
 

 

  شغلی امنیت

Job Security 

 

  اطمینان نوعی که کارکنان توسط شده ادارک شغلی وضعیت یا موقعیت
 تغداو   و شغغلی  اختیارات و مسئولیت داری عهده در ثبات و پایداری از
 دارد. پی در را حاصله مقرر منافع از مندی بهره در

 
 و انسژان   نیژرو   بژه  ویژه   توجه گرو در ها سازمان وفقیتم

 ةازجملژ  تژوان  م  را شغل  امنیت .ستا آنها نیازها  ارضا 
 ثبژا   عژم   .(۱۳۷۹ ،کمژان   و اعرابژ  ) دانسژت  نیازهژا  این

 تژرین  عمژم   از یکژ   شژغ   دادن دسژت  از تژر    یژا  شغل 
 اسژژت. مسژخدممین  بژه  هژا  آسژی   و کارمنژمان  هژا   نگرانژ  
 دسژت  از هنگژا   در کارمنمان از حمایخ  قوانین اگر بنابراین،
 امنیژت  احسژا   آنهژا  کنم، حمایت مدخلف عل  هب کار دادن
 و )نجف  شونم م  مطمئن خود شغل  امنیت به و کرد  خاطر
 (.۱۳۹۷ لطف ،
 حقژو   ترین اساس  از باثبا  و مناس  شغ  داشخن حق 
 باشژژم مصژژون تعژژر  از بایژژم شژژغ  و اسژژت انسژژان هژژر
 کژه  مسژالل   تژرین  مهژ   از یکژ   امروز ، (.۱۳۹۱ کیومرث ،)

 آنان اشخغال تماو  هسخنم، رو به رو  آن بژا هژا ازمانسژ کارکنان
 هژا   سژال  در شژغل   امنیژت  .(۱۳۹4 مهماد، و خالو ) است
 قژرار  تژثثیر  تحژت  شژم   به اقخصاد  شرایط به توجه با اخیر
 بژمل  انسژان   نیژرو   عملکرد راسخا  در چالش  به و گرفخه
 در مازلو نظریة طبق (.۱۳۹5 همکاران، و عظیم ) است شم 
 نیازها  رفع از بعم انسان ، نیازها  هر  در ممیریت، اصول

 ناموسژ   و مژال   جژان ،  شژغل ،  امنیت به نیاز فیزیولوژیك،
 نیازهژا   رفژع  از بعم شغل  امنیت تثمین واقع، در دارد. قرار
 (.۱۳۹۷ لطف ، و )نجف  دارد قرار اهمیت دو  رتبة در اولیه،
 

 شغلی امنیت مفهوم

 داشژخن  احسژا   از عبژار   شژغل   امنیژت  کلژ ،  نگاه  در
 عوامژ   فقمان و آینم  در آن تماو  از اطمینان مناس ، شغل 

 و زاد  وحیژژم ) اسژژت کژژار  مناسژژ  شژژرایط تهمیمکننژژم 
 حژمود   تا و دارد روان  جنبة شغل  امنیت (.۱۳۹6 دیگران،

 روتژه،  سژیمعل  ) دارد بسژخگ   کار محیط از فرد برداشت به

 تغییژرا   چژون  موضژوعات   ل شغ امنیت مفهو  در .(۱۳۹5
 مناسژ   شغ  به دسخیاب  عم  و شغ ، دادن دست از شغل ،
 امنیژت  واقژع،  در (.۱۳۹6 جمشژیمیان، ) اسژت  شم  گنجانم 
 سژازمان   فرد ، شرایط ارزیاب  با فرد که است حالخ  شغل 

 امنیژت  خاصژ   عامژ   کژه  رسژم  م  نخیجه این به محیط ، و
 و حاضژر  درحژال  توانژم  م  او و کنم نم  تهمیم را و  شغل 
 و خژالو  ) باشژم  داشژخه  اطمینان خود اشخغال تماو  به آینم 
 خژود  کارکنژان  توانمنمساز  با ه  ها سازمان (.۱۳۹4 مهماد،
 در لژزو ،  درصژور   تا کننم م  تضمین را آنها شغل  امنیت
 )جمشژژیمیان، شژژود جژژ   بخواننژژم هژژ  سژژازمان از خژژار 
 شود م  وابسخه فرد صصتد به سازمان ترتی ، بمین .(۱۳۹6

 زاد  )تق  بود خواهم نیاز او توانمنم  به نیز سازمان بیرون  و
 (.۱۳۹4 همکاران، و
 

 شغلی امنیت مختلف های گونه

 است سازمان  برون و سازمان  درون بُعم دو دارا  شغل  امنیت
 بژه  سازمان یعن  سازمان  درون شغل  امنیت (.۱۳۷۹ )سلطان ،

 تدصژص  و جسژار   و کیفژ   کژار  ر ،کژا  نظژا   کار ، تعهم
 هژ   موقژت  طژور  بژه  افژراد  اگژر  حخژ   و باشم وابسخه کارکنان
 شغل  امنیت آنها، به سازمان نیاز لحاظ به باشنم، شم  اسخدما 
 یعنژ   سژازمان   برون شغل  امنیت باشنم. داشخه ا  شم  تضمین 
 کارکنژان  توسژط  خژود  جژار   کارهژا   انجا  بر افزون سازمان
 فرصژژت یادگیرنژژم ، سژژازمان الگژژو  پیگیژژر  ا ر از بایسژژخ 
 کارکنژان  پرورش برا  را کاربرد  و علم  یادگیر  و آموزش
 و ارتبژاط   هژا   مهژار   کار، وجمان تفکر، توان و کنم فراه 
 کارکنژان  که زمان  .کنم تقویت را کارکنان ا  حرفه ها  قابلیت
 بیژرون  کژار  بژازار  انم، شم  یافخه رشم ابعاد این در سازمان یك

