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تولیدی روستایی استان اردبیل )
Investigating the relationship between job security and
organizational commitment (Case study: Ardabil Rural
)Production Cooperative
چکیده:
ها
هاي سنجش ميزان برتري سازمان
امروزه موضوع مدیریت منابع انسانی اهمیت یافته است .یکی از شاخص
ها هستند از این رو موضوعات مرتبط با منابع انسانی از جمله
نسبت به هم ،کارکنان شاغل در آن سازمان
هاي كناره گيرانه ،قصد
گيري بر نيت
شود .ادراک امنیت شغلی باال تأثير چشم
امنیت شغلی کارکنان مهم تلقی می
وری سازمان
ترك شغل ،رضایت شغلی ،رفتار شهروندی سازمانی ،تعهد سازمانی ،رفتار سیاسی و افزایش بهره
ها در تالشند با افزایش امنیت شغلی و تامین نیازهای کارکنان به آن بازدهی الزم
دارد .از این رو سازمان
های تولیدی که کارکنان آن تقریبا با امنیت شغلی پایینی مواجه هستند حائز
برسند .این موضوع در تعاونی
های
رو هدف از این مطالعه بررسی میزان تاثیر امنیت شغلی بر تعهد سازمانی در تعاونی
اهمیت است .از این
تولیدی استان اردبیل است .این پژوهش بر اساس هدف ،از نوع توصیفی و همبستگی بوده و حجم جامعه
ها توزیع شد (به دلیل عدم دسترسی
آماری  305نفر است که تعداد  169نفر انتخاب شده و پرسشنامه بین آن
های پژوهش از روش
به جامعه آماری 305 ،نفر آز آنان برای مطالعه انتخاب شدند) .برای آزمون فرضیه
همبستگی ،استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که امنیت شغلی به طورمستقیم بر تعهد سازمانی در مشاغلی
ها تاثیر دارد .در این مطالعه همچنین همبستگی بین ابعاد امنیت شغلی و تعهد سازمانی از
همچون تعاونی
جمله؛ تمرکز بر شغل ،جابجایی کمتر در شغل ،انتخاب شغل مناسب ،رضایت شغلی ،رضایت اقتصادی ،عاطفی
بودن محیط کار ،احساس آرامش ،تعهد سازمانی و دفاع از سازمان مورد تایید قرار گرفت که در این بین بعد
های تولیدی دارد.
عاطفی بودن محیط کار با ضریب همبستگی  0/78بیشترین تاثیر را بر تعهد کارکنان تعاونی
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مقدمه

امروزه در بسیاری از سازمانهای پیش رو رابطه بلندمدتی بین
کارکنان و سازمان وجود دارد .از یک طرف کارکنان به سازمان
اطمینان میدهند که در صورت سرمایهگذاری آموزشی و ارتقای
دانش و مهارت افراد میتوانند در سالهای آتی از بازده آن بهرهمند
شوند و از سوی دیگر کارکنان در مورد امنیت شغلی و تامین
نیازهای خود اطمینان حاصل میکنند [ ]9از اینرو سازمانها در
تالشند با افزایش امنیت شغلی و تامین نیازهای کارکنان به آن
بازدهی الزم برسند .اما در اکثر سازمانها نیاز به امنیت کمتر مورد
توجه قرار گرفته و کمتر از نیازهای فیزیولوژیک ،تعلق و ...ارضا می
شود .تعاونیهای روستایی نیز از این امر استثنا نیست و در تامین
امنیت شغلی کارکنان تا حدودی با چالشهایی روبرو است و مثل
بقیه سازمانها کمتر به آن توجه دارد این درحالی است که اکثر
مطالعات نشان میدهند رابطه مثبتی بین امنیت شغلی با تعهد
سازمانی ،عملکرد شغلی ،رضایت شغلی ،رفتار شهروندی و  ...وجود
دارد.
یکی از مهمترین چالشهای پیشرو ،عدم احساس امنیت شغلی
و یا کاهش امنیت شغلی است که باعث بروز مشکالت رفتاری
میشود میزان تعهد کارکنان رفته رفته کاهش یافته و از این طریق
رفتارهای ضد شهروندی خود را نشان میدهد ،رفتارهای سیاسی
افزایش مییابد و در فرآیندهای روانی ،نگرش افراد و حتی بر نوع
لباس پوشیدن کارکنان تاثیر میگذارد [ ]7افزایش رفتار سیاسی
با افزایش تنازع در تخصیص منابع ،تعارض بین افراد ،رقابت برای
قدرت همراه است که باعث تشکیل ائتالفهای گوناگون میشود
[ ]29بنابراین باعث میشود افراد از یک طرف تالش کنند تا برای
بقا در سازمان به رفتارهای ضد شهروندی دست زده و خود را به
منبع قدرت نزدیک کنند و از طرف دیگر برای ترک سازمان دست
به رفتارهای سیاسی دیگری بزنند .از این رو تعهد سازمانی نیز جای
خود را به ترک و غیبتهای مکرر میدهد.
با وجود همه این مشکالت ،وقتی امنیت شغلی در سازمان باال
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باشد خود به خود تعهد سازمانی افزایش مییابد .از اینرو این
تحقیق ابتدا درصدد بیان اهمیت امنیت شغلی در سازمانها ،و
سپس در پی پاسخ به این سوال است که آیا امنیت شغلی بر تعهد
سازمانی تاثیر دارد یا نه؟

