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بررسي رابطه امنيت شغلي با اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در حوزه هنري
ايراندخت روشني
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تاريخ دريافت 1400/02/07 :تاريخ پذيرش1400/04/21 :

چكيده
اين تحقيق بهمنظور بررسي رابطه امنيت شغلي با اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در حوزه هنري،
انجام شده است .روش تحقيق به کار گرفته شده در اين پژوهش از نظر هدف كاربردي ،از نظر نوع دادهها
كمي و از نظر نحوه گردآوري دادهها توصيفي و از نوع همبستگي است .جامعه آماري اين تحقيق کليه
کارکنان حوزه هنري ميباشند .از آنجا که تعداد کليه کارکنان  391نفر ميباشد که  180نفر آنها رسمي 161
نفر پيماني و 50نفر قراردادي هستند .با توجه به ضوابط نمونهگيري (بر اساس شيوة نمونهگيري مندرج در
جدول مورگان) تعداد  194نفر بهعنوان نمونه تحقيق انتخاب شدهاند .در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومي
پژوهش ،سؤاالت و فرضيههاي پژوهش ،با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ،گويههاي مستخرجه در نمونه
آماري تحقيق مورد پرسش قرار گرفته است .در بخش آمار توصيفي ،توصيف دادهها در دو بخش متغيرهاي
زمينهاي و متغيرهاي اصلي ارائه گرديده و در بخش آمار استنباطي ،جهت بررسي فرضيهها از آزمون ضريب
همبستگي پيرسون و ...استفاده شده است .با توجه به دادههاي تحقيق ميتوان گفت بين امنيت شغلي با
اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در حوزه هنري رابطهاي معنادار وجود دارد.
کليد واژهها :امنيت شغلي ،اثربخشي ،اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي ،حوزه هنري
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مقدمه

وضع خوشايندي را ايجاد ميکند و فرد در آن داراي

مديريت منابع انساني ،اصطالحي است به نسبت

آرامش جسمي و روحي است .ايمني از عواطف و

جديد ،زيرا از دهه  1970متداول شده است ،پژوهشها

احساسات ،زيربنايي حياتي براي تأمين بهداشت رواني

نشان ميدهد که بين عملکرد اقتصادي مؤسسات و

است .افراد ناامن نامتعادلند ،شخصي که دائما احساس

واحد مديريت امور همکاران و منابع انساني آن ارتباط

عدم امنيت ،ترس و خطر از بيرون و درون خود

استواري وجود دارد .اهميت فزآينده فعاليتهاي

ميکند ،نميتواند احساس سالمي داشته باشد (شاملو،

مديريت امور همکاران و منابع انساني ،موجب شده

 ،1380به نقل از رجايي ،تيموري ،ساقي.)1387 ،

است که نقشي گستردهتر در مسير اصلي سازمان داشته

شعاري نژاد ،1373 ،نيز در تعريف امنيت ميگويد-1 :

باشد (دوالن ،شيمون ال.)1375 .

حالتي که در آن ارضاي احتياجات و خواستههاي
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مديريت منابع انساني را مجموعه سياستها و

