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 چكیده 
امنیت شغلی به عنوان شرایط استخدام در یک قرارداد دائمی با یک چشم انداز از موقعیت آینده در سازمان و 

یف می شود. یکی از این عوامل اعتماد به مدیریت ارشد سازمان می تحت تاثیر رویدادها و عوامل شغلی تعر
این اثرپذیری به روش همبستگی با استفاده از باشد که دارای ابعاد مختلفی می باشد. دراین پژوهش به بررسی 

هر  و روش آماری رگرسیون چندگانه در سازمان امور مالیاتی اقدام شد. نتایج تحلیل نشان داد؛ spssنرم افزار 
سه بعد اعتماد به مدیریت ارشد سازمان )اعتبار، صالحیت و خیرخواهی( بر امنیت شغلی موثر می 

 باشند.
 

 اعتماد، مدیریت ارشد، امنیت شغلی.هاي كلیدي: واژه
 

  مقدمه -1
ها و نظام های نوین مدیریت، منابع انسانی را مهمترین دارایی سازمان به شمار می آورند و ارج نهادن به ارزش 

(. اگر فردی احساس کند 2102، 3نیازهاس کارکنان را موثرترین گام در تحقق اهداف سازمان می داننند )چو و لویس
که دارای شغل مناسبی است و اطمینان داشته باشد که تا پایان دوره خدمت در آن شغل به کار خود ادامه خواهد داد و 

ها و وظایف خود مورد تهدید واقع نمی شود، دارای امنیت  از طرف شخص یا عواملی به جهت ایفای مناسب نقش
شغلی است. به عبارتی، احساس امنیت شغلی به حالتی گفته می شود که برآیند ارزیابی فرد از شرایط فردی، سازمانی 

تداوم  و محیطی، او را  به این نتیجه هدایت کند که عامل خاصی امنیت شغلی وی را تهدید نمی کند و او می تواند به
(. پژوهش ها نشان می دهد رابطه مستیم و غیر مستقیمی بین موقعیت 0331اشتغال خود اطمینان داشته باشد )الوانی، 

(. 2101، 4ی هم چون اعتماد به مدیریت ارشد، برقرار می باشد )امبرلند و راندموسازمانعوامل  فعلی شغل و 
سطح اطمینان فرد به دیگران برای کار در  د که اعتماد بیانگر( معتقد بو2112، 6؛ به نقل از کانشیرو0131)5لوهمن

حالتی منصفانه، اخالقی و ودر وضعیتی قابل پیش بینی است. اعتماد به باور فرد نسبت به رفتارهای آتی طرف مقابل 
رشد در یک رابطه اشاره دارد و می تواند نسبت به مراجع مختلفی همچون سرپرست، همکاران، سازمان و مدیریت ا

(. در این پژوهش، سازه اعتماد، تنها به اعتماد به مرجع مدیریت ارشد محدود شده است. 2111، 3صورت گیرد )جون
(. اعتماد به مدیریت 0116، 2یرزیرا بع عنوان نمادی از اعتماد به کل سیستم سازمان به شمار می رود )آلن و می

سازمان قابل اطمینان هستند و تصمیماتی که توسط آن ها اتخاذ می ارشد به باور کارکنان مبنی بر این که مدیران ارشد 
(. در جریان اعتماد به مدیریت ارشد، کارکنانی که 2111شود به هیچ وجه به ضرر آن ها نیست، اشاره دارد )جون، 

د )اسپریتز و احساس می کنند مدیران ارشد سازمان قابل اطمینانند، دلبستگی بیشتری نسبت به سازمان خود پیدا می کنن
از سوی دیگر، امنیت شغلی کارکنان که از سوی مدیریت ارشد سازمان تضمین می شود، می تواند    (.2112، 1میشرا

                                                           

 .لامردواحد  دانشگاه آزاد اسلامي، دانشيارگروه علوم تربيتي -

 .امارات واحد دانشگاه آزاد گرایش تطبيقي و توسعه، يدولت تیریمد یدکتر یدانشجو -2
3 Cho & Lewis 
4 Emberland & Rundmo 
5 Luhmann 
6 Kanshiro 
7 Jeon 
8 Allen & Meyer 
9 Spreitzer & Mishra 
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(. در این راستا عوامل بسیار داخلی و خارجی، محیط 2111شود )جون، منجر به گسترش اعتماد به این مرجع 
ل گیری اعتماد به مدیریت ارشد سازمان درارتباط است )بارلینگ به شک سازمان، فعالیت های منابع انسانی و رویه ها

