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سنجی آن باسطح انگیزش و بررسی رابطه احساس امنیت شغلی و ارتباط

 عملکرد  شغلی کارکنان شبکه بهداشت شهرستان منوجان
 

 2نوری لیال، 1*صدیقه حسنی احمدیه
 کرمان، آزاد اسالمی واحد کهنوج دانشگاه یت،مدیر  استادیار گروه 1    

 کرمان، واحد کهنوج آزاد اسالمیه اگدانش ،یدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرای 2 
 15/11/1400تاریخ پذیرش:            18/08/1400تاریخ دریافت: 

 

 

 چکیده
یط ش و هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه احساس امنیت شغلی و ارتباط سطط  انگ سنجی آن با 

هطدف  پطژوهش از بف طد  یطه  سطتن ا بطوده ا جطان  سطتان منو عملکرد شغلی کارکنان شبکه بهداشت شهر

گططردآوری داده گططونگی  کططاربردیو و از بف ططد گ کططار د» مططره رهططا و روش  صططیفیی »تحقیز  -قططات تو

شطنامهگیردن بدیههمبستگیو قرار می سطه پرس جطود،  ی منظور، با توجه به پیشینه نظری و تجربی مو

سططی   شططغلی نی یططت  سططاس امن لططدها 1379اح هططاکمه و او شططغلی  یطط ش  شططنامه انگ ( و 1975  (، پرس

یی آن و پایا 813/0 هیی ایه پرسشنامپرسشنامه عمکرد شغل محقق ساخنه استفاده شدن روایی محتوا

شطبکه  172بدست آمدن برای انجا  کار، ت طداد  0/ 87از طریق آزمون آلفای کرونباخ  نطان  فطر از کارک ن

بطا گیری طبقهبه روش نمونه 1396بهداشت شهرستان منوجان در سال  شطده و  اطاش  صطادفی انت ای ت

مطدلی رسشنامهآوری پو جمع عندن ب داز توزیی تلفیقی مورد بررسی قرار گرفتاستفاده از پرسشنامه ها 

هطار   صطل گ پیشنهاد و با استفاده از روش مدل م ادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفتن نتایج در ف

سطاس نشان داد که مدل پیشنهادی با داده یطا برا بطدیه ترت سطبی داردن  بطرازش منا یطق  یطه تحق های ا

 SPSS23 ها با استفادهادهپرداخته شدن د یرها بر یکدیگرهای پژوهش، به تحلیل رابطه بیه متغفرضیه

سطاس مورد تج یه و تحلیل قرارگرفتن لذا براساس تج یه و تحلیل داده AMOS23 و ها رابطه بیه اح

هطا  بطیه آن نطی  جطود دارد ی  تطی و نطا دار و مبب امنیت شغلی با سط  عملکرد و انگی ش شغلی رابطه م 

 . ارتباط م نا داری حاصل شده است

 

 امنیت شغلی، انگی ش شغلی، عملکرد شغلی، شبکه بهداشت، منوجان :یکلید گانواژ

 

 مقدمه -1

نطروی روان های مهم کارکنان در اکبر سازمانامروزه مسئله امنیت شغلی یکی از دغدغه یطادی از ا سطمت ز کطه ق ها است 

 ستی بهها بایلی سازمانغشمفهو  جدید امنیت  ها مشکل آفریه است درهی اوقات برای سازمانشود و گاکارکنان صرف آن می

بطه عملی، جسارت تاصصی، اب اد در را خود کارکنان تواناسازی برای الز  بستر بایستی سازمانها ی نی شوند، وابسته افراد -تجر

 
 hamidi182@gmail.com :(Corresponding Author) نویسنده مسئول *1
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نطد فراهم کار وجدان و تفکر ارتباطی، رفتاری، شغلی، رضایت آموزی، نطان تطا کن نطد کارک ظطارات بتوان صطی انت مطاعی و تاص  اجت

مطور انجا  جهت در بیشتری انگی ه با بتوانند تا باشند برخوردار شغلی ثبات از بابت ایه از و سازند برآورده را سازمان لطه ا  و محو

نطدان جسمی و روانی مشکالت شغلی، امنیت احساس عد  زیرا نمایند تالش شان سازمان و خود کارایی و عملکرد اف ایش  کارم

کطرد و کطاری راندمان کاهش نتیجه در و کارکنان جسمی و روانی بهداشت بر ساساح ایه منفی اثیراتتن دهدمی اف ایش را  عمل

 .(1388 بهرامپور،  است انکار غیرقابل آنان شغلی

یط شن است شغلی انگی ش مولفه مدیریت علم مهم مباحث از یکی از سویی امروزه یطدگاه از انگ لطم د مطروز، مطدیریت ع  ا

شطان شده انجا  ماتلف مطال اتن رودمی شمار به وریبهره نهایت در و انهامزسا در کار انجا  ملعا و زمینه مهمتریه هطدمی ن  د

یط ش و توانایی از تاب ی فرد یک عملکرد می انن دارد مستقیم ارتباط انسانی نیروی وریبهره اف ایش با انگی ه داشته سطت انگ ن او

هطدمطی گطه فطرد که کندمی مشاص( انگی ش  عامل میهود و بکند تواندمی گه او که کندمی ت ییه( توانایی  عامل اولیه  خوا

 انکارناپذیر امور از انسانی نیروی شغلی عملکرد بویژه کارایی، و کیفیت اف ایش به و در نتیجه توجه .(1389 ارشدی،  دهد انجا 

 منابع اساسی فرایندهای زیر زا یکی عنوان به نانکارک شغلی عملکرد ارزیابی راستا ایه درن است سازمانی هر اهداف و رسالت در

