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Abstract 
Objectives: The aim of this study was to provide a model for 
improving the quality of work life with an emphasis on 
psychological adjustment. The present research is descriptive 
research that from the perspective of the purpose is one of the 
applied research that was conducted in the field. 
Methods & Materials: The method of the present study is a 
survey in terms of data collection method. The statistical 
population of the study included the employees of the Ministry 
of Sports and Youth of the Islamic Republic of Iran. According 
to the recruitment statistics, there are 914 people, of which 270 
people were randomly selected as a sample according to 
Cochran's formula. Bell (1961) and Walton (1973) Quality of 
Work Life Questionnaire. The whole process of research 
analysis was performed in the form of SPSS software version 20 
and PLS version 3.  
Results: The results of the present study showed that 
psychological adjustment has an effect on the quality of work 
life. In other words, trying to improve psychological adjustment 
can provide a basis for improving the quality of work life.  
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resource management and 
organizational development was 
considered and provided and 
promoted, is the main key to 
management in any organization 
and as one of the techniques to 
improve organizational 
performance required by senior 
managers It is organizations 
(Rahbari and Naderian, 2013). 
Sports organizations, like other 
organizations, are involved in many 
problems in various fields. Quality 
of work life has been identified as 
one of the most important and key 
aspects among individuals and 
groups, which plays an important 
role in the performance of 
individuals and organizations. 
(Javanmardnejad et al., 2021). 
Quality of work life has a two-way 
relationship between individuals 
and groups. However, this 
psychological component is 
influenced by individual and 
environmental movements and in 
terms of individual and 
environmental conditions, it has the 
formation or non-formation of 
quality of working life (Williams et 
al., 2020). The vacuum of studies on 
improving the quality of working life 
by examining and using some 
indicators such as psychological 
adjustment has caused the 
capacities of some key and 
important variables such as 
psychological adjustment not to be 
used today to improve the quality 

of working life. However, the 
present study seeks to answer the 
question of whether psychological 
adjustment affects the quality of 
work life? 
Arif et al. (2021) showed in a 
research that if the quality of work 
life and work that is perceived by 
employees is good, it increases job 
satisfaction and also the quality of 
work life leads to an increase in 
employee participation. Also, the 
findings of Rokhman (2021) show 
that the quality of work life has a 
negative effect on turnover 
intention and stress. In general, this 
model states that the quality of 
work life has a significant effect on 
job satisfaction, organizational 
commitment, turnover intention 
and stress. Ko (2021) in his study 
showed that organizational 
resources and work environments 
should optimally respond to the 
human needs of employees in order 
to ensure the better welfare of 
employees. 
 

Materials and Methods 
The present study is a descriptive 
study that from the perspective of 
purpose is one of the applied 
studies that was conducted in the 
field. The method of the present 
study is a survey in terms of data 
collection method.  The statistical 
population of the study included 
the employees of the Ministry of 



225                                                   Sport Psychology Studies, Volume 11, No 40, 2022 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

Sports and Youth of the Islamic 
Republic of Iran, who according to 
the recruitment statistics are 914 
people, of which 270 people were 
randomly selected as a sample 
according to Cochran's formula.  The 
Bell Questionnaire (1961) was used 
to assess psychological adjustment. 
This questionnaire examines the 
psychological adjustment of 
individuals in 160 questions (five 
dimensions of 32 questions).  The 
Walton (1973) Quality of Work Life 
Questionnaire was used to assess 
quality of life. In relation to the final 
questionnaire for distribution, 
content validity was obtained using 
a survey of 10 sports experts. 
Therefore, the content validity of 
the research tools was confirmed. 
Divergent and convergent validity 
were also examined and confirmed 
in the present study. Therefore, it 
can be stated that the 
questionnaires of the present study 
had good reliability and validity. 
Also, in the research analysis 
section, the method of structural 
equations with partial least squares 
approach has been used. Due to the 
fact that the distribution of the 
research sample according to the 
Kalmogorov-Smirnov statistical 
method is in an abnormal state, so 
there are preconditions for the use 
of variance-based software and 
should be variance-based software 
that PLS is one of these softwares, 
used. The whole process of 

research analysis was performed in 
the form of SPSS software version 
20 and PLS version three. 
 

Findings 
Data related to the age of the 
research samples showed that the 
minimum age is 22 years and the 
maximum age is 60 years and the 
average is 43 years and their 
standard deviation is 12.5 which 
indicates that people are middle-
aged. The results showed that 20% 
(46 people) were in the age group of 
22-30 years, 27% (62 people) were 
40-30 years old, 38% (87 people) 
were 50-40 years old and 15% (32 
people) were 60-50 years old. The 
results showed 15% (35 people) 
between 1-5 years old, 32% (73 
people) 10-6 years old, 40% (91 
people) 15-11 years old, 8% (18 
people) 20-16 years old and 5% (10 
people) had 25-21 years of service. 
The results showed that among the 
research samples, 1% (4 people) 
undergraduate education, 5% (12 
people) diploma, 10% (22 people) 
postgraduate, 48% (110 people) 
bachelor, 30% (67 people) bachelor 
Senior and 6% (12 people) had a 
doctorate. In order to investigate 
the relationships between research 
variables, the method of structural 
equations was used. Elongation and 
skewness calculations were used to 
identify the data distribution of the 
present study. Due to the abnormal 
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distribution of research data, 
variance-based software was used 

to perform the structural equation 
method. 

 
Table 2. Summary of the research model 

Relationship Effect t P 

Psychological adjustment on quality of work life 0.798 21.515 0.001 

 

According to the results of the 
research model, according to the 
level of t-relationships, it was found 
that psychological adjustment has 

an effect on the quality of work life 
of 0.798. Selected indicators were 
used to evaluate the fit of the 
research model. 

