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رابطه امنیت شغلی با رفتار سیاسی با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی
(مطالعه موردی :کارکنان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری)
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چکیده
زمینه و هدف :از آنجائیکه امنیت شغلی بر بیشترر مرغیرهتای ستازمانی از جملته راتایت شتغلی ،رفرتار شتورون ی
سازمانی ،تعو سازمانی ،رفرار سیاسی کارکنان تاثیر گذاشره و از ین طریق به افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان کمک
میکن  ،این پژوهش با ه ف بررسی رابطه بین امنیت شغلی با رفرار سیاسی با نقش میانجی رفرار شورون ی ستازمانی
در میان کارکنان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری انجام ش ه است.
روش :پژوهش حاار از جمله تحقیقات کاربردی و بر حسب روش توصیفی است .جامعه آماری مورد مطالعه تمامی
کارکنان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به تع اد  650نفر میباش و نمونه مورد بررسی از طریق فرمول کوکران بته
تع اد  241نفر محاسبه گردی ه است .به منظور گردآوری دادهها از پرسشنامههتای استران ارد استرفاد شت  .گویتههتای
سنجش امنیت شغلی از پرسشنامه نیسی و محمودیان ( ،)1379گویههای سنجش رفرار سیاسی از پرسشنامه رفرارهتای
سیاسی ای .جی .دوبرین ( )1978و گویههای ستنجش رفرتار شتورون ی ستازمانی از پرسشتنامه ویلیتام و ان رستون
( )1991اسرخراج ش ه است.
یافتهها :روش الگو سازی معادالت ساخراری با کمک نرم افتزار آمتون نشتان داد کته بتین امنیتت شتغلی بتا رفرتار
شورون ی رابطه مسرقیمی وجود دارد .امنیت شتغلی دارای اتریب تتاثیر بتاالیی ( )0/69بتر روی رفرتار شتورون ی
سازمانی است و این مطلب نشان از اهمیت باالی امنیت شغلی کارکنان در اثرگذاری بر رفرارشورون ی میباش  .نرایج
این تحقیق همچنین نشان داد که بین رفرار شورون ی و رفرار سیاسی رابطه منفی وجود دارد ب ین صتورت کته رفرتار
شورون ی با اریب  -0/78بر رفرار سیاسی تاثیر میگذارد که نشان از اریب تاثیر باالی رفرتار شتورون ی بتر رفرتار
سیاسی میباش  .با توجه به اریب تاثیر باالی امنیت شغلی بر رفرار شورون ی و همچنین رفرار شتورون ی بتر رفرتار
سیاسی ،نرایج این تحقیق نشان از وجود رابطه بین امنیت شغلی و رفرار سیاستی نیتز دارد .ایتن رابطته بوتورت یتر
مسرقیم و از طریق رفرار شورون ی گزارش ش ه است.
نتیجه گیری :با توجه به تاثیر باالی امنیت شغلی بر رفرار سیاسی ،الزم است م یران با تقویت رفرار شورون ی به ایتن
موم دست یابن و رفرارهای سیاسی را م یریت نماین .
واژگان كلیدی :امنیت شغلی ،رفرار سیاسی و رفرار شورون ی سازمانی
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رفره کاهش یافره و از این طریق رفرارهای ا

مقدمه
در دهههای اخیر با توجه به افزایش اهمیت

شورون ی خود را نشان میده  ،رفرارهای سیاسی

مطالعات م یریری و بینش نسبت به سازمان (آکارای و

افزایش مییاب و در فرآین های روانی ،نگرش افراد و

عب ول کادیر ،)2015،1مواوع رفرار سازمانی و رفرار

حری لبان پوشی ن کارکنان تاثیر میگذارد (رحمان

کارکنان در محیط کار ،توسط م یران و سازمانها مورد

سرشت و فیاای .)1387 ،افزایش رفرار سیاسی از یک

توجه قرار گرفره است .رفرار کارکنان در سازمان تحت

طرف با افزایش تنازع در تخویص منابع ،تعارض بین

تاثیر عوامل مخرلف از جمله محیطهای کاری است به

افراد ،رقابت برای ق رت همراه است که باعث تشکیل
2
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گونه ای که ویژگی محیطهای کاری گرایش کارکنان

ائرالفهای گوناگون میشود (ییلماز و همکاران ،

جوت مشارکت در سازمان را تحت تاثیر قرار میده

 )2014از طرف دیگر رفرارهای سیاسی در سازمانها

(افشاردوست و همکاران .)2013،امنیت شغلی به

به جای اسرفاده مطلوب جای خود را به ق رت

عنوان یکی از موم ترین ویژگیهای محیط کاری،

بازیهای افراطی میدهن که این امر ممكن است به

میزان بورهوری و سوددهی در سازمان را افزایش داده،

جابه جایی ،كاهش كیفیت كار ،ع م تحقق اه اف منجر

به عنوان عامل حیاتی نقش مومی را در حفظ و

شود (فانی و همکاران )1393 ،همچنین؛ با کاهش

نگو اشت کارکنان بازی میکن .

امنیت شغلی در سازمان ،افراد از یک طرف تالش کنن

امروزه در بسیاری از سازمانهای پیش رو رابطه

تا برای بقا در سازمان به رفرارهای ا شورون ی

بلن م تی بین کارکنان و سازمان وجود دارد از یک

دست زده و خود را به منبع ق رت نزدیک کنن و از

که در

طرف دیگر برای ترک سازمان دست به رفرارهای

صورت سرمایه گذاری آموزشی و ارتقای دانش و

سیاسی دیگری بزنن  .از این رو تعو سازمانی جای

موارت افراد میتوانن در سالهای آتی از بازده آن

خود را به ترک و یبتهای مکرر داده و از این طریق

بورهمن شون و از سوی دیگر کارکنان در مورد امنیت

باعث کاهش رفرار شورون ی سازمانی میشود.

طرف کارکنان به سازمان اطمینان میدهن

شغلی و تامین نیازهای خود اطمینان حاصل میکنن

در این تحقیق ه ف اصلی بررسی رابطه و

(سوری و همکاران )1392 ،از این رو سازمانها در

م لسازی بین مولفههای امنیت شغلی ،رفرار شورون ی

با افزایش امنیت شغلی و تامین نیازهای

و رفرار سیاسی در سازمانها ،و پاسخ به این سوال

کارکنان به آن بازدهی الزم برسن  .ادراک امنیت شغلی

است که آیا امنیت شغلی از طریق افزایش رفرار

باال توسط کارکنان تأثیر چشم گیری بر نیتهای كناره

شورون ی سازمانی بر رفرار سیاسی تاثیر گذار

تالشن

گیرانه ،همچون قو

ترك شغل دارد (صنوبر و

ارش ی .)1390،این امر هزینههای کارمن یابی را کاهش

میگذارد یا خیر؟
امنیت شغلی ،رفرار شورون ی و رفرار سیاسی از

داده و سرمایه گذاری در آموزش و توسعه کارکنان را

جمله مرغیرهای اساسی و موم در این پژوهش هسرن

افزایش میده  .اما در اکثر سازمانها نیاز به امنیت

که در این بخش مرور مخروری از تعاریف هر یک از

کمرر مورد توجه قرار گرفره و کمرر از نیازهای

این مرغیرهای مورد بررسی و رابطه بین آن ها ،صورت

فیزیولوژیک ،تعلق و  ...اراا میشود از این رو اکثر

میگیرد:

سازمانها با چالش هایی روبرو میشون  .یکی از
مومترین چالشهای پیشرو ،بروز مشکالت رفراری
است .با کاهش امنیت شغلی میزان تعو کارکنان رفره
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امنیت شغلی

 )2جابجایی کمرر در شغل بیانگر وجود امنیت

در زن گی سازمانی امنیت شغلی از جمله مسائلی

شغلی است که حاصل آن تخووی و خبرگی

است که کارکنان سازمانها را به خود مشغول میکن و

است و زمانی که افراد در یک شغل خبرگی و

بخشی از انرژی روانی و فکری سازمان صرف این

تخوص پی ا کردن بخشی از امنیت شغلی آنها

مسئله میشود .در صورتی که کارکنان از این بابت به

شکل میگیرد.

سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دست یابن  ،با فراغ بال

 )3انرخاب شغل مناسب زمینه ساز بروز و تقویت

توان و انرژی فکری و جسمی خود را در اخریار سازمان

عالقه من ی از کار است که با امنیت شغلی رابطه

قرار میدهن و سازمان نیز کمرر دچار تنشهای انسانی

مسرقیم دارد.

میگردد از این رو مواوع امنیت شغلی برای

 )4راایت در شغل موجب بروز خالقیت در

سازمانها موم تلقی ش ه و به عنوان یک پ ی ه ذهنی

کارش ه و نوایرا خالقیتها اسرحکام بخش امنیت

تعریف میشود؛ یعنی احسان و ادراک فرد است که

شغلی کارکنان خواه بود

امنیت شغلی را برای او رقم میزن  .گاهی ممکن است

 )5راایت اقروادی موجب دلگرمی فرد در کارش ه

اما فرد احسان خطر کن یا عوامل تو ی کنن ه ای

خود احسان برابری در سازمان ،نقش موثری در

وجود داشره باش ولی فرد احسان خطر نکن (مور و

امنیت شغلی ایفا میکن .

پاک )2007 ،3از این رو منظور از امنیت شغلی این

 )6از جمله مولفههای امنیت شغلی ،عاطفی بودن

است که سازمان موجبات تواناسازی فرد را فراهم کن ،

محیط کار است که به ساخرن روان سالم انسانها

بطوری که از نظر تخووی و توانمن ی ،سازمان وابسره

کمک میکن و زمانی که انسانی از طریق کار،

به فرد شود و در بیرون نیز به تخوص و توانمن ی فرد

شخویت و روان خود را تکامل بخشن امنیت

نیاز باش

(محرابی و گلناری )1394،اهمیت امنیت

شغلی آنوا نیز تامین میشود.

شغلی با توجه به نوع مشا ل در سازمان ،ایجاد

 )7احسان آرامش در کار منجر به رهایی از فشار

زمینههای موفقیت فرد ،میزان ارش یت و نرخ ورود و

شغلی گردی ه و در نریجه بخشی از امنیت شغلی

خروج کارکنان ،موارتها و توانایی کارکنان و تع اد

کارکنان که از طریق فشارهای شغلی تو ی

سال هایی که فرد در سازمان کار میکن مرفاوت است.

میشود ،تامین میگردد.

میزان ثبات اقروادی سازمان از نظر مالی ،وجود

 )8وابسره ش ن فرد به سازمان بیانگر وجود امنیت

ارتباطات راحت بین م یر و کارکنان تالشهای

شغلی است که حاصل آن تعو سازمانی است.

م یریری و وفاداری کارکنان برمیزان امنیت شغلی در

زمانی که کارکنان یک سازمان از سازمان خود

سازمان تاثیر دارد( .ایسن .)2003،4امنیت شغلی به

دفاع کنن

بطور مسرقیم و یرمسرقیم اعربار

عنوان یکی از مومررین عوامل در سازمان ،از مولفههای

سازمان را تقویت کرده که در سایه آن امنیت

زیر تشکیل یافره است.

شغلی افراد تامین میگردد (سلطانی.)2000،

 )1تمرکز بر شغل توسط افراد بیانگر وجود ثبات
شغلی است که این تمرکز از دو شغله ش ن افراد
جلوگیری و بخشی از امنیت شغلی را شکل
میده .

رفرار شورون ی سازمانی
امروزه اکثر تحقیقات به نقشهای دورن عملکردی
و فرا عملکردی توجه خاصی دارن  .یکی از مفووم

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

در محیط کاری عوامل تو ی کنن ه وجود ن اشره باش

و احسان برابری در کارکنان شکل میگیردکه
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الب نقش فراعملکردی ،مفووم رفرار شورون ی
سازمانی است (بازرکی و گوجالی .)2013،5واژه
شورون ی سازمانی اولین بار به وسیله ارگان و
همکارانش در سال  1983مطرح ش (احم .)2014،
توسعه این مفووم از نوشرارهای بارنارد در سال 1938
در مورد تمایل به همکاری و مطالعات کرز در مورد
عملکرد و رفرارهای خودجوش و نوآورانه در سالهای
 1966 ،1964و  1978ناشی ش ه است (کاسررو و
همکاران .)2004،6مفووم رفرار شورون ی سازمانی در
 20سال اخیر مواوع بسیاری از تحقیقات بوده و
اهمیت آن همچنان

 )1آزاد کردن منابع سازمانی برای اسرفاده مقاص
مول تر؛
 )2کاهش نیاز به اخرواص منابع کمیاب به وظایفی
که جنبه نگهدارن گی دارد؛
 )3تقویت توانایی سازمانوا برای جذب و نگو اری
کارکنان کارآم ؛
 )4توانمن سازی سازمان برای انطباق مؤثرتر با
تغییرات محیطی
10

 )5افزایش ثبات عملکرد سازمانوا؛ (وانرز )2003،
رفرار شورون ی سازمانی اثربخشی سازمان را از

در حال افزایش است

طریق انرقال منابع ،خالقیت و نوآوری و انطباق پذیری

سازمانی

افزایش داده و کارایی سازمان را از طریق افزایش

اصطالح مفی ی است که برای توایح رفرارهای

تولی  ،بوبود کیفیت ارائه خ مات ،افزایش راایت

داوطلبانه (که از عملکرد رسمی آنها انرظار نمی رود)

مشرریان ،یا کاهش شکایاتهای مشریان افزایش

افراد اسرفاده میشود (زین آبادی و صالحی.)2011،

میده (آکارای و عب ول کادیر .)2015،به گفره نرمیر

رفرار شورون ی سازمانی شامل رفرارهای اخریاری

رفرار شورون ی سازمانی در چوار بع  ،نوع دوسری،

کارکنان است که جزو وظایف رسمی آنها نیست و

جوانمردی و گذشت ،با وج ان بودن و رفرار م نی

مسرقیما توسط سیسرم پاداش رسمی سازمان در نظر

میتوان دسره بن ی نمود (جیمز و گایاتری

گرفره نمی شود ولی میزان اثربخشی کلی سازمان را

دیوی )2010،11که ارتباط مسرقیمی با پیام های

افزایش میده (هانگ و همکاران .)2004،8همچنین

سازمانی مانن کیفیت خ مات ،تعو سازمانی ،درگیری

رفرار شورون ی سازمانی اشاره به تالشهای فرانقشی

شغلی ،راایت شغلی دارد (سوآمین .)2013،12اما اکثر

دارد که کارمن ان به دلیل عالقه به سازمان و ب ون

تحقیقات رفرار شورون ی سازمانی را به پنج بع زیر

چشم داشت مرقابل انجام میدهن (محفوظ.)2013،9

نقسیم مینماین :

(پاداسکوف.)2000،7

رفرار

شورون ی
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رفرار شورون ی به عنوان مجموعه ای از رفرارهای

نوع دوسری :13به عنوان کمک به همکاران ج ی و

دلخواه سازمانی ،با پیام های سازمان ارتباط چن بع ی

اخرواص

میشود.