سطتران ن  شطودمطی محسوش هاسازمان وریبهره و کارایی اف ایش عوامل مهمتریه از انسانی، یطان( 1996  کطیه(ن 1385، آرم  ب

یطدمطی وجود به هدف از نظرصرف و گذاردمی برجای سابقه عنوان به شاص که گی ی از است عبارت شغلی عملکرد کندمی ن آ

یطف سازمان مدیران کار نتایج عنوان به باید را شغلی عملکرد که کنندمی بیان (1995  کارانمه و برناردیه  کطه گطرا شطود ت ر

پطلن دارند مالی های درآمد و مشتری رضایت سازمان، استراتژیک اهداف با را پیوند قویتریه سطت بطاور بطرایه (1990  کم  کطه ا

 آرمستران ،ن  شوند ت ریف هاسیستم عوامل تاثیر تحت توانندمی آنها که گرا ،دشو داده تمای  تایجن از باید و است رفتار عملکرد

 ن(1385

سطتقیم، ارتباط به توجه با کارکنان شغلی عملکرد ارزیابی درمانی و بهداشتی نظا  به مربوط مباحث با رابطه در نطی م  عی

کطرد و شغلی  هیگان شغلی، امنیت ساساح همچون مواردی دارند کنندگانمراج ه با که عملی و بطود و شطغلی عمل فط ایش و به  ا

یط ه بطا آن رابطه و شغلی امنیت احساس می ان دقیق ارزیابی با لذا خصوص ایه در و است برخوردار ایویژه اهمیت از آنها  و انگ

یطت دارای نظری لحاظ به شده ذکر متغیرهای بیه از یک هر رابطه شناسایی و آنان شغلی عملکرد سطیاری اهم  از و دشطبامطی ب

یط ش اف ایش و بهبود نتیجه در و کارکنان شغلی امنیت احساس اف ایش در تواندمی تحقیق گنیه از حاصل نتایج که آنجا  و انگ

 ضرورت از نی  کاربردی لحاظ به باشد موثر مرد  به شده ارائه خدمات کیفییت سط  اف ایش در نتیجه در و آنان شغلی عملکرد

فطی سط  ارتقای عملیاتی و علمی هایزمینه تواند می تحقیق ایه انجا  با طرفی ازن باشدیم برخوردار زیادی تاهمی و ظطا  کی  ن

لطی عملکرد و کارایی بهبود و اف ایش جهت را راه و آورده فراهم را منوجان شهرستان بهداشت شبکه درمانی و بهداشتی  را آن ک

شطت شطبکه یبرا هم تواندمی هشپژو ایه از حاصل نتایج لذا آورد فراهم سطتان در بهدا جطان شهر هطای شطبکه سطایر هطم و منو

 .باشدمی بسیاری کاربردی ضرورت و اهمیت دارای استان های شهرستان بهداشت

 

 مبانی نظری تحقیق -2
 شغلی امنیت -1-2

  امنیت تعریف

سطاس ایهن ازخطر نسبی آزادی احساس از است عبارت امینت احساس :است شده ذکر هایت ریف امنیت برای ضطع اح  و

 بطرای حیاتی زیربنایی واحساسات، ازعواطف ایمنین است وروحی جسمی آرامش دارای درآن فرد و کند می ایجاد را خوشایندی

ططر و تطرس امنیت، عد  احساس دائما که شاصی نامت ادلند، ناامه افرادن است روانی بهداشت تامیه یطرون از خ  خطود درون و ب

نطان ایه ی نی است، احساسی و ادراکی ایپدیده امنیت باشد هتداش سالمی احساس واند کند،می مطردان مطرد ، در اطمی  و دولت
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غطه، بطدون زندگی ادامه برای آیدکه وجود به گیرانتصمیم یطت دغد جطود الز  امن یطف درن دارد و غطوی ت ر یطت، ل ظطت» امن  محاف

 .(1394 لوردی،ب  است تردید از ورهایی ایمنی احساس خطر، درمقابل

 

  شغلی نیتما تعریف

نطد تهدید را اشتغال واحد و کار کارکترهای نام ینی می ان به که است روندی یا پرسه شغلی امنیت  بطه را هطاآن یطا و ک

شطته احساس از است عبارت شغلى امنیتن بیاورد بوجود ناهنجاری متمای  زوایای در و بکشاند گالش سطا شطغل یطک دا  و منا

ظطارات بطه و شطغل آن در کارى مناسا شرایط تهدیدکننده عوامل نادقف و آینده در آن داو ت از اطمینان نطده از شطاص انت  آی

 (ن 1391، گودرزی  دارد اشاره مدت طوالنی در کارراهه در ارتقا فرصتهای همچون مطلوش شغلی

 

  شغلی امنیت احساس

نطابرایه،ن رداد بستگی کار محیط از فرد برداشت به حدودی تا و دارد روانی و ذهنی جنبه شغلی امنیت یطت ب  شطغلی، امن

قطق شطاص هایخواسته و نیازها ارضای آن در که است حالتی یا خطر از نسبی فراغت احساس بطدمطی تح سطاسن یا یطت اح  امن

 گردی عبارت به است آینده در م اش امرار توانایی از اطمینان حصول و دارد شاص که است گی ی آن حفظ در توانایی مستل  

سطت حطدودی و یابدمی ادامه بازنشستگی زمان تا م موال که است شغل  وادت حق شغلی، امنیت نطان کطه ا ططه آن در کارک  حی

 (ن1394 بلوردی،  داد ناواهند دست از را شغلشان که میکنند پیدا حاصل اطمینان

 

 دیدگاه نولر از

سطا  شان امکان انتا3کمتر ن جابجایی شغلی 2نثبات شغلی 1اب اد امنیت شغلی که عبارتند از   ضطا4شغل منا یتمندی نر

