
1 
 

 

 در برابر استرس کارکنان با مقاومت  آن و رابطه یحقوقی امنیت  مولفه ی اصلی یکرضایت شغلی به عنوان 

 چکیده

ارتباط بین امنیت حقوقی و مقاومت کارکنان در برابر استرس تحت بررسی و مطالعه می باشد. وجود رضایت شغلی و ضرورت 

گرفته می شود. این فرضیه در پیش است که زمانی کارمندان در یک های مرتبط در میان بیشتر مولفه های موثر در نظر 

سازمان احساس امنیت می کنند که شغل شان فرصتی برای رضایتمندی از نیازهای اولیه فراهم کند. نیازهای برآورده نشده 

ضد استرس را ارائه می که برآورده می شوند یک فاکتور قوی  یمنبعی از استرس و تنش را فراهم می کند. در مقابل نیازهای

دهد. در نتیجه، هرچه درجه ی این رضایت بیشتر باشد تحمل کارمند در برابر استرس بیشتر می شود و متعاقبا سطح باالی 

 امنیت در سازمان را دربر دارد.

 .تحمل در برابر استرسکلمات کلیدی: امنیت حقوقی، رضایت شغلی، نیازها، 

 مقدمه .1

کپارچه ی بهینه سازی ارتباطات شرکت از طریق دستیابی به ثبات سازمانی و حفاظت امنیت حقوقی یک پدیده ی ی

و دیگر فاکتورهای  در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی است. تهدیدهای خارجی شامل اقتصاد منفی، اطالعات

لیل خود احتمال خسارت های مداوم شرکت به امنیت شرکت به دمحیطی است. تهدیدهای داخلی عمدتا بوسیله ی 

کارمندان می باشد. از این چشم انداز امنیت حقوقی بوسیله ی تعداد فاکتورهای مرتبط به پرسنل یک شرکت تعیین 

 روانی، وظیفه شناسی کارکنان، انگیزه، تخصیص کارای وظایف، ارتباطات عاری از تناقض و .... جومی گردد: 

درون خانه ای با ارائه ی انگیزه های نیت حقوقی از طریق آزمایش ارتباط، ایجاد موقعیت هدف مطالعه و بررسی ام

 . 1خاص بود که واکنش های کالمی ناخودآگاه را تحریک می کند

کار  شرکت توسعه ی شرح یک شرکت ایده آل بود بطوریکه مردم حقیقتا دوست داشته باشند در آن،موضوعات کار

داشته باشند )بررسی  "احساس امنیت"در آن  و "یت شغلی به بیشترین حد می رسداز صمیم قلب ، رضا"کنند 

پردازش شد. تجزیه و تحلیل نتایج در  SPSS. داده های بدست آمده با بسته ی E1 ،2010)2اینترنتی، پورتال شهر 

نجام شد. مجموعه ی حاصل )حداقل سه بار( ا آنهاذکرشده برحسب فراوانی ابتدا از طریق رتبه بندی ارتباطات 

معیار ارتباط موضوع تحت بررسی و مطالعه است. آن می تواند برای تعریف میدان معنایی درک امنیت ارتباطات، 

کلیدی است برای آن زاویه هایی از هدف که در اده قرار گیرد. این مجموعه، مورد استفمخاطبین هدف، شرکت با 

 جلوی آگاهی گروه اجتماعی قراردارند.

 

برنامه ی تست ارتباط در تحقیقات روانشناسی زبان، روان شناسی اجتماعی، و روانشناسی معنایی استفاده می شود. امکان  .1

 E.B Perelyginaرایگان تست ارتباط بای بررسی تصویر توسط 

2_ftn2#ftn-http://www.effcon.ru/Liter/as_ex.htm .فراهم شده است 

2. n=252مدیران شرکت های بزرگ و متوسط ، 

http://www.effcon.ru/Liter/as_ex.htm-ftn2#_ftn2
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تشخیص داده شده است که ویژگی های اصلی یک سازمان که در آن یک شخص می تواند ایمن باشد، مطلوبترین و 

ی نفس و درک نفس، بیطرفی و رضایت فاکتورهای متصل به فرهنگ حقوقی،توسعه  "آرمانی"مهمترین معیارهای 

 نوع دوره ی بعد"شغلی هستند. 