دارد .رفرار شورون ی سازمانی در دست یابی به اه اف

(احم  .)2014،به عبارت دیگر؛ به معنای كمك به سایر

سازمانی کمک کرده و عملکرد سازمان را افزایش

اعضای سازمان در ارتباط با وظایف سازمانی آنان است؛

میده

(عالمه و عباسی )2013،و باعث ارتقاء

اثربخشی كاركردهای سازمان میگردد (صنوبر و

وقت

به

آنها

تعریف

مانن كاركنانی كه به افراد تاز ه وارد یا كم موارت كمك
میكنن (پاداسکوف و دیگران.)2000 ،

رحیمی اق م )1393،از این رو به عنوان عامل حیاتی

وج ان کاری :14به رفرارهای اخریاری گفره میشود

بقا سازمان معرفی میشود (عالمه و عباسی.)2014،

كه از ح اقل الزامات فراتر میرود؛ مثل فردی كه بیشرر

برخی از زمینه هایی را که رفرار شورون ی سازمانی به

از حاالت معمول سر كار میمان یا كارمن ی كه وقت

موفقیت سازمانی کمک میکن  ،میتوان در قالب موارد

زیادی را برای اسرراحت صرف نمی كن (پودساكف و

زیر خالصه کرد:

رابطه امنیت شغلی با رفرار سیاسی با نقش میانجی رفرار شورون ی سازمانی19 / ...

دیگران )2000 ،یا اسرفاده اثربخش از زمان و فراتر از

منابع انجام میشود تا از آن طریق بروانن در

انرظارات رفرن (احم ،)2014،

موقعیتهای ع م اطمینان و ناهماهنگی به

جوانمردی :15پرهیز از شکایت و ناراایری

ه فوای دلخواه خود برسن (موره .)1374،

(احم  ،)2014،گذشت ،نشان دادن تحمل و گذشت در

 یا آن دسره از فعالیتهایی كه به عنوان بخشی از

شرایط یرای ه آل سازمان (پاداسکوف و دیگران،

نقش رسمی در سازمانها ارورت ن ارد ولی در
امر توزیع مزایا و كاسریهای درون سازمانی اعمال

)2000
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احررام و تکریم  :کمک به حل مشکالت و
اسرفاده اثربخش از زمان (احم  )2014،یا رفرارهای

نفوذ مینماین یا در ص د اعمال نفوذ كردن بر
میآین (رابینز.)1385 ،

مؤدبانه ای كه مانع از ایجاد مشكل و مسئله در محیط

 رفرار سیاسی البا ان یشه هایی را درباره معامالت

كار میشود .این بع بیان كنن ه نحوه رفرار افراد با

یر مجاز ،طرف اری و روابط خاص شخوی ،در

همكاران ،سرپرسران و مخاطبان سازمان است
(پاداسکوف و دیگران.)2000 ،

ذهن ت اعی کرده (جان آر)1379 ،
رفرارهای سیاسی ماهیری منفعت طلبانه دارن  ،لذا

(احم  ،)2014،تمایل به مشاركت و مسئولیت پذیری

میشون و میكوشن با اسرفاده از تاكریكهای گوناگون

در زن گی سازمانی و نیز ارائه توویری مناسب از

سیاسی ،منافع خود را حفظ كنن یا توسعه بخشن (فانی

سازمان (پاداسکوف و دیگران.)2000 ،

و همکاران .)1393،آنها با ن ادن اطالعات اساسی به
تومیم گیرن گان ،شایعه پراكنی ،ال ابالیگری به هنگام

رفرار سیاسی

كار ،نشت اطالعات محرمانه درباره فعالیتهای سازمان

رفرار سیاسی پ ی ه ای مرعارف و مرسوم در هر

و دادن آن به دست رسانههای گروهی ،پارتی بازی یا

سازمانی است (دانایی فرد و همكاران .)2010،افراد در

داد و سر های درون سازمانی كه به نفع طرفین صورت

سطوح سازمانی مخرلف ،به صورت حسابگرانه و

میگیرد؛ و رای دادن یا میانجیگری کردن به نفع یا علیه

عقالیی كار میكنن و تا جایی با اه اف سازمان

شخص خاصی درگیر فعالیتهای سیاسی میشون (پی

همراهی دارن كه با اه اف فردی آنها همراهی داشره

رابینز .)1374،از این رو م یریت صحیح رفرار سیاسی

باش  .لذا ،هر فرد به منزلة سیاسرم ار در سازمان عمل

در سازمانها مورد توجه قرار میگیرد.

میكن (مورگان .)1383،بر اسان مرون مرتبط ،رفرار
سیاسی در سازمانها چنین تعریف ش ه است :رفراری

رفرار سیاسی و ارتباط آن با پیام های سازمان

كه به طور رسمی اجازه داده نمی شود ،به طور اداری

نگرش سیاسی به سازمان ،زمانی مورد توجه قرار

تأیی نمی شود یا به طور گسررده در سازمان پذیرفره

گرفت که پیش فرضهای نگرشهای سنری (نگرش

نمی شود و به معنای تالش برای ح اكثركردن نفع

عقالیی و بوروکراتیک) مورد تردی ج ّی قرار گرفت و

شخوی ،به هزینة سازمان یا اعضای آن است (فریز و

معلوم ش که در موارد بسیار ،رفرارهای سازمان ،چن ان

همکاران .)2000،18در زیر به بعضی از تعاریف ارائه

عقالیی نیست .در نگرش سیاسی ،سازمان به عنوان

ش ه در باب رفرار سیاسی اشاره میشود.

سامانه ای پیچی ه و مرکب از افراد و ائرال فها پن اشره

 مجموعه فعالیت هایی كه بوسیله كاركنان برای

میشود که هر یک دارای منافع ،باورها ،ارزش ها،

ب ست آوردن ،افزایش و بكارگیری ق رت و دیگر

سلیقه ها ،انرظارات و پن اشتهای خاص خود است.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

رفرار م نی :17نشان دادن عالقه به سازمان

اعضای سازمان درگیر فعالیتهای سیاسی سازمانی
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این ائرالفها دائم برای کسب منابع کمیاب سازمانی با

كار دارن (ویگودا و كوهن )2002،هنگامی كه مشاركت

یک دیگر رقابت میکنن ( رحمان سرشت .)1386،در

فرد در تومیمگیری افزایش مییاب  ،برداشت از

سازمان ،اگر كاركنان درك كنن كه دیگران از طریق

سیاست سازمانی بای كاهش یاب  ،زیرا مشاركت ابوام را

سیاسی عمل كردن پیشرفت میكنن  ،احرماالً خود را
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بیشرر درگیر رفرار سیاسی میكنن (سومیا و پنجرام ،

كاهش و احسان كنررل و انواف را افزایش میده
(فریز و همکاران.)2002 ،

.)2008
برداشت از سیاست موجب كاهش راایت شغلی،
تعو سازمانی ،رفرار شورون ی ،عملكرد وظیفه ای و

عامل شغلی
عوامل شغلی مورد بررسی شامل اسرقالل ،بازخورد،
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افزایش فشار روان شناخری میشود (میلر و

تنوع موارت و تعامل با م یرن  .اوكانر وموریسون

همكاران .)2008،انرظار میرود بین انگاشت سیاست-

( )2001معرق ن اسرقالل شغلی به طور منفی با درك

شناسی و عملکرد رابطه ی منفی وجود داشره باش .

