
 
  175-184ص ص:                                                    27/10/93پذیرش :                                                      28/05/92دریافت:

  

 پیش بینی تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه از طریق امنیت شغلی و مولفه هاي آن
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  چکیده

 سازمان خاطر به هستند مشتاق ،باال تعهدکارکنان داراي ، سطح تعهد کارکنان است ارتقاء سازمان هر در اهداف مهمترین از یکی هدف:مقدمه و 

بین دبیران تربیت بدنی آموزش و  در آنهاي مولفه و شغلی امنیت از طریق تعهد سازمانی پیش بینی حاضر تحقیق هدف. دهند انجام بیشتري تالش

  .بود پرورش استان کرمانشاه

ا هوهش، کلیه دبیران تربیت بدنی استان کرمانشاه بود که تعداد آنجامعه آماري پژ همبستگی است. و از نوعروش پژوهش توصیفی  روش شناسی:

 پرسشنامه از د.ش انتخاب بر اساس جدول مورگان ايخوشه تصادفی گیرينمونهبه شیوه نفر  320 باشد، کهنفر می 1230) 90-91(تحصیلی  در سال

ها با استفاده که پایایی آن تحقیق استفاده شد هاي داده براي گردآوري )مودي، استیرز و پورتر( سازمانیتعهد پرسشنامه  و ) 1379نیسی(  امنیت شغلی

میانگین، انحراف استاندارد، توصیفی و استنباطی ( آمار  از هابراي تجزیه تحلیل داده .آمدبه دست  80/0و 90/0کرونباخ به ترتیب از روش ضریب الفاي

  .شد استفاده)، t، آزمون کولموگروف اسمیرنف، رگرسیون چند متغیره و آزمونکرونباخ، ضریب همبستگی پیرسونضریب آلفاي

امنیت شغلی  هايمولفه. بین دارد )>p  01/0( وجود مثبت رابطه دبیران تربیت بدنی سازمانی تعهد و امنیت شغلی بین داد نشان تحقیق نتایج :هایافته

بین  ولی داشت،و دفاع از سازمان) با تعهد سازمانی رابطه معنی داري وجود  وابستگی به سازمان( تمرکز بر شغل، رضایت شغلی، رضایت اقتصادي، 

 تحلیل نتیجه چنینهم احساس آرامش هیچ رابطه معناداري یافت نشد.  و بودن در محیط کارجابه جایی کمتر در شغل، انتخاب مناسب شغل، عاطفی 

  تبیین کردند. پیش بینی و را سازمانی تعهد تغییرات از 73/0هاي آن امنیت شغلی و مولفه که داد نشان رگرسیون

چنین هم اهداف واقعی خود ورسیدن به جهت  درداشتن معلمانی متعهد  برايسازمان آموزش و پرورش نتایج نشان داد  نتیجه گیري: بحث و

  دهد. امنیت شغلی معلمان اهمیت  الزم است که به. معلمان هاي مادي و معنوي ناشی از عدم تعهد اتالف سرمایه جلوگیري از 
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  مقدمه

هاي سازمان وري سایر سرمایهکنند که بهرهمییاد  1هاي فکرياند و از آن به عنوان سرمایهها در سازمان پی بردهامروزه همگان بر اهمیت نقش انسان 

هاي پیچیدگی و به میزان خبرگی و دانشگر بودن سرمایه انسانی بستگی دارد. استفاده صحیح از سرمایه انسانی مستلزم توجه به شرایط روحی، روانی

کري، هاي فوري سرمایهثیر گذار بر بهرهاست. یکی از عوامل بسیار مهم و تأهها و ایجاد بسترهاي مناسب براي شکوفایی استعداد آنوجودي انسان

ه طی باز و مناسبی کمنظور از کیفیت کاري زندگی، فرآیندي است که با آن، تمام اعضاي سازمان از مسیر مجاري ارتبا است. 2کیفیت زندگی کاري

. نندکرد، مشارکت میگذاکارشان به طور عام اثر می ها به طور خاص و بر محیطهاي که بر شغل آنبراي این مقصود ایجاد شده است در تصمیم گیري

ثیر ها تحت تأکارکنان سازمانکیفیت زندگی کاري  ).1( باشنداز طرفی، امنیت شغلی و تعهد سازمانی دو شاخص بسیار مهم در کیفیت زندگی کاري می

و غیره  کی مناسب در محیط کاریوجود وضعیت فیز، تعهد وامنیت شغلی  ، هاي منصفانه کارکناندریافت ، بودن کار و چالش پذیر  عالقه مانند یعوامل