شخص انجام مييابد -2 .احساس ارزش شخصي،

اقدامات مورد نياز براي اجراي بخشي از وظيفه

اطمينان خاطر ،اعتماد به نفس و پذيرش از طرف گروه

مديريت تعريف کردهاند كه با جنبههايي از فعاليت

(ميرعرب ،1379 ،به نقل از رجايي و همکاران،

همکاران بستگي دارد؛ بهويژه براي كارمنديابي ،آموزش

 .)1387منظور از امنيت اينكه شخص قادر باشد

دادن به همکاران ،ارزيابي عملکرد ،ارتقاء و نظاير آن

مشكالت خود را ،چه در رابطه با خود و ديگران كنترل

(عابديني )1392 ،که در هر سازمان بهدنبال بکارگيري

و اداره كند (سيدني و ريچارد ،1955 ،به نقل از رجايي

بهينه سرمايه انساني ،بهمنظور دستيابي به هدفهاي

و همکاران .)1387،امنيت پديدهاي ادراکي و احساسي

سازماني است (يزداني ،امير عباس و غالمي ،رمضان،

است ،يعني اين اطمينان در مردم ،دولتمردان و

 )25 :1392يا مجموعهاي از فعاليتها و اقدامات يک

تصميمگيران بهوجود آيد که براي ادامه زندگي بدون

سازمان براي جذب متقاضيان شغل و ارتقاي آنان که

دغدغه ،امنيت الزم وجود دارد .در تعريف لغوي

براي دستيابي به اهداف و کمک به سازمان صورت

امنيت ،محافظت در مقابل خطر ،احساس ايمني و

ميگيرد (عابديني .)1392 ،بهعبارت ديگر «هدف کلي

رهايي از ترديد است (گروسي و همکاران.)1378 ،

مديريت منابع انساني تضمين اين امر است که سازمان

امنيت داراي ابعاد عيني و ذهني – رواني است،

بتواند به کمک همکارانش موفق شود» (آرمسترانگ،

بهعبارت ديگر امنيت هم شامل اطمينان و آرامش

.)1381

فيزيکي و هم آرامش روحي و رواني است (سرلکزايي،

يکي از مهمترين و بنياديترين نيازهاي انسان که

 .)1385مفهوم اصطالحى امنيت در بعد عينى آن فقدان

در بسياري از نظريهها و پژوهشهاي پژوهشگران و

تهديد عليه ارزشهاى حاكم در يک جامعه و در بعد

محققان رشتههاي روانشناسي ،جامعهشناسي ،علوم

ذهنى آنكه همان احساس امنيت است .احساس امنيت

سياسي و مديريت به آن اشاره شده است نياز به امنيت

در امان بودن يا در امان حس کردن جان ،مال ،هويت

است (دالور و همکاران ،1387 ،به نقل از امين پور و

و ارزشهاي خود از تهديد ،صدمه ،آسيب و نبود

زارع .)1392 ،امنيت رواني دومين طبقه از سلسله

دغدغه تأمين نيازهاي معقول حال و آينده ميباشد

مراتب نيازهاي مزلو را تشکيل ميدهد (شاملو،1378 ،

(امين بيدختي و شريفي.)1392 ،

به نقل از امين پور و زارع .)1392 ،براي امنيت

در مفهوم امنيت شغلي موضوعاتي چون تغييرات

تعريفهاي ذکر شده است :احساس امينت عبارت

شغلي ،از دست دادن شغل ،عدم دستيابي به شغل

است از احساس آزادي نسبي ازخطر .اين احساس

مناسب گنجانده شده است و بعضي روانشناسان
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صنعتي و سازماني معتقدند كه امنيت شغلي يكي از

منابع و عوامل اقتصادي خصوصاً منابع انساني ميتواند

عوامل ايجاد رضايت شغلي است .اين مهم يكي از

بهترين پاسخ به محدوديتهاي موجود باشد.

دغدغههاي اساسي همکاران سازمان است كه قسمت

«بهرهوري نه تنها بهعنوان معياري براي سنجش

زيادي از انرژي رواني همکاران صرف آن ميشود و

عملکردها مطرح است؛ بلکه ارتقاي آن ،شرط الزم

گاهي اوقات براي سازمانها مشکلآفرين است.

براي توسعه اقتصادي ،اجتماعي کشورهاست» (برندک،

درگذشته ،وقتي بحث امنيت شغلي ميشد استخدام

.)252 :1376

امنيت شغلي با امنيت اجتماعي گره خورده است،

سوگيريهاي كهنه به افراد نگريست .در حال حاضر،

امنيت شغلي از ديدگاه نويني مورد توجه است و آن

جامعه امروزي به افراد تحصيل كرده كه از قدرت

توجه به امنيت شغلي از طريق تواناسازي و پرورش

تصميمگيري برخوردار بوده و بتوانند در دنيايي كه روز

انسانها است .در مفهوم جديد امنيت شغلي ،سازمانها

به روز در حال تغيير است ،براساس توانايي خود در

بايستي به افراد وابسته شوند؛ يعني ،سازمانها بايستي

انديشيدن ،عمل و برقراري ارتباط با ديگران به اجراي

زمينههاي الزم را براي تواناسازي همکاران خود در

تصميمات بپردازند ،نياز دارد .بايستي تمامي افراد،

ابعاد تخصصي ،جسارت عملي ،تجربهآموزي ،رضايت

مؤسسات و نظامهاي آموزشي خود را براي تغييرات

شغلي ،رفتاري ،ارتباطي ،تفكر و وجدان كار فراهم

مختلفي كه يادگيري را امري ضروري ميسازد ،آماده

كنند تا همکاران بتوانند انتظارات تخصصي و اجتماعي

سازند .اگر نظام آموزشي ما خواهان مشاركت در

سازمان را برآورده سازند و از اين بابت از ثبات شغلي

جامعهاي باشد كه براساس دانش و فناوري حركت

برخوردار باشند (تقي زاده و همکاران.)5۴ :139۴ ،

ميكند ،بايد خود را براي اين تحول عظيم و حياتي

هدف اصلي مديريت در هر سازماني کمک به
عملکرد بهتر درسازمان براي نيل به اهداف سازماني

آماده نمايد و مزاياي استفاده از اين فناوري با توجه به
اهداف نظام آموزشي را به عرصه ظهور برساند.

است .کمک به افزايش توليد و بهرهوري ،مؤثرترين

پيتر دراكر در اوايل دهه  1960گفته است همچنان

کمکي است که ميتوان به سازمان کرد .اگرچه

كه ما از يك اقتصاد كااليي به اقتصاد اطالعاتي تغيير

مديريت منابع انساني نميتواند دخالت مستقيم چنداني

وضعيت دادهايم ،دانش ،اساس اقتصاد نوين را تشكيل

در چگونگي استفاده از ساير منابع در سازمان داشته

داده است .امروزه چيزي پيش پا افتاده خواهد بود كه

باشد ،ولي با توجه به حضور و دخالت عامل انساني

بگوييم ما با جامعهاي سرو كار داريم كه مشخصه بارز

در تمام صحنهها ،مديريت منابع انساني با طراحي

آن ،اين است كه دانش و سازمان ،آفرينندگان اصلي

برنامهها و نظامهايي براي بکارگيري شايسته منابع

ثروت ميباشند( .قوشچي )1380 ،و سپس اين ايده كه

سازمان ،نقش مهمي در بقا و کارائي سازمان ايفا ميکند

«اطالعات» مفهومي است كه از اهميت فزآيندهاي براي

(سعادت.)8 :1386 ،

جامعه برخوردار است در دهه  1970در آثار

محدوديتها ،توجه به بهرهوري را اجتنابناپذير

دانشمنداني چون دانيل بل ( )1973و مارك پرات

ميسازد .احساس كميابي همواره با تسلط آزمندانه بر

( )1976ديده ميشود كه به روندهاي بزرگ نظير

منابع و تشديد تنازعات ،رقابتها و جنگهاي

كارگران اطالعاتي و طبقه معرفتي و تكنولوژي فكري

اقتصادي توأم است .منابع هر روز مشكلتر و گرانتر

توجه كردهاند (شكرخواه.)21 :138۴ ،

از پيش بدست ميآيند ،لذا حداكثر استفاده كردن از
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رسمي و دايم تداعي ميگرديد؛ ولي در دنياي امروز كه

