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اد به آباین پژوهش با هدف بررسی رابطه امنیت اجتماعی با تعهد سازمانی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرم

نفر  026مرحله اجرا درآمد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری این ادارات جمعاً 

گیری نفر مرد( تعیین شد و با روش نمونه 212نفر زن و  22نفر ) 242باشند. که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه می

 ها شامل: ها در بین نمونه مشخص شده توزیع و تکمیل گردید. ابزار گردآوری دادهنامهپرسشای نسبی تصادفی طبقه

( بودند که اطالعات تحقیق با استفاده از نرم افزار 1556نامه تعهد سازمانی آلن و مایر)( و پرسش1522نامه امنیت روانی مازلو)پرسش

spss ها نشان دادند که: بین امنیت اجتماعی با تعهد سازمانی رابطه . یافتهو با روش همبستگی و رگرسیون تجزیه و تحلیل شد

 ( وجود دارد.p<661/6معناداری در سطح )
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 مقدمه -1

ار داشته تک آدمیان قرامنیت در مرکز و هسته زندگی تکهای گوناگون با امنیت درگیر هستند و ها در موقعیتانسان
ها حایز اهمیت است. چنین تصورهایی ما را به این نکته رهنمون خواهد کرد که نه تنها در و برای همه افراد و جمع

 های جنگی و هرج و مرج، ایمنی در محور امور زندگی قرار دارد، بلکه در وضعیت اجماع عام و انسجام تاموضعیت
مشغولی جوامع و افراد است، با این تفاوت که وقتی شرایط اجتماعی نیز امنیت مورد توجه است. امنیت در هر حال، دل

 های عادی راکند و دغدغهتر تمرکز میبحرانی چون جنگ از جامعه رخت بربسته است، امنیت حول موضوعاتی عام
نیاز به ایمنی در سلسله مراتب نیازها در دومین طبقه و بعد  4لو(. و از نظر ماز15، ص 1311)نویدنیا،  گیردبه خود می

ات، وابستگی، امنیت، ثب»شوند بندی میگیرد، و به طور کلی جزء نیازهای ایمنی طبقهاز نیازهای فیزیولوژیک قرار می
ر داشتن حامی مقتدآشفتگی، نیاز به سازمان، نظم، قانون، محدودیت، نگرانی و  رهایی از حمایت، رهایی از ترس،

عنوان  توانند بهها میتوانند ارگانیزم را در حد نیازهای فیزیولوژیک در تسلط خود بگیرند. آناین نیازها می«. و...
م به وضوح توانیدهندگان رفتار، با به خدمت گرفتن همه استعدادهای ارگانیزم عمل کنند. و به این ترتیب می سازمان

نوان مکانیزم جویای ایمنی توصیف کنیم. با وجودی که این نیازها در مورد افراد بزرگسال در تمامی ارگانیزم را به ع
و  تر مشهود استشود، اما شاید با مشاهده اطفال و کودکان که نیازهای ایمنی در آنان بسیار سادهنظر گرفته می

، ترجمه رضوانی، 1526ست یابیم )مازلو، گونه نیازها در افراد بزرگسال دتوانیم به طور کارآمدتری به درک اینمی
ها نیازمند امنیت درون و آرامش خاطرند. امنیت موهبت الهی و نیاز فطری انسان است. همه انسان (.24، ص 1322

رورت رو توجه به ضترین بستر شکوفایی شخصیت و سالمت فکری است. از اینامنیت درونی و آرامش درونی مهم
ودکان، نوجوانان و بزرگساالن و سالمندان اعم از زنان و مردان از خطیرترین رسالت پرورش احساس امنیت در ک

مایه آرامش روان، امید، پویایی و کارگزاران جامعه است. احساس امنیت از بیشترین اهمیت برخوردار است و خمیر
های آوریها و نوویش خالقیتآید. امنیت روان و اطمینان خاطر، هموارترین بستر رتالش همیشگی انسان به شمار می