                                                                    .)2( باشدمی

ی از امنیت شغلی، احساس فراغت نسباین، محیط کـار بستگی دارد. بنابرامنیت شغلی جنبه ذهنی و روانی دارد و تـا حدودي بـه برداشت فرد از      

). احساس امنیت مستـلزم تـوانایی در حفـظ آن چیزي 3و4( یابدهاي مشخـص تحـقق مـیخطر یا حالتی است که در آن ارضاي نیازها و خواسته

 ). بـه عبـارت دیـگر امنیت شغلی، حق تداوم شغل است که معموالٌ 5کـه شـخص دارد و حـصول اطمینان از توانـایی امرار معاش در آینده است ( است

اد د کنند کـه شغلشان را از دست نخواهندیـابد و حدودي است کـه کـارکنان در آن حیـطه اطمینان حاصل پیدا میتـا زمـان بازنشستگی ادامـه می

اي ذهنی است؛ یعنی احساس و ادارك فرد است که امنیت شغلی را براي او رقم می زند. گاهی ، احساس امنیت شغلی پدیدهبا توجه به تعاریف ).3(

د، ولی بـاشود داشته اي وجاي وجود نداشته باشد، امـا فـرد احساس خطر کـند یا عوامل تهدید کنندهممکن است در محیط کاري، عوامل تهدید کننده

غل کنند کـه شدهـد کسانی که از دست دادن شغل خـود را پـیش بینی و بـه عبارتی احساس می). تحقیقات نشـان می6( فـرد احساس خطر نکند

  ). 7دهند، تحـت فشار روانی بیشتري  قـرار دارند (خـود را از دست خواهند داد، در مقایسه با زمانی کـه واقعا شغل خود را از دست می

 شانسازمان به نسبت تعهد و شانلشغ از نانـکارک امنیت و رضایت .شوندنمی موفق ارکنانشانـکسازمانی   تعهد وامنیت شغلی  بدون هانسازما     

 سازمان بخشی اثر براي مهم مالك یک سازمانی تعهداز طرف دیگر، ). 8( شوندمی نگریسته سازمانی بخشی اثر عمده هايکننده تعیین عنوان به

 داومـت بر تواندمی سازمان یک هـک را میزانی سازمانی تعهد چنینهم. کندمی بینی پیش را جابجایی میزان و کار نیروي ثبات سازمانی تعهد.  است

 که شود می توجیه امر این با همچنین مدیریتی مفهوم این به عالقه ).9( دهدمی ننشا کند، حساب آن رشد و هافعالیت در کارکنان هايمشارکت

 تالش و سعی ، کار نیروي ثبات با سازمانی تعهد خاص، طور به. باشد می سازمان به هاآن وفاداري و افراد تالش و سعی مناسب بسیار شاخص

 سطوح شغلی استرس پایین سطوح و سازمان به تعهد افزایش ). 10( است مرتبط هماهنگ رفتارهاي و خدمات، کیفیت شغلی، عملکرد ، کارکنان

  ). 11( شود مند رهبه نیز سازمان بلکه فرد تنها نه که دهدمی قرار ثیرأت تحت هاییشیوه به را سازمان در مشارکت

 بیشتري تالش سازمان خاطر به هستند مشتاق احتماالً  ،باال تعهد). کارکنان داراي 12( است ضروري معاصر سازمانی موفقیت براي کارکنان تعهد     

 سازد،یم پذیرنامکا را مشتري تقاضاهاي در یراتیتغ به بیشتر دهی پاسخ و بهتر انطباقی هاييتوانا سازمان به فرد قوي دلبستگی. دهند انجام

 اثر و دهند می تشکیل را اي عمده عامل کارکنان ها،سازمان از بسیاري در  .شود می محیطی هايباضطرا و فشارها با انطباق باعث همچنین

 است کارکنانی افزایش به عالقمند سازمانی هر ، موفق عملکرد براي بنابراین د.دهنیم قرار ثیرأت تحت را سازمان ايحرفه عملکرد و کارآمدي بخشی،

انجام دادند ها ) تحقیقی با عنوان بررسی تآثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان1389(توالیی و باقري  ).13( هستند متعهد آن اهداف و سازمان به که

تر، مطلوب ها به سازمان، عملکرد شغلیتواند احساس رضایت، تعلق، وابستگی و دلبستگی آنو به این نتیجه رسیدند که تعهد سازمانی کارکنان می

