرستاران

سال، وضعیت استخدامی رسمی و ازنظر وضعیت تأهل،    10

 متأهل بودند. 

شغل    میانگین   داد   نشان   2جدول    تحلیل  ماهیت 

و میانگین ابعاد    60  حد متوسط   از   باالتر   ( 70/ 45±43/ 07) 

شغل   متوسط  ماهیت  حد  از  باالترین  .  است   12باالتر 

هاي ماهیت شغلی، مربوط به مؤلفۀ  میانگین در بین مؤلفه 

  داد   نشان  تی  آزمون ( است.  18/ 16±5/ 31اهمیت وظیفه ) 

  میانگین ماهیت شغلی پرستاران   معناداري،   سطح   به توجه با 

  پژوهشگر   ادعاي   فرض   و   است   معنادار   0/ 05  خطاي   سطح   در 

 شود. می   تأیید 
 

 . مشخصات فردی گروه نمونه1جدول 

 درصد  فراوانی سطوح  متغیر

 جنسیت 
 20 36 مرد

 80 142 زن 

 مدرک تحصیلی 
 90 160 کارشناسی 

 10 18 ارشد و باالتر 

 استخدامی وضعیت 

 21 37 پیمانی 

 7 12 قراردادي 

 56 99 رسمی 

 17 30 طرحی

 وضعیت تأهل 
 25 45 مجرد 

 75 133 متأهل 

 بخش کاری 

 9 16 یو سیآي

 34 61 یو و آنژه سیسی

 16 28 جراحی 

 10 18 سازمانی 

 31 55 زایمان و اطفال

 سابقه خدمت )سال(

1-10 116 65 

11-20 57 32 

21-30 5 3 

 

 ای جهت مقایسه میانگین ماهیت شغلنمونه تک  t . آزمون2جدول 

 P درجه آزادی  t میانگین جامعه استاندارد انحرافو میانگین  تعداد  متغیر

 001/0 177 06/35 12 98/17±27/2 178 تنوع مهارت

 001/0 177 44/15 12 16/18±31/5 178 اهمیت وظیفه 

 001/0 177 86/18 12 61/16±27/3 178 هویت وظیفه 

 001/0 177 94/5 12 82/13±07/4 178 استقالل

 001/0 177 4/27 12 81/17±83/2 178 بازخورد 

 002/0 177 09/3 60 43/70±07/45 178 ماهیت شغل

 معنادار است P-value >0/ 05 اي، ونمونهتک  tآزمون 
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شغلی    میانگین   داد   نشان   3جدول    تحلیل  سازگاري 

باالترین میانگین در  .  است   3  حد متوسط   از   ( باالتر 3/ 0±23/ 42) 

هاي سازگاري شغلی، مربوط به مؤلفۀ ارزش پیشرفت  بین مؤلفه 

ترین میانگین مربوط به مؤلفۀ خودمختاري  ( و پایین 3/ 0±85/ 65) 

( است. 2/ 0±78/ 81) 

 

 ای جهت مقایسه میانگین سازگاری شغلی نمونه تک t. آزمون 3جدول 

 P درجه آزادی  t میانگین جامعه استاندارد انحرافو میانگین  تعداد  متغیر

 001/0 177 58/17 3 85/3±65/0 178 ارزش پیشرفت 

 001/0 177 125/0 3 3/±49/0 178 ارزش راحتی 

 45/0 177 765/0 3 04/3±73/0 178 ارزش پایگاه

 001/0 177 98/15 3 67/3±56/0 178 ارزش دوستی

 001/0 177 69/8 3 28/3±44/0 178 ایمنی

 001/0 177 44/3 3 78/2±81/0 178 خودمختاری 

 77/0 177 3/0 3 98/2±67/0 178 سبک سازگاری 

 001/0 177 35/7 3 23/3±42/0 178 سازگاری شغلی 

 معنادار است  P-value >05/0 نمونه، و تک  tآزمون 
 

سازگاري شغلی   4جدول   و  شغل  ماهیت  بین  داد  نشان 

 (29 /0 =r)   ( واریانس مشترک 0/ 084رابطۀ مثبت و معنادار و )

وجود دارد. همچنین بین ابعاد هویت وظیفه، استقلل و بازخورد 

ابعاد تنوع مهارت و  با سازگاري رابطۀ مثبت و معنادار و بین 
 اهمیت وظیفه با سازگاري، رابطۀ مثبت و غیرمعنادار وجود دارد.