امروزه ،ديگر نميتوان با طرز تلقي گذشته و
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از طرفي ارزشيابي قسمتي از فراگرد بقاي انسان

است ) .(Peter Bermley , 1999همچنين اثربخشي

است .مقصود از ارزشيابي استفاده از تجربه بهمنظور

آموزش عبارتست از دانش بهبود يافته و يا منافع

بهبود بخشيدن به اقدامات آينده است .ارزشيابي به

محيطي كه در نتيجه سرمايهگذاري در برنامههاي

مثابه يك تخصص است و با اين امر سر و كار دارد كه

آموزشي بوجود آمدهاند ،شامل بهبود كيفيت ،افزايش

ارزش ،كيفيت و اهميت ،ميزان ،درجه و شرايط

ظرفيت ،افزايش ايمني ،كاهش ريسك اطمينان يا

پديدهها را مورد آزمايش و قضاوت قرار دهد .بهمثابه

كاهش حوادث محيطي ).(Katie Ricci & & al, 2003

يك زمينه تخصصي ،ارزشيابي را ميتوان فرآيندي

در حالت کلي نظام مديريت منابع انساني را

دانست كه با گردآوري و استفاده از اطالعات براي

ميتوان در مؤلفههاي اصلي گزينش و استخدام ،روابط

اتخاذ تصميمات در مورد برنامههاي آموزشي سر و كار

همکاران ،پرداختها و منافع ،آموزش و توسعه،

دارد .ارزشيابي فعاليتي است كه ماهيت آن آموزشي،

ارزشيابي عملکرد و بازخورد بيان کرد .با توجه به

اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي است .ارزيابي و

اجزاي پنجگانه نظام مديريت منابع انساني ،مفهوم

بازنگري محور نوسازي و استقرار يك نظام ارتباطي

بهرهوري ،بهويژه بهرهوري منابع انساني ،در چارچوب

است (خاکي .)1376 ،

مديريت منابع انساني مطرح شده است كه از جايگاه

گي ارزشيابي را يك فرآيند نظامدار براي جمع

ويژهاي برخوردار است .سؤال اصلي اين است که

آوري ،تحليل و تفسيراطالعات بهمنظور تعيين اينكه آيا

مديران چگونه ميتوانند پس از جذب و استخدام

هدفهاي مورد نظر تحقق يافتهاند يا در حال تحقق

همکاران قابل ،شايسته و داراي مهارتهاي ويژه را نگه

يافتن هستند و به چه ميزاني ،تعريف كرده است

دارند و زمان طوالنيتر و مؤثرتري از خدمات آنها در

) .(Gay, 1987در آموزش ،ارزشيابي به فعاليتي گفته

جهت اهداف سازمان بهره ببرند و از نيروهاي فاقد

ميشود كه براي تعيين كيفيت ،اثربخشي يا ارزش يك

صالحيت و بيانگيزه خالصي يابند .پاسخ به اين

برنامه ،فرآورده ،پروژه ،فرآيند يا هدف به اجرا در

پرسش از موضوعات محوري است كه امروزه توجه

ميآيد.

مسؤالن نظام را به خود معطوف کرده است؛ بهويژه

معموالً ارزيابي به تجزيه و تحليل عملكرد ،بازده و

مسائل تأثيرگذار و تعيين کنندهاي مانند سبكهاي

هزينه يك طرح پس از اجراي آن ميپردازد .اگر در

زندگي ،پيشرفت جهاني شدن ،مسائل معيشتي و

حين اجراي طرح انجام پذيرد هدف آن بهبود مديريت،

اقتصادي ،تغيير نگرشها و ...سبب ساز خروج يا

برنامه درسي و يا اتخاذ تصميم براي ادامه ،گسترش يا

تغييرات انگيزشي همکاران شده است .اين مسئله

تجديد نظر در طرح خواهد بود .اگر ارزيابي در پايان

گرچه به نوبه خود چالش برانگيز است و به تالش و

طرح انجام شود ،هدف آن تعيين علل موفقيت يا عدم

تفكر مديريتي قابل توجهي نيازمند است .فقدان

موفقيت طرح خواهد بود.

الگوهاي نظاممند ،منسجم و عملي ،كاهش انگيزههاي

از سوي ديگر اگر نيل به اهداف را به صورت

خدمتي در حوزههاي مختلف اداري و آموزشي

وضع مطلوب سازمان در آينده تعريف كنيم ،اثربخشي

بهتدريج سازمانها را ناگزير از جذب نيروهاي

سازمان عبارت از درجه يا ميزاني است كه سازمان به

نهچندان كارآمد و فاقد انگيزههاي الزم ميكند كه

هدفهاي مورد نظر خود نايل آمده است (دفت،

نتيجه آن اختالل بسيار جدي در اليههاي اصلي نظام

ترجمه پارسائيان و اعرابي  .)1377،اثربخشي از

خدمترساني و ناكارآمدي سازمان خواهد بود.