هاي نیز موفقیتکاهش خروج کارکنان از سازمان، رفتار اجتماعی فعال، عدم غیبت از کار، نوع دوستی و کمک به همکاران و کاهش استرس شغلی و 

  .)14(مالی و افزایش اثر بخشی سازمان را به همرا ه داشته باشد

انی رابطه باشد و با تعهد سازمرها رضایت شغلی است که یکی از عوامل اصلی امنیت میگوناگونی دارد، از جمله این متغیرهاي امنیت شغلی متغی     

 ناشی شغل به نسبت فرد نگرش و عاطفی واکنش ارزیابی، از که است شده تعریف بخش لذت هیجانی حالت عنوان به نزدیکی دارد. رضایت شغلی را

ز رضایت شغلی ا ).16( تقابل با سازمان است رفتارهاي و عدم ترك خدمت کاهش بهتر و عملکرد :از عبارتند رضایت شغلیپیامدهاي  ).15( شود می

هاي سیاسی، محیط ، رفتار فرد در خانواده و درترك خدمت، خدمات، رفتار فرد در جامعهتواند روي متغیرهاي یک سو به عنوان متغیر مستقل می

) و از سوي دیگر به عنوان متغیر وابسته تحت تأثیر متغیرهاي مانند دست مزد، رابطه با مافوق، امنیت شغلی و 17و اجتماعی تاثیر گذار باشد( فرهنگی

غلی و هاي ارتقا، امنیت ششامل چندین بعد مجزا مانند رضایت از دستمزد، فرصت رضایت شغلی چند بعدي هستند که امنیت و). 18نوع کار قرار گیرد(

هاي دیدگاه، پذیردثیر میي شخصیتی، شغلی و تجربیات کاري تأهاویژگی مانندکه تعهد سازمانی از عواملی  این نظر به ).19 (اهمیت چالش شغل است

  ). 20و21( ن وجود داردآهاي مختلفی در تجزیه و تحلیل ابعاد تعهد سازمانی و مدلمتفاوتی در بررسی 

. اما ته استانجام گرف  ،بر میزان عالقمندي و وفاداري کارکنان به شغل خود  امنیت شغلی به مثابه یک متغیر اثرگذارتحقیقات محدودي در زمینه      

 رداند. هاي ورزشی و غیر ورزشی پرداختهن و محیط کاري، در سازمانایجاد کننده آن در سازما تحقیقات زیادي به بررسی تعهد سازمانی و عوامل
 

1. Social Investment 
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 ، تفاوتثیر امنیت شغلی بر تعهد و تالش کارکنان و رضایت شغلی در شهرداري قم انجام دادندتأ)، با عنوان 2011جندقی و بهرامی (تحقیقی که 

غلی چنین همبستگی مثبت و قابل توجهی نیز بین رضایت شهم .داشتد سازمانی و رضایت شغلی وجود داري بین کارکنان رسمی و پیمانی در تعهمعنا

ازمانی تأثیر را بر تعهد س ینزمون رگرسیون نشان داد که رضایت از دست مزد و رضایت از همکاران بیشتراز سویی نیز آ. داشتتعهد سازمانی وجود  و

  . )22( دارد

بررسی ارتباط تعهد سازمانی، رضایت شغلی و امنیت شغلی در بهره وري نیروي انسانی در یک سازمان دولتی در تحقیقی به  ،)1374(مرتضوي     

به در تحقیقی )، 1390قنبري(  .)23(بود و امنیت شغلی  بین تعهد سازمانی، رضایت شغلینتایج تحقیق نشان دهنده همبستگی قوي که پرداخت، 

 ).24( اشتو جود د ها آنتعهد سازمانی و تعهد شغلی در میان کتابداران پرداخت، که رابطه معنی دار و مثبتی بین  ،شغلیرضایت بین مطالعه رابطه 

: بین سید کهبه این نتیجه راستان اصفهان  کارکنان دانشگاه پیام نور ،بین امنیت شغلی با تعهد سازمانیرابطه  در تحقیقی با عنوان ،)1387بافرانی (

أهل و بین امنیت شغلی و تعهد سازمانی با وضعیت تاما  .داردمعناداري وجود  و ارتباط مثبت هاي امنیت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان پیام نورمؤلفه

 نبین امنیت شغلی و تعهد سازمانی با سن ، سطوح تحصیلی ، وضعیت استخدامی کارکنا و از طرفینداشت، جنسیت کارکنان تفاوت معناداري وجود 

   .)25( داشت تفاوت معناداري وجود

هاي غیر انتفاعی و دولتی در ترکیه )، با عنوان ارتباط حمایت مدیریتی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان2012( 1در تحقیقی که امهان     

