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Abstract 

The purpose of this study was to determine the relationship between depression and anxiety of 

employees with job security and life satisfaction of Tehran crisis prevention and management 

staff. A descriptive type (correlation) is used. The statistical population of this study consisted 

of all senior staff and managers of crisis management organization, 150 of whom were tested 

in spring 1398. The sample was 108 individuals using Cochran formula. Data gathering tools 

were Beck Anxiety Inventory, Beck Depression Inventory, Nice et al. Occupational Safety 

Questionnaire and the Diener et al. Life Satisfaction Scale (SWLS). Finally, the data were 

analyzed using SPSS software and Pearson statistical test and regression analysis. The results 

showed that all hypotheses with significance level greater than 0.95 were confirmed. That is, 

there is a significant relationship between depression and anxiety of staff with job security 

and life satisfaction indices in the staff of crisis prevention and management organization in 

Tehran with error level less than 0.05. 
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 چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تعیین ارتباط بین افسردگی و اضطراب کارکنان با شاخص های امنیت شغلی و رضایت از زندگی کارکنان سازمان 
از روش پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران می باشد.به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی است و برای اجرای آن 

باشد  توصیفی از نوع )همبستگی( استفاده شده است . جامعه آماری این پژوهش، تمام کارمندان ارشد و مدیران سازمان مدیریت بحران می
ر نفر بدست آمده است. ابزا 933مورد آزمون قرار گرفتند و با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه  9813نفر و در بهار  953که تعداد آنها 

جمع آوری اطالعات پرسشنامه اضطراب بک، پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه امنیت شغلی نیسی و همکاران و پرسشنامه استاندارد 
تایید گردید .  3915می باشد.نتایج پژوهش نشان داد تمام فرضیات با سطح معناداری باالتر از ( SWLS ) رضایت از زندگی داینر و همکاران

ی و اضطراب کارکنان با شاخص های امنیت شغلی و رضایت از زندگی در کارکنان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران یعنی بین افسردگ
 .رابطه ی معناداری وجود دارد 3935شهر تهران با سطح خطای پایین تر از 

 

 رضایت از زندگی، امنیت شغلی، اضطراب، افسردگی واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه 

عملکرد مطلوب جامعه مستلزم برخورداری از افرادی است که از 
حیث سالمت و بهداشت روانی در وضعیت مطلوبی قرار داشته 
باشند. بهروزی و خوشبختی متاعی است که همواره انسان ها به 
دنبال آن هستند و هر کسی تعبیر خویش را از آن دارد اما 

مشترکی برای  روانشناسان اجتماعی ثابت کرده اند، معنای
خوشبختی در میان مردم نیست، بلکه همه حس خوشایند 
رضایت از شرایط را خوشبختی می نامند فیلسوفان و اندیشمندان 

در طول تاریخ همواره بر این باور بوده اند که ویژگی های مانند 
دوست داشتن، شادکامی، عدم وابستگی، از جمله مولفه های 

ر حال حاضر با تغییر شکل اساسی رضایت از زندگی است. د
زندگی، گسست روابط، جانشینی رسانه های ارتباط جمعی به 
جای روابط خانوادگی وگروهی افراد، فقدان محیط های فرح 
بخش، افزایش مصرف گرایی، ترویج و تبلیغ شادی های کاذب، 
گسترش خشونت و نداشتن تعریف درستی از شادی و مشکالت 

شتن امید به شغل آتی، عدم رضایت از عدیده ای از قبیل فقر، ندا
وضعیت موجود، فقدان رفاه نسبی، اصل انکار ناپذیر در آورده 

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=716002&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85++%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=716002&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85++%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=684805&_au=%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2++%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=684805&_au=%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2++%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=684805&_au=%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2++%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&kw=24786&_kw=%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&kw=36527&_kw=%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8
http://journal.iocv.ir/?_action=article&kw=16826&_kw=%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA+%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&kw=27752&_kw=%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%B2+%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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امروزه هدف روان شناسی، ایجاد تغییراتی در زندگی افراد . است
است تا به موجب آن کیفیت زندگی افراد افزایش یابد. می توان 

تی، گفت افراد زمانی از زندگی رضایت دارند که به لحاظ زیس
 .روانی، اقتصادی و اجتماعی از شرایط معینی برخوردار باشند

رضایت از زندگی یک پدیدة چند بعدی است که با عوامل 
مختلفی چون تاب آوری، استرس، روابط میان فردی، نداشتن 
بیماری های جسمی و سالمت روانی ارتباط محکمی پیدا می 

ردگی، اضطراب، کند. و نارضایتی از زندگی با عواملی مانند افس
عزت نفس پایین، ناسازگاری، مصرف الکل و سایر آسیب های 
روانی ارتباط نزدیکی دارد. ازجمله عواملی که ممکن است 
رضایت از زندگی را تحت تاثیر قراردهند می توان یه کیفیت 
زندگی کاری، امنیت شغلی و رضایت شغلی اشاره کرد. کیفیت 

ه کارکنان برای تصمیم زندگی کاری به معنای دادن فرصت ب
گیری درباره محصوالت یا خدمات شاغل، یا امکان شغلشان که 
میخواهند آن را به صورت اثربخش ترین وضعیت ارائه دهند، 
تعریف میشود و اگر کار در شرایط روانشناختی سالم و با کشش 
ها و همکاری متقابل انجام گیرد، به باالرفتن کیفیت زندگی 