سطازمان 8 ن احساس آرامش در محیط کار7ن عاطفی بودن محیط کار 6ن رضایتمندی اقتصادی 5شغلی  بطه  سطتگی  ن 9نت لق و واب

شطغلی و  با عملکرد دفاع از سازمان( یطت  سطاس امن نطان در اح فطردی آ سطازی  بطیش از توانمند نطان  و توانمندسازی گروهی کارک

یطت یرات باالیی داردثاچنیه عملکرد آنها تهم مطورد امن سطت در پطژوهش ا یطه  گطارگوش ا نکه فرضیه ها براساس دیدگاه نولر که 

 نشغلی شکل گرفته است

 

  انگیزش 2-2

 انگیزش  تعریف

 هارائ ماتلفی ت اریف انگی ش ازن است شده برگرفته حرکت م نای به (Move) التیه کلمه از بار اولیه انگی ش اصطالح

هطدمطی سطوق هدف یک سمتبه را فرد یک درون از که شودمی اطالق نیرویی به طالحاًصا وانگی ه است شده یط شن د  بطه وانگ

عطه انگی ش شویم،می دیگران در انگی ه ایجاد به قادر ما آن طریق از که شودمی اطالق جریانی یا فرآیند سطت از ایمجمو  نیروها

 (ن1392، نایلی  کندمی مل   کاری هایمحیط در خاص اییهتیف ال انجا  به یرونب از هم و درون از هم را انسان که

 

 شغلی انگیزش هاینظریه بر مروری

  کللندملک گانهسه نیازهای نظریه

مطل سطه وین نمود آغاز انگی ه پیرامون تحقیقاتی 1950 دهه اولیه سالهای در کللندملک دیوید یط ش عا  مطورد در را انگ

 :زا دنعبارت که نمود دپیشنها نیازها

 .نمایدمی تضمیه را موفقیت که استاندارهایی و هابرنامه به توجه با هدف کسا برای تالش ی نی: موفقیت کسا به نیاز -1
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 .آنها کنترل و دیگران بر نفوذ اعمال برای توانایی کسا ی نی: قدرت کسا به نیاز -2

جطاد و رانگطید حمایت دوستی، ساک به تمایل ی نی: روابط و دولتی کسا به نیاز -3 بطط ای هطا بطا صطمیمی روا غطیقطره  آن ، دا

1389). 

 لند تدویه شده استنکلههای ایه پژوهش درباره انگی ش شغلی براساس دیدگاه مکگارگوش فرضیه

 

   شغلی عملکرد 2-3

 عملکرد تعریف

جط بطه هطدف از ظطرن صطرف و گطذاردمی برجای سابقه عنوان به شاص که گی ی از است عبارت عملکرد یطدیمط دوو ن آ

هطداف با را پیوند قویتریه که گرا کرد ت ریف کار نتایج عنوان به باید را عملکرد که کنندمی بیان (1995  همکاران و برناردیه  ا

کطرد که است باور برایه (1990  کمپلن دارند مالی درآمدهای و مشتری رضایت سازمان، استراتژیک تطار عمل سطت رف یطد و ا  از با

کطرد گفت توانمین (1395 مرادی،ن  شوند تحریف سیستمها عوامل تاثیر تحت توانند می آنها که گرا ،دوش داده تمای  تایجن  عمل

 عالوه به دهندمی انجا  هابرنامه اجرای و هدف به رسیدن مسیر در کارکنان که اقداماتی و تالشها از ایمجموعه  از است عبارت

جطه ایه به عملکرد از ت ریف ایهن شودمی حاصل تالشها و رفتارها ایه دنبال هب و اثر در که گیریاندازه قابل و ملموس نتایج  نتی

 ( 1390، ابوال الیی  شود داده قرار بررسی مورد باید نتایج هم و رفتارها هم عملکرد گیریاندازه هنگا  به که شودمی منجر

 

  شغلی عملکرد ارزیابی

جطا  نحوه با ارتباط در داراف منظم و ماتیکسیست سنجش عملکرد، ارزیابی فطه ان هطا وظی شطاغل در آن لطه م یطیه و محو  ت 

کطرد مدیریت پیوسته هم به فرایند از مرحله سومیه عملکرد ارزیابی است بهبود و رشد برای آنها در موجود پتانسیل سطت عمل  ا

یطابی شده فقاوت و شده ت ییه قبل از انتظارات و اهداف با مقایسه در را کارکنان عملکرد و رفتار آن در که نطیممطی ارز یطدن ک  کل

شطته قبول را ارزیابی ایه نتایج و داشته اعتماد کنندگان ارزیابی به کارکنان که است آن مرحله ایه موفقیت شطند دا  مطرادی،  با

1395). 

 

 (کار انجام نحوه یا) فرایند ارزیابی نظریه

سطفه در که گونه همان رایز تسا افراد وظیفه  انجا نحوه یا کار فرایند ارزیابی بر نظریه ایه یطت مطدیریت فل یط کیف ر فراگ

(TQM) سطتیابی بطه منجر کار فرایند در رویه وثبات نظم ،شده مطرح، کیفیت تضمیه های استاندارد و تطایج بطه د سطان ن  و یک

کطه  سطتهاهها و ستادداده واقع عملکرد شغلی تاب ی از در. (1393 فتحی،  است کیفیت از نوع یک خود که شودمی یکنواخت

مطود، متغیرهایی همچون  می ان تحصیالت شطاره ن بطری( ا شطیوه ره نطان،  ن رشته تحصیلی، سابقه خدمت، می ان توانمندی کارک

 نهای ایه تحقیق درباره عملکرد شغلی براساس نظر الوانی شکل گرفته است( گارگوش فرضیه1381،  الوانی
 