(. افراد تحت تاثیر انصاف موجود در تخصیص پاداش ها و رویه های سازمان، ارزش ها و الویت 0113، 0و فیلیپس
و تر از خواسته های شخصی خود دانسته، از سازمان و تصمیمات مدیریت ارشد تاثیر می پذیرند های گروه را مرجح

  (.2113، 2به آن اعتماد خواهند داشت )بروکنر و همکاران
از این رو در راستای بررسی بیشتر ارتباط اعتماد به مدیریت ارشد سازمان بر امنیت شغلی در ایران، مطالعه 

 زیر از نظر محقق مفروض می باشد؛ رضیهموردی بر روی سازمان امور مالیاتی استان انجام می گیرد. لذا ف
 مدیریت ارشد سازمان بر امنیت شغلی تاثیر دارد.به اعتماد 

 و فرضیات فرعی تحقیق بدین صورت شکل گرفت؛

 .اعتماد به صداقت مدیریت ارشد سازمان بر امنیت شغلی تاثیر دارد 

 .اعتماد به شایستگی مدیریت ارشد سازمان بر امنیت شغلی تاثیر دارد 

 بر امنیت شغلی تاثیر دارد. اعتماد به ثبات یا پایداری مدیریت ارشد سازمان 

 .اعتماد به وفاداری مدیریت ارشد سازمان بر امنیت شغلی تاثیر دارد 

 .اعتماد به روراستی مدیریت ارشد سازمان بر امنیت شغلی تاثیر دارد 
 

 مبانی نظری پژوهش -2
 امنیت شغلی 1-2

 مناسب شغل به یابي دست عدم شغل، دادن دست از شغلي، تغییرات چون موضوعاتي شغلي امنیت مفهوم در
 رضایت ایجاد عوامل از یكي امنیت شغلي كه معتقدند سازماني و صنعتي شناسان روان بعضي و است شده گنجانده
(. امنیت شغلي یکي از دغدغه هاي مهم کارکنان سازمان است که قسمت 0311زاده و همکاران،  است )تقي شغلي

شود و گاهي اوقات براي سازمان ها مشکل آفرین است. در گذشته زیادي از انرژي روانی کارکنان صرف آن مي 
وقتي بحث امنیت شغلي مي شد استخدام رسمي و دائم تداعي مي گردید ولي در دنیاي امروز که امنیت شغلي با امنیت 
اجتماعي گره خورده است، امنیت شغلي از دیدگاه نویني مورد توجه است و آن توجه به امنیت شغلي از طریق 
تواناسازي و پرورش انسان ها است. در مفهوم جدید امنیت شغلي سازمان ها بایستي به افراد وابسته شوند، یعني 
سازمان ها بایستي بستر الزم براي تواناسازي کارکنان خود را در ابعاد تخصصي، جسارت عملي، تجربه آموزي، 

تا کارکنان بتوانند انتظارات تخصصي و اجتماعي رضایت شغلي، رفتاري، ارتباطي، تفکر و وجدان کار فراهم کنند 
سازمان را برآورده سازند و از این بابت از ثبات شغلي برخوردار باشند. تواناشدن کارکنان یک سازمان بدین صورت 
تضمین کننده امنیت شغلي است که کارکنان سازمان در بازار کار خارج از سازمان نیز به لحاظ توانمندي هاي کسب 

 ي كننده تضمین صورت بدین یك سازمان، كاركنان شدن توانا(. 0311توانند جذب شوند )هاشمی و عباسی،  شده مي
 توانند مي شده كسب هاي توانمندي لحاظ به نیز از سازمان خارج كار بازار در سازمان كاركنان كه است شغلي امنیت
 بلكه نیست، شغلي امنیت ي كننده تضمین بتثا استخدام و شدن رسمي حاضر تنها عصر هاي سازمان شوند. در جذب

