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 Purpose: The aim of this study was to provide a structural 

model of self-satisfaction based on job security and knowledge 

system in graduate students. 

Materials and Methods: The research method is descriptive-

correlation based on structural equations. The statistical 

population includes all graduate students of Tehran 

universities in 2019-20 with 8197 students. The sample size 

was estimated based on Cochran's formula and Morgan table 

382 people by stratified random sampling. Data collection 

tools were self-satisfaction questionnaire (Diner et al., 1985), 

job security (Nisi et al., 2000) and knowledge system 

(Newman and Conrad, 2000). The validity of the questionnaire 

was confirmed in terms of form and content by several experts, 

the validity was confirmed by calculating the slope and the 

validity was confirmed by calculating the square root of the 

AVE. The reliability of the questionnaire was obtained 

through Cronbach's alpha for the whole questionnaire of 

0.898. Lisrel and smartpls3 software were used to analyze the 

data. 

Findings: The results showed that job security and knowledge 

system at a rate of 0.223 and 0.232, respectively, have a 

positive and significant effect on self-satisfaction in graduate 

students. 

Conclusion: In addition, job security and knowledge system 

played a mediating role. So that the effect of job security on 

self-satisfaction with the mediating role of the knowledge 

system is 0.31. 
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_________________________________ 
1 Life sat isfact ion 

 مقدمه
 کيفيت زندگی که اندکرده تالش تاریخ طول در همواره ها انسان

 اول مرحله زندگی، در کيفيت بهبود برای بخشند. بهبود را خود

 بهداشتی، امکانات مانند درآمد، آن عينی هایشاخص بر آنان توجه

از  رضایت بنام ذهنی شاخص یک اما (؛0) بود تفریح و آموزشی
 باز کيفيت زندگی تحقيقات در را خود جای مرور به 0زندگی

(. 2) گرفت روانشناسان قرار و شناسان جامعه توجه مورد و کرد
رضایت از زندگی در بين دانشجویان نيز پایين است، به طوری که 

 7238سجودی و همکارانش در تحقيق خود در دانشگاه اشاره کردند، 
ایت متوسط و کمی از زندگی داشتند و درصد از پاسخگویان رض

 (. در9درصد از آن ها از زندگی خود راضی بودند ) 9832تنها 

 در را زندگی از رضایت عمدتا   شناسی جامعه رویکردهای

 دیدگاه این طبق .کند می بررسی شخصيت و نظام جامعه تعامالت

 انسان فردی نيازهای بتوانند پاسخگوی نظام چهار که درصورتی

 با نظام اقتصادی .سازد فراهم را زندگی از رضایت تواند می باشد

 آسایش احساس و سالمت افراد معيشتی نيازهای کردن فراهم

 با اجتماعی نظام عدالت، و امنيت نياز تأمين با نظام سياسی مادی،

 نظام در نهایت و تحرك اجتماعی ایجاد و ها نابرابری کاهش

 فردی، رضایت هویت ایجاد و نفس عزت حس تأمين با فرهنگی

 و مطالعات (. برآیند0آورد ) می ارمغان به را افراد خشنودی و
 رفتار و یادگيری که ميدهد نشان پژوهشگر زیسته تجربه

 خود همساالن ميان راضی دانشجویان و بوده راضی بهتر دانشجوی

 درواقع، ترند.فعال دانشجویان راضی کنند،می ایجاد مثبت انرژی

 بعدازآن، و تحصيل دوران در بيشتری احتمال با فعال دانشجوی

 آینده در دانشجویان جایگاه و نقش به توجه با بود. موفق خواهد

 تحصيلی زندگی و تحصيل مناسب برای بستر و زمينه ایجاد جامعه،

 در ایران داشت. خواهد دنبال به را جامعه بالندگی و توسعه آنها،

 آموزش و دانشگاه پيرامونی هاینظام جهان، کشورهای اغلب و

 به پيشرفت هایفرصت و تسهيالت، خدمات ارائه در عالی،

 این ناکارآمدی، ندارند. مناسبی عملکرد و کارکرد دانشجویان،

 از نارضایتی ایجاد ضمن و کرده ایجاد دانشجویان برای مسائلی

 را دانشجویان پذیریجامعه و یادگيری تحصيلی، فرایند زندگی
(، در پژوهشی تحت عنوان 7و همکاران ) 2تاث .(5کند )می مختل

کننده اجتماعی بر تناسب فرد با شغل و رضایت تأثير عوامل تعيين
از زندگی در دو زمينه کاری دانشی متفاوت دریافتند که رابطه بين 

شغل و رضایت از زندگی برای کارکنان دانش سنتی -تناسب فرد
تر رای کارکنان دانش سنتی مهمتر است، و مشارکت سازمان بقوی

است، در حالی که سهولت استفاده از فناوری برای کارشناسان 
یافته های ما نشان می دهد که  .تر استفرم کار دیجيتال مهمپلت

 شغل بسته به زمينه کار دانش-تفاوت هایی در پيشایند تناسب فرد
 وجود دارد.