احساس مثبت به کار و محیط آن به رضایت کاری، رشد و نوعی 
شغلی منجر میشود. این احساس عالوه بر تأمین نیازها و تحقق 
اهداف فردی و سازمانی، سبب سالمتی جسمانی و روانی و 
وفاداری و باالخره باال رفتن اثربخشی و کارایی سازمان نیز می 

نها امنیت شغلی ازجمله مسائلی است که کارکنان سازما. [9]شوند
را به خود مشغول میکند و بخشی از انرژی روانی و فکری 
سازمان صرف این مسئله میشود. درصورتیکه کارکنان از این 
بابت به سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دست یابند، با فراغ بال 
توان و انرژی فکری و جسمی خود را در اختیار سازمان قرار 

 .[2گردد]انسانی می کمتر دچار تنش هایمیدهند و سازمان نیز 
تداوم تعهد فرد به نظام اجتماعی ریشه در رضایت از خود، جامعه 
و به طور کلی شرایط زندگی فرد دارد. امنیت شغلی برای 
سازمان ها مهم تلقی شده و به عنوان یک پدیده ذهنی تعریف 
میشود، یعنی احساس و ادراک فرد امنیت شغلی او رقم می زند. 

ا در تالشند با افزایش امنیت شغلی و تامین از اینرو سازمانه
عملکرد مطلوب . نیازهای کارکنان به آن بازدهی الزم برسند

جامعه مستلزم برخورداری از افرادی است که از حیث سالمت و 
بهداشت روانی در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشند. با افزایش 

ز جمله مشکالت روانی و رفتاری مانند اضطراب و افسردگی که ا
آثار منفی نارضایتی از زندگی است ، پیامدهایی چون کاهش 
روحیه مشارکت جویی اجتماعی، تعاون و اعتماد اجتماعی را در 

رضایت از زندگی در مقایسه با اضطراب و . پی خواهد داشت
افسردگی در علوم انسانی به مراتب کمتر مورد توجه بوده است 

ی مقاله های علوم با مراجعه به چکیده ها .برای مثال

به این نتیجه رسیدند  9111تا  9191روانشناختی بین سال های 
تعداد مقاله های منتشر شده در قلمرو، افسردگی و اضطراب به 

مقاله بوده است،در حالی که فقط  89359و  19833ترتیب 
افسردگی . مقاله در رابطه با رضایت از زندگی می باشد 2831

ی در بسیاری از کشورهای الت روانیکی از شایع ترین اختال
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی افسردگی  جهان است.

این  2323چهارمین علت ناتوانی در جوامع بشری بوده و تا سال 
بیماری پس از بیماری های قلبی احتماال دومین عامل مهم 

مهم ترین عامل  2383تهدید کننده سالمت انسانها و تا سال 
افسردگی و . اتوانی را به خود اختصاص خواهد دادبیماری و ن

اضطراب با سرعت شیوع ده تا بیست درصد در سال در جمعیت 
امروزه . عمومی از شایع ترین اختالالت روان پزشکی هستند

اضطراب نیز به عنوان یک بیماری مهم مطرح است و اختالالت 
 اضطرابی یکی از شایع ترین بیماری های روان پزشکی در کل

جامعه محسوب میشود به طوری که علی رغم پیشرفت های 
تکنولوژیک، اختالالتی نظیر افسردگی، اضطراب و استرس به 
عنوان بیماریهای شایع قرن مطرح هستند. افسردگی در صورت 
ادامه یافتن، نیروی کار و توانمندیهای فرد و وضع اقتصادی و 

رین عوارض آن اجتماعی او را تحت تاثیر قرار می دهد.از مخربت
کاهش میل به کار میباشد. ثابت شده است که افسردگی، 
اضطراب و فرسودگی شغلی در افرادی که شغلی پر استرس 

همواره امنیت شغلی و پیامدهای آن . [8]یابد دارند، افزایش می
منجمله رضایت شغلی و رضایت از زندگی تحت تأثیر متغیرهای 
متعددی است و طبق تحقیقات پژوهشگران درصد قابل توجهی 
از افراد سازمان های فعال، به نوعی درگیر پیامدهای ناشی از 
کاهش امنیت شغلی در کارکنان همچون اضطراب، کاهش 

کارایی و تنش های حاصل از آن هستند. در  رضایت از زندگی و
این رابطه سعی گردیده تاثیر اضطراب و افسردگی کارکنان بر 
رضایت از زندگی آنان و همچنین ارتباط این دو متغیر بر امنیت 
شغلی کارکنان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 

بین در چارچوب یک مدل مورد بررسی قرار گیرد. بررسی رابطه 
این متغیرها از آن جهت می تواند ارزشمند باشد که اطالعات 
مهمی در پاسخ به این سواالت فراهم خواهد آورد و چنین 
تحقیقی می تواند در اتخاذ تصمیم گیری های مناسب به منظور 
کاهش استرس شغلی و افزایش امنیت شغلی و بهره وری 

حیطه ها، سازمان مثمرثمر گردد و ضمن توسعه دانش در این 
یافته های حاصل برای برنامه ریزی و ارائه ی خط مشی های 
مناسب و یا طراحی مداخالت جهت کاهش اضطراب و افسردگی 
کارکنان و به تبع آن افزایش رضایت از زندگی و امنیت شغلی 
آنان به مسئولین ذیربط ارائه شود. پژوهش حاضر برای اولین بار 

ا در جامعه حاضر می پردازد و به بررسی رابطه بین این متغیره
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به دنبال پاسخگویی به این سؤال کلی می باشد که آیا افسردگی 
و اضطراب کارکنان با امنیت شغلی و رضایت از زندگی در 
کارکنان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران رابطه 

 ای دارد؟
 

 روش تحقیق
ای پیش در تحقیق حاضر متغیرهای افسردگی و اضطراب متغیره

بین و متغیرهای امنیت شغلی و رضایت زندگی، متغیرهای 
 مالک می باشند.