 غیرمعنادار وجود دارد.   اهمیت وظیفه با سازگاري، رابطۀ مثبت و 

 ( ماهیت شغل  داد  نشان  رگرسیون  و   Beta=0/ 29جدول 

001 =/P بینی سازگاري شغلی پرستاران را دارد و ( قابلیت پیش

تواند در مدل رگرسیونی قرار گیرد.می 

 . ضریب همبستگی بین ماهیت شغل و سازگاری شغلی 4جدول 

 R 2R P متغیر

 11/0 014/0 12/0 تنوع مهارت و سازگاری

 18/0 01/0 10/0 اهمیت وظیفه و سازگاری 

 001/0 22/0 47/0 هویت وظیفه و سازگاری 

 001/0 14/0 38/0 استقالل و سازگاری

 001/0 14/0 38/0 بازخورد و سازگاری 

 001/0 084/0 29/0 ماهیت شغل و سازگاری

 معنادار است. P-value  >0/ 05پیرسون، و  آزمون ضریب همبستگی 

 
 بینی سازگاری شغلی از روی ماهیت شغل. ضرایب رگرسیون برای پیش 5جدول 

 t P خطای استاندارد  B Beta متغیر

 001/0 11/54 06/0 - 042/3 مقدار ثابت

 001/0 003/4 001/0 29/0 003/0 ماهیت شغل

 معنادار است. P-value >0/ 05آزمون ضریب رگرسیون، و  

 

 بحث 

در ابعاد   ماهیت شغلی پرستاران   میانگین  داد ها نشان یافته 

مختلف چه ازنظر تنوع مهارت، هویت و اهمیت وظیفه و چه 

باالتر بازخورد،  و  استقلل  به   حد متوسط  از   ازنظر  نوعی در و 

دهد که از دیدگاه پرستاران، شرایط مطلوب است. این نشان می 

مهارت شغل  با  پرستارانی  به  باال شان  سطح  و  پیچیده  هاي 

شغل  است،  شغل نیازمند  نیست،  تکراري  و  ساده  شان شان 

فرصت استفاده از خلقیت یا قضاوت شخصی در انجام کار را 

ا استقلل و شان در انتخاب روش انجام کار به آنهدهد، شغل می 
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شان نیازمند افرادي است که دهد، شغل توجهی می آزادي قابل 