 نیژاز  آنهژا  باکیفیت و مخعهمانه کار مهار ، تدصص، به سازمان
 خود کیف  و کم  ها  انموخخه تواننم م  افراد و داشت خواهم

 تضژمین  افژراد  شژغل   امنیژت  ترتیژ   بژمین  و گیرنژم  کار به را
 (.۱۳۹6 نصرت ، و کبریا شیرزاد) شود م 
 یطشژرا  از کارکنان ارزیاب  به شغل  امنیت عم  و امنیت 
 پیشژرفت  و آینژم   از آنها درك سازمان، در خود شغ  کنون 
 Reisel et) دارد اشژار   آینم  در شغل  جایگا  منف  یا مثبت

al., 2010.) و مناسژ   شغل  داشخن احسا   با شغل  امنیت 
 عم  و وجود صور  در آن تماو  به نسبت کارکنان اطمینان 
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 در اقخصژاد   رکژود  ازقبیژ   بیرون  تهمیمکننم  عوام  وجود
 ,.Jandaghi et al) شژود  مژ   تعریژف  سازمان خارج  محیط

2011.) 

 و عینژ   بُعژم  دو در تژوان  مژ   را شم  درك شغل  امنیت 
 شژرایط  بژه  عینژ   بُعژم  (.Green, 2009) کژرد  خالصه ذهن 
 در موقع هب پرداخت و سازمان در وقت تما  کار پایمار، شغل 
 و امنیت درك به ذهن  بُعم .دارد اشار  کار  مدخلف شرایط
 و سژازمان   شژغ   در مانژمن  پایژمار  احسژا   نشمن، اخرا 
 دارد اشژار   آینژم   در شژغ   دادن دست از برا  نبودن نگران

(Zeytinoglu et al., 2012.) 
 شژغل   امنیژت  وجژو   از یکژ   شژغل    آینژم  از اطمینان 
 زنژمگ   و شژغ   در دارنژم  دوسژت  ها انسان است. شم  درك 

 مجموعژه  یژك  در کژار  هژا  سال از پس و نمکن پیشرفت خود
 نیژز  بژاتتر   حقژو   و دهنژم  ءارتقژا  را خود جایگا  بخواننم
 داشژخن  کارکنژان،  از بسژیار   نظژر  در رو ازاین ؛کننم دریافت
 و جایگژا   ءارتقژا  موجژ   کژه  مطمژئن  و خو  شغل   آینم

 امنیژت  حژس  و دارد اهمیژت  بسیار شود م  دریافخ  دسخمزد
 .کنم م  ربیشخ را آنها شغل 

 ارمغژان  به را کارکنان کار  تعهم شم  درك شغل  امنیت 
 شژود.  م  منجر آنان شغ  ترك عم  و وفادار  به و آورد م 
 تعهژم  حس القا  و شغل  امنیت ایجاد با ها سازمان واقع، در
 ,Chang) کننم م  دریافت وفادار  آنها جان  از کارکنان، در

 منژافع  هنجارها  و اجخماع  تبادل نظریة با ادعا این (.2005
 امنیژت  آن، اسژا   بژر  کژه  است راسخا ه  سازمان، در مخقاب 
 آنژان  تمایژ   کاهش به سازمان، در کارکنان شم  كدر شغل 
 ,Gouldner) شژود  مژ   منجژر  سازمان و شغ  ترك به نسبت

1960). 
 

 شغلی امنیت های مؤلفه

 ی جا هجاب شغ ، بر تمرکز داردکه مؤلفه چنمین شغل  امنیت
 تعهژم  شژغل ،  رضایت مناس ، شغ  انخدا  شغ ، در کمخر

 و زاد  وحیم ) است جمله آن از سازمان از دفاع و سازمان ،
 تحقق برا  مؤلفه هشت توان م  طورکل ، به (.۱۳۹6 دیگران،
 :(۱۳۹5همکاران، و عظیم ) برشمرد شغل  امنیت
 از را فژرد  شژغل   مکژرر  جژای   جابژه  شغلی: جایی جابه کاهش

 در افژراد  کژه  زمژان   سژازد.  مژ   محرو  شغل  امنیت خنداش
 در کمخر  جای  جابه کننم، م  پیما تدصص و خبرگ  شغل 
 را فژرد  شژغل   امنیژت  امر همین و داشت خواهنم خود شغ 

 کنم. م  تضمین
 شژغ   بژه  را فژرد  مناسژ   شغ  انخدا  :مناسب شغل انتخاب
 ابطژة ر شژغل   امنیژت  بژا  کژار  بژه  رغبژت  و کنم م  منم عالقه
 .دارد مسخقی 

 و دهم م  نشان را شغل  ثبا  شغ ، بر تمرکز :شغل بر تمرکز
 امنیژت  از بدشژ   و کنژم  م  جلوگیر  افراد شمن دوشغله از

 .دهم م  شک  را شغل 
 شژغل   امنیژت  در مژؤثر  نقشژ   شغل  رضایت :شغلی رضایت
 دارد. کارکنان
 در فژرد  دلگرمژ   موجژ   اقخصاد  رضایت :اقتصادی رضایت
 تژثمین  .کنژم  م  ایفا شغل  امنیت در مؤثر  نقش و شم  کار