 

 جامعه آماری و تعیین حجم نمونه
جامعه آماری این پژوهش، تمام کارمندان ارشد و مدیران 

نفر است.  953باشد. که تعداد آنها سازمان مدیریت بحران می
 مورد آزمون قرار گرفتند. 9813که در بهار 

 

 جمع آوری اطالعات ابزار

 بک اضطراب پرسشنامه
 چهار طیف یک در سوال هر گزینه چهار بک پرسشنامۀ در

 های از ماده یک هر . شود می گذاری نمره 8تا  3 از بخشی

( ،بدنی،هراس ذهنی عالیم)اضطراب شایع عالیم از یکی آزمون
-می قرار 98تا  3 از ای در دامنه کل نمرة . کند می توصیف را

 . گیرد
 

 همکاران و نیسی شغلی امنیت پرسشنامه

 بر تمرکز)مختلف ابعاد از شغلی امنیت میزان بررسی :هدف

 رضایت مناسب، شغل انتخاب شغل، در کمتر جابجایی شغل،

 احساس کار، محیط بودن عاطفی اقتصادی، رضایت شغلی،

 (.سازمان از دفاع سازمان، به وابستگی کار، در آرامش
 میزان بررسی آن هدف و بوده گویه 93 دارای پرسشنامه این

 در کمتر جابجایی شغل، بر تمرکز)مختلف ابعاد از شغلی امنیت

 اقتصادی، رضایت شغلی، رضایت مناسب، شغل انتخاب شغل،

 به وابستگی کار، در آرامش احساس کار، محیط بودن عاطفی

 نوع از آن پاسخدهی طیف .باشد می (سازمان از دفاع سازمان،

 جدول در آن های گزینه به دهی امتیاز شیوه .باشد می لیکرت

 است. گردیده ارائه زیر

 

 و داینر زندگی از رضایت استاندارد پرسشنامه

 (1891) ( SWLS ) همکاران
 رضایت سنجش آن هدف و بوده سوال 5 دارای پرسشنامه این

 براساس را خود زندگی کیفیت افراد باشد و درآن می زندگی از

 بر پرسشنامه کنند.این می ارزشیابی مالکها از ای مجموعه

 نظری ؛2 مخالفم ؛9 مخالفم، کامالً( لیکرت مقیاس اساس

 می باشد. (5 موافقم؛ کامالً ؛1 ؛موافقم،8 ندارم،
 

 فرضیه اصلی:
بین افسردگی و اضطراب کارکنان و شاخص های امنیت شغلی  

و رضایت از زندگی در کارکنان سازمان پیشگیری و مدیریت 
 بحران شهر تهران، رابطه معناداری وجود دارد. 

 
 آزمون فرضیه اصلی -9 جدول

 رضایت از زندگی امنیت شغلی اضطراب افسردگی 

 **911. **199. **113. 9 همبستگی پیرسون افسردگی

 333. 332. 39333  ضریب خطای دو طرفه

 933 933 933 933 تعداد

 **331. **315. 9 **113. همبستگی پیرسون اضطراب

 333. 333.  333. ضریب خطای دو طرفه

 933 933 933 933 تعداد

 **332. 9 **315. **199. همبستگی پیرسون امنیت شغلی

 393.  333. 332. ضریب خطای دو طرفه

 933 933 933 933 تعداد

 9 **332. **331. **911. همبستگی پیرسون رضایت از زندگی

  393. 333. 333. ضریب خطای دو طرفه

 933 933 933 933 تعداد

 

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=716002&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85++%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
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باتوجه به بررسی فرضیه بین افسردگی و اضطراب کارکنان و 
شاخص های امنیت شغلی و رضایت از زندگی در کارکنان 
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، رابطه معناداری 
وجود دارد نتایج نشان داد: بین افسردگی و اضطراب رابطه 

کتر و ضریب خطای کوچ 39113معناداری با ضریب همبستگی 
، بین افسردگی و امنیت شغلی رابطه معناداری با ضریب  3935از 

، بین  3935و ضریب خطای کوچکتر از  39199همبستگی 
افسردگی و رضایت از زندگی رابطه معناداری با ضریب 

، وجود دارد.  3935و ضریب خطای کوچکتر از  39911همبستگی 

رابطه  همچنین نتایج نشان داد بین اضطراب و امنیت شغلی
و ضریب خطای کوچکتر  39315معناداری با ضریب همبستگی 

، بین اضطراب و رضایت از زندگی رابطه معناداری با  3935از 
و  3935و ضریب خطای کوچکتر از  39331ضریب همبستگی 

نهایتا بین امنیت شغلی و رضایت از زندگی رابطه معناداری با 
 3935از و ضریب خطای کوچکتر  39332ضریب همبستگی 

وجود دارد. بنابراین فرضیه مذکور در حد معناداری قوی تایید می 
 شود.