بررسی  با عنوان ،)2011و همکاران ( 2تحقیقی که الملیدر  . )26(که رابطه مثبت و معنا داري بین این متغیرها وجود دارد انجام داد به این نتیجه رسید

ازمانی ن رضایت شغلی و تعهد سنشان دهنده رابطه بی ،انجام دادند سازمانی در بین کارمندان فناوري اطالعات آفریقاي جنوبی تعهد  و رضایت شغلی

سازمانی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی به این نتیجه رسیدند با هدف شناخت رابطه تعهد در پژوهشی  ،)1390(شعبانی بهار و همکاران .)27(بود

ن زن اکه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی معلمان اعم از زن و مرد رابطه معنا داري وجود دارد و همچنین بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی معلم

   .)28( داري وجود نداشت و مرد  رابطه معنا

با عنوان تعهد سازمانی و تمایل به ترك خدمت به این نتیجه رسیدند که باال بردن امنیت شغلی کارکنان در پژوهشی  ،)1388( سجادي و همکاران     

هاي مناسب و توجیهی قبل از استخدام و انتصاب و فراهم نمودن هاي استخدامی، ایجاد تأثیرات مثبت در فرهنگ سازمانی، ارائه آموزشاصالح نظام

هاي شغلی کارکنان در افزایش میزان تعهد سازمانی و کاهش تمایل به ترك شغل هاي تشویقی و توسعه مهارتحصیل، اجراي برنامهشرایط ادامه ت

   .)29(تواند موثر باشدمی

 اجتماعی، اقتصاديترین نهاد و مؤثرترین سازمان در توسعه شود و مهمهاي بزرگ و پیچیده محسوب میآموزش و پرورش یکی از سازمانامروزه،      

توجه به مسائل  با). 30( هاي آموزشی مورد توجه بوده استو فرهنگی در هر جامعه است و هم چنین نیروي انسانی به عنوان عنصر اساسی در سازمان

، ، رشد فزآینده جمعیتتواند نقش مؤثري در تحقق اهداف آن داشته باشد. کشور ما اخیراًعنصر انسانی این سازمان می ،جسمانی ، روانی و شغلی

ت، یتحوالت فرهنگی و اجتماعی و در پی آن گسترش روزافزون نظام آموزش و پرورش را به دنبال داشته است و معلم به عنوان یک قطب تعلیم و ترب

یجاد عدم امنیت شغلی در ). از آنجا که ترس از بیکاري و از دست دادن شغل موجب ا31کند(نقش بسیار حساسی در فرآیند آموزش و پرورش ایفا می

گردد. کلیه کارکنان در هر سطحی از سازمان به حداقل هاي محوله در سازمان میگاري فرد در پذیرش مسئولیت و نقشگردد و خود عامل ناسازفرد می

ل که باشد، به این شکانی برخوردار نمیاوت از ارزش همساما این نیاز در جوامع متف ،معقولی از حمایت سازمانی و امنیت شغل مورد نظر خود نیاز دارند

رائه اکارکنان ممکن است در جوامعی با ارزش و شرایط فرهنگی و اجتماعی مختلف نگرش خاصی به این متغیرها داشته باشند و تفسیر متفاوتی از آن 

ي آن با سایر معلمان و شادابی و نشاط مورد نیاز از طرف دیگر، حوزه ورزش و معلمان شاغل در این حوزه به دلیل طبیعت متفاوت فعالیت کار بدهند. 

قدان امنیت د. به عبارتی، فنباشده، نیازمند امنیت شغلی مناسب میمعلم براي فعالیت در کالس و تعهد در اجراي وظایف و پیاده سازي اهداف تعیین ش

ادي را بر عملکرد معلم و شرایط وي خواهد گذاشت. بنابراین، شغلی ، عاملی براي استرس زا بودن شغل و محیط کاري آن است که این عامل تاثیر زی

شناسایی عوامل اثرگذار بر این عامل به ویژه امنیت شغلی و مولفه هاي آن لزوم بررسی این موضوع در بین سازمانی و  عهدبا توجه به اهمیت مقوله ت

هاي و مؤلفه نشاه از طریق امنیت شغلیسازمانی معلمان تربیت بدنی استان کرمامعلمان ورزش احساس شد. لذا، پژوهش حاضر به دنبال پیش بینی تعهد 

  باشد.آن می

  

    شناسیروش

کلیه  تحقیق حاضر ماريجامعه آ آوري گردید.هاي آن به روش میدانی جمعی می باشد که اطالعات و دادههمبستگ توصیفی و از نوعتحقیق روش 