 را ضمانت كاركنان شغلي امنیت كه هستند قبیل این از هایي مؤلفه و نوآوري خالق، تفكر و بالندگي، تخصص كارآیي،
 نظر از كه طوري به كند، فراهم را فرد تواناسازي موجبات سازمان كه است این شغلي امنیت از كنند. منظور مي

 باشد. رضایت نیاز فرد توانمندي و تخصص به نیز بیرون در و شود وابسته فرد به سازمان ندي،توانم و تخصصي
 فرد ذهني و فیزیكي سالمت شود، متعهد سازمان به نسبت فرد یابد، افزایش فرد وري كه بهره شود مي موجب شغلي

سرعت آموزش ببیند  به را شغلي جدید هاي مهارت و باشد راضي زندگي از یابد، افزایش فرد ي روحیه تضمین شود،
 (.0311زاده و همکاران،  )تقي

مطابق با زمان و با تغییرات اقتصادی، سازمانها باید با تجدید ساختار و تعدیل نیروی کار به روز رسانی شوند، 
شغلی به (. امنیت 2101، 3که این امر در نهایت باعث پایین آمدن ادراک کارکنان از امنیت شغلی می شود )هانگ چان

                                                           
1 Barling & Phillips 
2 Brockner, Konovsky, Cooper-Schneider, Folger, Martin & Bies 
3 Hongchun Wangbing Maxue Liushanshi, L. 
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( با یک چشم انداز از موقعیت آینده در 2102، 0عنوان شرایط استخدام در یک قرارداد دائمی )زیتون اغلو و همکاران
 (. 2102، 2سازمان و تحت تاثیر رویدادها و عوامل شغلی تعریف می شود )شرورز و همکاران

شود تا کارکنان قادر به  ( گزارش دادند کاهش سطح امنیت شغلی باعث می2102شرورز و همکاران )
تهدیدات بسیاری امنیت شغلی فردی وجود دارد که می . پاسخگویی به خواسته ها و اهداف وظایف روزمره خود نباشند

 تواند منجر به عدم امنیت شغلی، مانند اخراج به دلیل  پیشرفت تکنولوژی، مکانیزه  و هوشمند شدن کار ها گردد.
در بررسی موضوع ناامنی شغلی چهار مولفه که از نظر مصاحبه کنندگان  (2101گرینهالگ و روزنبالت )

مورد تاکید قرار گرفتند را معرفی کردند؛ تداوم مطلوب، مخاطرات، ویژگی های کار در معرض خطر، و ناتوانی )به 
 (.2102، 3نقل از کامندات ودیدونا

 باید كه كنند، مي بندي تقسیم گوناگون هاي روش به را آن كه دارد وجود شغلي امنیت به راجع متعددي تعاریف
 یا پروسه شغلي نیست. امنیت آن در تأثیر بي دیگر فاكتورهاي و اقتصادي سیاسي، یا جایگاه سمت و شغل گفت: نوع

 زوایاي در و بكشاند چالش به را آنها یا و كند تهدید را واحد اشتغال و كار عوامل نامعیني میزان به كه است روندي
 (.0313آورد )دهناد،  وجود به ناهنجاري متمایز

از منظر کارکنان امنیت شغلی  یکی از مهم ترین مولفه های رفاهی می باشد. برنامه بین المللی  پیمایشی 
، رتبه اول را در میان تمام مولفه های شغلی و باالتر از 4OECDکشور01نفر در 01111اجتماعی، شامل پایگاه داده 

به امنیت شغلی  اختصاص داد. امنیت شغلی اغلب با اقداماتی مانند انتقال بین بخش ها و دستمزد و ساعات کاری 
بیکاری معادل می شود. هرچند  این اقدامات به حساب ناامنی شغلی که کارکنان با تغییر شغل یا از دست دادن آن را 

کنان و سازمان بلکه به ویژگی های تجربه می کند، گزارده نمی شود و امنیت شغلی است نه تنها به ویژگی های کار
 (.2102، 5شغل و بازار محصول و یا خدمات بستگی دارد )آپاِرسیو