 

 

 خالصه مدل -2جدول 

 واتسون -دوربین  ضریب خطا تعدیل مجذور همبستگی ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

9 39989 39593 3928 3995519 29321 

 آنوا -8جدول 

 ضریب خطا آزمون F میانگین مربعات درجه آزادی مربعات جمع مدل

 39331 3911 399 2 392 رگرسیون

   39221 935 93993 باقی مانده

    931 93933 کل

 ضرایب -1دول ج

ضریب  آزمون T استاندارد یها بیضر راستانداردیغ یها بیضر مدل
 ضریب بتا خطای استاندارد B خطا

 3933 89339  39851 99811 (ثابت)

 39332 89112 39931 39292 39951 افسردگی

 39333 29191 39292 39288 3911 اضطرب

 

 
همچنین جهت اثبات فرضیات از آزمون رگرسیون استفاده گردید 

 39989و نتایج نشان داد در جدول خالصه مدل مقدار همبستگی 
می باشد که وجود همبستگی بین متغیرها است. همچنین مقدار 

می باشد که در بازه ی مطلوب و مورد  29321دوربین واتسون 

است،  939933چون مقدار )باقیمانده(  آنواقبول است.در جدول 

را تبیین )محاسبه(  ی متغیر وابستهخوب بهبنابراین متغیر مستقل 
 931ی با درجه آزادی دار یعنمخطی  رابطه . بین متغیرها،کند یم

وجود دارد. آزمون ضرایب نیز نشان دهنده ی تاثیر  (n-1)یعنی 
در  که ییآنجا ازمتغیرهای مستقل بر متغیر وابسته می باشد. 

و از مقدار  3935از  تر کوچکمقدار ضریب خطا ضرایب، جدول 

 +2و باالتر از  -2از  تر نییپا Tخطای استاندارد پایین تر و مقدار 
، یعنی در بازه ی مورد قبول می باشد، متغیر وابسته را بر اساس 

 نشان داد: توان یممتغیر مستقل طبق معادله زیر 
= شاخص  99811( + 39951+ افسردگی* 39311)اضطراب* 

 های امنیت شغلی
 
 

 
 خالصه مدل -5جدول 

 واتسون -دوربین  ضریب خطا تعدیل مجذور همبستگی ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

1 39182 39923 39399 3915299 29853 
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 آنوا -9جدول 

 ضریب خطا آزمون F میانگین مربعات درجه آزادی جمع مربعات مدل

 3933 39152 39985 2 39939 رگرسیون

   39295 935 829939 باقی مانده

    931 829391 کل

 ضرایب -1جدول 

 ضریب خطا آزمون T استاندارد یها بیضر راستانداردیغ یها بیضر مدل

B ضریب بتا خطای استاندارد 

 3933 19939  39152 89921 (ثابت)

 39332 89131 39138 39189 39981 افسردگی

 3933 19133 39153 39312 39319 اضطرب

 
می باشد  39182همبستگی در جدول خالصه مدل باال نیز مقدار 

که وجود همبستگی بین متغیرها است. همچنین مقدار دوربین 
می باشد که در بازه ی مطلوب و مورد قبول  29853واتسون 

است،  829939چون مقدار )باقیمانده(  آنوااست. در جدول 

را تبیین )محاسبه(  ی متغیر وابستهخوب بهبنابراین متغیر مستقل 
 931ی با درجه آزادی دار یمعنخطی  رابطه متغیرها،. بین کند یم

وجود دارد. آزمون ضرایب نیز نشان دهنده ی تاثیر  (n-1)یعنی 
در  که ییآنجا ازمتغیرهای مستقل بر متغیر وابسته می باشد. 

و از مقدار  3935از  تر کوچکمقدار ضریب خطا ضرایب، جدول 

و باالتر از  -2از  تر نییپا Tخطای استاندارد پایین تر و مقدار 

، یعنی در بازه ی مورد قبول می باشد، متغیر وابسته را بر  +2
 نشان داد: توان یماساس متغیر مستقل طبق معادله زیر 

= رضایت از  89921( + 39981+ افسردگی* 39319)اضطراب* 
 زندگی

 

 فرضیات فرعی:

بین افسردگی و شاخص های امنیت شغلی و  -1

کارکنان سازمان پیشگیری و رضایت از زندگی در 

مدیریت بحران شهر تهران، رابطه معناداری وجود 

 دارد.

 
 اول فرعی ی فرضیه آزمون-3جدول

 رضایت از زندگی امنیت شغلی افسردگی  

 **911. **199. 9 همبستگی پیرسون افسردگی

 333. 332.  ضریب خطای دو طرفه

 933 933 933 تعداد

 **332. 9 **199. همبستگی پیرسون امنیت شغلی

 393.  332. ضریب خطای دو طرفه

 933 933 933 تعداد

 9 **332. **911. همبستگی پیرسون رضایت از زندگی

  393. 333. ضریب خطای دو طرفه

 933 933 933 تعداد

 
باتوجه به بررسی فرضیه بین افسردگی و شاخص های امنیت 
شغلی و رضایت از زندگی در کارکنان سازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شهر تهران، رابطه معناداری وجود دارد نتایج 
نشان داد: بین افسردگی و امنیت شغلی رابطه معناداری با 

 ، 3935و ضریب خطای کوچکتر از  39199ضریب همبستگی 

بین افسردگی و رضایت از زندگی رابطه معناداری با ضریب 
 ، وجود دارد.  3935و ضریب خطای کوچکتر از  39911همبستگی 

همچنین نتایج نشان داد بین امنیت شغلی و رضایت از زندگی 
و ضریب خطای  39332رابطه معناداری با ضریب همبستگی 

ر در حد وجود دارد. بنابراین فرضیه مذکو 3935کوچکتر از 
 معناداری قوی تایید می شود.

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=716002&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85++%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
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بین اضطراب کارکنان و شاخص های امنیت شغلی و رضایت از 
زندگی در کارکنان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر 

 تهران، رابطه معناداری وجود دارد.
 