مهمترين اركان تجزيه و تحليل فعاليتهاي سازماني

بررسي رابطه امنيت شغلي با اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در حوزه هنري93 /

پرسش اساسي که پاسخ به آن ميتواند نقطه
مطلوب و قابل اتکايي را در پيش ديدگان ما ترسيم

هدف اصلي :شناسايي رابطه امنيت شغلي با اثربخشي
فعاليتهاي فرهنگي در حوزه هنري

کند ،اين است که آيا انتظار اثربخشي فعاليتهاي
فرهنگي در سازمان بدون توجه به شرايط و وضعيت

اهداف فرعي:

منابع موجود و برآوردن نيازهاي اساسي آنان و در يک

شناسايي رابطه معيارهاي گزينش و بكارگماري

کالم بدون داشتن امنيت شغلي و نظامي براي

(کارراهه شغلي) با اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در

نگهداشت مطلوب منابع انساني قابل تصور و

حوزه هنري

امکانپذير خواهد بود؟ بر اين اساس مسأله اين تحقيق
بررسي رابطه امنيت شغلي با اثربخشي فعاليتهاي
فرهنگي در حوزه هنري ميباشد.

شناسايي رابطه توانمندسازي و ارتقاي شايستگيها
با اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در حوزه هنري
شناسايي رابطه شايستگيها و ثبات مديريت با
اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در حوزه هنري

روششناسي
روش تحقيق بهکار گرفته شده در اين پژوهش از

شناسايي رابطه رضايت و عدم رضايت ازكار با
اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در حوزه هنري

نحوه گردآوري دادهها ،توصيفي و همبستگي است.

فرضيه اصلي :بين امنيت شغلي با اثربخشي فعاليتهاي

جامعه آماري اين تحقيق کليه کارکنان حوزه هنري

فرهنگي در حوزه هنري رابطهاي معنادار وجود دارد.

هستند که در بررسي سؤاالت و فرضيات پژوهش مورد
مصاحبه و نظرخواهي قرار گرفتهاند .کليه کارکنان 391

فرضيههاي فرعي

نفر هستند که  180نفر آنها رسمي  161نفر پيماني و50

بين معيارهاي گزينش و بكارگماري (کارراهه

نفر قراردادي ميباشند .باتوجه به ضوابط نمونهگيري

شغلي) با اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در حوزه

(براساس شيوة نمونهگيري مندرج در جدول مورگان)

هنري رابطهاي معنادار وجود دارد.

تعداد  19۴نفر بهعنوان نمونه تحقيق انتخاب شدهاند.

بين توانمندسازي و ارتقاي شايستگيها با

براي سنجش متغير امنيت شغلي از شاخصهاي

اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در حوزه هنري رابطهاي

(معيارهاي گزينش و بكارگماري ،توانمندسازي و

معنادار وجود دارد.

ارتقاي شايستگيها ،شايستگيها و ثبات مديريت و

بين شايستگيها و ثبات مديريت با اثربخشي

رضايت و عدم رضايت ازكار) استفاده شده است و

فعاليتهاي فرهنگي در حوزه هنري رابطهاي معنادار

داراي  35گويه ميباشد .براي اندازهگيري متغير بعد

وجود دارد.

اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در حوزه هنري از

بين رضايت و عدم رضايت ازكار با اثربخشي

شاخصهاي (مرحله فني ،مرحله بسط و توسعه،

فعاليتهاي فرهنگي در حوزه هنري رابطهاي معنادار

مرحله ارزيابي و مرحله نگهداري) استفاده شده است

وجود دارد.

و داراي  30گويه ميباشد .در اين تحقيق از آزمون
کولموگروف – اسميرنف جهت تعيين نرمال بودن
دادهها و آزمون همبستگي پيرسون جهت بررسي
فرضيات استفاده شده است.
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مدل مفهومي پژوهش
معيارهاي گزينش و

مرحله فني

بكارگماري

توانمندسازي و

مرحله بسط و

اثربخشي

ارتقاي شايستگيها
امنيت شغلي

توسعه

فعاليتهاي فرهنگي
در حوزه هنري

شايستگيها و ثبات

مدارس آموزش و

مديريت

پرورش منطقه 5

مرحله ارزيابي

رضايت و عدم
مرحله نگهداري

رضايت ازكار
سال نهم /شماره هفدهم /بهار و تابستان 1397

نمودار  :1مدل تحليلي تحقيق ،محقق ساخت ،برگرفته از (عابديني .)1392 ،و رويكرد

T.E.A.M

(اقتباس از راهنماي ارزيابي عملكرد ،اداره منابع انساني اياالت متحده آمريكا)2002 ،
با توجه به جدول  1از آنجا كه سطح معنيداري

يافتهها

آمار استنباطي

آزمون نرمال بودن توزيع دادههاي متغيرهاي معيار

آزمون نرمال بودن

گزينش و بكارگماري ( ،)0/303توانمندسازي و

در اين مرحله از پژوهش براي بررسي سؤالهاي

ارتقاي شايستگيها ( ،)0/102شايستگيها و ثبات

تحقيق و ساير تحليلها ابتدا بايد نرمال يا غيرنرمال

مديريت ( ،)0/169رضايت و عدم رضايت ازكار

بودن توزيع دادهها را مشخص نمود .در اين پژوهش

( ،)0/305امنيت شغلي ( ،)0/112اثربخشي فعاليتهاي

بهمنظور بررسي نرمال بودن توزيع دادهها از آزمون

فرهنگي در حوزه هنري ( )0/۴65بيشتر از 0/05

کولموگروف  -اسميرنف استفاده ميگردد .نتيجه اين

ميباشد ( sig > 0/05و  )α= 0/05بنابراين فرض صفر

آزمون در جدول  1۴-۴نشان داده شده است.