ان اره کل آموزش و پرورش استدبا توجه به اطالعلت مأخوذه از واحد کارگزینی اها که تعداد آن ،شودرا شامل می معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه

اي معلمان تربیت بدنی به روش نمونه گیري خوشه 320نمونه آماري در تحقیق حاضر شامل  .بودنفر  1230 ،)90-91(تحصیلی در سالکرمانشاه 

 12اد چنین تعدها باز گردانده نشد و همد هشت عدد از پرسشنامهآوري گردید. الزم به ذکر است که تعداتوزیع و جمعها بین آن انتخاب و پرسشنامه

 1230) استفاده گردید که براي جامعه 1970ها به علت ناقص بودن در تجزیه تحلیل لحاظ نشد. جهت برآورد نمونه از جدول مورگان(عدد از پرسشنامه
 

1. Emhan 
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معلم تربیت بدنی انتخاب گردید. در این تحقیق از روش  320تعداد  تحقیقیشنهاد کرده و با محاسبه افت احتمالی نمونه در این نفر را پ 297نفري 

  استفاده گردید.  هاي استان کرمانشاهدر شهرستان تحصیلی مناطقاي جهت انتخاب نمونه گیري خوشه

براي اولین بار توسط اي است که گزینه 5سوال  30شامل  که امنیت شغلیپرسشنامه  -1 گردید.ها از دو پرسشنامه استفاده براي جمع آوري داده     

)، با هدف دستیابی و شناسایی عوامل تهدید کننده امنیت شغلی در محیط کار که از نظر کارکنان به عنوان عامل اساسی و مهم در تهدید 1379نیسی (

در این  هاي امنیت شغلی به این پرسشنامه اضافه شد. )، مؤلفه1390سپس توسط سقائیان ( .گرفته استساخته و مورد استفاده قرار امنیت شغلی 

مشتمل که  ،)1979نی (موداي، استیرز و پورتر ي تعهد سازماپرسشنامه -2 .محاسبه شد 90/0تحقیق، ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه امنیت شغلی 

ها، تمایل به تالش گسترده در راه تحقق اهداف سازمان وتمایل پذیرش آن و هاي سازمانبه اهداف و ارزش هاي اعتقادسوال و در قالب مؤلفه 15 بر

 مخالفم خیلیبا ارزش گذاري  اي لیکرتگزینه 5مقیاس  ها بر اساسباشد. امتیاز دهی به پاسخحفظ عضویت در سازمان میشدید به باقی ماندن و 

در این تحقیق، ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه تعلق گرفت.  )5( امتیاز موافقمو خیلی  )4( امتیاز موافقم )3( امتیاز نظرم بی )2( امتیاز مخالفم )1( امتیاز

  . به دست آمد 80/0تعهد سازمانی 

، پیرسون ضریب همبستگیکرونباخ، ن، انحراف استاندارد، ضریب آلفاي آماري توصیفی و استنباطی (جداول، میانگی هابراي تجزیه تحلیل داده     

  .شد گرفته بهره  ،)18(نسخه   SPSS) از نرم افزارهايtچند متغیره و آزمون رگرسیون  ،موگروف اسمیرنفولک

  

  هایافته

 هاداده بودن نرمال از حاکی آزمون این نتایج .شد اجرا هاداده بودن نرمال تعیین براياسمیرنف  – کلوموگروف آزمون همبستگی، آزمون اجراي از قبل

  .  )1(جدول  ده نموداها استفجهت بررسی داده پارامتریک همبستگی پیرسونتوان از آزمون با توجه به نتایج میکه بود.  بررسی مورد متغیرهاي در

  هااسمیرنف براي بررسی نرمال بودن داده – نتایج آزمون کلوموگروف ).1(جدول

  نتیجه آزمون N Z sing  متغیرها

  ها نرمال استداده  36/0  /.98  300  امنیت شغلی

  ها نرمال استداده  53/0  81/0  300  تعهد سازمانی

  .است شده ارائه )،2( جدول در که باشدیم قیتحق هاییریمتغ به مربوط استاندارد، انحراف ن،یانگیم بصورت یفیتوص هايافتهی     

  