 
 آزمون فرضیه ی فرعی دوم -1جدول 

 از زندگیرضایت  امنیت شغلی اضطراب 

 **331. **315. 9 همبستگی پیرسون اضطراب

 333. 333.  ضریب خطای دو طرفه

 933 933 933 تعداد

 **332. 9 **315. همبستگی پیرسون امنیت شغلی

 393.  333. ضریب خطای دو طرفه

 933 933 933 تعداد

رضایت از 
 زندگی

 9 **332. **331. همبستگی پیرسون

  393. 333. طرفهضریب خطای دو 

 933 933 933 تعداد

 
باتوجه به بررسی فرضیه بین اضطراب کارکنان و شاخص های 
امنیت شغلی و رضایت از زندگی در کارکنان سازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شهر تهران، رابطه معناداری وجود دارد نتایج 
نشان داد: بین اضطراب و امنیت شغلی رابطه معناداری با ضریب 

، بین  3935و ضریب خطای کوچکتر از  39315همبستگی 
اضطراب و رضایت از زندگی رابطه معناداری با ضریب 

و نهایتا بین  3935و ضریب خطای کوچکتر از  39331همبستگی 
امنیت شغلی و رضایت از زندگی رابطه معناداری با ضریب 

وجود دارد.  3935و ضریب خطای کوچکتر از  39332همبستگی 
 ایید می شود.بنابراین فرضیه مذکور در حد معناداری قوی ت

بین افسردگی و اضطراب کارکنان و شاخص های امنیت شغلی 
در کارکنان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، 

 رابطه معناداری وجود دارد.

 
 آزمون فرضیه ی فرعی سوم -93جدول 

 امنیت شغلی اضطراب افسردگی 

 **199. **113. 9 همبستگی پیرسون افسردگی

 332. 333.  ضریب خطای دو طرفه

 933 933 933 تعداد

 **315. 9 **113. همبستگی پیرسون اضطراب

 333.  333. ضریب خطای دو طرفه

 933 933 933 تعداد

 9 **315. **199. همبستگی پیرسون امنیت شغلی

  333. 332. ضریب خطای دو طرفه

 933 933 933 تعداد

 
باتوجه به بررسی فرضیه بین افسردگی و اضطراب کارکنان و 
شاخص های امنیت شغلی در کارکنان سازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شهر تهران، رابطه معناداری وجود دارد نتایج 
نشان داد: بین افسردگی و اضطراب رابطه معناداری با ضریب 

، بین  3935ی کوچکتر از و ضریب خطا 39113همبستگی 

افسردگی و امنیت شغلی رابطه معناداری با ضریب همبستگی 
، وجود دارد. همچنین  3935و ضریب خطای کوچکتر از  39199

نتایج نشان داد بین اضطراب و امنیت شغلی رابطه معناداری با 
،  3935و ضریب خطای کوچکتر از  39315ضریب همبستگی 
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یه مذکور در حد معناداری قوی تایید می وجود دارد. بنابراین فرض
 شود.

بین افسردگی و اضطراب کارکنان و رضایت از زندگی در 
کارکنان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، رابطه 

 معناداری وجود دارد.

 
 آزمون فرضیه ی فرعی چهارم -99جدول 

 زندگیرضایت از  اضطراب افسردگی 

 **911. **113. 9 همبستگی پیرسون افسردگی

 333. 333.  ضریب خطای دو طرفه

 933 933 933 تعداد

 **331. 9 **113. همبستگی پیرسون اضطراب

 333.  333. ضریب خطای دو طرفه

 933 933 933 تعداد

 9 **331. **911. همبستگی پیرسون رضایت از زندگی

  333. 333. ضریب خطای دو طرفه

 933 933 933 تعداد

 

باتوجه به بررسی فرضیه بین افسردگی و اضطراب کارکنان و 
رضایت از زندگی در کارکنان سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران، رابطه معناداری وجود دارد نتایج نشان داد: 

ضریب همبستگی بین افسردگی و اضطراب رابطه معناداری با 
، بین افسردگی و  3935و ضریب خطای کوچکتر از  39113

و  39911رضایت از زندگی رابطه معناداری با ضریب همبستگی 
، وجود دارد. همچنین نتایج  3935ضریب خطای کوچکتر از 

نشان داد بین اضطراب و رضایت از زندگی رابطه معناداری با 
 3935کتر از و ضریب خطای کوچ 39331ضریب همبستگی 

وجود دارد. بنابراین فرضیه مذکور در حد معناداری قوی تایید می 
 د.شو

 

 بحث و نتیجه گیری 

نتایج نشان می دهد بین افسردگی و اضطراب کارکنان و 
شاخص های امنیت شغلی و رضایت از زندگی در کارکنان 
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، رابطه معناداری 

نتایج  بدست آمده حاکی از ارتباط با سطح اطمینان  دارد.وجود 
 % می باشد. 15

اضطراب و افسردگی، امنیت شغلی کارکنان را به صورت 
معکوس پیش بینی می کند به طوری که با افزایش اضطراب و 
افسردگی، امنیت شغلی آنان کاهش می یابد. در تبیین این یافته 

مله ، استرس و افسردگی که می توان گفت اختالالت روانی از ج
اگر بیش از حد باشد می توانند منجر به بروز عوارض جسمی، 
روانی و رفتاری برای فرد شود و سالمت وی را به خطر اندازد. 
همچنین افزایش اضطراب در محیط کار میتواند منجر به بروز 

