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 بررسی رابطه ی بین امنیت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه های پیام نور استان اصفهان

 منوچهر نحوی-تورج نحوی-محمد نحوی                                                     

 چکیده: 

دانشگاه های پیام هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه ی بین امنیت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان 

روش پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی  بود. 1391نور استان اصفهان در سال 

نفر از  122نفر از کارمندان دانشگاه های پیام نور بود که از انی تعداد  674بوده است. جامعه ی آماری تامل 

عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارهای اندازه طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم به 

تجزیه و تحلیل یافته . برای سوالی تعهد سازمانی بود 24سوالی امنیت شغلی و  38در این پژوهش پرسشنامه 

نتایج  .استفاده شده است مستقل Tاز ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس با آزمون  های پژوهش

 شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه دارد.بین امنیت  پژوهش نشان داد

 

 

 واژه های کلیدی: امنیت شغلی، تعهد سازمانی، کارمندان   
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 مقدمه

سازمانها روز به روز پیچیده تر می شوند و یک تحقیق یا نظریه و ارائه یک جواب قطعی به 

 نتیجه بخش نیست. به همین دلیلتمام پرسشهای موجود درباره چرائی رفتار افراد در سازمانها 

نظریه پردازان علوم رفتاری از اوایل قرن بیستم تا امروز دست به تحقیقات گسترده ای زده و به 

امروزه این حقیقت مورد قبول قرار گرفت که منابع  مطالعه و بررسی رفتار انسانها پرداخته اند.

 همیت بیش تری است. استفاده از نیروهایانسانی با منابع مادی و کالبدی متفاوت بوده و دارای ا

دارای عملکرد مطلوب تر و تعهد باالتر هر سازمانی را در بهره برداری از منابع دیگر در جهت 

نیل به هدف های سازمان، تواناتر خواهد ساخت. بنابراین توجه به تعهد کاری و عملکرد منابع 

 ریزان قرار گیرد.انسانی می بایستی مورد توجه خاص مسئوالن و برنامه 

از آنجا که تعهدکاری، عکس العمل عاطفی و ذهنی فرد نسبت به کار است در صورت باال بودن 

تعهد سازمانی، مقدار تولید و قابلیت عملکرد افراد باال می رود و در صورت فقدان این عامل، 

ل و اختال عدم وضعیت شغلی پائین آمدن وجدان کاری، کندکاری و غیبت های مکرر در سازمان

 (1991، 1در سالمت روانی فرد را در پی دارد. )چاهن

تعهد سازمانی به شیوه های متفاوت تعریف شده است. معمولی ترین شیوه تعریف تعهد سازمانی 

آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر می گیرند. بر اساس این 

هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت شیوه فردی که به شدت متعهد است، 

 (1375دارد و با آن در می آمیزد و از عضویت در آن لذّت می برد )ساروقی 
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از دید دیگر تعهد سازمانی عبارت از: نگرش های مثبت یا منفی سازمان افراد نسبت به کل 

سازمانی شخص نسبت به سازمان سازمان )نه شغل( است که در آن مشغول به کارند، در تعهد 

احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد )اسماعیلی 

 (67، ص 1380

در کنار تعهد، نیاز به امنیت شغلی نیز یکی از عواملی است که می تواند موجب انگیزش کارکنان 

( امنیت شغلی را به عنوان 1990) 2یدسونآ در جهت بهبود کارائی و اثر بخشی سازمان گردد.

حالتی روانی که نتیجه برداشتهای کارکنان در مورد احتمال بدست آوردن شغلی شبیه به شغل 

( نیز معتقد 1379سلطانی ) فعلی شان هنگام از دست دادن آن ایجاد می شود تعریف می کند.