  تعهد سازمانی هاي آن وهاي توصیفی امنیت شغلی به همراه مؤلفهیافته. )2(جدول

  انحراف استاندارد  میانگین  متغیرها

  19/1  81/7  تمرکز بر شغل

  93/1  10/12  جابجایی کمتر در شغل

  23/1  50/8  انتخاب شغل مناسب

  78/1  52/10  رضایت شغلی

  87/1  98/10  رضایت اقتصادي

  56/1  11/7  عاطفی بودن محیط کار

  77/1  30/10  احساس آرامش

  15/2  10/11  وابستگی به سازمان

  62/3  23/19  دفاع از سازمان

  10/8  98/97 امنیت شغلی

  78/6  44/59  تعهد سازمانی

هاي امنیت شغلی (تمرکز بر شغل، رضایت دهد که بین تعهد سازمانی و برخی مؤلفه، نتایج همبستگی پیرسون نشان می)3(با توجه به جدول      

جایی کمتر در شغل، هاي، جابهرابطه معناداري وجود دارد. اما بین مؤلفه 01/0دفاع از سازمان) در سطح شغلی، رضایت اقتصادي، وابستگی به سازمان و 

 حانتخاب مناسب شغل، عاطفی بودن در محیط کار و احساس آرامش هیچ رابطه معناداري یافت نشد. در کل بین امنیت شغلی و تعهد سازمانی در سط

  یابد.بدین معنا که با افزایش امنیت شغلی، تعهد سازمانی نیز افزایش میرابطه معنا داري و جود دارد،  01/0
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  ). همبستگی بین مؤلفه هاي امنیت شغلی با تعهد سازمانی3جدول (

  تعهدسازمانی    متغیرها

  تمرکز بر شغل
  همبستگی

  سطح معنا داري

75/0  

00/0  

  جابجایی کمتر در شغل
  همبستگی

  سطح معنا داري

07/0  

19/0  

  انتخاب شغل مناسب
  همبستگی

  سطح معنا داري

06/0  

28/0  

  رضایت شغلی
  همبستگی

  سطح معنا داري

45/0  

00/0  

  رضایت اقتصادي
  همبستگی

  سطح معنا داري

47/0  

00/0  

  عاطفی بودن محیط کار
  همبستگی

  سطح معنا داري

01/0  

84/0  

  احساس آرامش
  همبستگی

  سطح معنا داري

03/0  

58/0  

  وابستگی به سازمان
  همبستگی

  سطح معنا داري

57/0  

00/0  

  دفاع از سازمان
  همبستگی

  سطح معنا داري

75/0  

00/0  

  امنیت شغلی

  همبستگی

  سطح معنا داري

77/0  

00/0  

  

  

بدست آمده. همچنین  85/0دهد ضریب همبستگی بین متغیرهاي امنیت شغلی درکل نمونه برابر ، نشان می)4(نتیجه تحلیل رگرسیون در جدول      

درصد از واریانس متغیر مالك(تعهد سازمانی) به وسیله متغیر پیش بین در این پژوهش  73است بدین معنا که 73/0ضریب تعیین متغییر پیش بینی باال 

 ت شغلیتوان گفت امنی) نیز در تعین این یافته است، لذا می>001/0pدر سطح آماريF 39/88 (f=) (شود. نسبت ( یعنی امنیت شغلی) پیش بینی می

  تواند تعهد سازمانی را پیش بینی کند.و متغیرهاي آن می

  ).  نتایج آزمون رگرسیون4جدول(

متغیر 

  مالك
R 2R  

سطح معنا 

  داري
F 

متغیرهاي پیش 

  بین
B β  t 

سطح 

  معناداري

ی
مان

ساز
د 

عه
ت

  

85/0  73/0  001/0  38/88  

  00/0  43/5  169/0  96/0  تمرکز بر شغل

  68/0  -40/0  -01/0  -05/0  جابجایی کمتر در شغل

  67/0  42/0  01/0  08/0  شغل مناسبانتخاب

  00/0  79/4  15/0  60/0  رضایت شغلی

  00/0  08/6  20/0  73/0  رضایت اقتصادي

  81/0  -23/0  -007/0  -32/0  عاطفی بودن محیط کار

  87/0  15/0  005/0  01/0  احساس آرامش

  00/0  69/6  23/0  73/0  وابستگی به سازمان
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گیریم معنادار گردیده است. بنابراین نتیجه می 01/0گردیده و این مقدار در سطح   30/4برابر با  tدهد. مقدار ، نشان می)5( گونه که در جدولهمان     

  بین امنیت شغلی معلمان زن و مرد تفاوت معناداري وجو دارد. 