را به خود مشغول  امنيت شغلی از جمله مسائلی است که دانشجویان
می کند و بخشی از انرژی روانی و فکری سازمان و دانشگاه ها 
صرف این مسئله می شود. در صورتی که دانش آموختگان از این 

2 Toth 
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بابت به سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دست یابند، با فراغ بال توان 
و انرژی فکری و جسمی خود را اختيار سازمان قرار می دهند و 

کمتر دچار تنش های انسانی می گردد، از این رو موضوع  سازمان نيز
امنيت شغلی برای دانشگاه ها و سازمان ها مهم تلقی شده و به عنوان 
یک پدیده ذهنی تعریف می شود، یعنی احساس و ادراك فرد امنيت 
شغلی را برای او رقم می زند. گاهی ممکن است در محيط کاری 

باشد اما فرد احساس خطر کند یا عوامل تهدید کننده وجود نداشته 
عوامل تهدید کننده ای وجود داشته باشد ولی فرد احساس خطر نکند 

(. از این رو سازمان ها در تالش اند با افزایش امنيت شغلی و تامين 8)
نيازهای کارکنان به آن بازدهی الزم برسند. ادراك امنيت شغلی باال 

ی کناره گيرانه، هم توسط کارکنان تاثير چشم گيری بر نيت ها
بنابراین امنيت فراگيرترین و (. 1چون قصد ترك شغل دارد )

ترین نياز بشر بوده است یکی از مسائل و مباحث در زمينه دائمی
توسعه اقتصادی و اجتماعی در جهان امروز، نبود چارچوب و الگوی 
نظری جامع و بهينه برای افزایش اشتغال، عدالت و امنيت اجتماعی 

های جامعه و برنامه ستای تحليل، تبيين و شناخت واقعيتدر را
ها و نيازهای جامعه انسانی است. این ریزی برای دستيابی به هدف

نياز و ضرورت، در دهه های اخير در کشورهای رو به توسعه به 
گونه یک معضل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی نمودار گشته 

پيشنهادی کشورهای توسعه  است؛ زیرا چارچوب و الگوی توسعه
 _های اخير نه تنها راهگشای مشکل توسعه اقتصادییافته در دهه

های نامطلوبی برای اجتماعی این کشورها نبوده است بلکه زمينه
اجتماعی فراهم ساخته و کمبود اشتغال و ضعف  _توسعه اقتصادی

 یامنيت داخلی و نبود عدالت اجتماعی و اقتصادی بازتاب این الگوها
(، در پژوهشی تحت 01) 0رین و وادنسجو (.9پيشنهادی بوده است )

عنوان رابطه امنيت اجتماعی و شغلی دریافتند که ترتيبات نهادی 
برای توزیع حمایت اجتماعی در برابر خطر از دست دادن درآمد و 
ناکافی درآمد در جوامع صنعتی بالغ در حال تغيير است. این نشانه 
یک توسعه جدید بزرگ برای تکامل قرارداد بين نسلی است. رفاه 
بيش از آنچه دولت فراهم می کند وجود دارد و حذف رفاه شغلی 
مبتنی بر اشتغال از سيستم حسابداری کل هزینه های رفاهی منجر به 
انحراف در درك کشورهای عقب مانده و پيشرو دولت رفاه می 
شود. چشم انداز بلندمدت مسکن مورد نياز است زیرا درك سياست 

ساله را از ورود به بازار  01تا  91ی بازنشستگی باید حداقل افق زمان
کار در زمانی که یک جوان کار می کرد تا خروج از کار در آخرین 

کند مرحله شغلی در نظر بگيرد. ادبيات بحران دولت رفاه فرض می
که دولت در یک بحران مشروعيت گرفتار شده است که توانایی 

 بدون تضعيفپذیر با محيط متغير خود آن را برای انطباق انعطاف
 کند.اختيارات دموکراتيک آن مهار می

یکی دیگر از متغيرهای مرتبط با رضایت از خود، نظام دانایی در 
د و کناز مفهوم اپيستمه یا نظام دانایی استفاده می 2افراد است. فوکو