ه ادن شغل و عدم دستیابی بدر مفهوم امنیت موضوعاتی چون تغییرات شغلی، از دست د»است: 

( امنیت شغلی را رهایی، از ترس از دست دادن 1994) 3بورلند. شغل مناسب گنجانده شده است

و یا برکناری از شغل تعریف کرده اند.بعضی از مشاغل و فعالیتها دارای امنیت شغلی بیشتری 

نسبت به  شترینسبت به سایر مشاغل هستند بطور کلی مشاغل دولتی دارای امنیت شغلی بی

 (.128بسیاری از مشاغل بخش خصوصی می باشد )ص 

مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امرباید بر این اساس 

بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت 

 (.1374ایبندی را بیش تر کنند )مورهدف ترجمه الوانی و معمارزاده، شغلی برای آنان، تعهد و پ
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لی بین امنیت شغبا توجه به مطالب دکر شده در این پژوهش این سوال مطرح می باشد که آیا 

 ؟کارکنان با تعهد سازمانی آنها رابطه وجود دارد

 

 

 روش تحقیق

تی همبستگی است، در مطالعات توصیفی برخالف مطالعا –تحقیق حاضر از نوع تحقیق توصیفی 

که هدفشان کشف روابط علت و معلولی است به توصیف منظم و مدرن موقعیتی ویژه به صورت 

 (.62، ص 1372واقعی و عینی آنچه هست می پردازد )نادری و سیف نراقی، 

 حجم نمونهو  جامعه آماری

می باشند.  91اه های پیام نور استان اصفهان در سال جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگ

از آن هاییکه در تحقیق حاضر، واریانس جامعه آماری نامعلوم بود برای برآورد حجم نمونه ابتدا 

نفری از جامعه آماری به صورت تصادفی انتخب گردید  30در یک مطالعه مقدماتی یک گروه 

ان توزیع شد و واریانس برآورد گردید. با توجه و پرسش نامه ها به صورت مقدماتی در بین آن

نفر برآورد گردیده  122به محاسبات و نتایج حاصل از مطالعه مقدماتی حجم نمونه کارمندان 

 .است

 ابزار اندازه گیری

 ابزار اندازه گیری در این پژوهش دو نوع پرسش نامه می باشد.
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ور تهیه گردیده است. پرسشنامه مذکالف( پرسشنامه امنیت شغلی: این پرسشنامه توسط محقق 

این پرسشنامه توسط محقق تهیه گردیده تعهد سازمانی:  پرسشنامهمی باشد. ب( سؤال  38دارای 

پایایی به دست آمده بر اساس فرمول کرونباخ  می باشد. سؤال 38پرسشنامه مذکور دارای  است.

د که حاکی از پایایی باالی بو %94و پرسش نامه تعهد سازمانی  %96پرسش نامه امنیت شغلی 

 ابزار اندازه گیری است. 

 

 نتایج

برای بررسی فرضیات پژوهش وجود رابطه بین متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون 

 مستقل استفاده شده است. Tو تحلیل واریانس، آزمون 

 فرضیه اول: بین امنیت شغلی کارکنان با تعهد سازمانی آنها رابطه وجود دارد.

 ( ضریب همبستگی بین امنیت شغلی با تعهد کارکنان1جدول )

 تعهد سازمانی متغیر

r p n 

 93 001/0 777/0 امنیت شغلی

 ≤5/0نتایج جدول نشان می دهد ضریب همبستگی بین امنیت شغلی با تعهد کارکنان در سطح 

p  .معنی دار بوده بنابراین بین امنیت شغلی با تعهد کارکنان رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد

 درصد واریانس امنیت شغلی با تعهد مشترک بوده است. 89بر اساس ضریب تعیین 
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فرضیه دوم: بین هر یک از مؤلفه های امنیت شغلی کارکنان با مؤلفه های تعهد سازمانی آنها 

 د.رابطه وجود دار

 : بین امنیت شغلی کارکنان با مؤلفه های تعهد سازمانی آنها رابطه وجود دارد.دومفرضیه 

 ( ضریب همبستگی بین امنیت شغلی با مؤلفه های تعهد کارکنان2جدول )

 
 تعهد هنجاری تعهد مستمر تعهد عاطفی

r p n r p n r p n 

 93 001/0 743/0 93 001/0 379/0 93 001/0 473/0 امنیت شغلی

نتایج جدول نشان می دهد ضریب همبستگی بین امنیت شغلی با مؤلفه های تعهد کارکنان در 

معنی دار و مثبت بوده بنابراین بین امنیت شغلی با مؤلفه های تعهد کارکنان رابطه  p≤5/0سطح 

 معنی دار وجود دارد.