 و حقژو   نظژا   بژودن  عادتنژه  و کارکنژان  زنمگ  ها  هزینه
 ایجاد در و شود م  افراد روان -روح  آرامش باعث دسخمزد
 بود. خواهم مؤثر شغل  امنیت

 سژاخخن  بژه  کژار  محژیط  بودن عاطف  :کار محیط بودن عاطفی
 هژا  انسژان  کژه  زمژان   و کنژم  مژ   کمژك  ها انسان سال  روان
 امنیژت  بدشنم، تکام  را خود روان و شدصیت کار وسیلة به

 .شود م  تثمین نیز آنها شغل 
 فشژار  از رهژای   بژه  کژار  در آرامش احسا  :آرامش احساس
 کارکنژان  شغل  امنیت از بدش  نخیجه در و شم  منجر شغل 
 .گردد م  تثمین شود م  تهمیم شغل  فشارها  سو  از که

 بیژانگر  سژازمان  بژه  فژرد  وابسژخگ   :سااممان  به فرد وابستگی
 زمژان   .است سازمان  تعهم آن حاص  و شغل  امنیت وجود
 و مسژخقی   طژور  به کننم، م  دفاع خود سازمان از کارکنان که

 آن، سژایة  در و کژرد   تقویت را سازمان آن اعخبار غیرمسخقی 
 .کننم م  تثمین را خود شغل  امنیت
 

 شغلی رضایت و یشغل امنیت

 رضایت .است شغل  رضایت شغل  امنیت مخغیرها  ازجمله
 از کژه  اسژت  شژم   تعریژف  بدش ل   هیجان  حالت شغل 

 ناشژ   شژغ   به نسبت فرد نگرش و عاطف  واکنش ارزیاب ،
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 و بهخژر  عملکژرد  ازقبیژ   پیامژمهای   شغل  رضایت .شود م 
 ددار سژازمان  بژا  تقاب  رفخارها  عم  و خممت ترك کاهش

 از یکژژژ  شژژژغل  رضژژژایت .(۱۳۹4 دیگژژژران، و نظژژژر )
 از بسژژیار  پایژژة و سژژازمان  مفژژاهی  برانگیزتژژرین چژژالش
 و ور  بهر  افزایش برا  ممیریت ها  مش  خط و ها سیاست
 شژغل   رضژایت  (.۱۳۹6 )جمشژیمیان،  است سازمان کارای 
 سژازمان   تعهژم  با و است شغل  امنیت اصل  عوام  از یک 
 تحقیقا  (.۱۳۹۳ ،ثان  فریم  و برومنم) اردد نزدیک  پیونم
 را خژژود شژژغ  دادن دسژژت از کژژه کسژژان  دهژژم مژژ  نشژژان
 از را خژود  شژغ   کژه  کننم م  احسا  عبارت  به یا بین  پیش
 را خود شغ  واقعاً که زمان  با مقایسه در داد، خواهنم دست
 دارنژم.  قژرار  بیشژخر   روانژ   فشار تحت دهنم، م  دست از

 بژر  روانژ   فشژار  باعژث  توانژم  م  شغل  امنیت عم  بنابراین
 حم به را زنمگ  از رضایت و کیفیت سطح و شم  فرد رو 
 امنیت از برخوردار  و احسا  دیگر، ازسو  .برسانم پایین 
 و شژغ   از فژرد  رضژایت  باعژث  توانژم  مژ   عمژ   در شغل 
 نخیجژه،  در و زنژمگ   معنژو   و ماد  نیازها  شمن برآورد 
 اردکژان ،  جمژاعخ  ) شژود  زنژمگ   ت بژا  کیفیت و رضایت
۱۳۹6). 

 ساممانی تعهد و شغلی امنیت

 بژا  کارمنم یك ةرابط مبیّن شناخخ  روان  حالخ سازمان  تعهم
  عملژ  از ویژه   مسیر حفظ برا  او قصم بر که است سازمان

 گژ ارد  مژ   اثژر  اسژت  سژازمان  در مانژمن  مژورد  ایژن  در که
(Fevre, 2007.) مسخمر عاطف ، عهمت نوع سه سازمان  تعهم 
 عژژاطف  وابسژژخگ  عژژاطف  تعهژژم دارد. دربژژر را تکلیفژژ  و

 در شژژمن درگیژژر و سژژازمان یژژا هویژژت تعیژژین بژژه کارکنژژان
 ارزش بر مبخن  تعهم مسخمر تعهم .است سازمان  ها  فعالیت
 سژهی   سژازمان  زنژمگ   در کارمنژم  و است سازمان به نهادن
 ضژرور   ربژ  مبنژ   افژراد  احساسژا   تکلیفژ   تعهم .شود م 

 شژم  خواهژم  منجر کمخر غیبت به که است سازمان در مانمن
 (.۱۳۹4 دیگران، و زاد  تق )

 و هژا  سژازمان  ادغژا   و جهژان   سژریع  تغییژرا   بژه  ظرن 
 کارفرمژا  و کارمنژم  بژین  تعهژم  تحلیژ   مجژاز ،  کار افزایش
 گونژژاگون  عوامژژ  (.Rosseu, 2004) دارد  یبژژات اهمیژژت

 (،Nordenmark, 1999)  روانژ  خوشژبدخ   احسا  ازجمله
 هوشژ   ةسژرمای  و (،Guleryuz et al., 2008) هیجان  هوش

 سژازمان  بژه  تعهژم   دهنم شک  (Kwantes, 2007)  سازمان 
 پژ یر   جامعژه  بژا  نیژز  مثبخژ   رابطة سازمان  تعهم .باشنم م 