اندیشيم. به نظام دانایی هر دوران نظمی است که بر اساس آن می
بطی است که در عصر خاص، وحدت عبارتی، اپيستمه مجموعه روا

_________________________________ 
1 Rein & Wadensjö 

2 Michel Foucault 

بخش کنشهای گفتمانی است. به تعبيری دیگر، منظومه ای از 
آید  مناسبات حاکم بر یک دوره، که دانشها از دل آن بيرون می

(. بر این اساس، نهاد دانشگاه، یکی از ابزار خلق و بازسازی نظام 00)
رد و کاربدانایی افراد در نظر گرفته شود. خلق دانش، تسهيم دانش 

(. با اندکی تامل در 02شود )دانش سه بعد نظام دانایی محسوب می
یابيم تحقق آنها مستلزم اشتغال در ابعاد سه گانه نظام دانایی در می

جامعه است. امنيت شغلی از جمله مسائلی است که ذهن افراد را به 
کند و بخشی از انرژی روانی و فکری سازمان صرف خود مشغول می

شود. درصورتيکه کارکنان از این بابت به سطح مطلوبی سئله میاین م
از آسودگی خاطر دست یابند، با فراغ بال توان و انرژی فکری و 

دهند و سازمان نيز کمتر جسمی خود را در اختيار سازمان قرار می
( انجام 00) 9(. پژوهشی که ماتسلر09شود )دچار تنشهای انسانی می
ت که ایجاد فضای امن بين فردی در سازمان داد موید این مطلب اس

ها و تقویت این روحيه در ميان کارکنان فرایند نظام دانایی را تسهيل 
می نماید. همچنين این عوامل تاثير دو سویه ای نسبت به هم دارند، 
زیرا نظام دانایی به نوبه خود فضای امن را بين کارکنان تقویت 

ین اهداف متغير امنيت شغلی نيز خواهد نمود. بی شک برای نيل به ا
از عوامل اصلی به شمار می آید. لذا در این پژوهش به بررسی ارائه 
مدل ساختاری رضایت از خود بر اساس امنيت شغلی و نظام دانایی 

 در دانش آموختگان تحصيالت تکميلی پرداخته شد.

 
 مواد و روش  ها

 تحقيقات قالب در که است کمی تحقيقات زمره از پژوهش این

 است؛ کاربردی تحقيقی نظر هدف، از گيرد،می صورت استقرایی

 تحصيالت دانشجویان ميان در متغيرها روابط بررسی به زیرا

 ارائه و روابط تبيين جهت در و پرداخته تهران( تکميلی )دانشگاه

 باشد.می افراد در ميان خود از رضایت ارتقاء جهت در پيشنهاد

 تحقيق است. همبستگی و توصيفی نوع از تحقيق روش نظر از

 آن قصد که شودمی اطالق هاییپژوهش و به مطالعات همبستگی

 روابط استفاده از طریق از روابط ساختن روشن یا کشف ها

استفاده  همبستگی از هافرضيه آزمون برای و است. همبستگی
امنيت  خود، از رضایت بين همبستگی بررسی آن هدف و شودمی

 .است تکميلی تحصيالت آموختگان دانش در دانایی نظام و شغلی
جامعۀ آماری این پژوهش، شامل تمام دانشجویان/ دانش آموختگان 

به  0991-99تحصيالت تکميلی دانشگاه های شهر تهران در سال 
بود. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و فرمول  1098تعداد 

عنوان نفر به 912ای، بقهگيری طکوکران در ابتدا از طریق نمونه
 که جایی ان ذکر است که ازآزمودنی انتخاب شد. الزم به

 التحصيالن فارغ و دانشجویان اختيار در آنالین بصورت پرسشنامه

 دادند پاسخ پرسشنامه این به عنوان به نفر 811 تعداد قرار گرفت

شد.  نمونه استفاده تمام از راهنما استاد دید صالح به توجه با که
 در این پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد:

3 Matsler 
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 0011 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

مقياس رضایت از خود داینر و همکاران: مقياس رضایت از خود 
گزاره که مولفه شناختی  5توسط داینر و همکاران  تهيه و از 

بهزیستی فاعلی را اندازه گيری می کند تشکيل شده است. آزمودنی 
رت از کامال به هر گویه ی آن روی مقياس هفت درجه ای ليک

 5مخالفم تا کامال موافقم پاسخ می دهد. دامنه ی نمرات این مقياس 
می باشد. آزمودنی ها اظهار می دارند که برای مثال چقدر از  95تا 

زندگی خود راضی اند و یا چقدر به خود آرمانی آنها نزدیک تر 
است. در نسخه اصلی پرسشنامه پایایی پرسشنامه به روش آزمون 