فعالیت سیاسی مرتبط است .فق ان اسرقالل یا تنوع

چنین به نظر میرس کارکنانی که فضا را سیاسی تر

موارت حاكی از آن است كه دیگران كارمن را كنررل

میپن ارن  ،نگرش مثبری نسبت به شغل و سازمان خود

میكنن و به احسان بی ق رتی و افزایش برداشت از

ن اشره باشن  .در نریجه کمرر بر وظایف و مسؤولیتهای

سیاست سازمانی میانجام (آتینك و همكاران.)2010،

شغلی خود مرمرکز شون ؛ ب ین ترتیب عملکرد شغلی

-كاركنانی كه بازخورد سازن ه دریافت میكنن ،

آنان کاهش یاب (رحمان سرشت و فیاای.)1386،

شفافیت نقش بیشرر و كنررل بیشرری بر محیط كار خود

یکی از موارد مومی که سیاست سازمانی بر آن تاثیر

دارن و نوایراً به برداشت كمرر سیاست میانجام

دارد عامل شغلی ،سازمانی و فردی است.

(روزن و همكاران.)2006،

كاركنانی كه روابط مبرنی بر اعرماد مثبری با م یرانعامل سازمانی
ع الت رویه ای بر لزوم رعایت انواف و ع الت در
رویههای اتخاذ تومیم صحه میگذارد (پورعزت و
همكاران ،)1392یعنی ،تومیمهای عادالنه تومیمهای
حاصل از رویه هایی منوفانه ان  .در میان اصول ع الت
رویه ای میتوان به بی طرفی ،حق اظوارنظر یا فرصت
برای شنی ه ش ن سخنان و مشاركت در تومیمها اشاره
كرد (امیرخانی و پورعزت .)1387،هنگامی كه رویههای
مورد اسرفاده برای اتخاذ تومیم به طور منوفانه درك
شون  ،فضای كمی برای تومیمگیری اخریاری با توجه
به وجود رهنمودها و شفافیت فزاین ه درك میشود
(آتینك و همکاران.)2010،
مشاركت در تومیمگیری ،توزیع ق رت درسازمان را منعكس میكن  .كاركنانی كه مشاركت
بیشرری دارن  ،نفوذ بیشرری بر تومیمها و فراین ها در

خود دارن  ،فعالیت سیاسی كمرری را در سازمان درك
میكنن
عوامل فردی
ویژگیهای شخویری مانن

ماكیاول گرایی،

خودپایشی (خودنظارت) و كانون كنررل از جمله
عوامل فردی موثر بر رفرار سیاسی هسرن :
 ماكیاول گرایی داللت بر اسرفاده از تاكریكهای حیله
گرانه ،منحرفانه و نوانی دارد .شخویتهای
ماكیاولی ابر ا به دنبال نفوذ در دیگران با اسرفاده از
فریبن گی و دوسری ان و هنگامی كه این تالشها
شكست میخورد به رفرارهای ماكیاول گرایی
مروسل میشون (بکسر.)2004،
 خودپایشی به تمایل و توانایی افراد برای كنررل و
تنظیم رفرار خود اشاره دارد ،به شیوه ای كه موجب
شود برداشری كه دیگران از آ نوا دارن نفوذ كنن .

رابطه امنیت شغلی با رفرار سیاسی با نقش میانجی رفرار شورون ی سازمانی21 / ...

افراد دارای خودپایشی باال در رفرار سیاسی موارت
دارن و به نشانههای اجرماعی حسان ان

.

محم  )2012،همچنین رفرار شورون ی سازمانی به
عنوان یک رفرار آگاهانه کارایی سازمان را از طریق

 كانون كنررل ب ین معناست كه تا چه ح افراد

کمک افراد به یک یگر افزایش میده (محفوظ)2012،

احسان میكنن بر روی ادهای زن گی خود كنررل

اما این مواوع در محیطهای سیاسی مرفاوت است.

دارن  .كسانی كه احسان كنررل بیشرری بر كار خود

محیطهای سیاسی منجر به توورات مخرلف ش ه که

دارن به ان ازة افرادی كه كنررل كمرری دارن ،

این امر میتوان بر تمایل کارکنان در ارتباط با یک یگر

و به میزان كمرری

تاثیر بگذارد (افشاردوست و همکاران .)2014،در

(اوكانرو

محیطهای سیاسی افراد رفرار خود را تغییر داده و رفرار

احسان درمان گی ن ارن

سیاست سازمانی را تجربه میكنن

شورون ی را کاهش داده بیشرر درگیر فعالیتهای خود

ماریسون.)2001،

ارتقایی میشون  .همچنین با اتالف منابع ،کاهش
تسویم اطالعات ،تضعیف عوامل حیاتی (بودال و

امنیت شغلی ،رفرار شورون ی و رفرار سیاسی
امروزه به دلیل ش ت ع م اطمینان شرایط کاری یا
جنبههای مخرلف کار ،اهمیت ویژگیهای شغل برای

همکاران )2014،21سعی درکاهش رفرار شورون ی
سازمانی دارن .

ق رت و توانایی برای کنررل موارد مذکور ،امنیت

مح ود به سازمان نیست بلکه با رفرارهای یر م نی و

شغلی اهمیت ویژه ای یافره است (پاوول و

رفرارهای ش ی نسبت به اعضای سازمان نیز خود را

بریجبال .)2012،به گونه ای که ناامنی شغلی به عنوان

نشان میده  .کارکنانی که از موارتهای چن گانه

یکی از عوامل اسررن زا در سازمانها محسوب ش ه

رفرار سیاسی در سازما نها بوره نمی بردن شانسی

که نرایج ناخواسره ای برای سازمانها دارد و

برای خود جوت بقا در سازمان نمی بینن که در این

شاخصهای سالمری و نگرش کارکنان را ممکن است

مورد ممکن است با نگرشهای کاری منفی یا

تحت تاثیر قرار ده .

رفرارهای منفی در سازمان عکس العمل نشان دهن .

امنیت شغلی ارتباط مسرقیمی با عملکردهای

حری ممکن است اسررنهای فیزیکی و روانی بیشرری

سازمانی از جمله؛ تعو سازمانی ،راایت شغلی ،رفرار

را احسان کنن (اوگانگ بامیلو )2013،22از این رو از

شورون ی و  ...دارد .کارکنانی که امنیت شغلی باالیی

یک طرف؛ تغییر شرایط ،تغییر محیطهای سازمانی و

دارن به دلیل عالقه به سازمان ،بیشرر در گیر رفرار

افزایش رقابت نیازمن خلق کارمن انی است که کارآیی

شورون ی سازمانی میشون همچنین رفرار شورون ی

را بوبود ببخشی ه و آن را در چنین شرایطی حفظ کنن

سازمانی ارتباط منفی با اسررن و خسرگی دارد به

که از این منظر محققان اهمیت رفرار شورون ی را برای

گونه ای که با افزایش رفرار شورون ی قو ترک

نشان دادن کارآیی و اثربخشی سازمان سیاسی و

کارکنان ،نرخ ورود و خروج واقعی ،و یبت کاهش

شخوی نشان دادن ( .افشاردوست و همکاران)2014،

مییاب (مک اینور.)2013،20

و از طرف دیگر برای افزایش تالشهای کاری ،کاهش

رفرار شورون ی سازمان اثر مثبری بر سازمان و

خسرگی و اسررن در محیطهای کاری سازمانها

اعضای آن دارد و به م یران جوت ایجاد همکاری در

نیازمن توجه به امنیت شغلی هسرن تا از این طریق

محیطهای کاری کمک میکن که این امر میتوان

میزان پیام های منفی رفرار سیاسی در سازمان را

اثربخشی

همکاری

را

افزایش

ده

(خوشی

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

فرد ،وجود تغییرات کلی در سازمان و ع م وجود

عکس العمل نسبت به سیاستهای سازمانی
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کاهش دهن  .در ادامه به برخی از تحقیقات انجام ش ه

میدهن  .محبوب و باتو

مرتبط اشاره ش ه است:

عنوان "امنیت شغلی پیش گویی کنن ه رفرار شورون ی

ژیانگ
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( )2012در پژوهشی با
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( )2015پژوهشی را با عنوان "تاثیر

سازمانی" برای نمونه آماری پژوهش از  84نفر از

موارتهای سیاسی کارکنان بر رفرار شورون ی

هیئت علمی موسسه تجاری اسرفاده نمودن  .نرایج

سازمانی" انجام داده است ،ه ف از این مقاله بررسی

تحقیق از رابطه اعیف بین امنیت شغلی و رفرار

رابطه رفرارهای سیاسی با رفرار شورون ی سازمانی و

شورون ی در این موسسه گزارش داد همچنین امنیت

پاسخ گویی به این سوال بود که آیا وجود موارتهای

شغلی به عنوان پیش گویی کنن ه خوبی برای رفرار

سیاسی باال در کارکنان تمایل آنها به رفرارهای

شورون ی در این موسسه نبود .چانگ ()2012

فرانقشی افزایش میده ؟ برای پاسخگویی به این

پژوهشی با عنوان "درک سیاستهای سازمانی و رفرار

سوال پرسشنامه بین  227نفر توزیع ش و دادهها با

شورون ی سازمانی :خودآگاهی و خود نظارتی به

اسرفاده از روش رگرسیون خطی تحلیل ش و نرایج

عنوان مرغیر میانجی" را با ه ف بررسی تاثیر

نشان داد که موارتهای سیاسی میتوان تحریک کنن ه

خودآگاهی و خود نظارتی بر رابطه میان سیاست

رفرارهای شورون ی سازمانی باش  .پژوهشی با عنوان

سازمانی و رفرارشورون ی سازمانی انجام داده است و

"بررسی رابطه بین ع الت سازمانی ،امنیت شغلی و

نرایج نشان داد که خود آگاهی و خودنظارتی اثر منفی

رفرار شورون ی سازمانی" توسط محفوظ در سال

میان سیاست سازمانی و رفرارشورون ی سازمانی را

 2011انجام ش ه است در این مطالعه نمونه آماری

تع یل میکن  .پژوهشی با عنوان "تاثیر ناامنی شغلی بر

پژوهش  382نفر از کارمن ان شش بانک اردنی بودن .

راایت شغلی ،رفرار شورون ی سازمانی ،رفرار
25

دادههای تحقیق از طریق نرم افزار آمون و به روش

انحرافی و احساسات منفی کارکنان" توسط ریزل

م ل ساخراری تحلیل ش  .یافرهها نشان داد که امنیت

( )2010انجام ش ه است ،نرایج نشان داد ناامنی شغلی

شغلی پیشگویی کنن ه رفرار شورون ی سازمانی بوده

ارتباط منفی با راایت شغلی و رفرار شورون ی دارد و

و بین سه بع رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

ناامنی شغلی اثر مسرقیم و یر مسرقیمی بر رفرارها و

سوآمین ( )2013تحقیقی را با عنوان "امنیت شغلی

احساسات کاری دارد.

پیش گویی کنن ه رفرار شورون ی سازمانی" انجام داده

پژوهشی با عنوان " امنیت شغلی و رفرار سیاسی در
26

است ،نمونه آماری پژوهش  252دو نفر اعضای هیئت

بخش رفاه اروپا" توسط ماركس

علمی دانشگاه بوده و دادهها با اسرفاده از روش

بررسی رابطه امنیت شغلی و رفرار سیاسی ،در 15

همبسرگی و رگرسیون تحلیل ش ها است ،نرایج نشان

کشور اروپایی انجام ش ه است و کارکنانی برای این

داد که ارتباط مثبت بین دو بع وجود داشره و امنیت

مطالعه انرخاب ش هان که از امنیت شغلی برخوردارن .

شغلی پیش گویی کنن ه رفرار شورون ی سازمانی

این مقاله نشان داد که اشرغال موقت باعث افزایش

است .افشاردوست ( )2013در پژوهشی با عنوان "-

امنیت شغلی موقت میشود .همچنین این مقاله با

رابطه میان رفرار شورون ی سازمانی و سیاستهای

اسرناد به یافرههای قبلی بیان میکن که ارتباطی بین

سازمانی انگاشت ش ه" به این نرایج دست یافت كه 34

انگیزههای ایمنی و اولویتهای سیاسی وجود دارد و

از طریق

این امر در کارکنان موقت و دائمی تفاوت دارد.

سیاستهای سازمانی ادراک ش ه تبیین شود .در کل

کارکنان موقت به دلیل قرار گرفرن در ریسکهای

محیطهای سیاسی ،بوره وری و ف اکاری را کاهش

بیشرر ،با مقوله رفرارهای سیاسی بیشرری درگیر هسرن

درص

رفرار شورون ی سازمانی میتوان

( )2010با ه ف

رابطه امنیت شغلی با رفرار سیاسی با نقش میانجی رفرار شورون ی سازمانی23 / ...

هیئت علمی دانشگاه ارومیه" و با ه ف بررسی نقش

محرابی و گلناری ( )1394پژوهشی را با عنوان
"بررسی ارتباط بین امنیت شغلی با رفرار شورون

تعاملی پاسخگویی و خودكارآم ی شغلی بر

سازمانی کارکنان دائمی و موقت در دانشگاه علوم

رفرارشورون ی و رفرار سیاسی اعضای هیئت علمی

پزشکی قزوین" انجام داده ان  .روش انجام تحقیق

دانشگاه توسط حسنی ،محم ؛ تیما ،پریسا ()1391

روش توصیفی و از نوع همبسرگی دو مرغیره بوده و

انجام ش ه است .جامعهی آماری این پژوهش كلیه

تجزیه تحلیل دادهها از هر دو روش اسرفاده ش ه است.

اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه بوده كه از میان آنوا

نرایج تحقیق حاکی از وجود ارتباط مسرقیم و میان

 206نفر با روش نمونه گیری توادفی طبقه ای انرخاب

امنیت شغلی و رفرار شورون ی سازمانی بر سطح

ش ن  .روش پژوهش ،توصیفی از نوع همبسرگی بوده،

مقبل باعرض ،عبان؛ هادوی نژاد ،موطفی ( )1390در

اسرفاده ش  .نرایج رگرسیون تع یل كنن ه حاكی از نقش

پژوهشی با عنوان "رابطه ادراک سیاست سازمانی و

تعاملی پاسخگویی و خودكارآم ی شغلی بر رفرار

رفرار شورون ی سازمانی در دانشگاههای دولری شور

شورون ی است .به این صورت كه برای افرادی با

توران  :تبیین نقش تع یل گر معنویت سازمانی" و با

احسان خودكارآم ی باال افزایش پاسخگویی همراه با

ه ف بررسی رابطه ادراک سیاست سازمانی و رفرار

افزای ش رفرارشورون ی است و بالعکس .همچنین در

شورون ی سازمانی ،با توجه به نقش تع یل گر

هر دو گروه اعضای هیئت علمی با خودكارآم ی باال و

معنویت سازمانی به این نرایج دست یافرن كه معنویت

پایین ،افزایش پاسخگویی منجربه افزایش رفرار سیاسی

سازمانی رابطه منفی بین ادراک سیاست سازمانی و

میشود.

عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بوده

با توجه به ادبیات نظری و مطالعات انجام ش ه در

رفرارهای شورون ی سازمانی را به طور معناداری
تع یل میکن  .در پژوهشی با عنوان "بررسی نقش

این زمینه ،م ل مفوومی پژوهش به صورت شکل 1

تعاملی پاسخگویی و خودكارآم ی شغلی بر رفرار

مفروض گشره است:

شورون ی سازمانی و رفرار سیاسی در بین اعضای

تمرکز شغلی
تعهد سازمانی
عاطفی بودن
انتخاب شغلی

H1

امنیت شغلی

رفتار شهروندی

دفاع سازمانی

H3

H2

جابه جایی
رفتار سیاسی
رضایت شغلی
رضایت
اقتصادی
احساس آرامش

شکل ( :)1م ل مفوومی پژوهش

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

است.