 اعتماد به مدیریت ارشد 2-2
در طی چند دهه گذشته اعتماد یکی از موضوعا های مهم سازمانی مورد مطالعه بوده، ارتباط آن با پیشایند ها و 

( و به عنوان یکی از متغیرهای مهم در ایجاد یک سازمان 2100، 6پیامدهای شغلی متعددی بررسی شده )دکونیک
(. با این حال به دلیل پیچیده بودن ماهیت ان و برخرداری از اثرات چندسطحی 2113، 3موفق شناخته شده است )تانر

. عده ی شودورت پرداختن به اعتماد از ابعاد گوناگون و در ارتباط با عوامل دیگر احساس مرو چند جانبه، همچنان ض
ای معتقدند که افزایش چشمگیر پژوهش هادر زمینه اعتماد را می توان به این واقعیت نسبت داد که سازمان ها از 
کمبود اعتماد در بین مدیران و کارکنان رنج می برند، لذا باید راه حل هایی برای رفع این مشکل ادائه کرد. مشکلی که 

تواند زمینه بسیاری از مشکالت را در سازمان فراهم آورد )قلیپور، پورعزت و اگر به آن اشاره نشود، در آینده می 
 (. 2111حضرتی، 

در مجموع می توان اعتماد به مدیران را این گونه تعریف کرد : سطح اطمینان و انتظار مثبتی که کارکنان در 
ری در قبال این اعتقاد )دعائی، قبال گفتارها و رفتارهای مدیران سازمان احساس می کنند و تمایل به آسیب پذی

(. اعتماد به مدیران یک سنجه ادراکی کارکنان و احساسی مبتنی بر این باور است که 2101مرتضوی و کوشازاده، 
در نهایت مدیران بر اساس منافع کارکنان عمل می کنند و خیرخواه آنان هستند. بر اساس مطالعات، اعتماد در بعد 

تماد شناخت محور عبارت است از ارزیابی منطقی از توانایی اجرای الترام ها و تعهدات و شناختی و عاطفی دارد؛ اع
قابلیت اطمینان و شایستگی های افراذ است، همانند پیشینه عملکرد مسوالنه و با  از این جهت منعکس کننده مقدار

تماد عاطفی بر اساس کیفیت تعامالت صالحیت مدیر مافوق که پشتوانه ای را برای اعتماد فراهم می کند. در مقابل اع
کارکنان با مدیران مافوقشان بوده و منعکس کننده دلبستگی های عاطفی و نگرانی مدیران مافوق از مسائل زیردستان 

 (. 2101، 2است )اِرتورک

                                                           
1 Zeytinoglu, I. U., Keser, A., Yılmaz, G., Inelmen, K., Özsoy, A., & Uygur, D. 
2 Schreurs, B. J., Hetty van Emmerik, I., Günter, H., & Germeys, F. 
3 Komendat. N, Didona. T. 
4 Organisation for Economic Co-operation and Development 
5  Aparicio-Fenoll, A 
6 DeConinck 
7 Tanner 
8 Ertürk, A. 
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 مطرح  و ( ســه مؤلفة اعتبار، صالحیت و خیرخواهي را به عنوان ابعاد اصلي اعتماد0115مایر و همكارانش)
 به شکل زیر تعریف می کنند:  

را داده است، انجام خواهد داد  به معني اعتقاد به این می باشد كه یك فرد یا سازمان آنچه را كه قول انجام آن :اعتبار  
 .و بي تناقض عمل خواهد كرد

بر اساس مهارتها  وظایف خود را صالحیت به قابلیتهــاي دیگران برمي گردد كه بر اســاس آن مي توانند :صالحیــت 
 .و دانش انجام دهند

نسبت به گروه مقابل و توجه  خیرخواهي بــه معني انگیزه هاي مهربانانه و میزان محبت یك شــخص: خیرخواهي 
 (.2112 ،0صادقانه به رفاه دیگران است )دیتز و هارتوگ

ود که همه ما به یکدیگر وابستگی ( نیاز به اعتماد، از این امر ناشی می ش0112به عقیده لوینسکی و همکاران )
متقابلی داریم، همانند مواقعی که نمی توانیم آنچه می خواهیم به دست آوریم و یا میخواهیم آنچه به دست آورده ایم حفظ 
شود. بنابراین اعتماد باال به رهبران و مدیران ارشد سازمان این امکان را به آنها می دهد تا تصمیم هایشان را با 