 تحقیق پیشینه -3
 ورکش داخل در شده امانج تحقیقات 1-3

 در سطازمانی ت هد و شغلی عملکرد و شغلی امنیت بیه رابطه بررسی" عنوان تحت خود پژوهش در( 1393  منصورزاده

نطان شغلی امنیت احساس بیه که است رسیده نتیجه ایه به "آبادخر  شهرستان پژشکی علو  کارکنان کطرد و کارک  شطغلی عمل

هطد و شطغلی امنیت بیه که است داده انشن یهنهمچ وی دارد ودوج مستقیم و م نادار رابطه آنان کطرد بطیه و سطازمانی ت   عمل

 دارد وجود م ناداری رابطه سازمانی ت هد و کارکنان شغلی
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ضطایت بطر شغلی امنیت احساس تاثیر بررسی عنوان، تحت پژوهشی در( 1393  موالیی، نطدی ر کطرد و م  در شطغلی عمل

نطان شغلی عملکرد و مندیرضایت و شغلی امنیت احساس بیه که تسا هرسید نتیجه ایه به اصفهان، استان امداد کمیته  کارک

کطرد می ان و کارکنان شغلی رضایتمندی بیه که است رسیده نتجه ایه به همچنیه وی دارد وجود م ناداری رابطه  شطغلی عمل

 . دارد وجود م ناداری رابطه آنان

 کطارایی و شطغلی انگی ش می ان با کارکنان شغلی تینما احساس رابطه یبررس " عنوان با پژوهشی در( 1392  احمدی

سطاس بطیه کطه بافت، دست نتایج ایه به همدان، صن تی هایکارخانه در آنان نطاداری اح نطان، م  سطاس کارک تطاری، اح  خودما

ططه مطال طه مورد کارکنان کارایی می ان و بودن موثر احساس و اعتماد احساس شایستگی، احساس مطاری دارنطیم  راب  ودجطو آ

 نرداد

یطع  "(، در پژوهشی با عنوان 1390رحیمی   شطرکت توز نطان  بطیه کارک بررسی رابطه امنیت شغلی و عملکرد شغلی در 

مطاری نیروی برق جنوش استان تهران نشان داد که بیه مولفه شطغلی در جام طه آ کطرد  های ماتلف احساس امنیت شغلی و عمل

 جود دارد نمورد مطال ه رابطه م ناداری و

نطان بطیه در شغلی عملکرد و شغلی امنیت رابطه بررسی " عنوان با پژوهشی در ،(1390  یمرحی یطع شطرکت کارک  توز

مطاری جام طه در شطغلی عملکرد و شغلی امنیت احساس ماتلف های مولفه بیه که داد نشان تهران استان جنوش برق نیروی  آ

 داردن وجود م ناداری رابطه مطال ه مورد

 

 کشور خارج در شده انجام تحقیقات 2-3

نطان شطغلی امنیت احساس رابطه بررسی به پژوهشی در( 2014  همکاران و گایتر یط ش در کارک هطره و شطغلی انگ  وریب

نطان شغلی امنیت احساس بیه که داده نشان تحقیق ایه نتایجن پرداختند متحده ایاالت داروسازی هایشرکت در سازمانی  کارک

 . است داشته وجود م ناداری رابطه مطال ه مورد های شرکت در سازمانی وریرههب همچنیه و شغلی انگی ش می ان و

نطان شطغلی امنیت احساس با مرتبط عوامل بررسی به درپژوهشی(2014  لیوشیه سط ه و کارک کطرد تو  در سطازمانی عمل

نط  ،یبرهر سبک  همچون یسازمان عوامل بیه مببت و دار تأثیرم نی ، تحقیق ایه نتایجن است پرداخته گیه  و سطازمانی فره

 کطه دریافت وی همچنیه ناست راتأییدکرده سازمانی عملکرد توس ه و کارکنان شغلی امنیت احساس می ان و( سازمانی ساختار

 بطودن موثر احساس خودماتاری، احساس شایستگی، احساس م ناداری، احساس  شامل کارکنان توانمندسازی متغیرهای بیه

 .دارد وجود مببتی و م نادار رابطه نی  بررسی مورد هایسازمان در آنان شغلی امنیت سساحا شیاف ا و( اعتماد احساس و

 عملکرد بهبود و شغلی انگی ش با شغلی امنیت احساس بیه رابطه بررسی عنوان تحت خود تحقیق در( 2011  فوکس

 امنیت احساس اف ایش بیه استفاده که یدسر نتیجه ایه به " آمریکا فلوریدای ایالت ویل جکسون شهر دولتی هایسازمان در

 .دارد وجود م ناداری رابطه مطال ه مورد کارکنان کارایی و خود و عملکرد بهبود همچنیه و شغلی انگی ش با شغلی

ططه بررسی " عنوان با درتحقیقی( 2010  اسپرنی ر سطازی راب نطان توانمند یطت بطا کارک کطرد و شطغلی امن  در شطغلی عمل

نطان شطغلی امنیت احساس با کارکنان توانمندسازی بیه که یافت دست نتیجه ایه به " لندن شهر در یا یرهجزن هایفروشگاه  آ

نطی و مببت ارتباط مطال ه مورد افراد در شغلی عملکرد ضمه در و دارد وجو اف ایشی نوع از م نادار رابطه سطاس بطا داری م   اح

 شغلی امنیت احساس اف ایش در بررسی مورد کارکنان مندسازیانوت وعممج در که است هداد نشان وین دارد آنان شغلی امنیت

 .دارد وجود دار م نی و مببت تاثیر عملکردشان اف ایش و آنان

بطیه  بطه امنیت شغلی و عملکرد سازمانیدر پژوهشی به بررسی را (2009  1موریس به ایه نتیجه دست یافته است که 