 در فژژرد وفژژادار  و مژژؤثر جژژ   موجژژ  و دارد سژژازمان 
 وسژیله  بژمین  و (۱۳۹0 دیگژران،  و )هویژما  شژود  م  سازمان
 آورد. م  وجود به او در را شغل  امنیت احسا 
 سازمان به کارکنان وفادار  دربار  نگرش  سازمان  تعهم 
 در افژراد  مشژارکت  تسهی  را  از که است مسخمر فرآینم  و

 رفژا   و موفقیت و سازمان به افراد توجه سازمان ، تصمیما 
 (.۱۳۹4 ران،دیگ و زاد  تق ) بدشم م  تحقق را سازمان
 کژژارکنان  سژازمان   تعهم و شغل  امنیت بمون ها سازمان 
 شژغ   از کارکژژنان  رضژایت  و امنیژت  .شونم نم  موفق خود
 سژازمان   اثربدشژ   در مخبوع سازمان به نسبت تعهم و خود

 از یکژژ  (.۱۳۹4 دیگژژران، و )نظژژر  هسژژخنم  کننژژم  تعیژژین
 کارکنژان  تعهژم  سژطح  ارتقاء سازمان هر در اهماف ترین مه 
 خژاطر  بژه  هسژخنم  مشژخا   بژات  تعهژم  دارا  کارکنژان  است؛
 دیگژران،  و زاد  تقژ  ) دهنژم  انجژا   بیشژخر   تژالش  سازمان
۱۳۹4.)  
 مهژ   عوامژ   از یکژ   گرفخژه،  انجا  تحقیقا  به توجه با 
 در مزلژو  .اسژت  کار محیط در امنیت احسا  سازمان  تعهم
 پراهمیخژ   ایگژا  ج امنیژت  به نیاز که دارد م  بیان خود نظریة
 تعهژم  افژزایش  در توانژم  م  امنیت نیاز کردن برطرف و دارد

 بهبود افزایش باعث نهایت در که باشم اهمیت حالز سازمان 
 تعهژم  (.۱۳۹4 دیگژران،  و )نظر  شود سازمان مفیم عملکرد
 که است سازمان در اجخماع  سرمایة نشانگرها  از سازمان 

 مشژارکت  گسخرش پ یر ، تمسئولی ارتقاء آگاه ، افزایش با
 یکپژارچگ   و جژ    بژه  سژازمان  در اجخماع  ها  شبکه و

 و کژژرد  کمژژك کارکنژژان نیازهژژا  ارضژژا  نیژژز و شژژغل 
 انگیزانم. برم  آنها بین در را شغل  امنیت احسا  طریق بمین
 

  رهبری سبک و شغلی امنیت

 سژژالمت بژژر اثرگژژ ار عوامژژ  تژژرین مهژژ  از رهبژژر  سژژبك
 ایژن  است. شغل  امنیت و کار محیط و نانکارک شناخخ  روان



  شغل یتامن

 4 

 و زیردسژخان  با رهبران رفخار ازطریق مسخقی  طور به ه  مخغیر
 بژر  توانم م  سال  سازمان بنا  ازطریق غیرمسخقی  طور به ه 

 مهژماد،  و فروهژان ) باشژم  تثثیرگژ ار  کارکنژان  شژغل   امنیت
 در رهبژژر  و مژژمیریت بژژرا  مدخلفژژ  هژژا  سژژبك (.۱۳۹6
 از سژبک   مژمار  امنیژت  رهبژر   است. شم  معرف  ها سازمان
 را سژازمان  در امژن  پایگژاه   حس  توانم م  که است رهبر 

 حژس  توسژعة  در رهبژر   گونژه  ایژن  کنژم.  القژا  کارکنژان  به
 احخژرا   و خودکنخرل  شایسخگ ، خودمدخار ، نفس، اعخمادبه

 کژژرد خواهژژم کمژژك زیردسژژت کارکنژژان بژژه خویشژژخن بژژه
 اخخیژار  کارکنان به که زمان  و (۱۳۹5 احممیان، و )قالونم 

 داد  هژا  گیژر   تصمی  در مشارکت همفکر ، عم ، آزاد  و
 و توانژا  بژاهوش،  بالغ، افراد که کننم م  ادراك چنین شود، م 

 را خود تالش تما  رهبران این سب ، همین به .هسخنم شایسخه
 تمژا   آن در کژه  گیرنژم  مژ   کژار  بژه  کژار   محیط بنا  برا 
 فرصژت  ازقبیژ   کژار  محیط شناخخ  روان المتس ها  مؤلفه
 امکژان  شژغل ،  تنژوع  مهژار ،  کژارگیر   بژه  فرصژت  کنخرل،
 سژازمان ،  برون یا فراشغل  اهماف و شدص  عالیق پیگیر 
 دیگران با تما  فرصت جسمان ، امنیت درآمم، به دسخرس 

 نخیجژة  در اسژت.  شژم   فژراه   ارزشژمنم  اجخماع  جایگا  و
 امنیژت  حس خود شغل  موقعیت در کارکنان شرایط ، چنین
  .(۱۳۹6 مهماد، و فروهان) کننم م 
 

 شغلی امنیت و شغلی تنیدگی درهم
 تنیژمگ   دره  انسان  منابع ممیریت در نوین مباحث از یک 
 بلکژه  شژود،  مژ   کارکنژان  حفظ سب  تنها نه که است شغل 
 و نیژا  رحی ) دهم م  کاهش نیز را آنان خممت ترك به تمای 