 
Table 4. GOF index  

Variable Communality R2 
𝐆𝐎𝐅

= √𝐑𝟐̅̅ ̅̅ × 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐞𝐝 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞𝐬 

Quality of work life 0.42 0.63 0.514 

 

Considering that the desired value 
of the GF index is higher than 0.36, 
it can be said that the value of this 
index in the variable of quality of 
working life in the Ministry of Sports 
is in a favorable situation. According 
to the results of the model fit index, 
it was found that the research 
model has a good fit in all 
indicators. 
 

Discussion and Conclusion 
Improving the quality of working life 
in sports organizations, especially 
the Ministry of Sports and Youth, is 
one of the most important issues in 
the field of work. Chen et al. (2018) 
also pointed out that in order to 
improve people's performance; 
Psychological adjustment plays an 
important role. Lorenz and Holm 

(2021) found that environmental 
issues play an important role in 
improving the quality of working 
life. By creating coherent 
procedures to improve people's 
mental systems, while improving 
psychological adjustment; Created 
capacities to improve the quality of 
working life in the Ministry of Sports 
and Youth, as well as other sports 
organizations in the country. 
 

Article Message 
Finally, it is suggested that in a study 
to provide a model for improving 
the quality of work life of 
employees in Iranian organizations, 
variables such as coping skills, 
spirituality at work, spiritual health, 
psychological and structural 
empowerment of employees as 
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well as social adjustment should be 
emphasized. 
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 مقالة پژوهشی 

 شناختی مدل بهبود کیفیت زندگی کاری با تأکید بر سازگاری روان ةارائ
 

 3نژاد  یرمضان می، رح2ی ماجد مای، ن1ی جانیاله یانتظام  وانیک

 

 . رانیا ن،یقزو  ،یدانشگاه آزاد اسالم ی، واحد قزوین،حسابدار ی، گروه مدیریت و دکتر یدانشجو. 1
 ( لنویسنده مسئو. )رانیا ن،یقزو  ،یدانشگاه آزاد اسالم واحد قزوین، ،گروه مدیریت و حسابداری ،اریاستاد .2
 . رانیرشت، ا الن،یدانشگاه گ ی،ورزش تیریمدگروه   ،استاد. 3

 چکیده 

هدف   اهداف:  با  حاضر  بر   ة ارائپژوهش  تأکید  با  کاری  زندگی  کیفیت  بهبود  مدل 

از    نوع مطالعات توصیفی است که  پژوهش حاضر ازانجام شد.    شناختیسازگاری روان

انجام    ها: مواد و روش منظر هدف، جز مطالعات کاربردی است.   به صورت میدانی 

جامعة آماری    ها، پیمایشی است.. روش پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده شد
ایران بود که طبق پژوهش، شامل کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی 

  2۷۰نفر است؛ که از این تعداد، بر اساس فرمول کوکران    ۹1۴آمار کارگزینی تعداد آنها  
شدند.   انتخاب  نمونه  عنوان  به  تصادفی  صورت  به  شامل  نفر  حاضر  پژوهش  ابزار 

نامة کیفیت زندگی کاری والتون ( و پرسش 1۹61شناختی بل )نامة سازگاری روانپرسش 
  2۰نسخة    اس.پی.اس.اسافزار  روند تحلیل پژوهش، در غالب نرم  تمامی( بود.  1۹۷3)

 انجام گرفت.نسخة سه  پی.ال.اسو 

روان گیری:  نتیجه  سازگاری  که  داد  نشان  حاضر  پژوهش  سبب نتایج  شناختی 

وضعیت   بر  زندگی  تأثیرگذاری  بهبود کاری  کیفیت  در جهت  تالش  عبارتی  به  دارد. 
 تواند زمینة بهبود کیفیت زندگی کاری را فراهم نماید.شناختی می سازگاری روان 

 

 مقدمه 
ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در  

گروه اشکال  جهان مطرح شده،  به  زیادی  بسیار  های 
ورزشکار   مردم  از  برخی  دارند؛  آن سروکار  با  مختلف 

گروهی حرفه آماتور،  ورزشکار  گروهی  و  هستند  ای 
عالقه و  دیدن  طرفدار  و  ورزش  به  و برنامهمند  ها 

ای نیز از راه ورزش امور خویش  مسابقات ورزشی و عده

 

1. Email:  keyvanentezamii66@gmail.com 

2.  Email:  nima.majedi@gmail.com 
3. Email:  ra.ramezaninejad@gmail.com  

می در  را  ورزش  نقش  چشمگیر  افزایش  با  گذرانند. 
سیاسی   حتی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  توسعه 

-لویتو کشورها، پیشرفت در زمینه ورزش به یکی از ا
برنامه استراتژیک  مختلف  های  کشورهای  در  ریزان 
رها نیز برای رسیدن به مزایای  تبدیل شده است. کشو
دهند.  های ورزشی را شکل میناشی از ورزش، سازمان

تاريخ دريافت: 
31/۰۴/1۴۰۰     

 
 

تاريخ پذيرش:  
۰۹/۰8/1۴۰۰ 

 

 

   واژگان کلیدی: 

  ،یکار یزندگ تیفیک
  یسازگار

  ،یشناختروان
  یهامهارت 

 ی شناختروان
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های ورزشی دولتی و خصوصی، پایه و اساس  سازمان
اهداف   به  رسیدن  و  هستند  کشوری  هر  در  ورزش 

-سازماناین  های ورزشی، نیازمند توسعه  متعالی برنامه
(. امروزه کیفیت 2۰16،  یزرندمالییبه نقل از  ها است )

عرصه   در  جهانی  مفهومی  عنوان  به  کاری،  زندگی 
مدیریت منابع انسانی و توسعه سازمانی مورد تامل قرار  

آن، کلید اصلی موفقیت مدیریت    گرفته و تامین و ارتقا
فنون  رود و به عنوان یکی از  در هر سازمان به شمار می 