برای گردآوری اطالعات از پرسشنامههای اسران ارد
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فرایات پژوهش

درص مرد هسرن  .از میان پاسخ دهن گان  80نفر

فرایه اصلی :بین امنیت شغلی و رفرار سیاسی کارکنان

( )%33در مح وده سن  20-30سال 100 ،نفر ()%48

با نقش میانجی رفرار شورون ی سازمانی رابطه

در مح وده سنی  30-40سال 30 ،نفر ( )%14در

معناداری وجود دارد.

مح وده سنی  40-50سال و  10نفر ( )%5در مح وده

فرایات فرعی:

سنی  50به باال قرار دارن .

بین امینت شغلی و رفرار شورون ی سازمانی رابطه

از میان پاسخ دهن گان  4نفر ( )%2دارای سابقه کار

معناداری وجود دارد.

زیر یک سال 121 ،نفر ( )%58دارای سابقه کار1-10

بین رفرار شورون ی سازمانی و رفرار سیاسی رابطه

سال 70 ،نفر ( )%33دارای سابقه کار  10-20سال9 ،

معناداری وجود دارد.

نفر ( )%4دارای سابقه کار  20-30و  6نفر ( )%3دارای

بین امنیت شغلی و رفرار سیاسی رابطه معناداری وجود

سابقه کار باالی  30سال میباشن  .با توجه به ج ول،4

دارد.

مشاه ه میشود بیشررین پاسخ دهن گان به پرسشنامهها
دارای سابقه کار  1-10میباشن .
از میان پاسخ دهن گان  25نفر ( )%12دارای

روش شناسی پژوهش
سال هفتم /شماره بيستم و سوم /پائيز 1395

از آنجا که ه ف پژوهش حاار بررسی تاثیر

تحویالت دیپلم 48 ،نفر ( )%23دارای تحویالت فوق

امنیت شغلی بر رفرار سیاسی با مرغیر میانجی رفرار

دیپلم 53 ،نفر ( )%25دارای تحویالت کارشناسی83 ،

شورون ی سازمانی در وزارت علوم ،تحقیقات و

نفر ( )%40دارای تحویالت کارشناسی ارش و دکرری

فناوری است .پس تحقیق از نظر ه ف کاربردی و از

میباشن  .با توجه به ج ول ،4مشاه ه میشود بیشررین

نظر نحوه گردآوری اطالعات توصیفی و از نوع

پاسخ دهن گان به پرسشنامهها دارای م رک کارشنان

همبسرگی و به طور مشخص مبرنی بر معادالت

ارش و دکرری میباشن .
ابزار اصلی گردآوری اطالعات در این پژوهش،

ساخراری است.
در این پژوهش جامعه آماری کلیه کارکنان وزارت

پرسشنامه است که شامل دو بخش اطالعات عمومی

علوم ،تحقیقات و فناوری است ( )N=650که با

(جوت سنجش مرغیرهای جمعیت شناخری شامل سن،

اسرفاده از فرمول کوکران تع اد  241نفر به طور

جنسیت ،تحویالت ،سابقه کاری) و تخووی (جوت

توادفی از آنها به عنوان نمونه آماری انرخاب ش ن .

سنجش مرغیرها) است .پرسشنامه حاار از  63سوال
با سه گویه تشکیل یافره است که در همه سواالت از

Nt 2 .s 2
Nd 2 + t 2 .s 2

=n

از بین پرسشنامههای برگشت داده ش ه تع اد 31
مورد به دلیل نقص مورد تحلیل قرار نگرفت اما تع اد
 210مورد به اسرفاده از نرم افزار  Spssو آمون مورد
تحلیل قرار گرفت.
آمار توصیفی مرغیر جمعیت شناخری نشان دهن ه
این است که  71درص پاسخ دهن گان زن ،و 29

طیف لیکرت اسرفاده ش ه است .جوت سنجش امنیت
شغلی از پرسشنامه اسران ارد نیسی و محمودیان
( ،)1379سنجش رفرار سیاسی از پرسشنامه رفرارهای
سیاسی ای .جی .دوبرین ( )1978با  19گویه و سنجش
رفرار شورون ی سازمانی از پرسشنامه ویلیام و
ان رسون ( )1991با  14گویه اسرفاده ش ه است.

رابطه امنیت شغلی با رفرار سیاسی با نقش میانجی رفرار شورون ی سازمانی25 / ...

ج ول ( :)1اریب آلفای کرونباخ
متغیر

سواالت

رفرار شورون ی سازمانی

1-14

0/95

15-16

0/78

17-18-19

0/77

20-21

0/76

راایت شغلی

22-23-24

0/76

راایت اقروادی

25-26-27

0/79

عاطفی بودن محیط کار

28-29-30

0/80

31-32-33-34

0/81

35-36-37

0/83

38-39-40-41-42-43-44

0/82

45-63

0/89

تمرکز بر شغل
جابجایی کمرر در شغل
انرخاب شغل مناسب

امنیت شغلی

ضریب آلفای كرونباخ

احسان آرامش
تعو سازمانی
دفاع از سازمانی
رفرار سیاسی

روشهای مرفاوتی اسرفاده ش  .پایایی پرسشنامه از

سازه ،به ترتیب اشرراک اولیه و اسرخراجی را نشان

طریق آلفای کرونباخ سنجش ش که مق ار آن در

میده  .با توجه به نرایج تحلیل ،از آنجائیکه هیچ یک

ج ول  1آم ه است که نشاندهن ه پایایی باالی

از مقادیر اشرراک اولیه کوچک نبودن (کوچک تر از5

پرسشنامه میباش .

درص ) در نریجه هیچ ک ام از آنها حذف نش ن .

روایی محروای پرسشنامه از طریق مرخووان و

جوت آزمودن الگوی پیشنوادی رابطه امنیت شغلی

اساتی تایی ش و برای سنجش روایی سازه از تحلیل

با رفرار سیاسی با میانجی گری رفرار شورون ی

عاملی اسرفاده ش  .نرایج تحلیل عاملی دارای دو

سازمانی از الگوسازی معادالت ساخراری اسرفاده ش ه

خروجی بود که خروجی اول به ترتیب  ،sigدرجه

است .در شکل  2نرایج حاصل از آزمون معادالت

آزادی و مق ار شاخص  KMOرا نشان میده  .از

ساخراری الگوی مفوومی پژوهش نشان داده ش

ه است.

آنجائیکه شاخص  KMOدر ح ود ( 0/81نزدیک به
یک) است ،پس تع اد نمونه برای تحلیل عاملی کافی

یافتههای پژوهش

بود .همچنین مق ار  sigآزمون بارتلت ،کوچکتر از 5

اطالعات حاصل از آمار اسرنباطی مرتبط با سواالت

تحلیل عاملی برای

تخووی در ج ول  3نشان داده میشود .در این

شناسایی ساخرار ،مناسب است .ج ول  2نرایج این

ج ول به ترتیب میانگین و انحراف معیار برای هر یک

تحلیل را نشان میده .

از ابعاد نشان داده ش ه است.