مبانی نظری

تعهد سازمانی

تعهد سازمانی یکی از عوامل حیاتی برای سازمانها در دستیابی

به کارآیی است .مفهوم تعهد سازمانی از رویکردهای مختلف قابل
بررسی است .مارو به  25مفهوم از تعهد سازمانی اشاره میکند .بلو
نیز به دو رویکرد در تعریف تعهد اشاره میکند [.]28
اندیشمندان مختلف تعاریف متفاوتی از تعهد سازمانی دارند
جدول زیر به برخی از این تعاریف اشاره میکند.
با توجه به تعاریف ارائه شده میتوان گفت؛ تعهد پذیرش
ارزشهای سازمان و درگیر شدن در سازمان است [ ]14که
کارکنان به شدت متعهد ،هویت خود را از سازمان میگیرند [ ]5و
به سه دسته زیر تقسیم میشود:

تعهد عاطفی

رویکردهای مختلف این نوع تعهد را به عنوان محرک یا احساس

وابستگی به سازمان که فرد را در سازمان درگیر ساخته به گونهای
که اعضا در آن احساس لذت میکنند؛ تعریف میکنند [ .]28شلدن
تعهد عاطفی سازمانی را یک نگرش و جهتگیری میداند که هویت
فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته میکند .کانتر تعهد عاطفی را به
عنوان تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش
به نطام اجتماعی تعریف میکند [ ]5تعهد عاطفی اهداف سازمان
و اشخاص را با هم تلفیق و متجانس میسازد [.]16

تعهد مستمر

این نوع تعهد اشاره به هزینههایی دارد که مرتبط با ترک سازمان
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پورامینی و همکاران

جدول  -1تعریف تعهد سازمانی
منابع

تعاریف

(ییلماز و همکاران)2014،

ارتباط قوی هویت فردی با سازمان
پیوند بین سازمان و کارکنان

1

(فرکر و بیرگولند)2014،
2

تعهد نگرشهای مثبت و منفی کارکنان در جهت حرکت به سوی
اهداف سازمان

تعهد سازمانی عبارت از حالتی است که فرد ،سازمانی را معرف خود
بداند و آرزو کند در عضویت سازمان باقی بماند.
حالتهای روانی یا نگرش فرد ،و تمایل به ادامه فعالیت

حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزشهای یک سازمان به خاطر
خود سازمان و دوری از ارزشهای ابزاری آن

(جندقی و همکاران)2011 ،
(رابینز)2005 ،
(کوپر حکیم و ویس وسوران)20053،

منظور از تعهد شغلی توجه افراد به وظایف و مسئولیتهای شغلی،
انجام درست و معقول کار بوده که در نهایت موفقیت سازمان متبوع
را به همراه دارد.
تعهد عبارت است از احساس هویت و وابستگی فرد به سازمان