ارشد   مدیران  توجه  مورد  سازمانی  عملکرد  بهبود 
 (. 2۰13، ی و نادریانرهبرها است ) سازمان

در   مهم  مسائل  از  ورزشیسازمانیکی  کیفیت    های 
است کاری  و   شناسیروان  علم  جدید  خهشا  .زندگی 

  شناسی مثبتکرد روان نوینش تحت عنوان روی  دیدگاه
ظرفیتن بررسی  درصدد  قدرت گر  و  روانها  -های 

به آسیبشناختی  اعتقاد  جای  است.  روانی  شناسی 
های مثبت اساسی در دیدگاه جدید این است که ویژگی

توانند به عنوان سپری افراد را در  گیری میاندازه  قابل
نریمانی )  برابر حوادث نامطلوب خطرزا محافظت نمایند

ای  های گستردهبا وجود پژوهش   (.2۰۰6،  و همکاران
که در زمینه کیفیت زندگی انجام شده است اما هنوز  

توافق همگان درباره کیفیت زندگی   و مورد  تعریف واحد
ارائه نشده است. برخی از محققان کیفیت زندگی را با  

اند و موارد آشکار و مرتبط با  کرد عینی تعریف کرده روی
س جمله  از  زندگی  شرایط  ال معیارهای  جسمانی،  مت 

دیگر  یا  شغلی  اقدامات  اجتماعی،  ارتباطات  شخصی، 
عوامل اجتماعی و اقتصادی را با کیفیت زندگی معادل  

همکاران )  انددانسته و  سازمان2۰15،  1لی  های  (. 
ها با مشکالت فراوانی  ورزشی نیز مانند دیگر سازمان

حوزه هستند،  در  درگیر  مختلف  زندگی  های  کیفیت 
جنبه  از  یکی  عنوان  به  در  کاری  کلیدی  و  مهم  های 

گروه و  افراد  نقش  میان  که  است  شده  مشخص  ها 

 

1. Lee et al. 

2. Williams et al. 

3. Cetrano 

افراد  میمه عملکردی  روند  سازمان  در    دارد  هاو 
. کیفیت زندگی کاری  (2۰21، جوانمردنژاد و همکاران)

های فردی و گروهی دارد.  ارتباطی دوسویه بر شاخص 
روانکه  صورتی   به مولفة  بر   یتأثیر  شناختی این 

شرایط  جنبه طرفی  از  و  دارد  محیطی  و  فردی  های 
گیری و شکل   ة تواند زمینمحیطی افراد نیز می فردی و 

  گیری کیفیت زندگی کاری را فراهم نمایدیا عدم شکل 
تالش جهت ارتقا کیفیت  .  (2۰2۰  2، ویلیامز و همکاران)

یک   عنوان  به  کاری  توجه    مسئله زندگی  مورد  مهم 
-شکلست و راهکارهایی در جهت  جدی قرار گرفته ا 

،  و همکاران  3سترانو ت )رخ داده اس  مسئلهگیری این  
هولم  ۴لورنز .  (2۰1۷ که    (2۰21)  و  نمودند  مشخص 

مه نقش  محیطی  کیفیت میمسائل  بهبود  جهت  در 
  (2۰1۷)  5دیپائوال و بواسزندگی کاری دارد. از طرفی  

مشخص نمودند که کیفیت زندگی کاری برآیند برخی  
در مسیر بهبود کیفیت زندگی کاری  .  استائل فردی  مس

شاخص  برخی  به  تا  است  سازگاری  نیاز  جمله  از  ها 
 توجه جدی داشت.  شناختیروان

مهم  دیگر   سازمانکه  متغیر  اهمیت  در  ورزشی  های 
در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است  و  داشته  

روان است؛سازگاری  سطح    شناختی  به  همواره  افراد 
ظرفیت از  .  هستندنیازمند    شناختیروان های  مطلوبی 

جذاب همواره    ة به عنوان یک حوز  شناختیروان مسائل  
حققان مختلفی  شناسان بوده است و ممورد توجه روان 

این فعالیت  در  داشته حوزه  را  )هایی  و    گن اچاند 
از آن به عنوان یک حوزه جهت  ( و  2۰2۰  6، همکاران

پیش بینی رفتارها و شناسایی علل رفتارها نام برده شده  
پیچیدگی  و  ابهامات  طرفی  از  مسائل  است.  های 

سبب گردیده است تا اتفاق نظر کلی در    شناختیروان

4. Lorenz 

5. De Paula & Boas 

6. Chang et al. 
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)حوزه  نباشد  دردسترس  آن  به  مربوط  و   1والتونهای 
  شناختیروان(. امروزه با بررسی ابعاد  2۰2۰،  همکاران

بسیاری از مشکالت و معضالت زندگی    توانمی   ،افراد
آن   مدیریت  جهت  راهکارهایی  و  شناسایی  را  آنان 

 (.2۰1۷ 2، کواسین و همکاراناعمال نمود )
ای  های ورزشی باید به گونهکارکنان سازمانبنابراین  

شناختی در آنها به وجود  تربیت شوند که سازگاری روان
و هر برند.   آید  به کار  در موقعیت خاص خود  را  یک 

هایی که در  ظرفیت  ةبه واسط  شناختیروان های  جنبه
ایجاد  حوزه  نگرشی  و  فردی  همواره  های  نموده، 

و  به مهم  مسائل  از  یکی  افراد  تأثیرعنوان  بر  گذار 
( است  بوده  همکاران  3کویراال مشخص  ؛  2۰18،  و 

همکاران و  عوامل  2۰۰۹،  عبدلی  به    شناختیروان(. 
می  تأثیر  ةواسط سبب  افراد  کلی  ماهیت  تا  بر  گردد 

وضعیت ذهنی، نگرشی و رفتاری آنان به شدت تحت  
این    تأثیر و  گیرد  مهارت   مسئلهقرار  بهبود  و  روند  ها 