درص

است که نشان میده

ج ول ( :)2آزمون بارتلت و

KMO

sig

0/000

KMo

.0/81

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

برای سنجش پایایی و روایی پرسشنامه از

خروجی دوم در تحلیل عاملی برای سنجش روایی
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ج ول ( :)3میانگین ،انحراف معیار و همبسرگی بین امنیت شغلی ،رفرار شورون ی سازمانی و رفرار سیاسی
میانگین

متغیر

1

انحراف معیار

2

رفرار شورون ی سازمانی

3.82

0/304

1

امنیت شغلی

2.95

0/448

0/89

1

رفرار سیاسی

2.59

0/569

-0/88

-0/91

برازن گی الگوی پیشنوادی براسان ترکیبی از
سنجههای برازن گی جوت تعیین کفایت برازش الگوی

3

1

بررسی اینکه م ل مورد نظر چگونه برازن گی و صرفه
جوی را با هم ترکیب میکن  ،از شاخص بسیار توانمن
RMSEA

پیشنوادی با دادهها مورد اسرفاده قرار گرفت که در

ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب

ج ول 4زیر گزارش ش ه است.

اسرفاده ش ه است که در این م ل  9درص است که
نشان دهن ه برازش مناسب و طراحی مناسب طرح

ج ول ( :)4شاخصهای م ل برازش ان ازه گیری
NFI

RMR

GFI

TLI

AGFI

IFI

RMSEA

0/89

0/02

0/90

0/92

0/95

0/89

0/09

تحقیق است.
شکل  2و ج ول ،5نرایج آزمون فرایات تحقیق و

سال هفتم /شماره بيستم و سوم /پائيز 1395

روابط ساخراری بین مرغیرهای م ل تحقیق را نشان
میدهن  .بر اسان این م ل ،فرایه نخست تحقیق

معیارهای  GFIو  AFGIنشان دهن ه ان ازهای از

( )H1که به تاثیر مثبت و معنادار امنیت شغلی بر رفرار

مق ار نسبی واریانسها و کواریانسهاست که توسط

شورون ی سازمانی میپردازد با توجه به اریب مسیر

م ل تبیین ش ه است .هر دو این معیارها بین صفر و

 0/69و سطح معناداری  0/002مورد تایی قرار گرفت

یک مرغیرن که هر چه به ع د یک نزدیک تر باشن

( .)Pvalue=0/002, β =0/69,به این معنی که بین

نیکویی برازش م ل با این مشاه ه ش ه بیشرر است.

مرغیرها ،با توجه به سطح معناداری رابطه مثبت وجود

همچنین هر چه  RMRبرای م ل به صفر نزدیک تر

داشره و رابطه بین مرغیرها مسرقیم است.

باش م ل مذکور برازش بورری دارد .در نوایت برای

شكل ( :)2م ل بر اسان الگوسازی معادالت ساخراری

رابطه امنیت شغلی با رفرار سیاسی با نقش میانجی رفرار شورون ی سازمانی27 / ...

فرایه دوم تحقیق ( )H2به بررسی رابطه معناداری

تحلیل متغیر میانجی

بین رفرار شورون ی سازمانی و رفرار سیاسی میپردازد

به منظور آزمون فرایه اصلی تحقیق ( )H4نیز که

با توجه به اریب مسیر  -0/78و سطح

به بررسی میانجی گری رفرار شورون ی سازمانی در

معناداری 0/000این فرایه نیز مورد تایی قرار گرفت

ارتباط بین امنیت شغلی و رفرار سیاسی میپردازد ،از

( .)Pvalue=0/000, β =-0/78,به این معنی که بین

نرم افزار آمون اسرفاده گردی  .که طی آن با توجه به

مرغیرها ،با توجه به سطح معناداری رابطه وجود داشره

معنادار ش ن اثر یرمسرقیم امنیت شغلی بر رفرار

و رابطه بین مرغیرها معکون است.

سیاسی به واسطه حضور مرغیر رفرار شورون ی

فرایه سوم تحقیق به بررسی رابطه معناداری بین

سازمانی ( ،)Pvalue=0/000, β =-0/88میتوان نریجه

امنیت شغلی و رفرار سیاسی میپردازد .با توجه به

گرفت با احرمال  95درص  ،فرایه چوارم تحقیق مورد

اریب مسیر  -0/86و سطح معناداری 0/001این

تایی قرار میگیرد .ج ول  7نرایج آزمون فرایهها و

فرایه نیز مورد تایی قرار گرفت (

Pvalue=0/001, β

آمارههای مربوطه را نشان میده .

سطح معناداری رابطه وجود داشره و رابطه بین مرغیرها

کوواریانس بین مرغیرها در ج ول زیر آم ه است .با

معکون است .به عبارت دیگر با افزایش امنیت شغلی

توجه به این ج ول ،رابطه مثبت و معناداری بین امنیت

رفرار سیاسی کاهش مییاب .

شغلی و رفرار شورون ی سازمانی وجود دارد .این در
حالی است که بین امنیت شغلی و رفرار سیاسی نیز
رابطه معناداری وجود داشره اما این رابطه معکون
است ارتباط بین امنیت شغلی و رفرار سیاسی در این
پژوهش قابل توجه است که یافرههای تحقیق نیز موی
این رابطه است.

ج ول ( :)5نرایج آزمون فرایات در م ل معادالت ساخراری
ضریب مسیر

سطح معناداری

مسیر

فرضیه

رفرار شورون ی سازمانی

0/69

0/002

رفرار سیاسی

-0/78

0/000

-0/86

0/001

-0/88

0/000

اول

امنیت شغلی

دوم

رفرار شورون ی سازمانی

سوم

امنیت شغلی

رفرار سیاسی

چوارم

امنیت شغلی

رفرار شورون ی

رفرار سیاسی

ج ول ( :)6ماتریس کوواریانس
1

2

امنیت شغلی

1

رفرار شورون ی

0/72

1

رفرار سیاسی

-0/84

-0/61

3

1
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 .)=-0/86,به این معنی که بین مرغیرها ،با توجه به

ارتباط بین مولفهها نیز قابل توجه است که ماتریس
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از یافرههای محفوظ ( ،)2012سوآمین ( ،)2013ریزل

بحث و نتیجه گیری
در زن گی سازمانی امنیت شغلی از جمله مسائلی

( )2012و محرابی و گلناری ( )1394حمایت میکن .

است که کارکنان سازمانها را به خود مشغول میکن و

آنها بیان کردن که بین امنیت شغلی و رفرار شورون ی

بخشی از انرژی روانی و فکری سازمان صرف این

سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود داشره و با

مسئله میشود .در صورتی که کارکنان از این بابت به

افزایش امنیت شغلی رفرار شورون ی نیز افزایش

سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دست یابن  ،با فراغ بال

مییاب  .در مقایسه با نریجه ب ست آم ه و تحقیقاتی که

توان و انرژی فکری و جسمی خود را در اخریار سازمان

در گذشره صورت گرفره است میتوان نریجه گرفت که

قرار میدهن از این رو امنیت شغلی موم ش ه و به

تحقیق حاصل کامال در جوت و هم مسیر با نرایج

دلیل تاثیر آن بر عملکردهای سازمانی از جمله تعو

تحقیقات گذشره میباش .

سازمانی ،راایت شغلی ،رفرار شورون ی ،قو ترک

نرایج این تحقیق همچنین نشان داد که بین رفرار

کارکنان ،رفرار ساسی ،نرخ ورود و خروج واقعی و

شورون ی و رفرار سیاسی رابطه منفی وجود دارد ب ین

یبت مورد توجه قرار گرفره است.