را رد نکرده و با اطمينان  %95ميتوان گفت توزيع
متغيرها نرمال است.

جدول  :1بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها
Most Extreme Differences

متغير

قدر مطلق

آماره

سطح معنيداري

مثبت

منفي

K.S

)(sig

نتيجه

معيار گزينش و بكارگماري

0/07

0/049

-0/07

0/971

0/303

نرمال است

توانمندسازي و ارتقاي شايستگيها

0/088

0/073

-0/088

1/219

0/102

نرمال است

شايستگيها و ثبات مديريت

0/08

0/057

-0/08

1/111

0/169

نرمال است

رضايت و عدم رضايت ازكار

0/07

0/066

-0/07

0/969

0/305

نرمال است

امنيت شغلي

0/086

0/061

-0/086

1/201

0/112

نرمال است

اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در حوزه هنري

0/061

0/049

-0/061

0/85

0/۴65

نرمال است
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جدول  :2آزمون همبستگي پيرسون فرضيه اول
اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در حوزه هنري

متغير
معيارهاي گزينش و بكارگماري

ضريب همبستگي

0/735

سطح معنيداري

0/0000

جدول  :3آزمون همبستگي پيرسون فرضيه دوم
متغير
توانمندسازي و ارتقاي شايستگيها

اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در حوزه هنري
ضريب همبستگي

0/697

سطح معنيداري

0/0000

آزمون فرضيههاي تحقيق

به اينکه سطح معنيداري آزمون کمتر از  0/01ميباشد

فرضيه اول

( sig < 0/01و )α= 0/01بنابراين فرض صفر را رد

شغلي) با اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در حوزه

و ارتقاي شايستگيها با اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي

هنري رابطهاي معنادار وجود دارد».

در حوزه هنري رابطهاي معنادار وجود دارد .با توجه

بدينترتيب همانطور كه در جدول  2مشاهده

به مثبت بودن عالمت ضريب همبستگي ميتوان گفت

ميشود ،مقدار ضريب همبستگي و سطح معنيداري

رابطه دو متغير مثبت و مستقيم است .بهعبارتي با

آزمون به ترتيب برابر  0/735و  0/000ميباشد .با

افزايش يکي ديگري نيز افزايش مييابد.

توجه به اينکه سطح معنيداري آزمون کمتر از 0/01
ميباشد ( sig < 0/01و )α= 0/01بنابراين فرض صفر

فرضيه سوم

را رد کرده و با اطمينان  %99ميتوان گفت بين

«بين شايستگيها و ثبات مديريت با اثربخشي

معيارهاي گزينش و بكارگماري (کارراهه شغلي) با

فعاليتهاي فرهنگي در حوزه هنري رابطهاي معنادار

اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در حوزه هنري رابطهاي

وجود دارد».

معنادار وجود دارد .با توجه به مثبت بودن عالمت

بدينترتيب همانطور كه در جدول  ۴مشاهده

ضريب همبستگي ميتوان گفت رابطه دو متغير مثبت

ميشود ،مقدار ضريب همبستگي و سطح معنيداري

و مستقيم است .بهعبارتي با افزايش يکي ديگري نيز

آزمون بهترتيب برابر  0/7۴۴و  0/000ميباشد .با توجه

افزايش مييابد.

بهاينکه سطح معنيداري آزمون کمتر از  0/01ميباشد
( sig < 0/01و )α= 0/01بنابراين فرض صفر را رد

فرضيه دوم

کرده و با اطمينان  %99ميتوان گفت بين شايستگيها

«بين توانمندسازي و ارتقاي شايستگيها با اثربخشي

و ثبات مديريت با اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در

فعاليتهاي فرهنگي در حوزه هنري رابطهاي معنادار

حوزه هنري رابطهاي معنادار وجود دارد .با توجه به

وجود دارد»

مثبت بودن عالمت ضريب همبستگي ميتوان گفت

بدينترتيب همانطور كه در جدول  3مشاهده
ميشود ،مقدار ضريب همبستگي و سطح معنيداري
آزمون بهترتيب برابر  0/697و  0/000ميباشد .با توجه

رابطه دو متغير مثبت و مستقيم است .بهعبارتي با
افزايش يکي ديگري نيز افزايش مييابد.
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«بين معيارهاي گزينش و بكارگماري (کارراهه

کرده و با اطمينان  %99ميتوان گفت بين توانمندسازي
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جدول  :۴آزمون همبستگي پيرسون فرضيه سوم
متغير
شايستگيها و ثبات مديريت

اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در حوزه هنري
ضريب همبستگي

0/7۴۴

سطح معنيداري

0/0000

جدول  :5آزمون همبستگي پيرسون فرضيه چهارم
متغير
رضايت و عدم رضايت ازكار

اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در حوزه هنري
ضريب همبستگي

0/761

سطح معنيداري

0/0000

فرضيه چهارم

آزمون بهترتيب برابر  0/803و  0/000ميباشد .با توجه

«بين رضايت و عدم رضايت ازكار با اثربخشي

به اينکه سطح معنيداري آزمون کمتر از  0/01ميباشد

فعاليتهاي فرهنگي در حوزه هنري رابطهاي معنادار

( sig < 0/01و )α= 0/01بنابراين فرض صفر را رد

وجود دارد».