تحت  توانایی را  افراد  می الهای  قرار  دهد  شعاع 
 شناختی روان(. عوامل  2۰1۹،  و همکاران  ۴فوتیادیس )

مسائل فردی نقش    ةدهندبه عنوان ارکان مهم تشکیل 
افراد دارد. عوامل  در موفقیتمیمه   شناختیروانهای 

می سالمت  سبب  از  برخورداری  ضمن  افراد  تا  گردد 
باالیی برخوردار  روان مناسب، از توانایی تصمیم گیری 

ا مطابق با  باشند و در مواقع حساس بهترین رفتارها ر
( باشند  داشته  برونتشرایط  و    سازگار(.  1۹88  5،یلور 

است   های ورزشیارکنان سازمانککردن   معنی  بدان 
که آنها تسلط بیشتری بر منابع سازمان خواهند داشت.  
تصمیم   قدرت  افزایش  موجب  فرایند  این  همچنین 

تواند بر    خواهد شد که این امر می  کارکنانگیری در  
از   باشد.  اثرگذار  تغییرات  پذیرش  برای  آنان  آمادگی 

 

1. Walton 

2. Covassin et al. 

3. Koirala 

4. Fotiadis 

5. Taylor & Brown 

دیگر،   بهروان  سازگاریسوی  ابزاری    شناختی  عنوان 
ع میانگیزشی  می  مل  که  رفتارهای  کند  بر  تواند 

  اثری مثبت داشته باشد   های ورزشیسازمان  کارکنان
کاتالدو ) و  قابلیت  (.2۰11،  6رائلین  از  های  استفاده 

حوزه   شناختیروان توانمندسازی   سبب  در  فردی  های 
عنوان یک نیروی درونی در  گردیده است تا از آن به  

ی فردی استفاده شود.  هاجهت تقویت رفتارها و نگرش 
وضعیت  تقویت  جهت  در  افراد  به  کمک  عبارتی  به 

از    شناختیروان مطلوبی  سطح  به  دستیابی  و  خود 
تقویت  می   شناختیروان توانمندسازی   جهت  در  تواند 

سبب    مسئله داشته باشد. این    میعملکرد افراد نقش مه
های مختلفی در جهت بهبود ه است تا پژوهش گردید

افراد انجام و تالش گسترده    شناختیروان توانمندسازی  
در    شناختیروانای در جهت بهبود سطح توانمندسازی  

تما  )  هاگروه  میمیان  رسد  انجام  و  به  اصالنخانی 
 (.2۰16، بختیاری و آزادی خواه؛ 2۰1۰، همکاران
گیری  جهت شکل   ةتواند زمینمی  شناختیروانتوانمند  

نماید   شناختیروانسازگاری   فراهم  و )  را  جکسون 
روا.  (2۰1۹  ۷، همکاران به ن سازگاری  شناختی رسیدن 

. به  استمدن با شرایط و تغییرات محیطی  کنار آ   ة مرحل
اشاره به شرایطی دارد    شناختیروان عبارتی سازگاری  

از  کسب  افراد ضمن شناخت و  که طی آن   اطالعات 
 8،دوفنر و همکاران)  دهندمی خود را با آن وفق  ،  محیط
سازگاری  (2۰1۹ بهبود  یک    شناختیروان .  عنوان  به 

نگرانی و دغدغه همواره از سوی محققان مورد توجه  
  یی در جهت بهبود آن انجام شده است هابوده و تالش 

 1۰چامبرز و همکاران.  (2۰1۷  ۹،ملرو و سانچزساندووال)
شکل   (2۰1۷) نمودند  سازگاری  مشخص  گیری 

کننده   شناختیروان تعیین  و  مهم  جهت  نقش  در  ای 

6. Raelin & Cataldo 

7. Jackson et al. 

8. Dufner et al. 

9. Melero & Sánchez-Sandoval 

10. Chambers et al. 
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موفقیت دارد.  بهبود  فردی  همکاران  1چن های    و 
،  نیز اشاره داشتند در مسیر بهبود عملکرد افراد (2۰18)

و  فونتیندارد.    مینقش مه  شناختیروان سازگاری   ها 
نمودند    ( 2۰1۹)  2همکاران  کیفیت  نیز مشخص  ایجاد 

تواند در  های ذهنی میزندگی کاری در کنار رشد جنبه 
یافته های  داشته باشد. مینقش مه مسئله این  ی پایدار

( نشان می دهد که ترویج  2۰2۰)  3داکاستا و همکاران 
ورزش و خواب کافی و جلوگیری از حجم زیاد کار و 

است استراتژی های موثری    استفاده از داروها ممکن
باشد.   کاری  زندگی  کیفیت  بهبود  و  برای  آریف 

اگر    (2۰21)  ۴همکاران  که  دادند  نشان  پژوهشی  در 
کیفیت زندگی کاری و کاری که توسط کارکنان درک  
می شود خوب باشد، رضایت شغلی را افزایش می دهد  
افزایش   به  منجر  کاری  زندگی  کیفیت  همچنین  و 

شود.   می  کارکنان  ی ها  یافته  همچنین مشارکت 
  زندگی   کیفیت  که  دهد  می  نشان  (2۰21)  5رخمان 
.  گذارد می منفی تأثیر استرس و  گردش قصد بر کاری

 زندگی   کیفیت  که کند  بیان می مدل    این  کلی  طور  به
  و   گردش  قصد  سازمانی، تعهد  شغلی،  رضایت  بر  کاری 

( در مطالعه خود  2۰21)  6کو   .دارد  بسزایی  تأثیر  استرس
  باید   کاری  های  محیط  و   سازمانی  منابع  نشان داد که

  دهد   پاسخ  کارکنان  انسانی  نیازهای  به  مطلوب  طور  به
 شود. حاصل اطمینان کارکنان بهتر رفاه  از تا

وزارت ورزش و جوانان در جهت رسیدن به اهداف  
منابع   به  شک  خود  بدون  که  دارد  نیاز  مختلفی 

ترین منبع آن، کارمندان و کارکنان هستند. از  مهم
وزارتآن این  که  عالیجا  عنوان  به  ترین خانه 

سازمان ورزشی کشور مطرح است که ارائه دهنده 
شهرستان و  استان  سطح  در  ورزشی  ها خدمات 

است، عملکرد کارکنان آن در کلیه ابعاد اجتماعی، 

 

1. Chang 

2. Fontinha et al. 

3. da Costa et al. 