(چاتمن)1974 ،
4

(قربانی)1391 ،

(طبرسا )1385,

با توجه به تعاریف ارائه شده میتوان گفت؛ تعهد پذیرش ارزش های سازمان و درگیر شدن در سازمان است ] [14که
تقسیم می
خودو مبهیسه
وظیفه][5
سازمان میگیرند
خود را از
متعهد،
کارکناندربه شدت
شود:سازمان ادا کنند و در
نسبت به
زیرخود را
دستهدین
دانند تا
سرمایهگذاری
هویت که
این دلیل
سازمان ،به
است .تمایل به ماندن
تعهد عاطفی
کارمند سرمایهگذاری غیر قابل انتقال است .سرمایه غیر قابل انتقال سازمان میمانند چون بایدها و نبایدها را میدانند [.]28
رویکردهای مختلف این نوع تعهد را به عنوان محرک یا احساس وابستگی به سازمان که فرد را در سازمان درگیر ساخته
این نوع تعهد یک وظیفه درک شده برای حمایت از سازمان و
سرمایههایی مانند ارتباط با دیگران ،کارکنان و بازنشستگی است[]28
به گونهای که اعضا در آن احساس لذت میکنند؛ تعریف میکنند] .[28شلدن تعهد عاطفی سازمانی را یک نگرش و
می یر و آلن معتقدند کارکنانی که ارتباط اولیه آنها با سازمان فعالیتهای آن تعریف میشود و بیانگر احساس دین و الزام به
جهتگیری میداند که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته میکند .کانتر تعهد عاطفی را به عنوان تمایل افراد به
اشخاصدر
سازمان مویکنند
کارکنان فکر
تعهدکه در
است؛
ماندن
نطام باقی
نیاز بهدارند
مانندی زیرا
سازمان ومی
اختیاراست ،در
مستمر
عاطفیآناهداف
سازمان][5
در میکند
تعریف
اجتماعی
خویش
وفادار
گذاشتن انرژی
بر مبنای تعهد در
بیکر تعهد را ادامه فعالیت و حمایت از سازمان دینی بر گردن آنهاست[ ]5این
ضرورت
ها ویک
ماندنهمبراتلآن
است[16].
میسازد
متجانس
فیق
بمانند و باقی را با
مجموعه فعالیتهای مستمر تعریف میکند نوع تعهد ،در قالب درونیسازی ارزشها و اهداف سازمان ،و تعهد
انجاممستمر
بهعنوان تمایل بهتعهد
[.]16در سازمان ،به این دلیل که
شودماندن
تمایلیبه
است.
اخالقیسازمان
مرتبط با ترک
دارد که
هایی
هزینه
اشاره به
که این تمایل به این
مطرح م
کارکنان
هایی است
سرمایه
ها و
اندوخته
تعهد شدن
خاطرنوعذخیره
انتقال است .سرمایه غیر قابل انتقال سرمایههایی مانند ارتباط با دیگران،
گذاری
کارمند
گذاری
قابل برای
غیرحتی
رود و
سرمایه می
ها از بین
اندوخته
سرمایهاین
که با ترک آن فعالیت
است][28
امنیت شغلی
بنابراین تعهد مستمر
بازنشستگی[]12
کارکنانبه وکار میرود
بیان تعهد به سازمان
می یر و آلن معتقدند کارکنانی که ارتباط اولیه آنها با سازمان بر مبنای تعهد مستمر است ،در سازمان میمانند زیرا
تعریفهای متفاوتی از امنیت شغلی وجود داشته که به بعضی از
ممکن است به دو دلیل باشد اهمیت سرمایهگذاری شخص و نبود
نیاز دارند بمانند و باقی ماندن برا آنها یک ضرورت است .بیکر تعهد را بهعنوان تمایل به انجام مجموعه فعالیتهای
این تعاریف در زیر اشاره شدهاست:
جایگزینها [.]28
● عبارتست از تضمين برقراري رابطه استخدامي فرد با

تعهد هنجاری

سازمان []2

عبارت است از احساس مسئولیت ،دین و احساس تعهد اخالقی

در برابر سازمان ،در این بعد ،افراد خدمت و فعالیت در سازمان را
4. chatment
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● احساس داشتن

1.Yılmaz
2. Furaker & Berglund
3.Cooper-Hakimآن
andاطمينان از تداوم
 Viswesvaranو
يك شغل مناسب،
4. chatment.

در آينده و فقدان عوامل تهديدكننده شرايط مناسب كارى در آن
3. Cooper-Hakim and Viswesvaran

2. Furaker & Berglund

1. Yılmaz
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شغل []2
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مىشود كه برآيند ارزيابى فرد از شرايط فردى ،سازمانى و محيطى،

● امنیت شغلی حق تداوم شغل است که معموال تا زمان

او را به اين نتيجه هدايت مىكند كه عامل خاصى امنيت شغلى

بازنشستگی ادامه مییابد و حدودی است که کارکنان در آن حیطه

وى را تهديد نمىكند و او میتواند در حال حاضر و در آينده به

اطمینان حاصل پیدا میکنند که شغلشان را از دست نخواهند داد.

تداوم اشتغال خود اطمينان داشته باشد در این مورد؛ ارزيابى فرد

● امنیت شغلی مجموعهای از احساسات و ادراکات مربوط

از عامل تهديدكننده و احساس ضعف و درماندگى در مقابل عامل

به داشتن شغلی مناسب و اطمینان از تداوم آن در آینده و نیز

تهديدكننده دو عامل تعيين كننده در عدم امنيت شغلى مىباشد.