کرده و با اطمينان  %99ميتوان گفت بين امنيت شغلي
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بدينترتيب همانطور كه در جدول  5مشاهده

با اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در حوزه هنري

ميشود ،مقدار ضريب همبستگي و سطح معنيداري

رابطهاي معنادار وجود دارد .با توجه به مثبت بودن

آزمون بهترتيب برابر  0/761و  0/000ميباشد .باتوجه

عالمت ضريب همبستگي ميتوان گفت رابطه دو متغير

بهاينکه سطح معنيداري آزمون کمتر از  0/01ميباشد

مثبت و مستقيم است .بهعبارتي با افزايش يکي ديگري

( sig < 0/01و )α= 0/01بنابراين فرض صفر را رد

نيز افزايش مييابد.

کرده و با اطمينان  %99ميتوان گفت بين رضايت و
عدم رضايت ازكار با اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در

برازش مدل رگرسيوني

حوزه هنري رابطهاي معنادار وجود دارد .با توجه به

باتوجه بهنتايج فرضيهها مشخص گرديد بين

مثبت بودن عالمت ضريب همبستگي ميتوان گفت

متغيرهاي معيار گزينش و بكارگماري ،توانمندسازي و

رابطه دو متغير مثبت و مستقيم است .بهعبارتي با

ارتقاي شايستگيها ،شايستگيها و ثبات مديريت،

افزايش يکي ديگري نيز افزايش مييابد.

رضايت و عدم رضايت از كار با اثربخشي فعاليتهاي
فرهنگي در حوزه هنري رابطهاي معنادار وجود دارد.

فرضيه اصلي

جهت مشخص کردن متغيري که بيشترين همبستگي را

«بين امنيت شغلي با اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در
حوزه هنري رابطهاي معنادار وجود دارد».

با اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در حوزه هنري دارد
از رگرسيون خطي چندگانه استفاده شده است.

بدينترتيب همانطور كه در جدول  6مشاهده
ميشود ،مقدار ضريب همبستگي و سطح معنيداري
جدول  :6آزمون همبستگي پيرسون فرضيه اصلي
متغير
رضايت و عدم رضايت ازكار

اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در حوزه هنري
ضريب همبستگي

0/803

سطح معنيداري

0/0000
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جدول  :7خالصه نتايج توصيفي مدل رگرسيوني
ضريب همبستگي

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره دوربين واتسون

0/812

0/659

0/651

1/984

بدينترتيب همانطور كه در جدول  7مشاهده
ميشود ،مقدار آماره دوربين واتسون ( )1/98۴در

شايستگيها و ثبات مديريت ،رضايت و عدم رضايت
ازكار) قابل تبيين است.

فاصله  2/5-1/5قرار دارد ،بنابراين فرضيه عدم وجود

بدينترتيب همانطور كه در جدول  8مشاهده

همبستگي بين خطاها رد نميشود و ميتوان از

ميشود ،با توجه به مقداره آماره آزمون  Fو معنيداري

رگرسيون استفاده كرد .مقدار ضريب تعيين 0/659

آن در سطح اطمينان باالي  %95معادله رگرسيون معتبر

ميباشد که اين مؤيد آن است که  %65/9از تغييرات

بوده و نتايج آن قابل تحليل است.

متغير وابسته (اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در حوزه
هنري) به کمک متغيرهاي مستقل (معيار گزينش و

با توجه به نمودار  2مشاهده ميشود خطاهاي
رگرسيوني داراي توزيع نرمال هستند

بكارگماري ،توانمندسازي و ارتقاي شايستگيها،

منبع تغييرات

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

رگرسيون

70/797

۴

17/699

خطا

36/69

189

0/194

كل

107/487

193

آماره

F

91/172

نمودار  :2نرمال بودن توزيع ماندههاي رگرسيوني فرضيه اصلي
.

سطح معنيداري ()sig
0/000

سال نهم /شماره هفدهم /بهار و تابستان 1397

جدول  :8آزمون خطي بودن معادله ()ANOVA
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جدول  :9تحليل رگرسيوني و ضرايب رگرسيون
BETA

متغير

B

خطاي استاندارد

(ضريب استاندارد شده بتا)

آماره

t

سطح معنيداري

عدد ثابت

0/375

0/087

-

4/332

0/000

معيار گزينش و بكارگماري

0/253

0/048

0/257

5/227

0/000

توانمندسازي و ارتقاي شايستگي

0/138

0/052

0/125

2/653

0/001

شايستگيها و ثبات مديريت

0/174

0/066

0/179

2/616

0/009

رضايت و عدم رضايت ازكار

0/357

0/064

0/343

5/546

0/000

با توجه به جدول  9مشاهده ميشود سطح معني
داري متغيرهاي معيار گزينش و بكارگماري،

بهويژه حفظ و نگهداشت و افزايش انگيزه همکاران
اهتمام داشته باشند.
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توانمندسازي و ارتقاي شايستگيها ،شايستگيها و

آنچه مهم و حائز اهميت است ،مديريت منابع

ثبات مديريت ،رضايت و عدم رضايت ازكار كمتر از

انساني امر چند ساحتي و داراي ابعاد گوناگوني از قبيل

 α = 0/05ميباشد ( sig < 0/05و  )α= 0/05در نتيجه

توجه به معيارهاي گزينش ،بكارگماري ،تربيت و

متغيرهاي معيار گزينش و بكارگماري ،توانمندسازي و

توانمندسازي ،نقش شايستگيها ،روابط انساني ،محيط

ارتقاي شايستگيها ،شايستگيها و ثبات مديريت،

فيزيكي و فرهنگ و هويت سازماني ،رضايت و عدم

رضايت و عدم رضايت ازكار وارد مدل رگرسيوني

رضايت از كار ،تأمين نيازهاي اساسي ،منابع مالي،

ميشود و با اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در حوزه

ساختار اداري ،ايمني و سالمت محيط كار ،عوامل

هنري رابطهاي معنادار دارند.