صورت که رفرار شورون ی با اریب  -0/78بر رفرار
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تحقیقات نشان میده کارکنانی که امنیت شغلی

سیاسی تاثیر میگذارد که نشان از اریب تاثیر باالی

باالیی دارن به دلیل عالقه به سازمان ،بیشرر در گیر

رفرار شورون ی بر رفرار سیاسی میباش به عبارت

رفرار شورون ی سازمانی میشون (مک اینور)2013،

دیگر با افزایش رفرار شورون ی رفرار سیاسی کاهش

که این امر اثر مثبری بر سازمان و اعضای آن داشره و به

مییاب  .یافرههای این تحقیق با یافرههای تحقیقات

م یران جوت ایجاد همکاری بیشرر در محیطهای

گذشره نیز قابل حمایت است .تحقیقاتی که توسط

(خوشی محم  )2012،اما این

حسنی و همکاران ( ،)1391ژیانگ (،)2015

مواوع در محیطهای سیاسی مرفاوت است.

افشاردوست ( ،)2013چانگ ( )2012انجام ش نشان

محیطهای سیاسی منجر به توورات مخرلف ش ه که

داد که بین رفرار شورون ی سازمانی و رفرار سیاسی

این امر میتوان بر تمایل کارکنان در ارتباط با یک یگر

رابطه معناداری وجود داشره و با افزایش رفرار

تاثیر بگذارد (افشاردوست و همکاران .)2014،در

شورون ی ،رفرارسیاسی کاهش مییاب .

کاری کمک میکن

محیطهای سیاسی افراد رفرار خود را تغییر داده و رفرار

با توجه به اریب تاثیر باالی امنیت شغلی بر رفرار

شورون ی را کاهش داده بیشرر درگیر فعالیتهای خود

شورون ی و همچنین رفرار شورون ی بر رفرار سیاسی،

ارتقایی میشون ( .بودال و همکاران .)2014،از این رو

نرایج این تحقیق نشان از وجود رابطه بین امنیت شغلی

تحقق امنیت شغلی خود امن اینکه نرایج بسیار مثبری

و رفرار سیاسی نیز دارد .این رابطه بوورت یر

در سازمان داشره به کاهش آثار منفی رفرار سیاسی و

مسرقیم و از طریق رفرار شورون ی گزارش ش ه است.

م یریت بورر آن کمک میکن  .بنابراین با توجه به

به عبارت دیگر امنیت شغلی با تقویت رفرار شورون ی

اهمیت امنیت شغلی و اثرات مثبت آن ،طبق نرایج این

بر رفرار سیاسی تاثیر گذاشره و به کاهش پیام های

تحقیق امنیت شغلی با اریب  0/69با رفرار شورون ی

منفی آن کمک میکن  .اریب این تاثیر در این تحقیق

رابطه مسرقیمی دارد .امنیت شغلی دارای اریب تاثیر

 -0/88است که نشان از تاثیر باالی امنیت شغلی در

باالیی بر روی رفرار شورون ی سازمانی است و این

کاهش رفرار سیاسی دارد .امنیت شغلی با تقویت رفرار

مطلب نشان از اهمیت باالی امنیت شغلی کارکنان در

شورون ی به این موم دست مییاب .

اثرگذاری بر رفرارشورون ی میباش  .نرایج این تحقیق

رابطه امنیت شغلی با رفرار سیاسی با نقش میانجی رفرار شورون ی سازمانی29 / ...

یافرههای پژوهش نشان دهن ه تاثیر باالی امنیت

پیریایی ،صالحه و ارش ی ،نسرین ،)1391( .اثر امنیت

شغلی بر رفرار سیاسی دارد از این رو چن ین راهکار

شغلی و ع الت سازمانی بر قو ترك شغل ،نقش

جوت بوبود این روابط در سازمانها ارائه میشود:

واسطه ای اعرماد به م یریت ارش  ،فولنامه مشاوره

 در مرحله اول م یران ارش سازمان همواره بایسعی کنن که امنیت شغلی کارکنان خود را جوت
بوبود در رفرار شورون ی سازمانی و م یریت بورر

شغلی و سازمانی ،دوره چوارم ،شماره  ،11صص
.94-78
حسنی ،محم و تیما ،پریسا ،)1391( .بررسی نقش

رفرار سیاسی تامین نماین (از طریق ایجاد جو

تعاملی پاسخگویی و خودكارآم ی شغلی بر رفرار

عاطفی مطلوبی در بین اعضاء و کارکنان ،توجه به

شورون ی سازمانی و رفرار سیاسی در بین اعضای

مسائل انگیزشی ،اسرفاده از تومیم گیری مشارکری

هیئت علمی دانشگاه ارومیه م یریت دولری ،دوره ،5

و )...

شماره.1

 -در وهله دوم ،بایسری م یران نحوه اسرفاده از

جان آر ،شرمرهون ،)1379( .م یریت رفرار سازمانی،

رفرارهای سیاسی را به کارکنان آموزش داده و آن

مو ی ایران نژادپاریزی و دیگران ،توران ،انرشارات

را م یریت کنن تا از این طریق از میزان پیام های

موسسه تحقیقات و آموزش م یریت ،نوبت دوم.

منفی آن جلوگیری نماین .

و کاربردها ،مررجمان علی پارسائیان و سی محم

در اکثر سازمانهای ایرانی بحث رفرارهای اسالمی

اعرابی ،چاپ نوم ،توران ،دفرر پژوهشهای فرهنگی.

مطرح است .م یران بای با فراهم سازی شرایط

رحمان سرشت ،حسین و فیاای ،مرجان،)1387( .

(فرهنگ سازی و نوادینه سازی ارزشهای اسالمی

رابطه بین انگاشت ق رت و سیاست شناسی سازمانی

در سازمان و بیان اهمیت رفرار شورون ی از منظر

با تعو و عملکرد کارکنان ،پژوهشنامه علوم انسانی و

اسالم و  ،) ...میزان رفرار شورون ی در سازمان را

اجرماعی«ویژه

شماره،29

بیشرر نموده و به این مقوله توجه نماین که افزایش

صص.96-73

رفرار شورون ی میزان سیاسی بازیهای سازمان را
کاهش خواه داد.

م یریت»،

سال

،8

سوری ،ابوذر؛ یوسفی ،بورام و شعبانی مق م ،کیوان.
( ،)1392ارتباط توانمن سازی و امنیت شغلی در بین
کارکنان ادارات ورزش و جوانان اسرانهای کرمانشاه

منابع و مآخذ

و ایالم ،نشریه م یریت منابع انسانی در ورزش،

امیرخانی ،ط .و پورعزت ،ع.ا ( ،)1379تأملی بر امكان

شماره ،1صص.9-1

توسعة سرمایة اجرماعی در پرتو ع الت سازمانی در

فانی ،علی اصغر؛ شیخی نژاد ،فاطمه؛ دانایی فرد ،حسن

سازمانهای دولری ،نشریه م یریت دولری،)1( 1

و حسن زاده علیراا ،)1393( .كنكاشی پیرامون

صص 19-32

عوامل مؤثر بر شكل گیری رفرار سیاسی در سازمان،

پورعزت ،ع.ا.؛ احسانی مق م ،ن.؛ یزدانی ،ح.ر.؛ فائز ،ك
( ،)1392تحلیل مقایسه ای نقش ابعاد گوناگون

م یریت دولری ،دوره ،6شماره ،1صص.174-151
صنوبر ،ناصر؛ رحیمی اق م ،صم  ،)1393( .رابطه

ع الت در جو سازمان و وفاداری سازمانی :پژوهشی

معنویت محیط كار با راایت مشرریان و نقش تع یل

پیرامون یك سازمان فناوری اطالعات ،نشریة م یریت

گری رفرار شورون ی سازمانی ،راهبرد ،شماره بیست

دولری ،)1( 5صص65-88

وششم ،صص .179-207

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

 -همچنین با افزایش امنیت شغلی و با توجه به اینکه

رابینز ،اسریفن ،)1385( .رفرار سازمانی ،مفاهیم ،نظریهها
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