/. به دست آمد 18/. و پایایی به روش آلفای کرونباخ 12ن بازآزمو
. در نمونه ایرانی اعتبار مقياس رضایت از خود با استفاده از روش 

/. به دست آمده و روایی 79/. و با روش بازآزمایی 19آلفای کرونباخ 
سازه این پرسشنامه از دو پرسش نامه دیگر مناسب گزارش شده 

همکاران  پایایی این پرسشنامه با روش  است . در مطالعه تقربی و
/. به دست آمد. 115/. و با روش آلفای کرونباخ 91آزمون بازآزمون 

 29پرسشنامه امنيت شغلی نيسی و همکاران : این پرسشنامه دارای 
گویه بوده که توسط نيسی و همکاران  تهيه شده و هدف آن بررسی 

ر شغل، جابجایی کمت ميزان امنيت شغلی از ابعاد مختلف )تمرکز بر
در شغل، انتخاب شغل مناسب، رضایت شغلی، رضایت اقتصادی، 
عاطفی بودن محيط کار، احساس آرامش در کار، وابستگی به 
سازمان، دفاع از سازمان( می باشد. طيف پاسخدهی آن از نوع 

درجه ای می باشد. این پرسشنامه در ابتدا توسط کمالی   5ليکرت 
گرفت و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ تایيد مورد استفاده قرار 

گردید. هم چنين توسط نيسی نيز مورد استفاده قرار گرفت که 

ضریب روایی آن از طریق همبسته کردن نمره کل آزمون با سوال 
به دست آمد، ضریب پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ  99/1کلی 
 و کنراد: نظام دانایی به دست آمد. پرسشنامه نظام دانایی نيومن 91/1

 20طراحی شده است دارای  2111توسط نيومن و کنراد در سال 
مولفه خلق دانش، تسهيم دانش، کاربرد دانش و ذخيره  0سوال و 

دانش است. سواالت پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزینه ای ليکرت 
 ییوار نييتع یبرا)کامال موافقم تا کامال مخالفم( طراحی شده است. 

سازه بهره گرفته شده است و لذا، بر  ییاز روا نظام داناییشنامه پرس
 لينوناکا از تحل هیدانش در نظر تیریمد یاصل یسازه ها یمبنا
 بیضر. )متعامد( استفاده شده است ماکسیبا چرخش وار یعامل
برابر  کرونباخ یمحاسبه آلفا جهيدر نت نظام داناییپرسشنامه  ییایپا
شنامه پرس ییایپا بیضر  یباشد و به استناد گزارش عباس یم %11با 

  .باشد یم % 81کرونباخ  یبا استفاده از روش آلفا زين نظام دانایی
ها از آمده از اجرای پرسشنامهدستوتحليل اطالعات بهتجزیه 

انجام شد.  smartpls3و  Spss-V23 ،lisrelافزار طریق نرم
ی پژوهش از مدلسازی معادالت هاهيفرضهمچنين به منظور آزمون 

 ساختاری استفاده شد.
 

 یافته ها
های های مرکزی و پراکندگی مربوط به مولفه، شاخص0در جدول 

نمایش داده شده « رضایت از خود، امنيت شغلی و نظام دانایی»متغير 
 است.

 

 های آماری متغيرهای پژوهش. مشخصه0جدول 
 کشيدگی چولگی بيشينه کمينه انحراف استاندارد ميانگين 

 -13900 13917 5 0 0320 2385 خود ميانگين کل رضایت از

 13990 13998 5 0 0329 2379 تمرکز بر شغل

 13955 13129 5 0 0309 2359 جابجایی کمتر در شغل

 -13088 03590 5 0 1318 9311 انتخاب شغل مناسب

 13090 13105 5 0 0301 9309 رضایت شغلی

 13981 -13577 5 0 0320 9321 رضایت اقتصادی

 -13790 -13050 5 0 0318 9328 محيط کارعاطفی بودن 

 13997 13997 5 0 0301 2399 احساس آرامش در کار

 -13200 13900 5 0 0312 9300 وابستگی به سازمان

 13221 13088 5 0 0300 2385 دفاع از سازمان

 13970 13708 5 0 0301 9319 امنيت شغلی

 -13011 13509 5 0 13917 2309 خلق دانش

 13191 13789 5 0 1399 2309 دانشتسهيم 

 13988 13052 5 0 0300 9310 بکارگيری دانش

 -13900 13979 5 0 0311 2397 ذخيره دانش

 -13298 13510 5 0 0312 2309 ميانگين کل نظام دانایی

 از»دهد باالترین ميانگين مربوط به نشان می 0اطالعات جدول 

(؛ این در حالی است که ميانگين 9320باشد )می« ام راضی ام زندگی
 تقریبا باشم، داشته دوباره زندگی توانستم می اگر»ها در آزمودنی