 نتایج تحقیق

انی کارمندان دانشگاه های پیام بررسی رابطه ی امنیت شغلی با تعهد سازم»هدف این پژوهش 

 ( بوده است.91سال تحصیلی )« نور استان اصفهان

 فرضیه اول: بین امنیت شغلی کارکنان با تعهد سازمانی آنها رابطه وجود دارد. 

( در زمینه فرضیه مذکور نشان می دهد بین امنیت شغلی و تعهد سازمانی 1یافته های جدول )

 رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. p ≤5/0( در سطح r=  77/0کارکنان با ضریب همبستگی )

، 1996، روزنبلت 1381، نادری 1372، مرتضوی 1385نتیجه این پژوهش با تحقیق موالئی 

، باتمن 1998، موریس 1993، بگلی و ساجکا 1981، آنجل ویری 1992بروکنر و همکاران 
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طه مثبت و معنی دار بین امنیت شغلی همسو بوده است. نتایج این مطالعات بر وجود راب 1985

و نگرش های مربوط به انجام کار و سازمان از جمله وابستگی به سازمان و رضایت شغلی تأکید 

دارد. هم چنین مرور مطالعات انجام شده مشاهده می شود که نتایج تحقیقات بر وجود رابطه 

سازمان، ایجاد رابطه دوستانه با مثبت و معنادار بین ویژگی های شغل، بروز عقاید و نظرات در 

سرپرست، ثابت و مشخص بودن شغل تأکید کرده اند، در حالی که برخی از آنها نیز به وجود 

رابطه منفی بین وجود جایگزین های شغلی در خارج از سازمان و استرس شغلی با تعهد سازمانی 

 وده است.دست یافته اند که همه اینها با نتایج این فرضیه یکسان و همسو ب

ممکن است شخص در محیط کار احساس آرامش داشته باشد و نسبت به آینده شغلی خود 

مطمئن باشد و یا ممکن است احساس از دست دادن شغل یا انتقال به یک رتبه پایین تر در 

سازمان در او ایجاد عدم امنیت نماید و در نهایت همین احساس های متفاوت میزان تعهد فرد 

 مان را تحت تأثیر قرار می دهد.نسبت به ساز

فرضیه سوم: بین امنیت شغلی کارکنان و مؤلفه های تعهد سازمانی )تعهد عاطفی، تعهد هنجاری، 

 تعهد اخالقی( رابطه وجود دارد.

( در زمینه فرضیه مذکور نشان می دهد بین امنیت شغلی با تعهد عاطفی، 2یافته های جدول )

( در r( ،)37/0 =r( ،)74/0 =r= 47/0ب همبستگی به ترتیب )مستمر و هنجاری کارکنان با ضری

 رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. p ≤5/0سطح 

، بروکنر و همکاران 1996، روزنیلت 1372، مرتضوی 1385نتیجه این پژوهش با تحقیق موالئی 

 1985، باتمن و همکاران 1998، موریس 1993، بگلی و ساجکا 1981، آنجل و پری 1992

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

8 
 

همسو بوده است. در تمامی این مطالعات به نوعی بر وجود رابطه بین عواملی مانند سطح شغل، 

مدت قرارداد، فرصت ترقی، مشخص بودن آینده شغلی، مقررات ارزشیابی عادالنه و میزان تعهد 

سازمانی کارکنان پی برده اند و از آنجایی که این عوامل، امنیت شغلی را افزایش می دهند می 