  

  معلمان زن و مرد). بررسی تفاوت امنیت شغلی 5جدول(

  متغیر
 t P  میانگین

      زن  مرد

  001/0  30/4  40/103  57/92  امنیت شغلی

  002/0  23/3  86/10  21/10  رضایت شغلی

  001/0  21/5  35/24  30/22  دفاع از سازمان

  037/0  19/3  51/11  73/10  وابستگی به سازمان

  

  بحث و نتیجه گیري:

حاضر ارتباط بین امنیت شغلی و تعهد سازمانی در بین معلمان تربیت  تحقیقهدف اصلی عنوان شد، هاي پیشین این تحقیق همانطور که در قسمت

 و ونهیت شغلی درکل نمرهاي امنبین متغیهمبستگی  ضریب همبستگی پیرسون نشان داد کهنتایج  ، 3با توجه به جدولبدنی استان کرمانشاه بود. 

تعهد  وتربیت بدنی آموزش و پرورش استان کرمانشاه  معلمانبوده، این مطلب نشانگر این موضوع است که امنیت شغلی  77/0برابر  تعهد سازمانی

تربیت بدنی از نظر امنیت شغلی و نگرش کلی نسبت به شغلشان در حد باالیی قرار  معلمانرسد که باشد. لذا به نظر میدر حد خوبی میها سازمانی آن

ی، رضایت تمرکز بر شغل، رضایت شغل (امنیت شغلی  هايمؤلفهبین چنین همتواند نتایج مطلوب سازمانی به دنبال داشته باشد. مر میکه این ا دارند

تخاب بین جابه جایی کمتر در شغل، ان، که این معنا داري با تعهد سازمانی رابطه معنی داري وجود دارد )و دفاع از سازمان وابستگی به سازماناقتصادي، 

رابطه معنا داري و  01/0نیت شغلی و تعهد سازمانی در سطح ام در کل بین .یافت نشد بودن در محیط کار و احساس آرامش،مناسب شغل، عاطفی 

نگ جئو)، 1389(جندقی و بهرامیه تحقیقات؛ که این نتایج با نتیج یابدیجود دارد. بدین معنا که با افزایش امنیت شغلی، تعهد سازمانی نیز افزایش م

که به مطالعه رابطه تعهد شغلی و تعهدسازمانی و رضایت شغلی ) 1386( به نقل از فروتن 2000در سال 2، و نیز مک کرمیک)32( )2009( 1هو جئون

رابطه بین امنیت شغلی و رضایت شغلی و تعهد انجام داد و در آن به  1374نین تحقیقی که مرتضوي در سال چدر میان کتاب داران پرداخت، و هم

چنین تعهد گفته شد رضایت شغلی و هم طور که قبالً همان خوانی داشت.هم)، 1388سجادي و همکاران (، )1387و تحقیق بافرانی( سازمانی پرداخت

ها با افتهتعهد سازمانی دارند . این ی دار و مثبتی با طه معنیه در تحقیق حاضر این دو متغیر رابباشد، کشغلی از مؤلفه هاي اصلی در امنیت شغلی می

 به نقل از 2006 5وال ، 4و می یر 3لنسازمانی پرداخته شده از جمله: آ نتایج تحقیقات مختلف که به رابطه بین رضایت شغلی و تعهد شغلی با تعهد

که با عنوان ارتباط حمایت مدیریتی، رضایت شغلی و  ،)2012امهان ( )،2011، الملی و همکاران()33()2011( قلتاشصالحی و و همکاران،  دراقمساد

)، در پژوهشی با هدف شناخت رابطه تعهد سازمانی 1390تعهد سازمانی در سازمانهاي غیر انتفاعی و دولتی در ترکیه انجام داد، شعبانی بهار و همکاران(

با توجه به نتایج تحقیق حاضر، دبیرانی که داراي امنیت باالتر بوده و از کار خود راضی  همخوانی دارد. و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی انجام دادند،

الب و ج هستند تمایل دارند مولدتر و خالق باشند و به آن سازمان و کار خود متعهد باشند. بنابراین سازمان محل کار باید قادر باشد محیطی امن،

د، خالق و سخت کوش را حفظ کند. براي خوشحال و راضی کردن و متعهد ساختن معلمان ضروري است که وجود آورده تا افراد متعهبرانگیزاننده به

ها را با امنیت و رضایت بخش تر ساخت. سطح تعهد سازمانی دبیران توسط عوامل زیادي تحت تأثیر قرار می گیرد، از جمله محیط زندگی و کاري آن

ا، ادراك عدالت از درون سازمان ، کیفیت شرایط کاري و روابط اجتماعی درون سازمان آموزش و پرورش ها شامل امنیت شغلی، سطح حقوق و مزایآن

  است. نتایج مطالعات مؤید آن است که تعهد سازمانی با بسیاري از رفتارهاي شغلی سازمان مرتبط است.