اند کمترین ميانگين را بدست آورده« دادم نمی تغيير را چيز هيچ
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 2385ها نيز آزمودنی« رضایت از خود»(. ميانگين کل 2322)
باشد می «وابستگی به سازمان»ن مربوط به باشد. باالترین ميانگيمی
جابجایی »ها در (؛ این در حالی است که ميانگين آزمودنی9300)

(. ميانگين 2359اند )کمترین ميانگين را بدست آورده« کمتر در شغل
باشد. باالترین ميانگين می 9319ها نيز آزمودنی« امنيت شغلی»کل 

(؛ این در حالی است که 9310باشد )می« بکارگيری دانش»مربوط به 
کمترین ميانگين را بدست « تسهيم دانش»ها در ميانگين آزمودنی

 2309ها نيز آزمودنی« نظام دانایی»(. ميانگين کل 2309اند )آورده
 باشد..می

های برازش آورده ترین شاخصترین و متداولدر جدول زیر، مهم
تقریبا  تمامی  شود،می گونه که در جدول دیدهشده است. همان

ها کفایت آماری دارند. بنابراین، با اطمينان بسيار باالیی شاخص
ها به برازش کامل دست توان دریافت محقق در مورد این شاخصمی

 یافته است.

 

 های برازش مهم مدل ترسيمیای از شاخص. گزیده2جدول 

 برازش قابل قبول مقدار اختصار نام شاخص شاخص

 های برازش مطلقشاخص
  811321 - سطح تحت  پوشش )کای اسکوئر(

 139بزرگتر از  GFI 1391 شاخص نيکویی برازش

 های برازش تطبيقیشاخص
 139بزرگتر از  AGFI 1390 شاخص نيکویی برازش اصالح شده

 139بزرگتر از  CFI 1390 شاخص برازش تطبيقی

 130کمتر از  RMSEA 13199 ریشه ميانگين مربعات خطای برآورد های برازش مقتصدشاخص

ی شوند. دستهدر این نمودار اعداد و یا ضرایب به دو دسته تقسيم می
گيری هستند که روابط بين اول تحت عنوان معادالت اندازه

باشند. این می)دایره( و متغيرهای آشکار )مستطيل(  متغيرهای پنهان
ی دوم معادالت گویند. دسته 0معادالت را اصطالحا  بارهای عاملی

اشند بساختاری هستند که روابط بين متغيرهای پنهان و آشکار می
شوند. به این ضرایب اصطالحا  ها استفاده میو برای آزمون فرضيه

شود با توجه به مدل در حالت تخمين گفته می 2ضرایب مسير

توان بارهای عاملی و ضرایب مسير را برآورد کرد. بر ضرایب می
ترین بار عاملی را داشته باشد، اساس بارهای عاملی، شاخصی که بيش

گيری متغير مربوطه سهم بيشتری دارد و شاخصی که در اندازه
تری داشته باشد سهم کمتری در اندازه گيری سازه ضرایب کوچک
ومی پژوهش در حالت تخمين ، مدل مفه0کند. شکل مربوطه ایفا می

 دهد.ها نشان میضرایب استاندارد سازه

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش در حالت تخمين ضرایب استاندارد0شکل 

_________________________________ 
1- Loading factor 2 -Path coefficient 
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 . مدل مفهومی پژوهش در حالت معناداری ضرایب2شکل 

 خالصه ای از نتایج مدل مفهومی قابل مشاهده می باشد: 9در جدول 

 

 . خالصه ای از نتایج آزمون مدل مفهومی پژوهش9جدول 
 نتيجه ضریب معناداری ضرایب استاندارد ارتباط متغيرها

 پذیرش 23789 13229 رضایت از خودامنيت شغلی

 پذیرش 93079 13292 رضایت از خودنظام دانایی

برای بررسی ميزان تأثير مستقيم و غيرمستقيم متغيرهای مستقل بر 
وابسته الزم است تا اثرات کل، مستقيم و غير مستقيم برای متغير 

قابل مشاهده  0زای مدل ارائه شود که این اثرات در جدول درون
 است.