 شژناخخ ،  روان تژثثیرا   از وسیع  قلمرو به (.۱۳۹6 دیگران،
 تثثیرگژ ار  سژازمان  در کارکنژان  ابقا  بر که مال  و اجخماع 
 ,.Mitchell et al) گوینژم  مژ   شژغل   تنیژمگ   درهژ   اسژت، 

 محژیط  از خژار   بلکژه  شغ  در فقط نه تثثیرا  این (.2000
 در را افراد ا  محفظه هماننم و دارد وجود نیز کارکنان کار 
 افژراد  در خژممت  تژرك  بژه  تمایژ   از و کرد  احاطه سازمان

 توجه با توان م  را مخغیر این (.Zhang et al., 2012) کاهم م 
 تناسژ   هژا،  فعالیژت  یژا  افراد سایر با کارکنان ارتباط میزان به

 و افژراد  کار  و شدص  زنمگ  ها  جنبه با اجخماع و شغ 

 کژرد  توصیف ازمانس با ارتباط قطع راحخ  یا دشوار  سطح
(Mitchell et al., 2001). 

 عوام  بر که تمرکز  واسطة به شغل  تنیمگ  دره  نظریة 
 اجخمژاع ،  عوامژ   شژغل ،  هژا   )ویهگژ   تثثیرگ ار بین پیش

 تمایژ   کژاهش  و افژراد  مانژمگار   بژر  آن( نظژایر  و اسخر 
 ایژن  مژمیران  بژه  دارد، شژغل   جژای   جابه و ترك به کارکنان
 در آفژرین  ارزش انسان  منابع حفظ برا  که دهم م  را امکان
 (.Karatepe, 2016) دهنم انجا  کارساز  اقماما  سازمان

 تمایژ   افژزایش  آن، پژ   در و تنیمگ  دره  سطحکاهش  
 بژه  واکنش در زیاد  میزان به فعل ، سازمان ترك به کارکنان
 انجا  کارکنان شغل  امنیت تثمین در سازمان ممیریت ناتوان 
 از و فعلژ   شغل  موقعیت تهمیم درك براین، افزون شود. م 

 شژغ   تژرك  قصژم  بژا  شژغل   آتژ   هژا   فرصت دادن دست
 ,Karatepe and Vatankhah) اسژژت ارتبژژاط در کارکنژژان

2014.) 

 و شژغل   امنیژت  از بژاتی   سطح به کارکنان یاب  دستبا  
 وضعیت در خصوص هب سازمان، در شم  درك کار  اسخقالل
 افژزایش  نیژز  شژغل   تنیمگ  دره  رکود، و الط مخ اقخصاد 

 شژغ   تژرك  کاهش به نهایت در امر این که کرد خواهم پیما
 دو  شژغ   یژافخن  بژرا   وجژو  جسژت  به تمای  و سازمان در

 (.Murphy et al., 2013) شود م  منجر سازمان از خار 

 (،Holmes et al. 2013) گرفخژه  صور  ها  پهوهش بنابر 
 گسژخرش  بژه  توانم م  شغ  انجا  حین اثربدش ها  آموزش
 بژا  همزمژان  و کنم کمك شاغالن تجربیا  تبادل و تعامال 
 تقویژژت و یژژادگیر  نخیجژژة در افژژراد  توانمنژژم  افژژزایش
 و شژغل   تنیژمگ   درهژ   افژزایش  موج  شغل ، ها  قابلیت
 شود. آنها شغل  امنیت ارتقاء درنخیجه،

 

 شغلی امنیت ملزومات

 عام  مثابه به غالباً شغل  امنیت با مرتبط مقررا  هرچنم

 اما است، شم  یاد اقخصادها برخ  در بیکار  افزایش اصل 

 را شغل  امنیت مقررا  که داد  نشانها  شپهوه برخ 

 دانست کشورها این در بات بیکار  مقصر تنهای  به توان نم 

(Bertola, 1990.) 
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 و حقژو   شغل ،  آینم به نسبت نگران  ها، پهوهش طبق 
 مقامژا   نکژردن  حمایت اسخدما ، وضعیت ناکاف ، دسخمزد
 شژغ ،  در تهمیمکننژم   عوامژ   وجژود  زیردسژخان،  از مافو 

 بژه  اهخمژام   بژ   اعخراضژا ،  و شژکایا   به نشمن رسیمگ 
 ازجمله عادتنه ارزشیاب  و مقررا  و قانون ساتر ، شایسخه
 امنیژت  احسا  کاهش بر را تثثیر بیشخرین که هسخنم عوامل 
 .(۱۳۷۹ ،کمان  و اعراب ) دارنم شغل 
 آموزش درآمم، از رضایت نظیر مخعمد  سازمان  عوام  
 قژرار  تژثثیر  تحت را کارکنان شغل  امنیت سازمان ، فرهنگ و
 مژؤثرتر   نقژش  تا کنم م  کمك کارکنان به آموزش دهم. م 
 از یکژ   ورزیژم   کارکنژان  داشژخن  زیرا کننم؛ ایفا سازمان در
 سازمان کارآمم  و کارای  میزان افزایش در م عوا ترین مه 
 و شژونم  م  تربیت کارآمم افراد های ، سازمان چنین در .است
 کارکنژان  آمژوزش  در آنچژه  .شژود  مژ   فژراه   شژغل   امنیت
 وهژا   شآمژوز  بین کاف  تناس  ایجاد است ضرور  سازمان
هژا   شآموز کیفیت براین، افزون .است کارکنان شغل  نیازها 
 گیژژر  شژژک  بژژه منجژژر کژژه باشژژم ا  گونژژه بژژه بایسژژت مژژ 