 نیروي به نیازمند پیش از بیش مدارس آید، می به شمار تحول و توسعه به نیل براي رکن مهمترین امروزي درجوامع پرورش و آموزش که آنجا از     

 افتهی نییتب در دانست معلمان همت و تالش گرو در باید دیگر چیز هر از بیش را و پرورش آموزش اهداف وتحقق هستند متعهد و پرتالش انسانی

 پیش از بیش مدارس آید، می به شمار تحول و توسعه به نیل براي رکن مهمترین امروزي درجوامع پرورش و آموزش که آنجا از گفت توانمی مربوط

 معلمان همت و تالش گرو در باید دیگر چیز هر از بیش را و پرورش آموزش اهداف وتحقق هستند متعهد و پرتالش انسانی نیروي به نیازمند
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 واملع نیا از یکی شوند،یم آن شهکا ای شیافزا باعث و ندهدیم قرار ریتأث تحت را سازمان به نسبت کارکنانهد تع يمتعدد عوامل). 34دانست(

 دهتع یستگواب نیا حاصل که رایز باشد یشغل تیامن وجود انگریب تواند یم سازمان به افراد شدن وابسته .باشدیم کار طیمح در تیامن احساس مهم

 شیافزا در واندتیم تیامن ازین کردن طرف بر و دارد یتمیها پر گاهیجا تیامن به ازین که داردیم انیب خود هینظر در مزلو که يطور به. باشدیمی سازمان

 اییهحرفه ملهج از ، معلمی که نیا به توجه با که افزود دیبا. شود سازمان دیمف عملکرد بودهب شیافزا باعث تایهن در و باشد تمیها حائز یسازمان دهتع

 به توجه با سازمان به معلمان یوابستگ و دهتع که رایز ندینما احساس را کار محل در تیامن احساس نیا دیبا لذا است ياریبس استرسي دارا که است

آموزش و  نیرابناب. باشد داشته ییبسزا نقش سازمان عملکردبود هب روند بر تواندیم دارند هاوالدین آن ودانش آموزان  با ارتباط و بودهب در که ینقش

 ي نهیزم در را خود یتخصص و یاجتماع انتظارات دتوانیم سازمان به نسبت خود معلمان دهتع حس جادیا بر عالوه نهیزم نیا کردن مھفرا باپرورش 

 یناسش فهیوظ حس ، يکار وجدان ، یشغل تیرضا ، يآموز تجربه ، یعمل جسارت رشد موجبات و دآور دست به)  یبخش اثر و ییکارا(  دیمف عملکرد

  .آورند مھفرا را یتخصص ابعاد در خود کارکنان يتواناساز تاایهن و

ین مپرورش علم محسوب شده و تربیت و تأی است که مراکز تولید و یهاان آموزش و پرورش از جمله سازمانسازمتوان گفت که به طور کلی می     

ار آموزش ثیر گذار بر عملکرد کاصر تأعن ترینمعلمان تربیت بدنی، از مهم نیروي کار براي آینده کشور را بر عهده دارد. در این میان معلمان، مخصوصاً

تواند عملکرد مناسب داشته و نقش خود را به درستی ایفا کند که از منابع انسانی خود . سازمان آموزش و پرورش زمانی میشوندیو پرورش محسوب م

اشته و د گام بردخو مینان در جهت اهداف واقعیش در صورت داشتن معلمانی متعهد با اطبتواند به نحو مناسبی استفاده نماید. سازمان آموزش و پرور

اي تحقیق هن به این مهم، با عنایت به یافتههاي مادي و معنوي ناشی از عدم تعهد و وفاداري اعضا جلوگیري کنند. براي دست یافتاز اتالف سرمایه

ط کار را ها و شرایزم است دست اندر کاران امر ویژگیمیت داده شود. براي ارتقاي تعهد سازمانی الحاضر، پیشنهاد می شود به امنیت شغلی معلمان اه

اده و د طوري فراهم کنند که افراد شیفته کار شده و آن را ارزشمند و سودمند تلقی کنند. همچنین الزم است به ارتباطات انسانی در سازمان اهمیت

م با اعتماد و احساس مسئولیت سازند. از طریق پرداخت هاي مناسب و عادالنه رضایت و امنیت اننده و توأ، برانگیزروابط همکاري را دوستانه، خوشایند

  شغلی ایجاد شود تا تعهد سازمانی در بین معلمان بیشتر گردد.
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