(. برای آنکه مدیران سازمان های دولتی 2113یشتری از جانب زیردستانشان پذیرفته و اجرا کنند )تانر، حمایت ب
ن احساس کنند که مدیرانشان قابل اعتمادند. این در بتوانند به خوبی به وظایف محوله خود بپردازند، الزم است کارکنا

حالی است که اعتماد در سازمان های دولتی کشور ما در سطح پایینی قرار دارد. اعتماد بین مدیریت و کارکنان بر 
عث کیفیت مدیریت دولتی تاثیر زیادی دارد، بنابراین پایین بوده سطح اعتماد و یا افول آن، یکی از مسائلی است که با

ایجاد کارکنانی بی انگیزه و بی تفاوت می شود و اجرای کند برنامه ها را سبب می شود )قلیپور، پورعزت و 
 (.2111حضرتی، 

 روش تحقیق-3
این مطالعه از لحاظ هدف از نوع کاربردي و از نظر روش از نوع تحقیقات همبستگی است. روش گردآوری 

 می باشد. های استاندارد اطالعات به صورت میدانی بوده و پرسشنامه 
نفر مي باشد. حجم نمونه با  251جامعه آماری در این تحقیق، شامل كاركنان سازمان امور مالیاتی که تعداد آنها 

لونن و نفر انتخاب گردید. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه اعتماد به مدیریت ارشد  265استفاده از فرمول كوكران شامل 
( و پرسشنامه 36/1با ضریب آلفای کرونباخ )بعدی فرعی شایستگی ،اعتبار وخیرخواهی ( شامل سه 2112همکاران )

 تِن هورن امنیت شغلی
( روا بوده و پایایی پرسشنامه ها مورد تایید می باشد. برای آزمون 25/1) ( با ضریب آلفای کرونباخ0122و رو )

 رگرسیون چندگانه استفاده شد.و روش های آماری ضریب همبستگی و  spssفرضیه ها از نرم افزار 
 

 یافته های تحقیق -4
بر اساس آزمون کلموگروف اسمیرنوف متغیرهای تحقیق نرمال بوده و نتایج ضریب همبستگی پیرسن مطابق 

 ( می باشد؛0جدول )
 

 ( : آماره های مربوط به رابطه متغیرهای مستقل و امنیت شغلی1جدول )

 امنیت شغلی
 متغیرهای مستقل

 ضریب همبستگی سطح معنی داری زموننتیجه آ

 اعتماد به مدیریت ارشد  325/1 102/1 قبول

  اعتبار 213/1 123/1 قبول

  صالحیت 300/1 121/1 قبول

  خیرخواهی 226/1 123/1 قبول

 

 صالحیت(، 213/1با ضریب همبستگی) اعتبارهمانطور كه در جدول فوق مشاهده مي شود بین متغیرهای )
سازمان امور در  امنیت شغلی( و 325/1) (، اعتماد به مدیریت ارشد بصورت کلی060/1) یرخواهیخب(، 300/1)

 مشاهده می شود.درصد رابطه معنی داری  5در سطح  مالیاتی استان

                                                           
1 Dietz, G., & Hartog, D. N. 
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از رگرسیون چندگانه استفاده  سازمان امور مالیاتیدر  امنیت شغلیبر  فرعیبرای بررسی بیشتر تاثیر متغیرهای 
 شد؛

 
 ( پیش بینی جذب منابع در بانك تجارت از روي متغیرها2جدول )

 
 متغیرها

 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده
 داريسطح معني tمقدار 

B خطای معیار Beta 

 112/1 20/2 - 20/2 23/23 عدد ثابت

 112/1 11/2 310/1 13/0 20/0 اعتبار

 111/1 01/2 223/1 22/0 23/3 صالحیت

 111/1 23/2 022/1 13/0 20/2 هیخیرخوا

 
 داريسطح معني Fمقدار آماره  دوربین واتسون تعدیل شده ضریب تعیین

023/1 023/1 53/0 14/2 110/1 

   