شخصي ،ويژگيهاي فردي و انگيزشي و نقش اساسي

با توجه به مقدار ضريب بتاي استاندارد شده

ارزيابي عملکرد (کنترل و نظارت) است که بيتوجهي

مشخص ميشود ،متغير رضايت و عدم رضايت ازكار

به هر يک از آنها ميتواند آثار عوامل ديگر را خنثي

با ضريب بتاي استاندارد ( )0/3۴3بيشترين رابطه را با

کرده يا کمرنگ و بياثر کند.

اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در حوزه هنري دارد و

در بين همه عوامل و مؤلفههاي اصلي ،توجه به

متغير توانمندسازي و ارتقاي شايستگي با ضريب بتاي

شأن وكرامت انساني افرادي كه در فرآيند تعليم و

استاندارد ( )0/125کمترين رابطه را با اثربخشي

تربيت ،نقش الگويي را ايفا ميکنند ،قابل توجه ويژه

فعاليتهاي فرهنگي در حوزه هنري دارد.

است ،که در نهايت همين امر به ظاهر ساده ميتواند
به ثبات اجتماعي و توسعه همه جانبه كشور منتهي

بحث و نتيجهگيري

شود يا به بيثباتي منجر شود .مهمترين مسئله در ايجاد

امروزه ارتقاي نقش ارزشي همکاران سازمانها در

اين تفكر ،ارتقاي دانش ،تفكر و باور مديران منابع

كشورها به يك جنبش فرهنگي مبدل شده است و اين

انساني و انتخاب مديران اليق و واجد شايستگيهاي

سرمايه مهم كه در تربيت كودكان و نوجوانان

الزم و به دور از همه ساليق و خواستههاي حزبي و

تأثيرگذاري شگرفي دارد ،به مديريتهاي با ثبات و

گروهي و گام بعد رهبري خردمندانه اين جامعه عظيم

رهبري خردمندانهاي نياز دارند كه ضمن توانمندسازي

نيروي انساني بر اساس اين صالحيت ،قوانين و ايجاد

آنها ،به استقرار كاركردهاي مهم مديريت منابع انساني،

بسترهاي قانوني جديد و حمايتي بيشتر و از همه
مهمتر نظامسازي و حرکت مستمر در چارچوب اين
نظام استاندارد است.

بررسي رابطه امنيت شغلي با اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي در حوزه هنري99 /

افراد اين امر تداعي ميشود که بايستي افراد در سازمان

انساني است .مؤثرترين راه دستيابي به مزيت رقابتي در

از وضعيت استخدامي رسمي و پروپا قرصي برخوردار

شرايط فعلي كارآمدتر كردن كاركنان سازمانها از طريق

باشند تا امنيت شغلي آنها تضمين شود .يا بهعبارت

بهبود و بهسازي آنان است و آنچه كه در راستاي

ديگر افراد بهصورت عمري به استخدام ثابت سازمانها

توسعه منابع انساني اهميت دارد اين است كه بهبود

درآيند ،اين ذهنيت از اين بابت که امنيت اقتصادي

منابع انساني تنها با آموزشهاي فني و تخصصي حاصل

کارکنان تاحدودي تضمين ميشود بهظاهر مفيدند .از

نميشود بلكه بايد از طرق متعدد به توسعه كاركنان

بعد ديگر استخدام ثابت و رسمي گرچه بهظاهر امنيت

پرداخت و اين مهم جزء با اعمال مديريت استراتژيك

شغلي را تضمين ميکند ولي اين نارسايي را بهدنبال

درقلمرو مديريت منابع انساني امكان پذير نخواهد بود.