از غیرکالسیک عقالنیت درحال شروع به ظهور در نیمه ی دوم قرن بیستم است. علم دوره ی بعد از غیرکالسیک  

است یا به عبارت دیگر سیستم های درحال پردازش تکامل در جهت مطالعه و بررسی سیستم های توسعه ی نفس 

 .[1] "در طول انتقال از یک سطح به سطحی دیگرخود 

 
 . ارتباطات معنایی فراوانی مربوط به شرکت ایده آل بطوریکه کارمند احساس امنیت دارد1جدول 

 

 فراوانی ارتباطات                                                    مطابقت دهنده های معنایی

                                                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 و بیشتر 40          40-30      30-20        20-10             10-1                                                               

 شغل و فرصت توسعه

 

 توانایی مستقل بودن

 

 فهمیدن وظایف و اهداف، دلیل

 

 رضایت شغلی

 

 بیطرفی

 

 ارتباط باز

  

 

آن نیازهایی که می تواند در سطح رضایت شغلی است و طبق اصول  مولفه های کافی امنیت حقوقییکی از بنابراین 

از طریق شرح این ساختار پدیده روشن  "رضایت شغلی"محتوای مفهوم نتیجه ی کار در این شرکت برآوده شود. 

از  F.N Il’yasov [2]. ساختارهای فاکتور رضایت می باشدمی شود. پایه و اساس این ساختارها انگیزه یا نیاز یا 

از موقعیت شغلی؛ رضایت از رضایت ساختار رضایت شامل عناصر زیر پیروی می کند: وضعیت رضایت اجتماعی؛ 

بدون  موقعیت یک شخص در گروه"یی ناپذیر . دیگر مولفان رضایت را به عنوان شاخص جدامعنای کارکردی کار

 از ر انجام شده، ارتباط با همکاران و رضایتعالقه به کا"تلقی می کنند که این لیست را با  "مشکل یا دارای مشکل

توسعه می دهد. همچنین "مدیریت، سطح بلندپروازی در فعالیت های حرفه ای، شرایط کار و رضایت سازمان و ....

پیشنهاد شده که عناصر رضایت را در این گروه ها ترکیب کنیم: جو روانی، شرایط کار و مدیریت کار، مفهوم 

 کارکردی کار.

و تحلیل مفهوم مفاد رضایت مورد قبول در روان شناسی خانگی به ما امکان می دهد تا پنج تعریف را  تجزیه

مفهومی که ما  "رضایت"مفهوم بسیار باریک است که  "رضایت کاری"شناسایی کنیم. با آگاهی از این حقیقت که 

 در همه ی تعاریف شامل می کنیم در یک دسته بندی یکپارچه رخ داده است. 
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،اصول و باورها را درگیر میکند؛ شاخص برآوردهایازها، سلیقه ها، تمایالت، نرضایت شغلی به عنوان نگرش شخصیت )( 1

( رضایت شغلی به عنوان حالت نمایانگر وضعیت احساساتی که توسط نسبت سطح بلندپروازی های یک 2. (نگرش فعالیت

 ه ایدرون خانموقعیت ( رضایت شغلی به عنوان قدردانی، 3 تحقق بخشی آنها بوجود آمده است. واقعیکارمند و پتانسیل های 

( رضایت 4یک شخص در طول فرآیند تولید را منعکس می کند. تجربه ی  تمام محدوده های اثراتمشخص می کند که  را

موقعیت ثابت ، هوشیاری احساساتی و رفتاری یک کارمند برای واکنش به فعالیت کاری به شناختی شغلی به عنوان نگرش 

( رضایت شغلی به عنوان انگیزه: تکامل انگیزه برای رضایت شغلی از عالقه به کار تا عالقه ی 5روشی خاص را تعریف می کند. 

 ناشی می شود.غیرمستقیم به نتایج کار بیان شده بوسیله ی رضایت کاری 

ـــ پدیده ی سیستم  یکپارچه ـــ نتیجه ی افزایش تالش های روان شناسی برای یکی بودن در  "رضایت شغلی"بنابراین،     

واقعیت شرکت در زمینه ی انجام وظیفه ی خاص می باشد. آن به عنوان یک نگرش خاص، وضعیت، قدردانی، زمینه ها، و 

یک سطح از  سازمانی سیستمشغلی می تواند به عنوان اساس پدیده های انگیزه ها حاضر می شود. گذشته از این رضایت 

 ساختاری پیچیده تر خدمت کند. 