خا و  افراد  فرهنگی،  از  .  دارد  تأثیرنوادگی  یکی 
تواند توسعه و بهبودی عملکرد هایی که میمولفه

سازمان این  به  کارکنان  توجه  سازد  متاثر  را  ها 
  یارتقاکیفیت زندگی کاری این کارکنان است. لذا  

و   نگرانی  یک  عنوان  به  کاری  زندگی  کیفیت 
تالش   ةدغدغ تا  شده  باعث  های همیشگی 

نماید. گسترده به خود جلب  از سوی محققان  ای 
می کاری  زندگی  کیفیت  ایجاد    سببتواند  بهبود 

 یک بستر فکری و رفتاری مناسب در میان افراد
های رشد و بهبود شاخصهمچنین منجر به  ،شود

. این در حالی است که خال  گردد  فردی و اجتماعی
در خصوص بهبود کیفیت زندگی کاری   مطالعاتی
ها از  بررسی و استفاده از برخی شاخص  ةبه واسط

سازگاری   تا    شناختیروان جمله  گردیده  سبب 
از  کاری  زندگی  کیفیت  بهبود  مسیر  در  امروزه 

از ظرفیت مهم  و  کلیدی  متغیرهای  برخی  های 
روان سازگاری  است نشجمله  این  نشودفاده  اختی   .

در این  مطالعاتیمنجر به شکل گیری خال  مسئله
این  با  است.  شده  با    پژوهشتوجه    حوزه  حاضر 

  تأکید با    یکار  یزندگ  تیفیارائه مدل بهبود کهدف  
این  ،  شناختیروان   یبر سازگار به  پاسخ  سعی در 

آیا    سئوال که  سبب   شناختیروانسازگاری  دارد 
 گردد؟زندگی کاری میگذاری بر کیفیت تأثیر

 

 پژوهش  شناسیروش
  که   استتوصیفی    مطالعاتنوع    حاضر از  پژوهش

که به    استکاربردی    مطالعاتاز منظر هدف، جز  

4. Arief et al. 

5. Rokhman 

6. Ko 
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حاضر از    پژوهش. روش  شدصورت میدانی انجام  
 .  استها، پیمایشی نظر روش گردآوری داده

وزارت  پژوهشآماری    ةجامع کارکنان  شامل   ،
بود که    میجوانان جمهوری اسالورزش و   ایران 

که از  است  نفر    ۹1۴  شانطبق آمار کارگزینی تعداد
بر اساس تعداد،  به    2۷۰فرمول کوکران    این  نفر 

 به عنوان نمونه انتخاب شدند.  صورت تصادفی
 بود.   نامهپرسش  دوحاضر شامل  پژوهشابزار 

 شناختیروانسازگاری  ةنام پرسش 
نامه  از پرسش   شناختیروان جهت بررسی سازگاری  

 16۰نامه در  ( استفاده شد. این پرسش1۹61بل )
سازگاری به بررسی    ی(سئوال  32  بُعد  پنج)  سئوال
می  شناختیروان  پرسش افراد  این  امه نپردازد. 

سازگاری عد  بُ  پنجدارای   خانه،  در  سازگاری 
و   شغلی  سازگاری  عاطفی،  سازگاری  سالمتی، 

نامه بر  ت پرسش سئواال.  است  سازگاری اجتماعی
موافق   کامالًاز ای لیکرت )اساس طیف پنج گزینه

نمره باالتر به  .  تا کامالً مخالف( طراحی شده است
.  استنامه  تر در این پرسشپایینمعنی سازگاری  

پرسش  این  پایایی  در  میزان    بل   پژوهشنامه 
حاضر   پژوهشمشخص گردید. در    ۹۴/۰(  1۹61)

 . شدمشخص  82/۰نامه میزان پایایی این پرسش

 کیفیت زندگی کاری ةنام پرسش 
کیفیت   ةنامپرسش از جهت بررسی کیفیت زندگی 

شد.  1۹۷3)  والتونکاری  زندگی   استفاده  این  ( 
توسط والتون تهیه شد    1۹۷3نامه در سال  پرسش

دارای   پرداخت   شامل  بُعد  هشتو    سئوال  35و 
  بهداشتی،   و  ایمن  کاری  محیط   کافی،  و  منصفانه

  در  گراییقانون مداوم، امنیت و  رشد تفرص تامین
 کاری،  زندگی  در  اجتماعی   وابستگی  سازمان،

 در   اجتماعی  انسجام  و  وحدت  زندگی،  کلی  فضای

.  است  انسانی  هایقابلیت   ةتوسع  و  سازمان
ای نامه بر اساس طیف پنج گزینهت پرسش سئواال

 نه و نه راضی راضی ام،  راضی ام، کامالً (لیکرت 

 به که  بود) ناراضی ام کامالً ناراضی ام،  ناراضی،

به آن ها تعلق میگیرد.    5-۴-3-2-1نمره   ترتیب
 کیفیت آزمون کل نمره ت،سئواال تمام جمع نمرات

 باالترین .دهدمی دست به را کاری زندگی

 اخذ تواند می نامهاین پرسش  در فرد که یینمرها
 باالتر نمره است. 35 نمره ترینپایین و 175 نماید