 

 . تفکيک اثرات، مستقيم، غير مستقيم و کل در مدل پژوهش0جدول 

 متغير مستقل متغير وابسته
 اثر

 کل غير مستقيم مستقيم

 1329 ---- 1329 عدالت اجتماعی نظام دانایی

 1321 ----- 1321 نظام دانایی رضایت از خود

 1329= 1310+1325 1310= 1321*1329 1325 عدالت اجتماعی خودرضایت از 

 1372 ---- 1372 امنيت شغلی نظام دانایی

 1321 ----- 1321 نظام دانایی رضایت از خود

 1390= 1302+1309 1302= 1321*1372 1309 امنيت شغلی رضایت از خود

عدالت اجتماعی قابل مشاهده است، تاثير  0طور که در جدول همان
است.  1329به ميزان  بر رضایت از خود با نقش ميانجی نظام دانایی

 امنيت شغلی بر رضایت از خود با نقش ميانجی نظام داناییو تاثير 
 .است 1390به ميزان 
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 نتیجه گیری
بر ارائه مدل ساختاری رضایت از خود پژوهش حاضر با هدف 

اساس امنيت شغلی و نظام دانایی در دانش آموختگان تحصيالت 
بين رضایت از خود و امنيت شغلی انجام شد. نتایج نشان داد  تکميلی

در ميان دانش آموختگان تحصيالت تکميلی رابطه معنادار وجود 
ی امنيت شغل، همبستگی مثبت با رضایت از خود، نشان داد که دارد

 معناداری رابطه رضایت از خودو نيت شغلی امبين  دارد. بنابراین

امنيت شغلی به  که دانش آموختگانی که معنا این دارد. به وجود
 باالیی سطح ميزان رضایت از خود نيز در تر اهميت بدهند،بيش

امنيت بر تأثير  مبنی گرپژوهش فرضيه دیگر عبارتی دارد. به قرار
دانشجویان و فارغ دانش آموختگان/ بر رضایت از خود در شغلی 

 التحصيالن مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های تهران
و رضایت امنيت شغلی رابطه  یعنی فرضيه این شود. یافتهمی تأیيد

دستغيب و مرادی از جمله  دیگر گرانپژوهش هاییافته از خود با
(، ازگان 08(، افراسيابی و همکاران )07(، رضا اردبيلی و بنيسی )05)
(، 2121(، تاسدمير )09(، نجم الدین و همکاران )01همکاران ) و

(، سو و 2108و همکاران ) واکفيلد(، 2121کليک و همکاران )
 اینکه به توجه همسو است. با  (2109پریری )( و 2101همکاران )

 دارد، خوانیهم پژوهش های پيشينهیافته با حاضر پژوهش نتایج

 بوده برخوردار و محکمی قوی تئوری پشتوانه از که گفت توانمی

است.  استوار اتکایی قابل نظری مبانی اساس بر آن هایفرضيه و
در بين  امنيت شغلی شودمستفاد می پژوهش نتایج از که گونههمان

باعث افزایش رضایت از خود در بين آنها شود.  توانددانشجویان می
 شغلی رابطهبين هویت یابی، رضایت از خود و امنيت  بنابراین

دانش آموختگانی که به هویت  که معنا این دارد. به وجود معناداری
یابی اهميت می دهند به همان ميزان رضایت از خود و امنيت شغلی 

 فرضيه دیگر عبارتی نيز برایشان اولویت داشته و مهم است. به

بر تأثير هویت یابی بر رضایت از خود با نقش  مبنی گرپژوهش
در دانش آموختگان/ دانشجویان و فارغ  شغلی ميانجی امنيت

 التحصيالن مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های تهران
تأثير هویت یابی بر رضایت از  یعنی فرضيه این شود. یافتهمی تأیيد

از  دیگر گرانپژوهش هاییافته خود با نقش ميانجی امنيت شغلی با
 توجه همسو است. با دستغيب و مرادی، وحيدی و همکارانجمله 

 خوانیهم پژوهش های پيشينهیافته با حاضر پژوهش نتایج اینکه به

 برخوردار و محکمی قوی تئوری پشتوانه از که گفت توانمی دارد،

 استوار اتکایی قابل نظری مبانی اساس بر آن هایفرضيه و بوده

شود هویت یابی مستفاد می پژوهش نتایج از که گونهاست. همان
امنيت شغلی باعث افزایش رابطه رضایت از خود  تواند از طریق می

توان از نظریه برخی در دانشجویان شود. در این خصوص می
وحيدی و همکاران در پژوهشی دریافتند پژوهشگران سود جست. 