احساس یا ادراک عوامل تهدیدکننده در آن شغل است [.]1

يعنى هر اندازه فرد عامل تهديدكننده و ماهيت تهديد را شديدتر

● برآيند ارزيابى فرد از شرايط فردى ،سازمانى و محيطى؛ این

ارزيابى نمايد و توان مقابله با آن را نداشته باشد و يا اين توانايى

شرایط او را به اين نتيجه هدايت میكند كه عامل خاصى امنيت

را در خود احساس نكند ،دچار درجات شديدترى از احساس عدم

شغلى وى را تهديد نمیكند و او م تواند به تداوم اشتغال خود

امنيت شغلى خواهد شد [ ]12امنیت شغلی از مولفههای زیر

اطمينان داشته باشد [.]5

تشکیل میشود.

● منظور از امنیت شغلی این است که سازمان موجبات تواناسازي
فرد را فراهم کند ،بهطوري که از نظر تخصصی و توانمندي ،سازمان
وابسته به فرد شود و در بیرون نیز به تخصص و توانمندي فرد نیاز
باشد [.]11
● به انتظارات شخص از آينده شغلي مطلوب همچون فرصتهاي
ارتقا در كارراهه در طوالني مدت اشاره دارد []19

مولفههای امنیت شغلی

امنیت شغلی تضمین در استخدام در یک شغل یا یک حرفه
است ،که از کیفیت و مهارت کارکنان حمایت میکند و از
مولفههای متفاوتی تشکیل میشود که در زیر به بعضی از آنها
اشاره شدهاست.

● امنیت شغلی یک پدیده ذهنی است؛ یعنی احساس و ادراک

● تمرکز بر شغل توسط افراد بیانگر وجود ثبات شغلی است

فرد است که امنیت شغلی را برای او رقم می زند .گاهی ممکن

که این تمرکز از دو شغله شدن افراد جلوگیری و بخشی از امنیت

است در محیط کاری عوامل تهدید کننده وجود داشته باشد اما

شغلی را شکل می دهد.

فرد احساس خطر کند یا عوامل تهدید کنندهای وجود داشته باشد
ولی فرد احساس خطر نکند]27[.
همانطورکه اشاره شد؛ امنيت شغلى عبارتست از احساس
داشتن يك شغل مناسب و اطمينان از تداوم آن در آينده و فقدان
عوامل تهديدكننده شرايط مناسب كارى در آن شغل است از این
رو اگر فرد الف احساس كند كه داراى شغل مناسبى است و
اطمينان داشته باشد كه تا پايان دوران خدمت در آن شغل به كار
ادامه خواهد داد و از طرف شخص يا عواملى به جهت ايفاى مناسب

● جابهجایی کمتر در شغل بیانگر وجود امنیت شغلی است ،که
حاصل آن تخصصی و خبرگی است و زمانی که افراد در یک شغل
خبرگی و تخصص پیدا کردند بخشی از امنیت شغلی آنها شکل
میگیرد.
● انتخاب شغل مناسب زمینهساز بروز و تقویت عالقهمندی از
کار است که با امنیت شغلی رابطه مستقیم دارد.
● رضایت در شغل موجب بروز خالقیت در کارشده و نهایتا
خالقیتها استحکام بخش امنیت شغلی کارکنان خواهد بود

نقشها و وظايف شغلى خود مورد تهديد واقع نمیشود ،داراى

● رضایت اقتصادی موجب دلگرمی فرد در کارشده و احساس

امنيت شغلى است .همچنین احساس امنيت شغلى به حالتى گفته

برابری در کارکنان شکل میگیردکه همین احساس برابری در
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سازمان ،نقش موثری در امنیت شغلی ایفا میکند.
● از جمله مولفههای امنیت شغلی ،عاطفی بودن محیط کار
است که به ساختن روان سالم انسانها کمک میکند و زمانی که
انسانی از طریق کار ،شخصیت و روان خود را تکامل بخشند امنیت
شغلی آنها نیز تامین میشود.

بر تعهد و عملکرد تاثیر دارد .به عبارت دیگر کارکنانی که احساس
کنند امنیت شغلی در سازمان کم هست تعهد خود را در موقعیت
کاری شان از دست میدهند [.]21
تالش براي توسعهي تعهد در كاركنان و امنيت شغلي آنان
امر مهمي است كه مديران بايد به آن توجه داشته باشند .افراد

● احساس آرامش در کار منجر به رهایی از فشار شغلی گردیده

متعهدتر ،به ارزشها و اهداف سازمان پايبندترند و فعاالنهتر در

و در نتیجه بخشی از امنیت شغلی کارکنان که از طریق فشارهای

سازمان نقشآفريني خواهند كرد و كمتر به ترك سازمان و يافتن

شغلی تهدید میشود ،تامین میگردد.

فرصتهاي شغلي جديد اقدام ميکنند .از بعضي مناظر ،تعهد

● وابسته شدن فرد به سازمان بیانگر وجود امنیت شغلی است
که حاصل آن تعهد سازمانی است.