 نرابطه م ناداری وجود داشته است کرد سازمانی آنانعمل وآن  فهای ماتلمولفهاحساس امنیت کارکنان و 

 
1 Muris 
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 تحقیق هایفرضیه -4
  فرضیه اصلی

سطتان  سنجی آن باسط  انگی ش و عملکردبیه احساس امنیت شغلی و ارتباط    شطت شهر شغلی کارکنان شبکه بهدا

 ای وجود داردنمنوجان رابطه

 فرضیه های فرعی 

 ارکنان شبکه بهداشت شهرستان منوجان رابطه ای وجود داردنشغلی ک  شیگ  انطامنیت شغلی و سبیه احساس  -1

 شغلی کارکنان شبکه بهداشت شهرستان منوجان رابطه ای وجود داردن بیه احساس امنیت شغلی و عملکرد -2
 

  مفهومی مدل -5

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

مدل مفهومی پیشنهادی تحقیق - 1ل شک  

 

 روش شناسی پژوهش -6
صطیفی روش، لحاظ از و کاربردی هدف، اظحل زا حاضر وهشپژ سطتگی مطال طات نطوع از و تو  م طادالت یابیمطدل و همب

سطاس پطژوهش، اجرای از اصلی هدف اجرای از اصلی هدفن رودمی شماربه ساختاری بطیه اح ططه  سطی راب یطت برر  و شطغلی امن

 نباشدمی وجاننم نتاشهرس اشتبهد شبکه کارکنان شغلی عملکرد و انگی ش باسط  آن سنجیارتباط

 

 گیریروش نمونه -حجم نمونه -جامعه اماری  -7
بطرآورد می 1396نفردر سال  290جام ه پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان شبکه بهداشت منوجان  سطتای  شطدن در را با

نطهوش ر ازه ا استفادنفر برآورد شدن لذا ب 165حجم نمونه پژوهش از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه آماری  گیری نمو

نطه نفر می 290نفر از میان کارکنان، ت داد کارکنان شبکه بهداشت منوجان  165ای تصادفی، طبقه ضطای نمو نطوان اع باشد به ع

هطت ها از پرسشنامهآوری دادهانتااش و مورد بررسی قرار گرفتندن در پژوهش حاضر جهت گرد شطدن ج سطتفاده  سطتاندارد ا های ا

 انگیزش شغلی
 امنیت شغلی

 یعملکرد شغل

 حصیالتمی ان ت

 قه خدمتساب

 شیوه رهبری

 ته تحصیلیرش

 می ان توانمندی 

 تنوع مهارت

 هویت شغلی

 میت شغلیاه

 استقالل

 ازخوردب
 

 نثبات شغلی1

 نجابجایی شغلی کمتر2

 ن امکان انتااش شغل3

 تمندی شغلینرضای 4

 مندی اقتصادینرضایت 5

 ن عاطفی بودن محیط کار6

 ن آرامش در محیط کار7

 ازمانبستگی به س لق و وات ن 8

 انن دفاع از سازم9
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یطی اب ار  یایروایایی و ت ییه پ یطایی و روا پژوهش نی  از روش آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شدن نتایج بیانگر پا

 مطلوش اب ار بودن 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده -8
جطی های پژوهش در سط  آمار توصیفی  فراوانی، میانگیه، انحراف استاندارد، کمتریه، بیشتریهتج یه و تحلیل داده ، ک

سطتفاده از نر  ، جدولیگیدکشو  فط ار و نمودار( با ا نطر SPSS23 1ا سطتفاده از  بطا ا سطاختاری  یطابی م طادالت  فط او روش الگو ر ا

AMOS23 2انجا  گرفتن 

 

 پژوهش هاییافته -9
 برازش مدل ساختاری

 های آنهاهای توصیفی متغیرهای مکنون و مؤلفهشاخص -1جدول 

 میانگین هامؤلفه متغیر
حراف ان

 دراندستاا
 کشیدگی کجی

ی
غل

 ش
ت

نی
 ام

س
سا

اح
 

 -26/0 -51/0 86/0 94/3 تمرکز بر شغل

 17/0 08/0 70/0 08/3 جابجایی کمتر در شغل

 -93/0 -17/0 79/0 93/3 انتخاب شغل مناسب

 41/0 06/0 61/0 29/3 رضایت شغلی

 -30/0 01/0 90/0 64/2 رضایت اقتصادی

 83/0 -19/0 69/0 48/3 عاطفی بودن محیط کار

 65/1 11/0 54/0 00/3 احساس آرامش در کار

 68/1 -02/0 59/0 27/3 وابستگی به سازمان

 -24/0 13/0 60/0 06/3 دفاع از سازمان

 -03/0 12/0 41/0 30/3 احساس امنیت شغلی
ی

غل
 ش

ش
یز

نگ
ا

 

 -26/0 -06/0 76/0 09/3 تنوع مهارت

 60/1 -44/0 62/0 58/3 هویت شغلی

 -13/0 31/0 68/0 59/3 یلشغیت اهم

 -20/0 -01/0 67/0 23/3 استقالل

 42/1 -22/0 63/0 51/3 بازخورد

 80/1 -46/0 49/0 40/3 انگیزش شغلی

ی
غل

 ش
رد

لک
عم

 

 -48/0 -04/0 84/0 75/3 میزان تحصیالت

 -67/0 -01/0 83/0 72/3 رشته تحصیلی

 -67/0 06/0 68/0 85/3 سابقه خدمت

 43/0 -62/0 71/0 05/4 دینمنمیزان توا

 -57/0 -29/0 82/0 95/3 شیوه رهبری

 -23/0 -11/0 64/0 87/3 عملکرد شغلی

 
1 statistical package for social science 
2 Alpha Micro Operating System   
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 ماتریس همبستگی بین متغیرها