 همچنژین،  شژود.  کارکنژان  ا  حرفه رشم و جمیم ها  قابلیت
 وجژود  همژاهنگ   سازمان  فرهنگ و فرد  نیازها  بین اگر

 بژه  سازمان آن اعضا  و کارکنان شغل  رضایت باشم، داشخه
 .(۱۳۹5 دیگران، و نیا دبیر ) رسم م  خود حم باتترین
 بژر  سژازمان   عوامژ   بژر  افژزون  رد ف و شدص  عوام  

 درآمژژم فژژرد ، عوامژژ  میژژان از تثثیرگ ارنژژم. شژژغل  امنیژت 
 احسژا   بژر  آن افژزایش  بژا  که طور  دارد را نقش ترین مه 
 نیژز  کار ةسابق و سن مخغیرها  شود. م  افزود  شغل  امنیت

 افژزایش  بژا  امژا  ،دارد مسژخقی   ةرابط شغل  امنیت احسا  با
 شژغل   امنیژت  احسا  میزان است ممکن ،تحصیال  سطح

  یابم.  کاهش کارکنان
 خالقیژت  و نوآور  فرصت بایست م  افراد کار  محیط 
 تحقژق  و شناسژای   بژه  کمژك  بژا  و سازد فراه  آنها برا  را

 را آنهژا  توانمنمسژاز   موجبژا   عمژ ،  در آنهژا  اسخعمادها 
 نژه  و بدشژ   رهژای   رابطژة  نوع  صور ، دراین کنم. فراه 

 شژود.  م  فراه  سازمان محیط در کارکنان برا  ورآ وابسخگ 
 و رشژم  شژغل ،  وظژایف  ایفژا   با همزمان آنها طریق، بمین

 گیژژر  شژژک  بژژا و کننژژم مژژ  تجربژژه را شدصژژیخ  تکامژژ 
 دار  عهم  برا  را انخدا  آزاد  نوع  ا ، حرفه ها  قابلیت
 آورنم. م  دست به مطلو  شغل  ها  موقعیت

 

 شغلی امنیت و دیکاربر -علمی های آمومش

 که است هاولی نیازها  ازجمله آن تثمین و مطمئن شغ  داشخن
 شژبکه  گسژخرش  فژرد ،  اسخقالل و هویت به دسخیاب  توانم م 

 و روانژ   سژالمت  نخیجژه،  در و سژودمنم   احسا  اجخماع ،
 بژژروز از همزمژژان، و رسژژانم یژژار  را اسژژخعمادها شژژکوفای 
 بزهکژار   و انژزوا  فقژر،  نظیژر  شژغ   نبژود  از ناشژ   مشکال 
 اجخمژاع   نهادهژا   همژة  بنژابراین،  کنژم.  پیشژگیر   اجخماع 
 شژغل   امنیژت  تحقژق  برا  را خود نقش بایم  آموزش، ازجمله

 شژغل   نژاامن   کژاهش  یژا  پیشگیر  و سکه مثبت رو  منزلة به
 ;Cheng and Chan, 2008) کننژم  ایفژا  سکه منف  رو  مثابه به

Sverke et al., 2002.) 

 را فژرد  سژازمان  کژه  باشژم  ایژن  شژغل   امنیت کردکار اگر 
 سژازمان  بیرون و درون در وا تدصص به که سازد توانا  طور 
 تواناسژاز   بژرا   سژازکارهای   تژمبیر  صور  این در ،باشم نیاز
 هژا   آمژوزش  مدخلژف،  تحقیقژا   طبژق  دارد. ضژرور   افراد

 افژراد  توانمنمسژاز   بژه  توانژم  م  کاربرد  صور  به اثربدش
 شژغل   ارتقاء نیز و شغل  ها  فرصت نگهمار  یا س ک برا 

   (.Burchell, 2009؛۱۳۹6 دیگران، و زاد  وحیم ) شود منجر
 ازجملژه  کشژور  هژر  در مهارت  ها  آموزش اساس  ةوظیف 

 بژرا   مژاهر  کژار  نیژرو   تربیت ،کاربرد -علم  ها  آموزش
 فرصژت  آوردن فژراه   نیز و ،پ یر ( )اشخغال کار بازار به ورود

 موقعیژت  در مانژمن  منظژور  بژه  شژاغالن  بژرا   مسخمر موزشآ
 و کژار  بژازار  در مانژمگار   ،نخیجژه  در و شغل  ارتقاء یا شغل 
 و کژار  بژازار  جمیژم  نیازهژا   بژا  افژراد  هژا   توانمنم  انطبا 
 از یکژ   افراد تدصص  ظرفیت و توان است. ور افن تغییرا 
 تدصصژ   توان سازمان در وقخ  .است شغل  امنیت ها  مؤلفه
 کارهژا   انجژا   آن حاصژ   شژود،  تقویژت  مسخمر طور به افراد
 و شژود  مژ   تضمین آن در فرد و سازمان منفعت که است کیف 
 اینکژه  بمون .شود م  ایجاد سازمان و فرد بین دوطرفه ا  رابطه
 بژژه سژژازمان ،باشژژم میژژان در رسژژم  و دالژژ  اسژژخدما  بحژژث
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 فژرد  غل شژ  امنیژت  نخیجژه  در و شژود  م  وابسخه فرد تدصص
 بژاتی   تدصص  توان که فرد  ،دیگر ازطرف شود. م  تضمین
 خواهژم  برخژوردار  مناسژب   جایگژا   از سازمان بیرون  در دارد،
 فراینژم  در کژاربرد  -علمژ   هژا   آموزش تلفیق بنابراین، .بود