پایین و بهتر زندگی کیفیت نشان دهنده  و نمره 
 کاری زندگی کیفیت نشان دهنده 35 به نزدیک

کیفیت  و پایین این  .  است  بی  پایایی  میزان 
در  پرسش )  پژوهشنامه   82/۰(  1۹۷3والتون 

پایایی   پژوهشمشخص گردید. در   میزان  حاضر 
 . شدمشخص  85/۰نامه این پرسش 

 ها های پردازش دادهروش
روایی  نامه نهایی جهت توزیع،  در ارتباط با پرسش 

  نفر از خبرگان  1۰با استفاده از نظرسنجی از    امحتو
محتوی ورزشی روایی  بنابراین  آمد.  دست  به   ،

روایی   گرفت.  قرار  تأیید  مورد  پژوهش  ابزارهای 
حاضر مورد بررسی    پژوهشواگرا و همگرا نیز در  

توان اعالم داشت  و تایید قرار گرفت. بنابراین می
پرسش ا  پژوهش  هاینامه که  و حاضر  پایایی  ز 

روایی مناسبی برخوردار بودند. همچنین در قسمت 
با پژوهشتحلیل   ساختاری  معادالت  روش  از   ،

با    استفاده شده است.   رویکرد حداقل مربعات جزئی
این به  نمون توجه  توزیع  به    پژوهش   ةکه  توجه  با 
در وضعیت   ، ف واسمیرن  -فوموگرال کروش آماری  

-ده از نرم، لذا پیش شرایط استفااستغیرنرمال  
بایستی از  محور وجود دارد و میافزارهای واریانس
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از    یکی  پی.ال.اسمحور که  افزارهای واریانسنرم
نرم نمود. است افزارها  این  استفاده  روند  میتما  ، 
  اس.پی.اس.اس ، در غالب نرم افزار  پژوهشتحلیل  

 انجام گرفت. سه  ة نسخ پی.ال.اسو  2۰ ةنسخ
 

 های پژوهشیافته
  ی هانمونه   سن   به   مربوط اطالعات    1  جدول

سن    پژوهش حداقل  که  داد  و    22نشان  سال 
سال و انحراف    ۴3  نیانگیسال و م  6۰حداکثر سن  

بودن افراد را    انسالیم  که  است  5/12  هاآن  اریمع
صد رد  2۰  دادنشان  پژوهش  نتایج    .دهدیمنشان  

طبق۴6) در  درصد   2۷  سال،  22-3۰سنی    ةنفر( 
-5۰نفر(    8۷درصد )  38سال،    3۰-۴۰نفر(    62)

سال بودند.    5۰-6۰نفر(    32درصد )  15سال و    ۴۰
 سال،  1-5نفر( بین   35صد )رد  15  نشان دادنتایج  

  ۹1درصد )  ۴۰سال،    6  -1۰نفر(    ۷3درصد )  32

سال   16-2۰نفر(    18درصد )  8  سال،   11-15نفر(  
)  5و   بین    1۰درصد  سابق   21  –   25نفر(    ةسال 

های ه از میان نمون  دادخدمت داشتند. نتایج نشان  
 5نفر( تحصیالت زیر دیپلم،    ۴درصد )  1،  پژوهش

نفر( فوق    22درصد )  1۰نفر( دیپلم،    12درصد )  
درصد  3۰نفر( کارشناسی،  11۰درصد ) ۴8دیپلم، 

و    6۷) ارشد  کارشناسی  )  6نفر(  نفر(    12درصد 
داشتند. میا  دکتری  روابط  بررسی  منظور  ن  به 

ساختاری   پژوهشمتغیرهای   معادالت  روش  از 
دادهشداستفاده   توزیع  شناسایی  جهت  های . 

چولگی  و  کشیدگی  محاسبه  از  حاضر  پژوهش 
توزیع   بودن  غیرطبیعی  به  توجه  با  شد.  استفاده 

معادالت داده روش  انجام  جهت  پژوهش  های 
نرم از  استفاده  ساختاری  محور  واریانس  افزارهای 

ل پژوهش در حالت بار عاملی مد  2و    1. شکل  شد
 و ضرایب تی را به نمایش گذاشته است.

 

 

 کارکنان  در سن  اریمع انحراف نی انگیم -1 جدول

Table 1- Average standard deviation of age in employees 

 متغیر 
Variable 

 تعداد مشاهدات
Number of 

observations 

 کمترين 
the least 

 بیشترين 
the most 

 میانگین 
Average 

 انحراف معیار 
standard 

deviation 
 سن

Age 
270 22 60 43 12.5 
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 مدل پژوهش در حالت بار عاملی -1شکل 

Figure 1- Research model in factorial load mode 

 

 
 مدل پژوهش در حالت ضرايب تی -2شکل 

Figure 2- Research model in the case of T-coefficients 
 

 .  میدهدنشان خالصه مدل پژوهش را  2جدول 
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 خالصه مدل پژوهش  -2جدول 
Table 2- Summary of the research model 

 روابط 
Relationship 

 تأثیر 

Effect 
 تی

t 

سطح 

 Pمعناداری

 بر کیفیت زندگی کاری شناختیروانسازگاری 

Psychological adjustment on quality of work 

life 
0.798 21.515 0.001 

با توجه به میزان تی  مطابق با نتایج مدل پژوهش،  
مشخص   بر    شناختیروان   سازگاری  شدروابط 

دارد.   ۷۹8/۰ی به میزان  تأثیر  کیفیت زندگی کاری
-به منظور بررسی برازش مدل پژوهش از شاخص

نتایج مربوط   3های منتخب استفاده گردید. جدول  
-های برازش مدل پژوهش را نشان میبه شاخص

 دهد.