که بين هویت سازمانی با توانمندسازی کارکنان رابطه معناداری 
رکز بر شغل، جابجایی کمتر وجود دارد، بين ابعاد امنيت شغلی )تم

در شغل، انتخاب شغل مناسب، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، دفاع 
از سازمان( با توانمندسازی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، مولفه 
های امنيت شغلی)تمرکز بر شغل، جابجایی کمتر در شغل، انتخاب 

می شغل مناسب، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، دفاع از سازمان( 

تواند توانمندسازی را پيش بينی کند و همچنين نتایج حاکی از نقش 
واسطه ای بعدهای رضایت شغلی، احساس آرامش و تعهد سازمانی 

 بين متغيرهای هویت سازمانی و توانمندسازی می باشد.
همچنين نتایج نشان داد بين رضایت از خود و نظام دانایی در ميان 

ی رابطه معنادار وجود دارد، نشان دانش آموختگان تحصيالت تکميل
 داد که رضایت از خود، همبستگی مثبت با نظام دانایی دارد. بنابراین

 دارد. به وجود معناداری بين نظام دانایی و رضایت از خود رابطه

تر اهميت به نظام دانایی بيش که دانش آموختگانی که معنا این
 دارد. به قرار باالیی سطح ميزان رضایت از خود نيز در بدهند،

بر تأثير نظام دانایی بر رضایت  مبنی گرپژوهش فرضيه دیگر عبارتی
از خود در دانش آموختگان/ دانشجویان و فارغ التحصيالن مقطع 

 شود. یافتهمی کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های تهران تأیيد

 هاییافته رابطه نظام دانایی و رضایت از خود با یعنی فرضيه این

 حاضر پژوهش نتایج اینکه به توجه همسو است. با گرانپژوهش

 از که گفت توانمی دارد، خوانیهم پژوهش های پيشينهیافته با

 بر آن هایفرضيه و بوده برخوردار و محکمی قوی تئوری پشتوانه

 نتایج از که گونهاست. همان استوار اتکایی قابل نظری مبانی اساس

باعث  تواندنظام دانایی در بين دانشجویان می شودمستفاد می پژوهش
بين عدالت  بنابراین افزایش رضایت از خود در بين آنها شود.

دارد.  وجود معناداری رابطه اجتماعی، نظام دانایی و امنيت شغلی
دانش آموختگانی که به امنيت شغلی اهميت می  که معنا این به

عدالت اجتماعی نيز برایشان دهند به همان ميزان نظام دانایی و 
 مبنی گرپژوهش فرضيه دیگر عبارتی اولویت داشته و مهم است. به

بر تأثير عدالت اجتماعی بر نظام دانایی با نقش ميانجی امنيت شغلی 
در دانش آموختگان/ دانشجویان و فارغ التحصيالن مقطع کارشناسی 

 فرضيه این هشود. یافتمی تأیيد های تهرانارشد و دکتری دانشگاه

تأثير عدالت اجتماعی بر نظام دانایی با نقش ميانجی امنيت  یعنی
دوالنی و همکاران از جمله  دیگر گرانپژوهش هاییافته شغلی با

یافته با حاضر پژوهش نتایج اینکه به توجه همسو است. با(،  21)
 پشتوانه از که گفت توانمی دارد، خوانیهم پژوهش های پيشينه

 اساس بر آن هایفرضيه و بوده برخوردار و محکمی قوی تئوری

 نتایج از که گونهاست. همان استوار اتکایی قابل نظری مبانی

امنيت  تواند از طریقعدالت اجتماعی می شودمستفاد می پژوهش
شغلی باعث افزایش رابطه نظام دانایی در دانشجویان شود. در این 

دوالنی و ران سود جست. توان از نظریه برخی پژوهشگخصوص می
همکاران، در پژوهشی دریافتند که بين امنيت شغلی و رفتار اشتراك 

داری وجود دارد. همچنين بين امنيت شغلی دانش رابطه مثبت و معنی
داری وجود دارد. بين رفتار و فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و معنی

وجود داری اشتراك دانش و فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و معنی
دار شدن اثر مستقيم امنيت شغلی بر دارد. همچنين با توجه به معنی

رفتار اشتراك دانش به واسطه حضور متغير فرهنگ سازمانی، 
توان نتيجه گرفت بين امنيت شغلی، اشتراك دانش و فرهنگ می

 داری وجود دارد.سازمانی رابطه معنی
يير است و آنچه تغبنابراین مهمترین ویژگی در جهان رقابتی تغيير 

ها با تکيه بر افراد سازمان به نخواهد کرد خود تغيير است، سازمان
ها را به درك، فهم و ارائه عنوان مهمترین سرمایه سازمان، آن
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  و همکاران                 پورملک یمحمد مهد  515