 و سژاخخار  بژه  توجژه  بژا  هژا،  سژازمان  کارکنژان  ا  حرفه توسعة
 توسژعة  اساس  کردها روی از یک  توانم م  سازمان ، وظایف
 شژژود گرفخژژه درنظژژر کژژاربرد -علمژژ  آموزشژژ  هژژا  برنامژژه

  (.۱۳88 ،راد ایرج )
 اثربدشژژ  خصژژوص در گرفخژژه صژژور  تحقیقژژا  طبژژق 

 ؛۱۳۹۷ دیگژژران، و علیژژزاد ) کژژاربرد -علمژژ  هژژا  آمژژوزش
 ازهژا   شآموز گونه این (،۱۳85 دیگران، و نصرآباد  محممزاد 
 نخیجژه،  در و توانمنمسژاز   بژرا   تز  گیژر   جهت و ظرفیت
 برخوردارنژم.  جامعژه  در انسژان   نیژرو   شژغل   امنیژت  ارتقاء
 و نژهاد  خو ) گرفخه صور  ها  بررس  و ها بازانمیش  برمبنا 
 ایژن  (،۱۳۹۳ ،رمضژان   و سژلیم   ؛۱۳85 ،آباد  فیض میرزای 
 نظژژا  در درسژژ  برنامژژة پیوسژژخة همگرایژژ  اثژژر  در ظرفیژژت
 بهبود کار، بازار مخحول نیازها  با کاربرد -علم  ها  آموزش
 مناسژژ ، و جژژ ا  یژژادگیر  هژژا  محژژیط و تژژمریس روش

 رویکژژرد اتدژژاذ نیژژز و آموزشژژگران، ا  حرفژژه توانمنمسژژاز 
 .شم خواهم تقویت جامعه بهها  شآموز ارالة در تقاضامحور

 
 شناسی کتاب
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 و اقخصژژاد  عوامژژ  بررسژژ  (.۱۳۹۳)  . ،ثژژان  فریژژم  و .  ،برومنژژم

 پژرورش  و آمژوزش  دبیژران  شغل  رضایت میزان با مرتبط اجخماع 
 .۹۳-۷۷ (،۲5)۷ ،س شنا جامعه مطالعا  .آباد بسخان شهرسخان

 و سژازمان   عژمالت  تثثیر (.۱۳۹4) .ش بابای ، و .ر رسول ، ،.  زاد ، تق 
 فصژلنامه  .مژمیران  بژه  اعخمژاد  طریق از سازمان  تعهم بر شغل  امنیت
-۷۷ (،۲)۷ ،(ع) حسژین  امژا   انشژگا  د انسان  منابع ممیریت ها  پهوهش

5۳. 
 زنژمگ   )کیفیژت  شژغل   یرهژا  مخغ نقژش  (.۱۳۹6) ر. اردکان ، جماعخ 

 زنژژمگ  از رضژژایت در شژژغل ( رضژژایت و شژژغل  امنیژژت کژژار ،
-54۹ (،4)4 ،روسخای  توسعه راهبردها  فصلنامه یزد. اسخان کشاورزان

56۱ . 
 بژر  کارکنژان  وانمنمساز ت و شغل  امنیت تثثیر (.۱۳۹6) ا.  . جمشیمیان،
 مجلژه  .مرکژز   اسژخان  شهرسژاز   و را  ک  ادار  در شغل  رضایت

 .6۷-5۹ (،۲)۲ ،مهنمس  و علو  ندبگان
 اعخمژاد  و شژغل   امنیژت  ادراك بینژ   پیش (.۱۳۹4) .ع مهماد، و .ا خالو ،

 .شناخخ  روان قرارداد به پایبنم  و اخالق  رهبر  طریق از سازمان 
 .44-۳۷ (،4)۱0 ،فناور  علو  رد اخال  نامه فص 
 نظژا   بررسژ   و نقژم  (.۱۳85) ا. آباد ، فیض میرزای  و ،ر. غ. نهاد، خو 

 مطالعژه  :اشژخغال  نظژر  از کشژاورز   کژاربرد  -علم  عال  آموزش
 ترویج علو  فصلنامه .خراسان کشاورز  جهاد آموزش مجخمع مورد 

 .85 -۹6 ،(۱)۲ ،ایران کشاورز  آموزش و
 مؤثر عوام  بررس  (.۱۳۹5) .ع افشان، و ا. دینان ، رضو  ،.  نیا، دبیر 
 نامژه  پژهوهش  .هرمزگژان  اسخان گاران روزنامه شغل  امنیت احسا  بر

 .85-68 (،6)۱۱ ،هرمزگان فرهنگ 
 و امنیژت  تثثیر بررس  (.۱۳۹6) .  ،اسالم  و .  ،نصرت  .،ف ،نیا رحی 

 در شژغل   تنیژمگ   درهژ   واسژطة  بژه  خممت ترك بر شغل  اسخقالل
 .۳5۷-۳۳۷ (،۲)۹ ،دولخ  ممیریت .دولخ  ها  سازمان

 اثربدش تمریس ها  مؤلفه شناسای  (.۱۳۹۳)  . ،رمضان  و .  ،سلیم 
 کژاربرد   علم  دانشگا  مورد  )مطالعة تمریس وضعیت ارزیاب  و