 ، %"ایمن/غیرایمن". سطوح رضایت شغلی در سازمان های 2جدول

 "ایمن"گروه کارمندان شرکت  "غیر ایمن"گروه کارمندان شرکت 
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. رضایت شغلی 1

 تصاعدی
1.9 8 12 24 12.5 26 11 16.8 38 15 23 19 8 15 41 

. رضایت شغلی 2

 ثابت
3.1 21 9 18 36 16 26 29.2 22 35 33 40 36 21 15 

. رضایت شغلی 3

 فرد مطیع
22.3 18 33 5 16 10 9 28.4 2 20 12 11 41 19 14 

. نارضایتی شغلی 4

 سازنده
31.4 19 5 13 12.5 18 12 15.5 18 11 12 9 1 12 16 

 14 8 12 9 10 6 8 8.1 8 18 7 13 22 10 33.3 . نارضایتی ثابت5

 15 10 2 12 10 12 12 2 32 12 16 27 19 24 8 . ناضایتی کاذب6

 

باید توجه شود که عناصر ساختاری رضایت شغلی بمجرد تکاملش باید نه تنها به صورت مجزا مورد آزمایش قرار گیرد بلکه 

 2010ردد. بررسی در سال گحتی یکی از آنها که منجر به تحریف نتایج می شود نیز بررسی همچنین باید به پیچیدگی حذف 

در یکی از شرکت هایی که مثال خوبی از این است انجام شد. لیست موارد شامل سواالت درمورد درک نفس حرفه ای )رضایت 
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از موقعیت، ترفیع، توسعه(، مدیریت و کارایی نبود. آنچه که توضیحش با استفاده از داده ها سخت بود جابجا شدن کارمندان 

پاداش های  ازتنها نشان دادند که بعضی از گروه های خاص کارمندان ،بیشتر گروههای پرجمعیت، نتایج بود. در حقیقت 

مهم است که تفاوت های  ،فعالیت کاریاز کاالیی رضایت داشتند. عالوه بر رضایت شغلی کلی و پارامترهای متفاوت رضایت 

شود. باال بودن سطح عمومی رضایت شغلی، بررسی سن  رضایت کارکنان بر طبق سن، جنسیت، موقعیت گروه ها تخمین زده

شناسایی بیشتر گروه های آسیب پذیر )ناراضی( کارمندان را قادر می سازد. ت گروه ها در کنار دسته های مقام، و جنسی

 (.2سروکار داشتن با مشکالتشان می تواند امنیت حقوقی مولد را فراهم نماید )مراجعه به جدول 

که  آنهاست ناگون وابسته است. تنها تجزیه و تحلیل مستقلگوهند که سطح رضایت شغلی به متغیرهای نتایج نشان می د

پیش بینی تمایالت رفتاری کارمندان را فراهم می سازد. بیشتر متغیر ها جنسیت، مقام و تجربه ی کاری، آگاهی آنها از 

فزایش می یابد، و توقعات کارمندان به توانایی های هستند. رضایت با کسب تجربه اوضعیت شرکت و فرآیندهای در جریان 

بوسیله ی سن رضایت  (.333=، ضریب پیرسون0= بعلت تطبیق شرایط کاری نزدیک تر می شود )سطح معناداریشان  بالقوه

ترفیع اندکی کاهش می یابد ولی نظر به چشم انداز حقوق بازنشستگی تثبیت می شود؛ بواسطه ی سرعت نسبتا آهسته ی 

اگرچه این مکانیسم احتماال در سطح آماری معتبر ثابت نشود. مقامات بلندمرتبه بیشتر راضی هستند. حقوقشان بیشتر است، 

 شرایط کاری بهتر است؛ آنها فرصت بیشتری برای تحقق بخشیدن به پتانسیل های خود دارند.

مراه با اثربخشی، هزینه های روانشناسی و ...( عمل به عنوان عنصر اصلی مستقل در رضایت شغلی سالمت اجتماعی حقوقی )ه

بر همه ی آشکارسازی های سازمانی شامل امنیت حقوقی تاثیر می گذارد. بدیهی است رضایت بطور مستقیم با اثربخشی پیوند 

لگوی سازگار را نشان می دهد. متعاقبا ا "غیر ایمن"با شرایط ندارد. در کل نارضایتی یک تعداد زیادی کارمند در سازمان های 

در راستای بین امنیت حقوقی و رضایت شغلی مستقر می شود: به عبارت دیگر همانگونه که قبال اثبات شد، هرچه امنیت 

حقوقی بارورتر باشد سطح باالی رضایت از خود شرکت، شغل، ارتباطات، و مدیریت را دربر دارد. محدوده ی بیطرفی کامال 

 گسترده است.

ان هایی که شغل کارمندان به آنها امکان برآورده سازی نیازهای اولیه شامل رضایت از فعالیت حرفه امنیت حقوقی در سازم

تنش های روانی و  ارضاء نشدهنیازهای  .[3]ای،درک نفس و رشد شغلی، ارتباطات و ... را فراهم می سازد، باالتراست 

خود استرس شغلی به عنوان حس منفی روانی ـ  . به نوبه ی[4]احساساتی را بر می انگیزد و منبع استرس می شود 

احساساتی بصورت نامطلوبی روی امنیت حقوقی با اطمینان و وظیفه شناسی  رو به افول نسبت به شرکت، انگیزه ی پایین تر 

ولیت پذیری فردی، کارایی و تقویت وضعیت اثربخشی هم اغلب با پدیده ی ئکمبود اشتیاق برای مس"و ... تاثیر می گذارد. 