پاسخ های رفتاری و در نتیجه کاهش کیفیت کار و افزایش بار 
وقتی فشار از حد حمیلی بر سازمان گردد. زیرا هزینه های ت

آستانه تجاوز کند حتی یک مشکل کوچک هم می تواند به یک 
د و در پی افت کارایی و اثربخشی فرد ، تبدیل شو بحران روحی

نتیجتاً سازمان به دنبال نیروهای جایگزین و یا ارائه تقویت 
بود، کننده های منفی و حذف تقویت کننده های مثبت خواهد 

لذا با این امنیت شغلی فرد کاهش یافته و اطمینان از تداوم آن 
در آینده از بین خواهد رفت. متناوباً  مشکالت شغلی می تواند 

 موجب کاهش کیفیت عملکرد فرد و بهره وری آنها گردد. 
( که در 9818نتایج حاصله با تحقیقات طباطبایی و همکاران)

 -میان اختالالت اسکلتیپژوهشی تحت عنوان بررسی ارتباط 
عضالنی و افسردگی و اضطراب در کارکنان بخش اورژانس 
بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
بیان کردند: با توجه به ماهیت سخت کار در بخش اورژانس، 
میزان اضطراب آشکار و پنهان کارکنان باالتر از حد متوسط 

( در مقاله ی استرس کار و خانه: 2395)9اسـت ، فان و همکاران
ارتباط با عالئم اضطراب و افسردگی بیان کردند: ناامنی شغلی و 
استرس در خانه به شدت با عالئم افسردگی و اضطراب ارتباط 

(، که در تحقیقات خود بر 9818، پارسا و همکاران ) [1]دارند
روی کارکنان بیمارستان نشان داده اند که کیفیت زندگی کاری 

. درخشنده [5]با رضایت از زندگی ارتباط معنی داری داشته است
در پژوهشی تحت عنوان سنجش میزان  (9815و همکاران )

امنیت شغلی و رضایت شغلی و بررسی رابطه متقابل امنیت 
شغلی و رضایت شغلی با عملکرد کارکنان سازمان تأمین 
اجتماعی استان مرکزی پرداختند. پژوهش نشان داد بین امنیت 

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=716002&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85++%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
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شغلی و رضایت شغلی با عملکرد کارکنان رابطه مثبت وجود 
لی با عملکرد کارکنان رابطه مثبت وجود دارد دارد. بین امنیت شغ

و بین رضایت شغلی با عملکرد کارکنان رابطه مثبت وجود دارد و 
. [9]بین امنیت شغلی و رضایت شغلی رابطه مثبت وجود دارد

( در پژوهشی تحت عنوان تأثیر رضایت از 9815زارع و همکاران)
رین و زندگی بر بروز فرسودگی شغلی به نقش رهبری تحول آف

اعتیاد به کار به عنوان متغیرهای تعدیلگر بر رابطه بین رضایت 
از زندگی و فرسودگی شغلی بیان کردند که رضایت از زندگی بر 
فرسودگی شغلی دارای تأثیر منفی است، چراکه در تمام 
تحقیقات گذشته مانند تحقیق حاضر به ارتباط معنادار بین 

شاخص های امنیت  متغیرهای افسردگی، اضطراب کارکنان،
  .شغلی و رضایت از زندگی پی برده شده است

نتایج نشان می دهد بین افسردگی و شاخص های امنیت شغلی 
و رضایت از زندگی در کارکنان سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران، رابطه معناداری وجود دارد. نتایج  بدست 

باشد که با  % می15آمده حاکی از ارتباط با سطح اطمینان 
افزایش در یک متغیر افزایش قابل قبولی در متغیر دیگر بوجود 

 می آید. 
که از مولفه های امنیت  افسردگی و فرسودگی شغلیشیوع 

با بروز بیماریهای روانتنی مانند فشار خون و شغلی می باشد 
فرسودگی شغلی در اصل یک . مشکالت گوارشی در ارتباط است

ما در طول زمان به آهستگی پیشرفت اختالل روانی نیست، ا
با افزایش  میکند و ممکن است به یک ناتوانی تبدیل شود.

افسردگی و بروز پاسخ های رفتاری متعاقبا کاهش اثر بخشی و 
کارایی پرسنل منجر به افزایش بار هزینه های تحمیلی بر 

 سازمان و کاهش امنیت شغلی می گردد.
 عموما زندگی از رضایت های مقیاس از آمده دست به نمرات 

 کار به و افسردگی شادکامی عدم یا  شادکامی دادن نشان برای

 تواند می شادکامی و زندگی از رضایت پایین نمرات .رود می

 روانشناختی، اختالالت و دیگر افسردگی شروع کننده بینی پیش

 پیش بهترین از یکی تشخیص افسردگی از قبل سال دو حتی

 .است زندگی از رضایت های کننده بینی
 افسردگی با که است مفهومی و معنا زندگی از رضایت واقع در

 آید می پایین خلقشان افراد که شرایطی در و بوده تضاد در

درحالیکه  .یابد می کاهش نیز شان زندگی از رضایت طبیعتا
 فرد زیستی نیروی و خلق آن در که است اختاللی افسردگی

 نظر به ارزش بی است ممکن دنیا شرایطی چنین در شده کاسته

 بدبختی، احساس و بدهد دست از را خود معنای جهان و برسد

 تواند می موارد این .آورد پدید فرد در امیدی نا یا و چارگی بی

  .افراد شود زندگی از رضایت کاهش برای دلیل

( در پژوهشی 9819نتایج حاصله با تحقیقات جماعتی اردکانی)
بررسی نقش متغیرهای شغلی )کیفیت زندگی تحت عنوان 