سازماني را موجب پذيرش ارزشهاي سازمان و تمايل افراد به
درگيري در سازمان تعريف ميكنند و آن را با معيارهاي انگيزه،

● زمانی که کارکنان یک سازمان از سازمان خود دفاع کنند

تمايل به ادامهي فعاليت و پذيرش ارزشهاي سازمان اندازهگيري

بهطور مستقیم و غیرمستقیم اعتبار سازمان را تقویت کرده که در

ميكنند .همچنين ،ابعاد امنيت شغلي كه از طريق پرورش منابع

سایه آن امنیت شغلی افراد تامین میگردد [.]8

انساني به دست ميآيد ،موجب افزايش تعهد سازماني ميگردد[.]6

امنیت شغلی و تعهد سازمانی

امروزه امنيت شغلي از ديدگاه نويني مورد توجه است و آن

پیشینه تحقیق

مطالعات داخلی

توجه به امنيت شغلي از طريق تواناسازي و پرورش انسانها است.

بافرانی( )1385در پژوهشی تحت عنوان "بررسی رابطه بین

در مفهوم جديد امنيت شغلي ،سازمانها بايستي به افراد وابسته

امنیت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان به بررسی رابطه بین امنیت

شوند؛ يعني ،سازمانها بايستي زمينههاي الزم را براي تواناسازي

شغلی و تعهد سازمانی کارکنان" پرداخته است .نتایج تحقیق نشان

كاركنان خود در ابعاد تخصصي ،جسارت عملي ،تجربهآموزي،

داد که بین مولفههای امنیت شغلی و مؤلفههای تعهد سازمانی

رضايت شغلي ،رفتاري ،ارتباطي ،تفكر و وجدان كار فراهم كنند تا

رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین بیشترین میزان تعهد

كاركنان بتوانند انتظارات تخصصي و اجتماعي سازمان را برآورده

سازمانی و امنیت شغلی مربوط به کارکنان با مدرک تحصیلی فوق

سازند و از اين بابت از ثبات شغلي برخوردار باشند[ .]23وقتی

لیسانس و باالتر بوده و کارکنان رسمی نیز دارای بیشترین میزان

امنيت شغلي كاركنان كه از سوي مديريت ارشد سازمان تضمين

تعهد سازمانی و امنیت شغلی بودند.

ميشود ،ميتواند منجر به گسترش اعتماد به اين مرجع و به تبع

پورکیانی و حسینی کهنوج ( )1392در پژوهشی تحت عنوان

آن كاهش قصد ترك شغل در افراد شود زيرا امنيت شغلي ،شرط

"بررسي رابطه بين امنيت شغلي و رضايت شغلي و تعهد سازماني

اساسي كاركنان براي متعهد ماندن و ادامه حضور در سازمان است

كاركنان" به بررسی رابطه بین امنيت شغلي ،رضايت شغلي و تعهد

[ .]18مطالعات گوست ( )2004نشان داد که میزان پایین امنیت

سازماني كاركنان پرداختند .در این مقاله به نقش امنیت شغلی در

شغلی و شرایط کاری بر تعهد و رضایت شغلی تاثیر دارد .همچنین

عملکرد سازمانی اشاره شده و تاثیر امنیت شغلی بر رضایت شغلی

مطالعات خان و همکارانش )2012( 1نیز نشان داد که امنیت شغلی

و تعهد سازمانی بررسی شده است .نتایج نشاندهنده تاثیر مثبت
1. Khan
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نها توزیع شده است .نتایج نشان داد رابطه مثبتی بین تعهد سازمانی رضایت شغلی و تعهد سازمانی وجود داشته
ت شغلی بر این دو متغیر تاثیر دارد.
مديريتتحت عنوان"امنیت شغلی و رضایت شغلی به عنوان عامل تعیینکننده تعهد سازمانی میان
 )2013در پژوهشی
management
ن دانشگاه نیجریه" به بررسی تاثیر امنیت و رضایت شغلی بر روی تعهد سازمانی استادان دانشگاه در نیجریه
ند در این مطالعه؛  290نفر از مدرسان دانشگاه برای مطالعه انتخاب شدند .نتایج نشاندهنده این بود که هر دو
امنیت شغلی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بود.
فارکر و برگالند ( )2014در پژوهشی تحت عنوان "امنیت
دارند.
توجهی بر
قابل
و رضایت شغلی اثر
سازمانیتحت
تعهد پژوهشی
( )2011در
همکاران
جندقی و
عنوان "تاثیر شغلی و تعهد سازمانی" به بررسی رابطه بین امنیت شغلی و تعهد
امنیت شغلی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی" به بررسی رابطه

سازمانی ،در کشور سوئد بین سالهای  2011-2010پرداختند.