در معادله رگرسیون جاي گرفتند که بیانگر  (اعتبار، صالحیت و خیرخواهیبا توجه به جدول فوق، متغیرهاي )
 می باشد.( امنیت شغلیتغییرات متغیر وابسته )ه مدیریت ارشد سازمان بر تاثیر گذاری هر سه بعد اعتماد ب

است؛ به بیان دیگر، این  053/1( حاصل از تحلیل فوق برابر R Squareالزم به ذكر است كه ضریب تعیین )
 د.نكنرا تبیین ميتغییرات متغیر وابسته   %3/05متغیر سه 

 باقیمانده هاست؛ با توجه به اینكه آزمون دوربین واتسونیكي از شروط استفاده از رگرسیون، استقالل 
 5/2  >53/0 =D.W   >5/0 .مي باشد پس باقیمانده ها مستقل هستند 

است، لذا نتیجه می شود مدل  15/1کمتر از  Fبراي آماره   Sig= 111/1همانطور كه مشاهده مي شود مقدار 
بوده و مدل است، مقادیر ضرایب قابل قبول  15/1کمتر از  tبراي آماره    Sigرگرسیون معتبر است. چون مقدار 

 : رگرسیوني به صورت زیر بدست می آید
 Y= (   20/0(* )اعتبار(+ )36/3(* )صالحیت(+ )20/2(* )خیرخواهی+ ) 23/23   

 
 نتیجه گیری -5

ا یافته های بود.  مطابق بهدف از این پژوهش بررسی اثر اعتماد به مدیریت ارشد سازمان بر امنیت شغلی 
و فرضیات بوده  امنیت شغلیدارای ارتباط با اعتماد به مدیریت ارشد سازمان  ابعادتحقیق مشخص گردید که تمام 

و لذا تاثیر گذاری کلی اعتماد به مدیریت ارشد سازمان بر امنیت شغلی نیز مورد تایید قرار می تایید می گردد.  فرعی
 گیرد.

(، عدم وجود امنیت شغلی تعادل مورد انتظار بین داده ها 0115اختی )روسو، بر اساس رویکرد قرارداد روانشن
و ستانده ها در روابط کارکن و سازمان را برهم می زند و این امر منجر به وقوع پیامدهای منفی می گردد. بنابراین 

رگیر در سازمان، خود را می توان چنین نتیجه گیری کرد که امنیت شغلی ادراک شده بازتاب این امر است که افراد د
در شغلشان چگونه می بینند و تا چه حد تمایل دارند تا موقعیت فعلی خود را در سازمان حفظ نمایند )امبرلند و راندمو، 

گیری (. همچنین نگرانی و توجه مدیریت ارشد سازمان نسبت به تامین امنیت شغلی کارکنان منجر به شکل2101
فراد می گردد. به عبارتب بر اساس رویکرد مبادله اجتماعی، کارکنان در مقابل امنیت اعتماد به مدیریت ارشد در ا

 (.0111شغلی که از سوی مدیریت ارشد سازمان تامین می شود، به این مرجع اعتماد می کنند )میشرا، 
وجود هر چند امنیت شغلی مفهومی است که به ادراک شخصی افراد مرتبط است ولی منطقی به نظر میرسد که 

یک بحران در سازمان که مستلزم تعدیل و تغییر در نیروی کاری است، باعث می شود که افراد نسبت به مشاغل خود 
(، حل چنین بحرانی هایی در سازمان نیازمند وجود 0112(. به اعتقاد میشرا )2111دچار احساس ناامنی شوند )جون، 

 (.2112است )اسپریتزا و میشرا، اعتماد متقابل بین مدیریت ارشد سازمان و کارکنان 
افزایش احساس امنیت شغلی در کارکنان و توجه به مسائل آنان یکی از ویژگی های برجسته مدیرانی است که از 
سوی زیردستان خود مورد اعتماد قرار گرفته اند، از آنجایی که این توجه در قالب فراهم کردن فرصت های شغلی 

 شود، مدیران باید به این مسئله توجه ویژه ای داشته باشند.  مطلوب برای کارکنان نمایان می
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