اجتماعی، کمبود سعی و کوشش برای پویایی،  "خود"در این وضعیت اغراق اهمیت ممکن است  <...>اجتنابی در ارتباط است 

 .[5]باورنکردنی به نظر برسد  "نوآوری و دستیابی های اجتماعی و شخصی

به ظرفیت تحمل در برابر  آن کارا بودن. باروری [6]در مقابل، ارضاء نیازهای اساسی یک فاکتور موثر ضد استرس است 

استرس به عنوان یک ویژگی شخصیتی بستگی دارد که تحمل را برای اثر منفی منابع استرس فراهم می آورد. بدین گونه می 

که به نوبه  بیشتر بودهر استرس بیشتر باشد رضایت شغلی و نیازهای وابسته توانیم فرض کنیم که هرچه تحمل کارمند در براب

 ی خود بطور مثبت در فراهم سازی امنیت حقوقی شرکت دارد.

 . شیوه2
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عنوان یکی از  هب آزمایش وابستگی متقابل بین تحمل کارکنان در برابر استرس و رضایت شغلی و نیازهای وابسته هدف تحقیق:

 .عناصر اصلی امنیت حقوقی

ازآنها خواسته شده تا تست تحمل در برابر استرس را کامل کنند وسطح  فرد در نظر گرفته شدند. 150 الگوی ترکیب و شیوه:

 رضایت شغلی شان و نیازهای مرتبط با آن را ارزیابی نمایند. 

 .[6]بکار گرفته شد  تحمل در برابر استرستحمل و مقاومت در برابر مقیاس منبع استرس برای تعیین 

برطبق مدل های نظری شیوه استرس موجب آن پدیده ها و وقایعی می شود که یک شخص مبنی بر تخمین ذهنی شناخت 

 .[7،8]چالش برای منابع شخصیتی دریافت می کند ( 3( خسارت )اخالقی، مادی یا فیزیکی(؛ 2( تهدید؛ 1به عنوان 

 ای استرس می تواند به سه متغیر محدود شود:هاستنتاجی است. به نوبه ی خود تنوع فاکتوربرآورد معین استرس 

 .[9]ه عنوان یک کل ( جهان احاطه کننده ب3یگر افراد؛ ( د2(  خود شخص؛  1

اگر آنها بطور منفی سنجیده شوند، استرس توسعه می یابد و هدف ارزیابی شده به عنوان یک منبع استرس عمل می کند. 

سیستم های خودگردان و خود سازمان به همراه سیستم  ساختاری تجربه ی ذهنی اهمیت کلیدی درمیان دیگر مواردی "

است که در اینجا موقعیت ساختاری و هدف گرای زندگی هرروز انسان به همراه تعیین چشم اندازها و اصول امنیت روانی 

تحمل در برابر ارزیابی دیگر موارد و دنیای اطراف،در مقابل،  .[10]"ه اند، اگر آنها فعال تعریف کنندشخصیت شامل شد

روش بررسی شامل مقیاس های  .صورت می گیرد)بردبار یا مثبت(،  استنتاجی بدون استرسبوسیله ی احترام به نفس  استرس

 زیر است:

ن با تهدید، خسارت ارامترهایی برای احترام به نفس مورد بحث برحسب ارتباطشا: شامل ویژگی ها و پ"خود"مقیاس  .1

 و یا چالش.

رفتار دیگر مردم با در نظر گرفتن تهدید، خاص موضوع برای ارزیابی را : ویژگی ها و پارامترهایی "دیگر افراد"مقیاس  .2

 .درگیر می کند خسارت و یا چالش

برحسب ارامترهایی برای ارزیابی موضوع معین جهان احاطه کننده شامل ویژگی ها و پ: "جهان اطراف"مقیاس  .3

 ارتباطشان با تهدید، خسارت و یا چالش.

 مقیاس جهانی: سطح عمومی تحمل در برابر استرس را منعکس می کند. .0

سطح تحمل بیشتر و کمتری دارند و  یک نتیجه   چه منابعی از استرسدر برابر این شیوه قادر می سازد کشف کنیم  که افراد 

حی شدند تا موارد زیر را سندیت دهند: می کنند. شاخص های کمیتی طرا نباطی سطح تحمل عمومی در برابر استرس را است

 هرچه حاصل جمع بزرگتر باشد سطح تحمل در برابر استرس به منبع متناظر استرس و به طور کلی بیشتر می شود. 