-۳۳ (،8)4 ،آموزشژ   ارزشیاب  و گیر  انماز  مطالعا  (.کردسخان اسخان
6۱. 
 .کارکنژان  شژغل   امنیت در انسان  منابع توسعه نقش (.۱۳۷۹) .ا سلطان ،

 .۲۹-۲6 (،۱05)۱۱ ،تمبیر ماهنامه
 شژغل   درگیر  بر شغل  امنیت تثثیر بررس  (.۱۳۹5) .  روته، سیمعل 
 .۲8-۱۹ (،4)۲ ،کارآفرین  و ممیریت مطالعا  .کارکنان قصم و
 و شژغل   امنیژت  تژثثیر  بررس  (.۱۳۹6) .ل نصرت ، و .   کبریا، شیرزاد

 قژرارداد   کارکنژان  ور  بهژر   بینژ   پیش در سازمان  حمایت ادراك
 (،4)8 ،درمان و بهماشت ممیریت مجله .آباد خر  پزشک  علو  دانشگا 

85-۹5.  
 .  زاد ، خلیژژ  و .آ آر ، عزیژژز  ،.آ مقصژژود ، ایجژژاد  ،.  عظیمژژ ،
 بژژا شژژغل  امنیژژت و شژژغل  اسژژخر  بژژین ارتبژژاط بررسژژ  (.۱۳۹5)

 و آرایشژژ  دارویژژ ، شژژرکت :مژژورد  مطالعژژه کارکنژژان، عملکژژرد
 و حسژابمار   اقخصژاد  مژمیریت،  جهژان   کنفژرانس  سومین .مینو بهماشخ 

 .شیراز ،سو  هزار  آغاز در انسان  علو 
 .،  .  ،بصژا   .،د .  ،میررحیمژ   حژاج   .،ح ،پژور  علژ   .،ن ،علیزاد 

 اردان کژ  هژا   آموزش ثیرثت (.۱۳۹۷) .ا ،احمم  حاج  و .،ع ،مدبر
 مرکژز  آموخخگژان  دانش شغل  ها  مهار  کس  در کاربرد -علم 

 ،کشژژاورز  آمژژوزش مژژمیریت پژژهوهش .خمینژژ  امژژا  عژژال  آمژژوزش
۱0(44،) ۳-۱۹. 
 ادراك بژر  مشژارکخ   رهبر  سبك تثثیر (.۱۳۹6) .ع مهماد، و .ن فروهان،

 نقژش  :اصژفهان  آیریژك  فژوتد  پایمار کارخانه کارکنان شغل  امنیت
 پژهوهش  و دانژش  مجله .کار محیط شناخخ  روان سالمت انهمیانجیگر
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 .۲5-۳4 (،۳)۱8 ،کاربرد  شناس  روان در
 و مژمار  امنیژت  رهبژر   بژین  رابطژة  (.۱۳۹5) ر. احممیان، و ح. قالونم ،
 .۳۹-48 (،۳)۱۱ ،فناور  و عل  در اخال  فصلنامه کار. اخال 
 پرتژو  در کژار  نیرو  شغل  امنیت وضعیت بررس  (.۱۳۹۱) .   کیومرث ،

 .6۲-50 ،۱5۲ ،جامعه و کار ماهنامه ساز . خصوص 
 (.۱۳85)  . چیژژ ر ، و غ.ر.، راد، پزشژژک   .، نصژژرآباد ، محمژژمزاد 
 آموخخگژان  دانش شغل  موفقیت و شغل  توانمنم  اشخغال، وضعیت
 و پژهوهش  کشژاورز .  بدژش  در کاربرد -علم  عال  ها  آموزش

 .۷۹-۹8 ،(۱)۱۲ ،عال  آموزش در ریز  برنامه
 اسژخدمام   و شغل  امنیت شناس  آسی  (.۱۳۹۷) ف. لطف ، و  . نجف ،
 .۳0-۹ (،8)۲ یار، قانون حقوق  علم  فصلنامه  ایران. حقوق  نظا  در
 سژازمان   تعهژم  بینژ   پژیش  (.۱۳۹4) .ح عیژم ،  و .ا سور ، ،.ف نظر ،

 و شژژغل  امنیژژت طریژژق از کرمانشژژا  اسژژخان بژژمن  تربیژژت معلمژژان
 (،۲۱)۱۱ ،حرکخژ   رفخژار  و ورزشژ   ممیریت نامه پهوهش .آن ا ه مؤلفه
۱۷5-۱84.  
 گژر   واسژطه  نقش (.۱۳۹6) .ع ،احمم  و .،  ،برزگر .،ا .ع ،زاد  وحیم 

 کارکنژان  توانمنمسژاز   با سازمان  هویت بین رابطه در شغل  امنیت
 ،شژ  آموز مژمیریت  در نژو  رهیژافخ   .مرودشژت  شهر وپرورش آموزش

8(۳0،) 85-۱04. 
 پ یر  جامعه رابطه (.۱۳۹0) .ح ،فر مدخار  و .،ع ،جمشیمیان .،ر ،هویما

 شژهر  مخوسژطه  مژمار   دبیژران  بژین  در سژازمان   تعهژم  و سازمان 
 .8۲-6۳ (،۲۲)۳ ،کاربرد  شناس  جامعه .هممان
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 علو  دانشگا  علم   هیئت عضو) زاد  شریف محممشریف
 (گرگان  عیطب منابع و  کشاورز

  کشاورز علو  دانشگا   علم  ئتیه عضو) زاد  عبماله غالمحسین
 (گرگان  عیطب منابع و