  

 های برازش شاخص -3جدول 
Table 3- Fit indexes 

 

سازگاری 

 شناختی روان

Psychological 

adjustment 

 کیفیت زندگی کاری 

Quality of work 

life 

 معیار 

Criterion 

 وضعیت 

status 

 آلفای کرونباخ 

Cronbach's alpha 
0.82 0.85 0.7> 

 مطلوب 

Optimal 
 پایایی ترکیبی 

Combined 

reliability 

0.86 0.88 0.7> 
 مطلوب 

Optimal 

میانگین واریانس 
 استخراجی 

Mean extraction 

variance 

0.47 0.42 0.4> 
 مطلوب 

Optimal 

 ضریب تعیین 
CV 

- 0.63 

 =ضعیف 0.19 
 =متوسط 0.33 

 =قوی 0.67 

 مطلوب 

Optimal 

بررسی  منظور  و   به  فورنل  روش  از  واگرا  روایی 
نتایج روایی   ۴( استفاده شد. جدول  1۹81)  1الکر 

نشان   را  و الکر  فورنل  روش  از  استفاده  با  واگرا 
 دهد.می

 

 

 1. Fornell-Larcker 
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 های برازش شاخص -4جدول 
Table 4- Fit indexes  

 

 شناختی سازگاری روان

Psychological 

adjustment 

 کیفیت زندگی کاری 

Quality of work life 

شناختی سازگاری روان  

Psychological adjustment 
0.685  

 کیفیت زندگی کاری
Quality of work life 

0.128 0.648 

 
  دهد، ریشةنشان می  ۴همان طور که نتایج جدول  

استخراجی هر سازه    واریانس  میانگین  مقادیر  دوم
 های سازه با سازه آن همبستگی مقادیر از تربزرگ

جدول    دیگر شاخص    5است.  به  مربوط  نتایج 
 دهد. را نشان می 1برازش کلی مدل

 

 شاخص جی.اُ.اف  -5جدول 
Table 5- GOF index  

 متغیر 
Variable 

 مقادير اشتراکی 

Communality 

 دو -آر

R2 
𝑮𝑶𝑭 = √𝑹𝟐̅̅ ̅̅ × ̅̅مقادير اشتراکی  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

 کیفیت زندگی کاری
Quality of work life 

0.42 0.63 0.514 

 
که میزان مطلوب شاخص جی.اُ.اف  اینبا توجه به 

توان چنین اعالم داشت  است، می   36/۰باالتر از  
در   شاخص  این  میزان  زندگی    ریمتغکه  کیفیت 

قرار   وزارت ورزش در وضعیت مطلوبی  کاری در 
به نتایج مربوط به شاخص برازش  با توجه   دارد.

تمامی  در  پژوهش  مدل  که  شد  مشخص  مدل، 
 برازش مناسبی برخوردار است. ها از شاخص

 

 گیری بحث و نتیجه
های   سازمان  در  کاری  زندگی  کیفیت  بهبود 
ورزشی و به ویژه وزارت ورزش و جوانان کشور به 

حوزه در  مهم  مسائل  از  یکی  شغلی عنوان  های 
 

 

کاری  زندگی  کیفیت  ارتقای  لذا  است.  مشخص 
مهمی  می نقش  بهبود  تواند  و  توسعه  روند  در 

سازمانسیستم شغلی  داشته  های  ورزشی  های 
در   کاری  زندگی  کیفیت  مثبت  پیامدهای  باشد. 

های رفتاری و ذهنی در سازمان های ورزشی  حوزه
این مسئله  ارتقای  نیاز جهت  تا  است  باعث شده 
نشان  این مسئله  تلقی گردد.  از پیش مهم  بیش 

میمی کاری  زندگی  کیفیت  بهبود  تواند  دهد 
جاد کند. های شغلی ایدر حوزههای مهمی  ظرفیت

کارکنان   برای  را  فرصتی  کاری  زندگی  کیفیت 
کند که طی آن طیف وسیعی از نیازهای فراهم می

کیفیت   شود.  برطرف  کار  محیط  و  شغل  در  آنها 

1. GOF 
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اما  به عوامل مختلفی بستگی دارد  زندگی کاری 
فصل مشترک همه در تفویض اختیار، محیط کار 

ا از  خوشایند، توجه به نیازهای کارکنان و... است ت
بهره و  رضایت  تعهد،  طریق  کارکنان  آن  وری 

یابد.   تا  افزایش  است  شده  باعث  مسئله  این 
هدف   با  حاضر  کیفیت پژوهش  بهبود  مدل  ارائه 

در   شناختیزندگی کاری با تأکید بر سازگاری روان
ایران   اسالمی  جمهوری  جوانان  و  ورزش  وزارت 

 طراحی و اجرا گردد. 
سا داد  نشان  حاضر  پژوهش  زگاری نتایج 

تواند  های خود میشناختی به واسطه ظرفیت روان 
عبارتی سبب بهبود کیفیت زندگی کاری گردد. به 

شناختی سبب تأثیرگذاری بر سطح  سازگاری روان
می کاری  زندگی  پژوهشکیفیت  در  های گردد. 

و   1چامبرزمختلفی به این مسئله اشاره شده است. 
شکل 2۰1۷)  همکاران نمودند  مشخص  گیری ( 

ای  کنندهشناختی نقش مهم و تعیینسازگاری روان 
بهبود موفقیت دارد.  در جهت  و   2چنهای فردی 

مسیر  2۰18)  همکاران در  که  داشتند  اشاره  نیز   )
شناختی نقش  راد؛ سازگاری روان بهبود عملکرد اف

همکاران  3ها فونتیندارد.  مهمی   نیز  2۰1۹)  و   )
در  کاری  زندگی  کیفیت  ایجاد  نمودند  مشخص 

تواند در پایداری این  های ذهنی میکنار رشد جنبه
بنابراین میمسئله نقش مهمی   توان  داشته باشد. 