دارد که کم کم افراد سازمان از فکر ترقي و توسعه و

از طرفي شغل مديريت همراه با مجموعهاي از

بالندگي دور ميشوند و اين امر امنيت شغلي آن را به

ارزشيابيهاست .يك مدير ،يك روز كاري را با مطالعه

خطر مياندازد .در دنياي امروز امنيت شغلي بدين معنا

و بررسي نامهها ،گزارشها ،انجام مذاكرات و مالقات

کاربرد دارد که بجاي وابستگي افراد به سازمان بايستي

با همكاران يا ارباب رجوع و ...سپري ميكند و

سازمانها وابسته به افراد باشند و اين درگرو اين است

براساس معيارهايي ،درباره هر يك از آنها تصميماتي را

که سازمانها بستر الزم را فراهم کنند تا کارکنان از ابعاد

ميگيرد .پيچيدهترين و دشوارترين كار مدير ،ارزيابي

مختلف بالندگي الزم را کسب کنند .بنابراين در

كاركنان است كه نميتواند بهعنوان يك رويداد يا

سازمانهاي عصر حاضر ديگر رسمي شدن و استخدام

فرصت اتفاقي بهحساب آيد .ارزيابي عملكرد بخشي از

ثابت تضمين کننده امنيت شغلي نيست بلکه کارايي،

شغل مدير است چرا كه از طريق آن در مورد واگذاري

تخصص و بالندگي ،تفکر خالق ،نوآوري و مؤلفههايي

كارها ،ارتقا و ترفيع ،جابهجايي يا انتقال ،آموزش

از اين قبيل هستند که امنيت شغلي کارکنان را تضمين

كاركنان به قضاوت ميپردازد .چنانچه در امر قضاوت

ميکنند .بهعنوان مثال اگر يک نفر به استخدام ثابت

و ارزيابي كاركنان ،اصول و روشهاي منطقي رعايت

سازمان در بيايد ولي نتواند انتظارات تخصصي

نگردد ،بيم آن ميرود كه اثر احساسات زودگذر و

واجتماعي سازمان را برآورده کند پس از مدتي

همچنين اغراض شخصي نتايج ارزيابي را مخدوش

ازسازمان منفک ميشود و برعکس اگر کسي بطور

سازد .انجام عمليات ارزيابي ميبايد خارج از حب و

موقت به استخدام سازمان درآيد و درحد انتظارات

بغض و تبعيض انجام شود .بديهي است چنانچه اين

تخصصي و اجتماعي سازمان حرکت کند و روزبهروز

امر در ارزشيابي كاركنان ملحوظ نگردد نتيجه جز

رضايت سازمان از او بيشتر شود اين فرد از نظر ماهيتي

ايجاد و حس محروميت و ناكامي در كاركنان و تقليل

به استخدام دائم سازمان درآمده است و امنيت شغلي

بازده كار و كاهش كارآيي چيز ديگري را بهدنبال

او تضمين شده است .از آنجا كه امروزه منابع انساني

نخواهد داشت.

مهمترين سرمايه هر سازمان و منبع اصلي زاينده مزيت
رقابتي و ايجاد كننده قابليتهاي اساسي هر سازمان
است ،يكي از عمدهترين برنامهريزيهاي سازماني،
برنامهريزي منابع انساني است .عامل مهم براي وجود
برنامهريزي منابع انساني ،برنامهريزي جهت نيل به

فهرست منابع
تقي زاده ،جهان؛ رسولي ،رضا؛ بابائي ،شاهرخ (.)139۴
تأثير عدالت سازماني و امنيت شغلي بر تعهد
سازماني از طريق اعتماد به مديران ،پژوهشهاي
مديريت منابع انساني ،سال هفتم ،شماره .2
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وقتي بحث امنيت شغلي پيش ميآيد در ذهن اکثر

نيازهاي مهارتي ،آموزشي و در نهايت بهسازي منابع
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امين بيدختي ،علياکبر و شريفي ،نويد.)1392( .

گروسي ،سعيده؛ ميرزايي ،جاللي و شاهرخي ،احسان.

دينداري و سرمايه اجتماعي حامي امنيت اجتماعي.

( .)1385بررسي رابطه اعتماد اجتماعي و احساس

فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي .شماره  .22صص

امنيت (مطالعه موردي دانشجويان دختردانشگاه آزاد

.۴7- 69

جيرفت) .فصلنامه دانش انتظامي .سال نهم .شماره

آرمسترانگ ،مايکل ( ،)1381مديريت استراتژيک منابع
انساني (راهنماي عمل) ،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،
برندک ،محمد )1376( ،اندازهگيري بهرهوري پژوهش
در دانشگاههاي فني و مهندسي ،مجموعه مقاالت
نخستين سمينار آموزش عالي در ايران ،به کوشش
فرقاني ،مهدي ،جلد اول تهران ،دانشگاه عالمه
طباطبائي.
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خاکي ،غالم رضا )1376( ،آشنايي با مديريت
بهرهوري ،تهران :کانون فرهنگي ـ انتشاراتي سايه

نما.

دوالن ،شيمون ال و ديگران ،مديريت امور کارکنان و
منابع انساني ،محمدعلي طوسي )1375( ،مرکز
تهران.

رجايي ،عليرضا؛ تيموري ،سعيد و ساقي ،محمدحسين.
( .)1387بررسي رابطه ادراک نوجوانان از عملکرد
خانواده با احساس امنيت .همايش روانشناسي و
کاربرد آن در جامعه .دانشگاه آزاداسالمي واحد
مرودشت.
سرلکزايي ،شريف .)1385( .مناسبات آزادي و امنيت از
ديدگاه امام خميني (ره) .مجله علوم سياسي .سال
نهم .شماره .2۴
سعادت ،اسفنديار )1386( ،مديريت منابع انساني،
انتشارات سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني
داشگاهها ،چاپ دوازدهم،

تهران.

شكرخواه ،يونس )138۴( ،جامعه اطالعاتي؛ چند
ديدگاه بنيادي ،فصلنامه رسانه ،سال شانزدهم ،شماره
 ،2شماره پياپي ،62،تابستان.
عابديني،

احمد،

()1392

واژهنامه

تخصصي

(ترمينولوژي) آموزش و پرورش ،تهران ،شوراي
عالي آموزش و پرورش.

يزداني ،امير عباس و غالمي ،رمضان .)1392( .كاربرد
استاندارد  OHSASبهمنظور ارتقاء سطح امنيت

محمد اعرابي و داود يزدي ،تهران.

آموزش مديريت دولتي،

 .2صص.26-39

شغلي در شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران.
دوماهنامه سالمت کار ايران .دوره  .10شماره .۴
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