مطدل  گیری،پس از برآورد مدل اندازه شطده در  فطر   سطیر  ضطرایا م نطاداری  مطون م  دومیه مرحله در برآورد مدل، آز

تطایج آن رایا مپژوهش استن بنابرایه قبل از محاسبه ض کطه ن سیر، ضریا همبستگی بیه متغیرهای مدل پژوهش محاسبه شد 

  آمده استن 2در جدول 

 ماتریس همبستگی بیه متغیرهای پژوهش -2جدول 

 

                                

 

 
 

P<0/05*     p<0/01** 
 

، P <01/0دهد که بیه دو متغیر مکنون احساس امنیت شغلی و انگی ش شغلی  مقادیر مندرج در ایه جدول نشان می

67/0=r  ،)شطغلی  همچ کطرد  بطیه دو  P ،45/0=r <01/0نیه بیه دو متغیر مکنون احساس امنیت شغلی و عمل نطیه  ( و همچ

 ( همبستگی م ناداری وجود داردن   P ،48/0=r <01/0ی ش شغلی و عملکرد شغلی  متغیر مکنون انگ
 

 

 
شغلی کارکنان شبکه  سنجی آن با سط  انگی ش و عملکردباطو ارت طه بیه احساس امنیت شغلیبمدل برازش شده جهت بررسی می ان را -2شکل 

 بهداشت شهرستان منوجان

 3 2 1 هامتغیر

   1 احساس امنیت شغلی  . 1

  1 67/0 ** انگیزش شغلی . 2

 1 48/0** 45/0 ** عملکرد شغلی . 3
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 رازش شده مدل بهای برازندگی برای اخصش -3جدول 

 الگو برازندگی هایشاخص الگو برازندگی هایشاخص الگو برازندگی هایشاخص

CMIN 35/122 df = 

DF 99 _ 

CMIN/DF 24/1 3> 

NPAR 91 - 

P 06/0 05/0< 

GFI 93/0 90/0< 

AGFI 87/0 90/0< 

IFI 98/0 90/0< 

CFI 98/0 90/0< 

NFI 93/0 90/0< 

RMSEA 04/0 08/0> 

 

نطان بگیری می ان رااندازه مدل پارامترهای تحلیل از اصلح ایجنت شطغلی کارک یط ش  طه بیه احساس امنیت شغلی و انگ

 باال (64/0نشده   استاندارد ( و ضریا86/0  لی( استاندارد شدهعام  بار مسیر ضریا شبکه بهداشت شهرستان منوجان، دارای

قطدار که گرا باشندنمی ایه رابطه سنجش در tیا به ضر توجه با اثرباشی برای خوبی کنندهتبییه و بوده تطر t م  96/1 از ب رگ

گطذاری  ایه و رگذار باشدأثیبر روی انگی ش شغلی آنان ت توانداحساس امنیت شغلی کارکنان می که است ایه دهندهنشان تأثیر

یط ان راهانداز مدل پارامترهای تحلیل از حاصل باشدن همچنیه نتایجمی م نادار ≥ α  05/0در سط   ططه بگیری نشان داد که م

جطان، دارای سطتان منو شطت شهر شطبکه بهدا نطان  سطیر ضطریا بیه احساس امنیت شغلی و عملکرد شغلی کارک بطار م عطاملی(   

ضطریا  توجه با اثرباشی برای خوبی کننده تبییه و بوده ( باال53/0نشده   ارداستاند ( و ضریا60/0 استاندارد شده   در tبطه 

 تواند احساس امنیت شغلی کارکنان می که است ایه دهندهنشان 96/1 از ب رگتر t مقدار که گرا باشندنمی هرابط ایه سنجش

نطاداری می م نادار ≥ α 05/0رگذاری در سط  أثیت ایه و بر روی عملکرد شغلی آنان تأثیرگذار باشد سطط  م  باشدن با توجه به 

شطغلی و رصد اد 95(، فرضیه خالف با p= 001/0ایه آزمون   یطت  سطاس امن بطیه اح طمینان، تأیید و فر  صفر رد شدن ی نی؛ 

شطغلی  ارتباط یط ش  سطط  انگ کطرد (p ،86/0  =β <05/0سنجی آن با  شطبکه  (p ،60/0 = β <05/0شطغلی   و عمل نطان  کارک

 اشت شهرستان منوجان رابطه وجود داردن بهد
 

 حلیل عاملی تأییدیدر ت الگوی ساختاری مسیر و ضرایا استاندارد آنها -4 جدول

 

 مسیر

  ضرایا مسیر

 سطح

 معناداری
استاندارد  پارامتر استاندارد شده پارامتر

 نشده

 t  مقدار

 001/0 17/8 64/0 86/0 انگیزش  شغلی      احساس امنیت شغلی                    

 001/0 92/5 53/0 60/0 احساس امنیت شغلی                          عملکرد  شغلی
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 های فرعی پژوهشآزمون فرضیه

فهههبارائه مدلی جهت تعیین میزان را -1 یههزش طه بین امنیت شغلی کارکنان شبکه بهداشت منوجان با مؤل های انگ

 شغلی

فطهطه بیه ابمی ان را ییهجهت ت  بطا مؤل یطل منیت شغلی کارکنان شبکه بهداشت منوجان  شطغلی، از تحل یط ش  های انگ

 استفاده شدن AMOS23اف ار دو  با نر تبه رتأییدی م عاملی

یطل مدل که گفت توانمی های برازندگی،شاخص به عنایت با مدل برازش تحلیل  ظطر  عطاملی تحل مطورد ن ضطیه  بطرای فر

نطاداری  به توجه با دیگر ه عبارتب باشدنمی مناسبی ازشبر دارای شطاخص  α≥05/0سط  م  بطودن  سطا  نطدگی و منا های براز