تاثیر دارد.

میدهد.

و برگالند ( )2014در پژوهشی تحت عنوان " امنیت شغلی و تعهد سازمانی" به بررسی رابطه بین امنیت شغلی
بین امنیت شغلی ،تعهد سازمانی و رضایت شغلی پرداختند .که نتایج پژوهش نشان داد ادراک از دست دادن شغل با تعهد سازمانی
سازمانی ،در کشور سوئد بین سالهای  2011-2010پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد ادراک از دست دادن
 158نفر از کارکنان انتخاب شده و پرسشنامه بین آنها توزیع پایین و تمایل کمتر به ماندن در سازمان ارتباط دارد .امنیت شغلی
جاری
کاریبرتاثیرشغل
محیطتواند
شغلی می
امنیت
دارد.
ماندن در
رابطه به
تمایلدادکمتر
پایین و
ا تعهد سازمانی
سازمانرضایت
تعهد سازمانی
مثبتی بین
نتایج نشان
شده است.
نروو افزایش
بگذارد از ای
شغل جاری و
تواند بر
ارتباط می
تعهدمی
کاهش
سازمانی
بیکاریشده
امنیت شغلی
باعث
بیکاری
تعهداینرو
بگذارد از
کاهش دو متغیر
شغلی بر این
امنیت
افزایشداشته و
سازمانی وجود
کاری تاثیر شغلی و
دهد.را کاهش
سازمانی
شغلیراشده و
تعهدامنیت
باعثوکاهش

ه به مطالعات انجام شده ،فرضیههای پژوهش به همراه مدل مفهومی زیر بصورت زیر قابل احصاء است:
آکپان( )2013در پژوهشی تحت عنوان "امنیت شغلی و رضایت

شغلی به عنوان عامل تعیینکننده تعهد سازمانی میان استادان

با توجه به مطالعات انجام شده ،فرضیههای پژوهش به همراه

مدل مفهومی زیر بصورت زیر قابل احصاء است:

دانشگاه نیجریه" به بررسی تاثیر امنیت و رضایت شغلی بر روی

پژوهش

تعهد سازمانی استادان دانشگاه در نیجریه پرداختند در این مطالعه؛
 290نفر از مدرسان دانشگاه برای مطالعه انتخاب شدند .نتایج

فرضیات پژوهش

بین امنیت شغلی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

نشاندهنده این بود که هر دو امنیت و رضایت شغلی اثر قابل

بین ابعاد امنیت شغلی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود

توجهی بر تعهد سازمانی دارند.

ن امنیت شغلی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
ن ابعاد امنیت شغلی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

دارد.

تمرکز بر شغل

جابجایی کمتر در شغل
انتخاب شغل مناسب
تعهد سازمانی

امنیت شغلی

رضایت شغلی
رضایت اقتصادی
عاطفی بودن محیط کار
احساس آرامش در کار

تعهد سازمانی

دفاع از سازمانی

شکل :1مدل مفهومی پژوهش

شکل -1مدل مفهومی پژوهش

وشها
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پژوهش براي تجزيه و تحليل دادهها ،از آزمون همبستگی پیرسون

مواد و روشها

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری

استفاده میشود.

اطالعات تحقیق توصیفی است .در این پژوهش برای گردآوری

یافتههای پژوهش

اطالعات از دو روش مطالعات کتابخانهای و تحقیقات میدانی
استفاده شدهاست .پرسشنامههای مورد استفاده در این تحقیق از
نوع استاندارد هستند .پرسشنامه امنیت شغلی پرسشنامه استاندارد
نیسی و محمودیان است ( )1379که پایایی و روایی این پرسشنامه
در پژوهشهای سقاییان و کمالی به اثبات رسیدهاست بهطوری که
آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه امنیت شغلی 0/87
میباشد.
پرسشنامه تعهد سازمانی توسط آلن و مییر ساخته شدهاست و
پایایی و روایی این پرسشنامه توسط آنها برای هریک از ابعاد به
ترتیب  0/79 ،0/85و  0/83برآورد شدهاست.
جامعه آماری این تحقیق ،کلیه کارکنان تعاونیهای تولیدی
مناطق روستای ،به تعداد  305نفر است که در این تعاونیها
مشغول بکار هستند (به دلیل عدم دسترسی به جامعه اماری
پژوهش  305نفر از آنان برای مطالعه انتخاب شدند) .حجم نمونه