 ن این تحقیقات را با یافته های این پژوهش همسو دانست.توا

کارکنان دارای تعهد عاطفی قوی به این خاطر در سازمان می مانند چون به آن تمایل دارند، 

افرادی که تعهد مستمر یا عقالنی قوی دارند به خاطر نیاز خود در سازمان می مانند، و آن دسته 

د به این دلیل در سازمان می مانند چون احساس می کنند که تعهد تکلیفی یا هنجاری قوی دارن

که باید بمانند و در واقع احساس دین، مسئولیت و تکلیف به ماندن در سازمان می کنند. حال 

و  کند راگر فرد مدت کوتاهی را در سازمان مشغول به کار باشد یعنی به صورت قراردادی کا

در خارج از سازمان پیدا کند، ممکن است دیگر  در همین وضعیت شغل بهتری با درآمد باالتر

دلیلی برای ماندن در سازمان فعلی نیابد و در نتیجه عدم احساس وابستگی به سازمان الزم نمی 

داند که در سازمان بماند واین خود به وجود رابطه بین امنیت شغلی و انواع تعهد سازمانی اشاره 

 می کند.

 منابع و مآخذ

)ترجمه: مسعود گوهری انارکی، حمیدطاهر نشاط  روانشناسی شادی(. 1382آرگایل، مایکل. )

 دوست، حسن پاالهنگ و فاطمه بهرامی(. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
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دوره پنجم، شماره تعهد سازمانی مدیریت در آموزش و پرورش. (. 1379استرون، حسین. )

 .73-74، ص 17مسلسل 

، ترجمه پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش یتمدیر(. 1379استونر و همکاران. )

 .74، شماره مجله تدبیر(. فکر کردن چیست، 1377های فرهنگی. اسالم دوست، فرشید. )

 ، تهران.112، شماره مجله تدبیر(. تعهد سازمانی، 1380اسماعیلی، کورش. )

، تهران، دوره مدیریت امروزی، (. وفاداری و تعلق سازمانی، ترجمه الوان1379اوتس، دیوید. )

 ششم، شماره اول. 

بررسی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان وزارت فرهنگ و (. 1381برهانی، فاطمه. )

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات.ارشاد اسالمی

ارات . تهران: انتشیتی و روان شناسیروش های تحقیق و سنجش در علوم ترب(. 1380بیانی، ا. )

 رهیافت.

، ترجمه علی عالقه مند، تهران: مدیریت رفتار سازمانی(. 1375پال، هرس و کنت بالنچارد. )

 انتشارات امیرکبیر.

(. بررسی سبک مدیران و رضایت شغلی و ثبات و ماندگاری کارکنان آموزشی، 1378پایدار، ز. )

 استان قم.، گزارش پژوهشی آموزش و پرورش
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(. آموزش نیروی انسانی فراگردی پیوسته در افزایش بهره وری سازمان 1382پوراحسن، بهزاد. )

 ، تهران: مرکزمجموعه مقاالت سمینار شیوه های علمی و ارتقای بهره وری نیروی انسانیها، 

 .305آموزش مدیریت دولتی، ص 

 ه پنج، تهران.، شمارمجله نامه پژوهش(. تعهد کار، 1375چلبی، مسعود. )

بررسی رابطه بین خشنودی شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد (. 1372حسنی، داریوش. )

سازمانی با میل ماندن در شغل و عملکرد شغلی در بین دانشجویان معلم ضمن خدمت شرق 

  گیالن.

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم تربیتی و روان 

 سی.شنا

بررسی سیستماتیک نظام امنیت شغلی کارکنان وزارت فرهنگ و (. 1376خالقی، سروش. )

 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.آموزش عالی

 ، تهران.مجله نامه پژوهش(. نقش تعهد سازمانی در بهره وری، 1375خاکی، غالمرضا. )

. تهران: انتشارات یادواره انسانیروش های تحقیق در علوم (. 1375خلیلی شورینی، س. )

 کتاب.
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