فطهبدل برای ت ییه می ان رام یها از توانمی بطا مؤل شطغلی طه بیه امنیت شغلی کارکنان شبکه بهداشت منوجان  یط ش  های انگ

 استفاده کردن 

 

 
CMIN = 194 ,51  ،P = 0.10  ،CMIN/DF = 1.14  ،RMSEA= 0.03 

 های انگی ش شغلیهمؤلفا طه بیه امنیت شغلی کارکنان شبکه بهداشت منوجان ببمدل برازش شده جهت بررسی می ان را :3شکل 

  

 شدههای برازندگی برای مدل برازش شاخص – 5جدول

 الگو برازندگی هایشاخص الگو برازندگی هایشاخص الگو برازندگی هایشاخص

CMIN 51/194 df = 

DF 170 _ 

CMIN/DF 14/1 3> 

NPAR 130 - 

P 10/0 05/0< 

GFI 92/0 90/0< 

AGFI 85/0 90/0< 

IFI 98/0 90/0< 
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CFI 98/0 90/0< 

NFI 89/0 90/0< 

RMSEA 03/0 08/0> 

 

فهههبارائه مدلی جهت تعیین میزان را -2 کهههای عطه بین امنیت شغلی کارکنان شبکه بهداشت منوجان با مؤل رد مل

 شغلی آنان.

لیل ز تح، اهای عملکرد شغلیامنیت شغلی کارکنان شبکه بهداشت منوجان با مؤلفهطه بیه بجهت ت ییه می ان را  

 استفاده شدن AMOS23اف ار تأییدی مرتبه دو  با نر  عاملی

 
CMIN = 252 ,01  ،DF = 172  ،CMIN/DF = 1.46  ،RMSEA= 0.05 

 های عملکرد شغلیبهداشت منوجان با مؤلفهطه بیه امنیت شغلی کارکنان شبکه بی می ان راررسمدل برازش شده جهت ب - 4کل ش

 

 برای فرضیه مورد نظر دارای عاملی تحلیل مدل که گفت توانمی های برازندگی،اخصش به یتعنا با مدل برازش تحلیل

مدل برای ت ییه می ان  ایه از توانزندگی میبراهای به مناسا بودن شاخص توجه با دیگر به عبارت باشدنمی مناسبی برازش

 غلی استفاده کردن رد شملکهای عطه بیه امنیت شغلی کارکنان شبکه بهداشت منوجان با مؤلفهبرا
 های برازندگی برای مدل برازش شدهشاخص – 6جدول 

 الگو برازندگی هایشاخص الگو برازندگی هایشاخص الگو برازندگی هایشاخص

CMIN 01/252 df = 

DF 172 _ 

CMIN/DF 46/1 3> 

NPAR 128 - 

P 000/0 05/0< 

GFI 90/0 90/0< 

AGFI 83/0 90/0< 
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IFI 97/0 90/0< 

CFI 97/0 90/0< 

NFI 92/0 90/0< 

RMSEA 05/0 08/0> 

 

 گیریبحث و نتیجه -10
یطت  که کرد استنباط گنیه توانبا توجه به نتایج بدست آمده از آزمون ایه فرضیه، می وقتی کارکنان یک سازمان از امن

رامش و روشه بودن آینده شغلی ساس آاح و توانمندی در کنترل رویدادهای محیط کار،شغلی برخوردار باشند، احساس قدرت 

نطوعخواهند کرد و در نتیجه نگرش آنها در زمینه شغل کطه  جطایی  کطرد و از آن گطرش شان تغییر خواهد  نطان ن سطبت کارک  بطه ن

مطیم نقش دهند، انجا  می که ایحرفه و شغل به نسبت خصوص به لف سازمانی،مات موضوعات فط ایش در ه یط ش ا هطا انگ  آن

جطر خود نوبه به ایه امر که دهند  باال رفته سط  عملکرد( انجا  احسه نحو به را محوله وظایف هک شودمیباعث  و داشته  من

صطورزاده   وهششودن نتایج پژسازمان می کارایی و اثرباشی اف ایش به پطژوهش من تطایج  بطا ن نطه،  یطه زمی مطوالیی،1393در ا  ،) 

گطایتر و1389و همکاران  رانی ، د(1390(، رحیمی  1391(، اکبری  1392حمدی  (، ا1393  کطاران (،  شطیه 2014  هم (، لیو

 ستن     ه ا( همسو بود2009( و موریس  2010(، اسپرنی ر  2011(، فوکس  2012(، نولر  2013دال  (، کاتلیه2014 

یط ش نتایج بدست آمده از آزمون دومیه فرضیه اصلی پژوهش نشان داد سطط  انگ بطا  شطغلی  یطت  سطاس امن  که، بیه اح

ضطیه، رکنان شبکه بهداشت شهرستان منوجان رابطهلی کاشغ یطه فر مطون ا مطده از آز سطت آ تطایج بد بطه ن ای وجود داردن با توجه 

تطداو  آن رمنکرد که، مادامی که کا استنباط گنیه توانمی د یک سازمان احساس کند که صاحا یک شغل مناسا است و از 

تطه و اسا کمن در آینده و فقدان عوامل تهدیدکننده شرایطشغل  نطی یاف یط ش او ف و شطد، انگ ارى در آن شغل اطمینان داشته با

نطهخواه ناخواه میل به کوشش فراوان در جهت تامیه هدف بطه گو تطالش دهای سازمان  یطه  کطه ا خطی از ر جای  ضطای بر هطت ار

کطاران (1392ی  پژوهش در ایه زمینه، با نتایج پژوهش احمدشودن نتایج نیازهای فردی او نی  شود، سوق داده می ، درانی و هم