کاری، امنیت شغلی و رضایت شغلی( در رضایت از زندگی، هر 
سه متغیر کیفیت زندگی کاری، امنیت و رضایت شغلی نقش 
مهمی در ارتباط با رضایت از زندگی در کشاورزان روستایی 

( در مقاله ی بررسی نقش 9819.  امانی و همکاران)[1]دارند
طراب و افسردگی و رابطه بین سبک های دلبستگی میانجی اض

با رضایت شغلی معلمان بیان کردند: بین اضطراب و افسردگی با 
 باشدمیرضایت شغلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد، همراستا 

( در مقاله ی بررسی تفاوت میزان 2391)2. آدرینا و همکاران[3]
ران مالی و اقتصادی افسردگی در افراد شاغل و بیکار در دوره بح

بیان کردند: وضعیت بیکاری میزان افسردگی را فقط در گروه 
های آسیب پذیر مانند زنان مجرد و طالق افزایش می دهد؛ که 
در تحقیق حاضر نیز به ارتباط بین افسردگی و شاخص های 
امنیت شغلی و رضایت از زندگی پرداخته شده و به تایید ارتباط 

 .[1]اردبین متغیرها اشاره د
نتایج نشان می دهد بین اضطراب کارکنان و شاخص های 
امنیت شغلی و رضایت از زندگی در کارکنان سازمان پیشگیری و 

مدیریت بحران شهر تهران، رابطه معناداری وجود دارد. نتایج  
% می باشد. که 15بدست آمده حاکی از ارتباط با سطح اطمینان 

بل قبولی در متغیر دیگر بوجود با افزایش در یک متغیر افزایش قا
 می آید. 

در نتیجه فشار روانی اضطراب، فرد آرامش خود را از دست می 
دهد و تعلق عاطفی که نسبت به سازمان دارد کمرنگ شده و به 
هر بهانه ای از انجام وظایف شغلی خود دوری می کند این 
خصایص می تواند زمینه توبیخ و تنبیه مالی و پستی پرسنل را 
در سازمان فراهم کرده و جلوی ارتقای شغلی و پیشرفت فرد را 
بگیرد بنابراین قابل توجیه است که گفته شود بین استرس شغلی 

 با امنیت شغلی رابطه معکوس وجود دارد. 
 معموال که است اکتسابی از زندگی حالت همچنین رضایت

 به مطلوب روانی حاالت بروز و اجتماعی متقابل های درکنش

 .آید می دست
( که در مقاله 2393)8نتایج حاصله با تحقیقات مالتزر و همکاران

ای رکود اقتصادی ناشی از ناامنی شغلی و افزایش بیکاری بیان 
کردند: ناامنی شغلی ارتباط خوبی با احساس افسردگی دارد، حتی 
پس از کنترل ویژگی های زیستی )سن و جنس(، عوامل 

های کار )نوع کار و سطح  اقتصادی )بدهی شخصی( و ویژگی
( در مقاله ای تأثیر 2331( جانیان )2331) 1مسئولیت( ، جانیان

رضایت شغلی بر سالمت روان کارگران کارخانه بیان کردند: 
رضایت شغلی به طور معناداری با عالئم جسمانی، اضطراب و 

منفی  GHQبی خوابی، اختالل عملکرد اجتماعی و نمرات 
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( در مقاله ای رابطه رضایت از 2395) 5ومریاو س [93]ارتباط دارد
زندگی و رضایت شغلی سربازان ارتش پاکستان بیان کردند: 
سن، وضعیت تاهل و متغیرهای حقوق و دستمزد، با رضایت 
شغلی و رضایت از زندگی همبستگی مثبت داشته و همراستا می 

 باشد. 
اضطراب تمام متغیرهای فرضیه حاضر نیز به بررسی ارتباط بین 

و شاخص های امنیت شغلی و رضایت از زندگی پرداخته که با 
 تحقیقات پیشین هم جهت و هم نتیجه است.

نتایج نشان می دهد بین افسردگی و اضطراب کارکنان و 
شاخص های امنیت شغلی در کارکنان سازمان پیشگیری و 

مدیریت بحران شهر تهران، رابطه معناداری وجود دارد. نتایج  
% می باشد. که 15آمده حاکی از ارتباط با سطح اطمینان بدست 

با افزایش در یک متغیر افزایش قابل قبولی در متغیر دیگر بوجود 
 می آید.

 ظرفیت و ها توانایی نتواند انسان که میشود باعث اضطراب

 انسان بدکارکردی به و دهد نشان درستی به را خود های

 و گردد می منجر باطیارت و شغلی خانوادگی، مختلف درابعاد
 روانشناختی منجمله آشفتگیهای ماحصل که بدکارکردی این

 بیشتری نمود پرسنل دارای مشاغل حساس در است اضطراب

  .میکند تقویت آنها در را زندگی از نارضایتی واحساس دارد
 دارند رضایت زندگی از زمانی افراد که گفت باید ارتباط این در

 شرایط از اجتماعی و اقتصادی روانی، لحاظ زیستی، به که

 از رضایت ویژگیهای از یکی رو این از .باشند برخوردار معینی

 زندگی سر و شادکامی سالمت، احساس فرد که آن است زندگی

 ی ها زمینه منتج از سالمت روانی در باشد. خودکارآمدی داشته
 رضایت کنندة بینی پیش ترین قوی اجتماعی و شغلی، تحصیلی