کارهاي مختلفی انجام دهد و از یک مهارت متنوع و استعداد 

شان، باال برخوردار باشد و بر این باورند که نتایج حاصل از شغل 

گذارد. اثرات مهمی روي زندگی و رفاه افراد دیگر بر جاي می 

ب  حاضر  تحقیق  تحقیق نتایج  نتایج  همکاران   Rahimiا  که   و 

 Dibajiو    ]23[میانگین ماهیت شغلی کارکنان دانشگاه کاشان  

شغلی   ماهیت  میانگین  که  همکاران  در   ان پرستار و  شاغل 

ن را باالتر از حد متوسط تخصصی الزهراي اصفها بیمارستان فوق 

دارد   مطابقت  و  همسویی  نمودند  نتایج   . ]24[ارزیابی  با  اما 

ماهیت  Farajiتحقیق   میزان  پرستاران   و همکاران که  شغلی 

آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان را در هاي  بیمارستان 

 همسویی و مطابقت ندارد.  ]25[حد نسبتا  پایین ارزیابی نمودند  

نشانیافته  پرستاران  میانگین   داد  ها  شغلی  در   سازگاري 

این   مطلوب است.و در شرایط    حد متوسط   از  ابعاد مختلف باالتر 

به  دارند همیشه  پرستاران دوست  که  است  این  گویاي  نتایج 

شغل  با  مرتبط  شغل کارهاي  در  باشند،  مشغول  شان شان 

کاري  شرایط  از  کنند،  پیشرفت  نسبی احساس  رضایت  شان 

دارند، معتقدند امکان ترقی و رفتن به مراحل باالتر وجود دارد، 

شان د، بر این باورند که شغل با همکاران رابطه نسبتا  خوبی دارن 

از  است،  برخوردار  خوبی  جایگاه  از  جامعه  و  مردم  نظر  در 

و در شغل شان لذت می هاي موجود در شغل چالش  شان برند 

و    Samadifarاقتدار نسبی و مناسبی دارند. در همین راستا،  

هاي پرستاران زن شاغل در بیمارستان سازگاري شغلی    همکاران 

سازگاري شغلی   و همکاران   Jalilianو    ]18[  بیلدولتی شهر ارد 

ه را باالتر از حد متوسط کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا 

و همکاران میزان سازگاري    Meifang. اما  ]26[ارزیابی نمودند  

و همکاران    Tsay،  ]27[شغلی دانشجویان پرستاري در چین  

پرستاري بخش مراقبت  هاي میزان سازگاري شغلی دستیاران 

و همکاران میزان سازگاري   Ghasemiو    ]28[ویژه در تایوان  

پایین  را  زنجان  شهر  درمانی  آموزشی  مراکز  پرستاران  شغلی 

 . ]29[ارزیابی کردند  

طبق نتایج بین ماهیت شغل و ابعاد آن با سازگاري شغلی 

مث  رابطۀ  وضعیت پرستاران  هرچه  دارد.  وجود  مستقیم  و  بت 

ماهیت شغلی و مطلوبیت آن نزد پرستاران بیشتر باشد به همان 

 نتیجۀ  تبیین  گردد. در میزان سازگاري شغلی آنان نیز بیشتر می 

می دست به  شغلی  گفت  توان آمده،   تطابق  شامل  سازگاري 

 شغلی  سازگاري  نظریۀ  است.  کار  محیطی  با عوامل  فرد  شخصیت 

این  محیط  با  فرد  ارتباط  بر مفهوم  مبتنی  را  نظریه  است.   کار 

 برگیرنده  در  که  داندمی   مدار وظیفه  فرایندهاي  بیش از  چیزي 

  وجود  به  را  پاداش  و  رضایت  از  منبعی  و  است  تعاملت انسانی ٔ  

 سلمت  و  خشنودي  باعث  شغلش  دارد  انتظار  آورد. هر فردي می 

 سازگاري  در  تواند می   ماهیت شغلی  . ]30[وي شود   اعتبار  و 

و همکاران طراحی   Hackmanافراد مؤثر باشد. طبق نظر   شغلی 

انگیزشی  باعث  شغل،  اصلی  ویژگی  پنج  براساس  شدن شغل 

می  برخی شغل  باعث  نیز  شغل  انگیزشی  خاصیت  و  شود 

دادها مانند خشنودي شغلی، تعهد شغلی، دلبستگی شغلی برون 

 Taherpour. در همین راستا،  ]31[شود  و سازگاري شغلی می 

 در  که   یافتند   دست   نتیجه   این  به   پژوهشی  همکاران نیز در  و 

 موفقیت  شغل،  ماهیت   درونی مؤثر بر انگیزش شغلی،   عوامل   بین 