شناختی به واسطة  اعالم داشت که سازگاری روان 
م محیط  و  فرد  میان  مناسب  تعامل  تواند  ی ایجاد 

حوزهظرفیت در  مطلوبی  عملکردی های  های 
روان  سازگاری  طرفی  از  باشد.  شناختی داشته 

 

1. Chambers 

2. Chen 

3. Fontinha 

ظرفیت می ایجاد  سبب  تا تواند  گردد  فردی  های 
ارتقا   جهت  در  مناسب  بستری  وسیله  بدین 

های انگیزشی افراد گردد و حضور فرد در  سیستم
های شغلی را تسهیل دهد. این مسئله سبب محیط

ا سازگاری گردیده  حاضر  پژوهش  در  تا  ست 
بهبود روان  مسیر  در  معناداری  نقش  شناختی 

 کیفیت زندگی کاری داشته باشد. 
هولم  ۴لورنز مسائل  2۰21)  و  نمودند  مشخص   )

در جهت بهبود کیفیت زندگی  محیطی نقش مهمی 
طرفی   از  دارد.  بواس  5دیپائوال کاری  ( 2۰1۷)  و 

برآیند   کاری  زندگی  کیفیت  که  نمودند  مشخص 
برخی مسائل فردی است. در مسیر بهبود کیفیت 

برخی شاخص به  تا  است  نیاز  از  زندگی کاری  ها 
روان  سازگاری  داشت.  جمله  جدی  توجه  شناختی 

میبه  سازنظر  روان رسد  تحت  گاری  با  شناختی 
سیستم دادن  قرار  محیطی،  الشعاع  و  فردی  های 

منسجمی  رویه سیستمهای  بهبود  جهت  های  در 
سبب   را  کاری  زندگی  کیفیت  جمله  از  شغلی 

 گردد. می
گردد با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می

رویه ایجاد  با  ارتقای تا  جهت  در  منسجم  های 
سازگاری سیستم بهبود  ضمن  افراد،  ذهنی  های 

هایی در مسیر بهبود کیفیت شناختی، ظرفیت روان 
و   جوانان  و  ورزش  خانه  وزارت  در  کاری  زندگی 
همچنین دیگر سازمان ای ورزشی در کشور ایجاد  

حاضر گردد پژوهش  نتایج  به  توجه  با  همچنین   .
شود سازمان ورزش و جوانان وظایف  پیشنهاد می

کارکنان را به خوبی تعریف کند تا آنان نسبت به  

4. Lorenz 

5. De Paula 
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داشته   کافی  آگاهی  خود  شغل  شرح  و  وظایف 
شود کارکنان عملکرد باشند. این موضوع باعث می

بهتری را از خود نشان دهند و این عملکرد به گونه  
ست که عالوه بر به وجود آوردن آرامش در  ای ا

بین کارکنان، آنان را به سمت اهداف سازمان سوق  
های مدیران سازمان  دهد و بسیاری از دغدغهمی

و   کارایی  افزایش  خصوص  در  را  ورزشی  های 
به  بهره توجه  با  داد.  خواهد  سازمان کاهش  وری 

های   سازمان  ماهیت  و  حاضر  پژوهش  نتایج 
ص وزارت ورزش و جوانان که  ورزشی و به خصو

است،   گرفته  قرار  بررسی  مورد  حاضر  مطالعه  در 
می و  پیشنهاد  سالم  ارتباط  برقراری  با  تا  گردد 

حسنة   روابط  ایجاد  و  مشارکت  با  تؤام  و  سازنده 
سازگاری  و  حمایت  جهت  را  شرایط  کاری، 

همچنین روان  نمایند.  فراهم  مناسب  شناختی 
می نپیشنهاد  مشخص  با  تا  وظایف  گردد  مودن 

انتظارات،   نمودن  شفاف  و  سازمان  در  کارکنان 
هایی شناختی؛ ظرفیتضمن بهبود سازگاری روان

در مسیر بهبود کیفیت زندگی کاری را در وزارت  
ورزشی   های  سازمان  دیگر  و  جوانان  و  ورزش 
کشور به عنوان متولیان ورزش کشور ایجاد نمود.  

ی ارائه  در نهایت پیشنهاد می شود در پژوهشی برا
در  کارکنان  کاری  زندگی  کیفیت  بهبود  مدل 

-های ایران بر متغیرهایی همچون مهارتسازمان
مقابله معنوی، های  کار، سالمت  در  معنویت  ای، 

شناختی و ساختاری کارکنان و توانمندسازی روان 
 همچنین سازگاری اجتماعی تأکید شود. 

 

 مالحظات اخالقی
نمونه هتمامی  جهت  در  پژوهش  با های  مکاری 

داشتند. در جهت  را  آمادگی الزم  پژوهش حاضر 
نمونه به  حاضر  پژوهش  این  انجام  پژوهش  های 

اطمینان داده شد که پاسخ آنان نزد محقق محفوظ  
 خواهند ماند.
 حامی مالی 

های گونه کمک مالی از سازماناین پژوهش هیچ
بخش در  مالی  یا  تامین  تجاری  عمومی،  های 

 غیرانتفاعی دریافت نکرد. 
 مشارکت نويسندگان

بخشهای   نگارش  و  اجرا  طراحی،  در  نویسندگان 
 .اندپژوهش مشارکت یکسانی داشته

 تعارض منافع 

منافع  تعارض  مقاله  این  نویسندگان،  اظهار  بنابر 
 .ندارد

 

 تشکر و قدردانی 
از رساله دکتری   کیوان   آقایاین مقاله مستخرج 

اساتید   الهیجانیانتظامی   به راهنمایی و مشاوره 

وسیله از تمام کسانی که ما را  بدین  .نویسنده است
کردند،  یاری  پژوهش  این  دادن  انجام  در 

 . کنیمسپاسگزاری می 
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