 (، همسو بوده استن    2011( و فوکس  2014  همکاران (، گایتر و1389 

کطرد، هنتایج بدست آمده از آزمون سومیه فرضیه اصلی پژوهش نشان داد ک شطغلی و عمل یطت  سطاس امن شطغلی  بیه اح

ضطیه، به نتجه ای م ناداری وجود داردن با تووجان رابطهکارکنان شبکه بهداشت شهرستان من یطه فر مطون ا ایج بدست آمده از آز

جطر  استنباط گنیه توانمی سطازمان من یطت   شطودکرد که، برای ارتقاء عملکرد و بهبود رفتارهای کارکنان، به نحوی که به موفق

فطهباید عوامل مؤثر بر عملکرد و رفتار را شناساسی نموده و آنها را مدی شطام هایریت کرد و ایه عوامل مؤثر همان مؤل یطت  غلی ن

عطاطفی  از: تمرک  در شغل، جابجایی کمتر هستند که عبارتند در شغل، انتااش شغل مناسا، رضایت شغلی، رضایت اقتصادی، 

بط ،کاربودن محیط کار، احساس آرامش در  پطژوهش وابستگی به سازمان و دفاع از سازمانن نتایج پژوهش در ایه زمینه،  تطایج  ا ن

شطیه  2014  همکاران (، گایتر و1390(، رحیمی  1391اکبری   (،1393  (، موالیی،1393منصورزاده   کطاتلیه 2014(، لیو  ،)

 ستن(، همسو بوده ا2009( و موریس  2010(، سپرنی ر  2012(، نولر 2013دال  

 

 پیشنهادهای پژوهش -11
صطی،ها بستر الز  برای تشود سازمانپیشنهاد می  -1 سط واناسازی کارکنان خود را در اب اد تاص بطهارت عج لطی، تجر مطوزی، م آ

سطازمان  مطاعی  رضایت شغلی، رفتاری، ارتباطی، تفکر و وجدان کار فراهم کنند تا کارکنان بتوانند انتظارات تاصصی و اجت

نطده از ایه بابت از ثبات شغلی برخوردار باشندن تواناشدن کارکنان یک ساز د ورا برآورده سازن ضطمیه کن مان بدیه صورت ت
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توانند جذش های کسا شده میکنان سازمان در بازار کار خارج از سازمان نی  به لحاظ توانمندیه کارت کامنیت شغلی اس

 شوندن 

سطائل حطل و مشکالت بروز  نگاه در غیررسمی هاىنشست شود با برگ اریپیشنهاد می -2 کطاری، م گط اری غیر هطای بر  اردو

سطنهقر  و ت طاونی هایقوندص جادای به کمک و ورزشی و فرهنگی مذهبی، مسابقات برگ اری تفریحی، سطازمان،  در الح

 دهندن سط  انگی ش شغلی کارکنان را اف ایش

 بطه را شغلى وظایف و انجا  کار روش انتااش صخصو در الز  استقالل و عمل آزادى کارکنان به شود سازمانپیشنهاد می -3

 .دهند ف ایشا اشغلی کارکنان ر داده و عملکرد خالقیت و رابتکا قدرت اف ایش منظور

 کار برای کارکنان سازمان، باعث شوند تا آنها نتایج از آگاهی و بازخورد سیستم برقراری شود که، مدیران باپیشنهاد می -4

 باشندن کوشا آنها رفع در و داده تشایص خود را ریکا هایض ف و م ایا بتوانند

نطدن قابلیت و هامهارت د که ازبدهن را اجازه ولیه مربوطه به کارکنان سازمان ایهشود مسئپیشنهاد می -5 سطتفاده کن شطان ا های

تطاًن و کنند پیدا گیریتصمیم توانایی و پیدا کرده نفس به اعتماد ایه افراد که شودمی باعث امر گراکه ایه بطرای  خطود های

 بگیرندن تصمیم تحصیالتشان باال بردن سط 

بطهپیشنهاد می -6 فطراد  یط شود مسئولیه مربوطه در استادا  ا تطا شطغله نک کطه  شطند  شطته با جطه دا شطته  ه تو بطا ر فطراد  یطه ا ا

نطان  عت و دقت درشان هماوانی داشته باشدن گراکه ایه امر اثیر مطلوبی بر سرتحصیلی هطای آ یطت  جطا  ف ال فط ایش و اان

 عملکرد آنان در سازمان خواهد داشتن

سطتند،  با سابقه کهکنان کارایجاد زمینه مساعد جهت ارتقاء شغلی برای شود مدیران با پیشنهاد می -7 یط  ه با است داد و توانا ن

 نمود کانال ارتقاء برای افراد الیق را هموار کنندنراه قدرت و باز
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Abstract 

The general purpose of this study was to investigate the relationship between 

job security and its relationship with the level of motivation and job 

performance of health network employees in Manojan. This research is 

classified as "applied" in terms of purpose and "descriptive-correlational 

research" in terms of how data is collected and working method. For this 

purpose, according to the existing theoretical and experimental background, 

three questionnaires of job security sense Nissi (1379), Hackman and Oldham 

(1975) job motivation questionnaire and Sakhneh researcher job performance 

questionnaire were used. The content validity of this questionnaire was 0.813 

and its reliability was obtained through Cronbach's alpha test of 87%. To do 

the job, 172 employees of Manojan city health network in 1396 were selected 

by stratified random sampling method and surveyed using a combined 

questionnaire. Data were analyzed using SPSS23 and AMOS23. Therefore, 

based on data analysis, there is a significant and positive relationship between 

job security and job level and job motivation, ie a significant relationship has 

been achieved between them.    

                                  

Keywords: Job Security, Job Motivation, Job Performance, Health Network, 

Manojan.  
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