 و  شناخت   شغلی،   و توسعه   پیشرفت   شغلی،   مسئولیت   شغلی، 

 . ]16[  داشتند  را   نقش  بیشترین   ترتیببه   افراد  از  قدردانی

به نتایج پژوهش توجه همکاران نیز با   و  Mahmoudi  همچنین 

شغلی  انگیزش  بر   مؤثر  عوامل  ترینرا از مهم  شغل  خود ماهیت 

 .]17[  دانند پرستاران می 

محدودیت  داشت، ازجمله  وجود  تحقیق  این  در  که  هایی 

دامنۀ  محدودبودن  پرستاران،  به  تحقیق  دامنۀ  محدودبودن 

و عدم امکان تعمیم به   پزشکی کاشان تحقیق به دانشگاه علوم 

هاي دیگر ها و مراکز دیگر بود. ازجمله محدودیت سایر دانشگاه 

براي  دهی خودگزارش  هاي نامه پرسش  از  صرف  تحقیق استفاده

بررسی  ارزیابی  و داده  مقطعی  آوري جمع  و  متغیرها،  ها 

سؤاالت همکاري  به  پاسخگویی  در  پرستاران  از  برخی  نکردن 

شود پژوهشی مشابه این پیشنهاد می نامه بود. بنابراین،  پرسش 

آن   و نتایج  شودانجام    در شهرهاي دیگر  پرستاران مطالعه روي

هاي ستفاده از مقیاس . ا شود   پژوهش حاضر مقایسه هاي  با یافته 

رو،   از این .  این پژوهش بود   دیگر  هاي خودگزارشی از محدودیت 

آوري جمع   دیگرِ هاي  از روش   در صورت امکان  شودپیشنهاد می 

مانند اطلعات   و  مصاحبه  اطلعات  تا  شود  استفاده  مشاهده 

کنیم بر این، پیشنهاد می علوه   .دست آید   تر به تر و دقیق کامل 

تنیدگی شغلی، سلمت معنوي، تأثیر سایر متغیرها مانند درهم 

شناختی، جو اخلقی شناختی، توانمندسازي روان سرمایۀ روان 

و حمایتی محیط کار و نظایر آن روي سازگاري شغلی پرستاران 

 توسط پژوهشگران دیگر بررسی شود.
 

 گیری نتیجه 

ها، میانگین ماهیت شغلی و سازگاري پرستاران  طبق یافته 

بین   و  بود  مطلوب  حد  شغلی  در  سازگاري  و  شغل  ماهیت 

پرستاران رابطۀ مثبت وجود داشت. هرچه پرستاران از ماهیت و  

وظیفه،  ویژگی  هویت  مهارت،  )تنوع  ابعاد  در  خود  شغلی  هاي 
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بازخورد( رضایت بیشتر و مطلوبیت   اهمیت وظیفه، استقلل و 

باالتري داشته باشند میزان سازگاري شغلی آنها بیشتر شده و  

بر این،  شان نیز بهبود پیدا خواهد کرد. علوه د شغلی بالتبع عملکر 

براي کاهش استرس و افزایش سازگاري بیشتر پرستاران، مدیران  

شان  هاي شغلی باید توجه بیشتري به ادراکات پرستاران از ویژگی 

داشته باشند و تنوع، بازخورد و فرصت ایجاد روابط دوستانه در  

چون  کنند.  فراهم  آنان  براي  را  برخی    شغل  با  شغلی  ماهیت 

رفتارهاي مطلوب کارکنان همچون عملکرد شغلی، تعهد شغلی،  

توان از نتایج  ترک شغل و سازگاري شغلی در ارتباط هستند، می 

پژوهش در طرح  برنامه این  ایجاد  ریزي  استخدام، آموزش،  هاي 

به  سازمانی،  ساختار  و  شغل  طراحی  افزایش  انگیزش،  منظور 

 ان استفاده کرد. سازگاري شغلی پرستار 
 

 تقدیر و تشکر 

 هاي شهربیمارستان  پرستاران و مسئوالن همۀ از هنویسند

قدردانی   و تشکر همکاري کردند حاضر در پژوهش که کاشان

پژوهش مصوب در شوراي نماید.  می از  مقالۀ حاضر برگرفته 

پژوهش علومتخصصی  دانشگاه  خدمات  ی  و  پزشکی 

و با کد اخلق    2/11/1397درمانی کاشان در تاریخ  بهداشتی

IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1397.059  .است 
 

 تعارض منافع 

 . تعارضی در منافع وجود ندارد گونهچیهبین نویسندگان 
 

 منابع مالی 

 منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تامین شده است.  
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