نام  .[6]مطالعه و بررسی شد  ارضاء نیازهای اساسی و اولیهنمایانگر  های مقیاسرضایت شغلی در رقابت با موارد جداگانه ی 

نیازهای اولیه ی تحت نظر برآورده شده اند. هرچه نقاط باالتر آن سرنخی می دهد که آن بررسی می کند که تا چه حدی 

بیشتر است. در موردی که فرد امتیاز کمتری دارد سپس جنبه های زندگی اش و  ارضاء نیازهای اساسی و اولیهباشند سطح 
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نیازهای اولیه به عنوان  از درگیر به عنوان منابع استرس او در نظر گرفته می شود. فقط در مقابل رضایت باال نیازهای اولیه ی

 است: تحت بررسیدر این مطالعه یر رضایت از نیازهای زیک عامل قوی ضد استرس زا و حامی زندگی اش دیده می شود. 

 ؛به صورت کلی رضایت شغلی (1

 موفقیت مالی؛ (2

 مکاران/اشخاص در کار؛ارتباط ها با ه (3

 وضعیت اجتماعی حاصل از موقعیت شغلی؛ (4

 چشم اندازهای زندگی ارائه شده بوسیله ی شغل در یک شرکت. (5

 . نتایج3

 مراجعه کنید.( 3هماهنگی زیربین متغیر های تحت مطالعه شناسایی شد )به جدول 

 . ارتباط بین تحمل در برابر استرس و شاخص رضایت شغلی3ول جد

 برابر  نوع مقیاس استرستحمل در 
   موارد مقیاس ارضاء نیازها

1 2 3 4 5 0 

 0.353 0.423 0.333 0.313 0.07 0.12 "خویش"

 0.443 0.15 0.333 0.373 0.212 0.343 دیگر افراد

 0.343 0.11 0.313 0.383 0.353 0.313 جهان اطراف

 0.473 0.283 0.43 0.443 0.262 0.323 مقیاس عمومی

 

 نتایج عمومی مقیاس ارضاء نیازها -0؛  p≤0.001در  ارتباط مهم -3؛  p≤0.01در  ارتباط مهم -2؛  p≤0.05ارتباط مهم در  -1توجه. 

 

 

 

 بحث و گفتگو .4

های همکاران/دوستان،  ارتباطارتباط است که  همانگونه که از شکل استنباط می شود شخصیت خود فرد با رضایت در

 زندگی را درگیر می کند.وضعیت و چشم انداز 

 مردم اطراف با رضایت جفت شده که وضعیت و چشم انداز زندگی را درگیر می کند. استنتاجی بدون استرس برآورد

 سالمت مالی متصل است. و با رضایت شغلی جهان اطراف استنتاجی بدون استرس برآورد

 ی همکاران/دوستان و وضعیت ارتباط دارد.سطح عمومی تحمل در برابر استرس با رضایت شغلی در کل ارتباط ها
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پیوندی مثبت رضایت  ی تحت مطالعه یدر نهایت، تحمل در برابر استرس و فاکتورهای استرس با سطح عمومی نیازها

 دارد.

. هرچه سطح ارتباط داردکارمند یک شرکت با رضایت شغلی و نیازهای وابسته بنابراین، سطح تحمل در برابر استرس 

باال باشد تحمل آنها در برابر استرس بیشتر است که بطور مطلوب در فراهم کردن امنیت حقوقی شرکت  آنها رضایتمندی

 می کند.

از این نظر ضروری ترین متغیرهای ضد استرس که امنیت شرکت را فراهم می کنند عموما رضایت شغلی، رضایت از 

ی چشم انداهای شغلی زندگی ارائه شده اند. این منطق  ارتباطات کاری، شناخت از جامعه ی حرفه ای هستند و بوسیله

درنظر گرفتن امنیت حقوقی مارا وادار می کند که درمورد تعیین سه قطبی امنیت حقوقی نتیجه بگیریم. از یک طرف آن 

بوسیله ی شرایط شرکت برنامه ریزی شده است که برای کارمندان موقعیت هایی را که منجر به رضایت شغلی شان می 

. از طرفی دیگر آن بوسیله ی منطق درونی خود نیروی انسانی و توسعه ی فرصت ها در چهارچوب آن شود فراهم می کند

 قرار می گیرد. سوم، بوسیله ی وضع کارکنان تعیین می گردد )تحمل آنها در برابر استرس و ...(.
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