براساس یافتهها حدود  27.81درصد پاسخدهندگان زن و

 72.19درصد پاسخدهندگان مرد ،حدود  14درصد پاسخدهندگان
کمتر از  30سال ،حدود  59درصد بین  40-30سال ،حدود 25
درصد بین  50-40سال  ،حدود  2درصد بیشتر از  50سال سن
و حدود  10.65درصد پاسخدهندگان زیر دیپلم -دیپلم ،حدود
 18.34درصد فوق دیپلم ،حدود  52.67درصد لیسانس و حدود
 18.34درصد فوق لیسانس بودند.
برای آزمون فرضیهها از همبستگی پیرسون استفاده شدهاست.
جدول زیر اطالعات حاصل از آمار توصیفی مرتبط با سواالت
تخصصی را نشان میدهد .در این جدول به ترتیب تعداد ،میانگین،
واریانس انحراف معیار و برای هر یک از ابعاد نشان داده شده
است .در ادامه ،ماتريس همبستگي متغیرهاي مورد پژوهش به
شرح جدول زیر به دست آمده است.

با استفاده از فرمول کوکران در این تحقیق 169 ،نفر است .در این

در اين ماتريس ،مشاهده میشود كه همبستگي بين متغيرهاي

جدول -2ميانگين ،انحراف معیار و واريانس متغیرها
متغیر

تعهد سازمانی
امنیت شغلی

تمرکز بر شغل

جابجایی کمتر در شغل
انتخاب شغل مناسب
رضایت شغلی

رضایت اقتصادی

عاطفی بودن محیط کار
احساس آرامش
تعهد سازمانی

دفاع از سازمانی

میانگین

واریانس

انحراف معیار

3.21

0/24

0/49

3.33

1.15

1.07

3.29

0/31

0/55

3.61

0/75

0/86

3.42

0/39

0/62

3.00

0/96

0/97

3.44

0/61

0/78

3.27

0/32

0/56

3.34

0/71

0/84

2.82

0/43

0/66

3.50

0/42

0/17
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متغیر

1

امنیت شغلی

1

2

جدول :3همبستگی بین متعیرها
3

4

5

6

7

8

9

10

11

رضایت اقتصادی

عاطفی بودن محیط کار
احساس آرامش
تعهد سازمانی

مديريت

دفاع از سازمانی

3.00

0/96

0/97

3.44

0/61

0/78

3.27

0/32

0/56

3.34

0/71

0/84

2.82

0/43

0/66

management
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متغیر

1

امنیت شغلی

1

2

جدول :3همبستگی بین متعیرها
4

3

5

6

7

8

9

تمرکز بر شغل

0/72

1

جابجایی کمتر در شغل

0/50

0/36

1

0/57

0/34

0/44

1

0/59

0/34

0/19

0/36

1

0/71

0/51

0/19

0/18

0/58

1

0/78

0/48

0/33

0/41

0/44

0/61

1

0/71

0/43

0/35

0/47

0/34

0/34

0/55

1

0/57

0/28

0/21

0/34

0/18

0/33

0/47

0/26

1

0/74

0/47

0/24

0/26

0/27

0/39

0/41

0/47

0/33

انتخاب شغل مناسب
رضایت شغلی

رضایت اقتصادی

عاطفی بودن محیط کار
دفاع از سازمانی
احساس آرامش
تعهد سازمانی

10

11

1

در این ماتریس ،مشاهده میشود که همبستگی بین متغیرهای امنیت شغلی و تعهد سازمانی  0/74است که در
سازمانی،0است.
شغلی
امنیت
تعهدمیزان
بررسی
مطالعه
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 0/570 ،0/71است که در سطح  01/0<pمعنادار است .با توجه

استفاده شده است .نتایج حاصل نشان داد که رابطه مثبتی بین

به نتایج پژوهش ،از آنجاییکه ضرایب بدست آمده مثبت و باالی

امنیت شغلی و تعهد سازمانی مورد وجود دارد .ضریب همبستگی

 0/50است از این رو رابطه مثبت بین امنیت شغلی و ابعاد ان با

بین امنیت شغلی و تعهد سازمانی  0/74است .به این معنی که بین

تعهد سازمانی وجود دارد.

متغیرها ،با توجه به سطح معناداری رابطه وجود داشته و رابطه بین
متغیرها مستقیم است.