 0011 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ها در پيشبرد مقاصد های جدید و استفاده علمی از آنها و ایدهدانسته
زمانی به سازمان تشویق کنند، این امر نيازمند ایجاد فرهنگ سا

دهی به رفتار ها و جهتعنوان عامل تشکيل دهنده شخصيت سازمان
 کارکنان رفتار بر تواندمی سازمانی درون باشد. شرایطکارکنان می

دانش  اشتراك رفتار وجود که این به توجه با باشد. تأثيرگذار
 آوردمی وجود به را سازمان کارکنان بين افزاییهم و تعامل نوعی

 باعث شغلی( )مانند امنيت مطلوب سازمانی جو و شرایط ایجاد

احساس عدالت  .بود سازمان خواهد عملکرد بهبود و افزایش
ترین ارکان بهبود احساس امنيت اجتماعی از طریق اجتماعی از مهم
های دسترسی به منابع، حکمروایی خوب، رفاه تقویت مولفه

ای هنبود تبعيضاقتصادی، عدالت اقتصادی، رشد شخصيت فردی، 
اجتماعی و دسترسی به خدمات اجتماعی، ميزان رضایتمندی و ميزان 

 مشارکت اجتماعی و غيره است.

 در معاصر، جوامع هایدغدغه مهمترین از ناامنی احساس

 به این، بر عالوه است. یافته توسعه و توسعه حال در کشورهای

 مقوله شناختیهستی لحاظ به نظران، صاحب برخی از عقيده

 در اجتماعی امنيت مقوله به نسبت اجتماعی امنيت احساس

 امنيت وجود عليرغم که این خاطر به دارد قرار تریرفيع جایگاه

 درآنها اجتماعی امنيت احساس نبود انسانی جوامع از بسياری در

 نشان مدارك و بررسی اسناد شود.می رویت و مشاهده همچنان

 برابری برقراری به تنها اجتماعی عدالت امروزه که دهدمی

 و نژادی، قومی هایتفاوت بلکه ندارد، اشاره طبقاتی و اقتصادی
 بر دهند.می تشکيل را آن به مربوط مسائل از بخشی نيز جنسيتی

سازگاری  و گراییچند فرهنگ با اجتماعی عدالت اساس، همين
 حالتی چنين در است. همراه پاسخگویی و گروهی و فردی حقوق

 ایگونه به شد؛ خواهد محقق نيز امنيت اجتماعی، عدالت تأمين با

 در توانندمی آنها جامعه، محروم هایبخش شدن با توانمند که

 را خود نيازهای داشته، مشارکت سياسی و اجتماعی سطوح تمام
 حق و توانمندی حوزة گسترش با شرایطی، در چنين کنند. بيان

 تأمين رهگذر از را عدالت انداز چشم توانمی افراد، انتخاب

 به منجر سازمان در شغلی امنيت کرد. وجود تأمين جامعه امنيت

 بيشتر وریبهره طورکلی به و سازمانی شغلی، تعهد رضایت افزایش

 باشند، سازمان داشته در بيشتری امنيت هرچه افراد گردید، خواهد

 خواهند خود شکل بهترین به امور انجام به قادر باالتری ميزان به

 خود شغل انتخاب در که صحيحی انتخاب معموال با افراد این شد،

 دفاع سازمان خود از و کنندمی تجربه را باالتری تعهد اند،داشته

 .دانندمی خود از جزئی را و آن کرده
تنها از ابزار از جمله محدودیت های پژوهش حاضر این بود که 

دیگری مانند مشاهده،  پرسشنامه استفاده است و از ابزارهای
مصاحبه و ... استفاده نشده است همچنين در این پژوهش از روش 
کيفی برای بررسی مؤلفه های پژوهش استفاده نشده است. پيشنهاد 

گردد از روش پژوهش کيفی دلفی و ... برای این پژوهش استفاده می
یک  ایجاد موجبات نيز شغلی امنيت خود که آنجایی از شود.
 بنابراین باشد،می هاسازمان کارکنان در بهينه وظایف انجام فضای

 وصيهها تسرپرستان تحصيالت تکميلی دانشگاه و محترم مدیران به

 یک سمت به را خود سرپرستی تحت هایسازمان تا شودمی

 به روانی نظر از را خود و کارکنان هدایت مطلوب باز و محيط

آنان  در باالیی شغلی امنيت احساس تا نمایند غنی و بارور قدری
 هایها و کنفراسآید. پيشنهاد می گردد با برگزاری همایش بوجود

علمی و فراخوان تحقيقات در جهت ارتقاء بکارگيری دانش و ایجاد 
 مزیت رقابتی بهره برداری الزم صورت گيرد.
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