 باشد. می زندگی از
( در مقاله ی پیامدهای 2395)9نتایج حاصله با تحقیقات دمیترا 

ناامنی شغلی در سالمت روانی و جسمانی کارمندان دولت یونان 
بیان کردند: ناامنی شغلی بر عملکرد فیزیکی، روانی و اجتماعی 

( در مقاله 2395) 1کارکنان تأثیر می گذارد، ریزوی و همکاران
افسردگی و اشتغال در تنظیمات اولیه و ترمیمی بیان ای وضعیت 

( عامل اصلی ناتوانی MDDکردند: اختالل افسردگی عمده )
است. اختالل در عملکرد کار به میزان قابل توجهی به بار نشانه 
ها افزوده می شود و تاثیر اقتصادی این اختالل را افزایش می 

بالینی مشابه دهد. گروه های شاغل و بیکار براساس مشخصات 
( در مقاله ای انجمن های بین 2399)3بودند. دومنی و همکاران

افسردگی، اشتغال و وضعیت ارتباط در هنگام گذار به نیروی کار 
بیان کردند: این مطالعه شامل بررسی ارتباط بین عالئم 
افسردگی خود، دو جنبه از کیفیت اشتغال و وضعیت ارتباط 

ل ظهور است که به نیروی کار عاشقانه در بزرگساالن در حا

( در مقاله ای تأثیر 2391)1انتقال می یابند. ناتالیا و همکاران
تجربه بی وقفه در طول عمر و ناامنی شغلی در ریسک دو ساله 
افسردگی حاد ناشی از پزشکان در جمعیت کارگر آلمان بیان 
کردند: که عدم بیکاری و ناامنی شغلی با افزایش خطر افسردگی 

ه است، و تحقیقات پیشین نیز ارتباط بین متغیرهای همرا
افسردگی و اضطراب کارکنان و شاخص های امنیت شغلی را 

 اثبات کرده است، همراستا می باشد. 
نتایج نشان می دهد بین افسردگی و اضطراب کارکنان و 
رضایت از زندگی در کارکنان سازمان پیشگیری و مدیریت 

اداری وجود دارد. نتایج  بدست بحران شهر تهران، رابطه معن
% می باشد. که با 15آمده حاکی از ارتباط با سطح اطمینان 

افزایش در یک متغیر افزایش قابل قبولی در متغیر دیگر بوجود 
 می آید.
 مطلوب وضعیت یک به آگاهی از برآمده حالت خوشایند رضایت

 پیوندخورده خاص تمایالت از بعضی ارضاء با معموال که است

 احساس افسرده در افراد  .هستند فاقد آن افسرده افراد که

 هایشان داشته از ها ان که گردد می باعث شدیدشان ناامیدی

 و نموده برجسته را زندگی منفی بخش های و نداشته رضایت
 .دانند می دور هایشان ال ایده و آرزوها از را خود همواره

 از رضایت کاهش باعث افسردگی که بدیهی است بنابراین

 بر مختلف در ابعاد افسردگی که نیست شکی گرددجای زندگی

 رفتن بین از باعث افسردگی .میگذارد تاثیر افراد زندگی کیفیت

 بی خوابی، پر یا کم خوابی افراد، در بخش لذت امور به عالقه

 کمبود یا خستگی احساس غم، احساس اشتهایی، پر یا اشتهایی

 در و آنها زندگی کیفیت سطح بر تنشها این فرد، که در انرژی

 عوامل لذا . میگذارد تاثیر منفی زندگیشان از رضایت نتیجه

 رضایت ایجاد در توانند -می ای گسترده اجتماعی و شخصیتی

 ها، مولفه این از یکی که کنند آفرینی نقش انسان ازندگی از

 باالتر نمرات افسردگی هرچه که صورت بدین است افسردگی

 .دارد نزولی روندی زندگی از رضایت نمرات باشد،
( در مقاله 2393)93نتایج حاصله با تحقیقات جوسی و همکاران 

ی ناامنی شغلی و سالمت روان: یک بررسی متاآنالیز از 
پیامدهای کار دشواری در اختالالت بالینی بیان کردند: ناامنی 
شغلی به عنوان یک مشکل بزرگ برای سالمت روان کارگری 

ی رسد، که باعث ایجاد اثرات ویران کننده ای بر تمامی به نظر م
. فان [99]انواع پرونده های حرفه ای و شرایط اقتصادی می شود

( در مقاله ی استرس کار و خانه: ارتباط با 2395و همکاران)
عالئم اضطراب و افسردگی بیان کردند: نشان داد که ناامنی 

سردگی و اضطراب شغلی و استرس در خانه به شدت با عالئم اف
( در مقاله ی بررسی 9819.  امانی و همکاران)[1]ارتباط دارند

نقش میانجی اضطراب و افسردگی و رابطه بین سبک های 

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=716002&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85++%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
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دلبستگی با رضایت شغلی معلمان بیان کردند: بین اضطراب و 
.  [3]افسردگی با رضایت شغلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد

در مقاله ی بررسی شیوع  (9811شریف آباد و همکاران)
افسردگی، اضطراب و استرس در کارگران صنایع پتروشیمی یک 

، بیان کردند: 9815مطالعه مقطعی در بندر عسلویه در سال 
اختالالت روانی از جمله افسردگی ، اضطراب و استرس از تعیین 
کننده های مهم در کیفیت زندگی و بسیاری از مشکالت 

ران است.همراستا می باشد. نتایج اجتماعی و اقتصادی کارگ
تحقیقات پیشین نیز مانند فرضیه مذکور به ارتباط بین متغیرهای 

 افسردگی و اضطراب کارکنان و رضایت از زندگی رسیده است.
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