نتیجهگیری و پیشنهادات

برای سنجش فرضیه دوم تحقیق " بین ابعاد امنیت شغلی و تعهد

امروزه موضوع مدیریت منابع انسانی اهمیت یافته و از شاخصهاي

سازمانی رابطه معناداری وجود دارد" از آزمون همبستگی پیرسون

سنجش ميزان برتري سازمانها نسبت به هم ،کارکنان شاغل در

استفاده شده است .نتایج حاصل نشان داد که رابطه مثبتی بین

آن سازمانها هستند از این رو موضوعات مرتبط با منابع انسانی

تمرکز بر شغل ( ،)0/72جابجایی کمتر در شغل ( ،)0/50انتخاب

از جمله امنیت شغلی کارکنان مهم تلقی میشود .ادراک امنیت

شغل مناسب ( ،)0/57رضایت شغلی ( ،)0/59رضایت اقتصادی

شغلی باال تأثير چشمگيري بر نيتهاي كنارهگيرانه ،قصد ترك

( ،)0/71عاطفی بودن محیط کار ( ،)0/78دفاع از سازمانی ()0/71

شغل ،رضایت شغلی ،رفتار شهروندی سازمانی ،تعهد سازمانی،

و احساس آرامش ( )0/57با تعهد سازمانی وجود دارد .به این معنی

رفتار سیاسی و افزایش بهرهوری سازمان دارد .از این رو هدف از

که بین متغیرها ،با توجه به سطح معناداری رابطه وجود داشته و
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رابطه بین متغیرها مستقیم است .نتایج پژوهشهای پیشین که

رسانده یا تا حد ممکن از برنامههای جانشین پروری استفاده نمایند.

توسط بافرانی ( ،)1385نورانی ( ،)1387کهنوج ( ،)1392نظری و

رابطه بین انتخاب شغل مناسب و تعهد در این پژوهش مورد

همکاران ( ،)1393جندقی و همکاران ( )2011و آکپان ()2013

تایید قرار گرفت؛ توصیه میشود از آنجاییکه درجه اهمیت امنیت

انجام شد وجود رابطه بین امنیت شغلی و تعهد سازمانی را تایید

شغلی برای افراد مختلف متفاوت بوده ،تعاونیها باید در برنامههای

کردهاند.

جذب و استخدام کارکنان حتما به تناسب شغل و شاغل توجه

با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادات زیر توصیه میشود:

نموده و میزان اهمیت امنیت شغلی را از نظر افراد مختلف بررسی

با توجه به اینکه در اکثر تعاونیها کارمندان از امینت شغلی

نمایند.

باالیی برخوردار نیستند و اکثر استخدامها بصورت موقت هستند؛

نتایج پژوهش وجود رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی را

مدیران باید با فراهمسازی شرایط (مانند مشارکت دادن افراد در

نیز تایید کرد .از این رو به مدیران تعاونیها توصیه میشود جهت

تصمیمگیریها ،تفویض اختیار و  )...میزان تعهد کارمندان در

افزایش میزان رضایت کارکنان برنامههای انگیزشی متفاوتی از

تعاونیها را بیشتر نموده و به این مقوله توجه نمایند که افزایش

جمله توجه همزمان به نیازهای مادی و معنوی افراد برای کارکنان

تعهد کاری ،تمرکز شغلی را افزایش خواهد داد که این امر در

این سازمان تدارک ببینند.

افزایش بهره وری نیز موثر است.
نتایج پژوهش وجود رابطه بین جابهجایی کمتر در شغل و تعهد
سازمانی را تایید کرد .از این رو به تعاونیها توصیه میشود در

سپاسگزاری

...

برنامههای جایگزینی کارمندان میزان جابهجایی را به حداقل
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Abstract: Nowadays, the issue of human resource management has become important and one of the

indicators for measuring the superiority of organizations over each other is the employees working in
those organizations. Therefore, issues related to human resources, including job security of employees
are considered important. Perception of high job security has a significant effect on retired intentions,
job leaving intention, job satisfaction, organizational citizenship behavior, organizational commitment,
political behavior, and increasing organizational productivity. Therefore, organizations are trying to achieve
the necessary efficiency by increasing job security and meeting the needs of employees. This is important
in production cooperatives where employees face almost low job security. Therefore, the purpose of this
study is to investigate the impact of job security on organizational commitment in production cooperatives
in Ardabil province. The purpose of this study is descriptive and correlational and the size of the statistical
population is 305 people, of which 169 people were selected and a questionnaire was distributed among
them (due to lack of access to the statistical population, 305 people were selected for the study). Correlation
method was used to test the research hypotheses. The results showed that job security directly affects
organizational commitment in jobs such as cooperatives. This study also correlates the dimensions of job
security and organizational commitment, including; Focus on job reduction in job transfer, job selection,
job satisfaction, economic satisfaction, emotional work environment, sense of calm, organizational
commitment and organizational defense were confirmed, among which the emotional dimension of the
work environment with a correlation coefficient of / 78. 0 has the greatest impact on the commitment of
the employees of production cooperatives.

Keywords: Job security, organizational commitment, human resources, Rural geography and production
cooperatives
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