یتی های شخصترین ویژگیهای برتر علمی در جوانان هوشمند است. احساس امنیت روانی از برجستهذهنی و فراورده
افراد خالق و تواناست و موثرترین شیوه ترغیب محققان و پژوهشگران به تفکر، تالش و دستیابی به سرحلقه علوم 

ی ا، ابتکار و خالقیت، ایجاد آرامش روانی و تأمین امنیت فردی، خانوادگی، شغلی و حرفهو فنون برتر، نوآوری و ابداع
 (.2، ص 1312و اجتماعی و اقتصادی است )افروز، 

دهد و ازجمله نیازهای اساسی بشر است که امنیت روانی دومین طبقه از سلسله مراتب نیازهای مازلو را تشکیل می
گردد. امنیت احساس ارزش شخص، های آنان مشاهده میان و نیز پژوهششناسهای رواندر بیشتر نظریه

(. 1356پور، ، به نقل از زارع و امین1304نژاد نفس و پذیرش از طرف گروه است )شعاریخاطر، اعتمادبهاطمینان
ه را ب احساس امنیت برای سالم بودن جسمی و روانی انسان الزم و ضروری است و احساس عدم امنیت دائم موجود

( در این صورت زندگی بی معنا 1321و شاملو،  1522های جسمی و روانی سوق خواهد داد )مازلو، سوی بیماری
 (.1312خواهد بود و سالمت روانی برقرار نخواهد شد )علویان، 

                                                           
4. Abraham h. maslow, 1970. 
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تار دارد که در متون تحقیقی اخیر، نگرش کلی تعهد سازمانی، عامل مهمی برای درک و فهم رفاظهار می 2لوتانز
بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل آورده است. تعهد و پایبندی مانند رضایت، دو سازمانی و پیش

ی که چنین کسانگذارند. همطرز تلقی نزدیک به هم هستند که به رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثر می
کنند. ار میمانند و بیشتر کد دارند، مدت بیشتری در سازمان میدارای تعهد و پایبندی هستند، نظم بیشتری در کار خو

مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت 
ا بیشتر کنند رگیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی کارکنان در تصمیم
 (.111، ص 1324، ترجمه الوانی و معمارزاده، 1514 0)مورهد و گریفین،

 مبانی نظری -2

 است. بنابراین دغدغه دلهره و نداشتن معنای به لغت در که است شده گرفته 1سکیورس التین ریشه از 2امنیت

، 1356است )محسنی،  خاطر اطمینان و آرامش احساس ترس یا اضطراب، تشویش، از رهایی امنیت لغوی معنای
 رشته یک با آن در که خواند موقعیتی توانمی را امنیت»کند: می تعریف را چنین امنیت (1556(. گیدنز)20ص 

 مخاطره بستگی و اعتماد تعادل، به امنیت تجربه «.باشند شده رسانده حداقل به یا و شده مقابله خطرهای خاص

 تا ها،آدم از هایییا مجموعه هاانبوهه به است ممکن آن، تجربی معنای به چه و بالفعل معنای به چه امنیت دارد.

 شناسی تبار نظر (. از44، ص 1322، ترجمه ثالثی، 1556 5باشد )گیدنز داشته ارتباط افراد به یا و جهانی امنیت حد

 سیاسی و فلسفی مباحث نخستین اما باشدمی« جامعه» و «اجتماع» مفهوم از ترطوالنی قدمتی دارای امنیت مفهوم

 ترینبنیادی عنوان به را« عدالت»تأکید  به افالطون و تقریب به ارسطو .یافت توانمی ارسطو و افالطون آثار در را

درواقع، امنیت یعنی رفع (. 40، ص 1321جامی،  اند )مؤذنکرده معرفی امنیت به نیل حکومتی جهت ابزار و وسیله
امنیت دارای دو عنصر اساسی تهدید و فرصت است و برقراری امنیت منوط  بنابرایناستفاده بهینه از فرصت.  خطر و

 (.22، ص 1356)محسنی،  هاستگیری بهینه از فرصتبه رهایی نسبی از تهدید و بهره

 یا کند توصیف را ترس پروازی و بلند بین تالقی نقطه بتواند که ندارد وجود «امنیت» واژه جز ایواژه هیچ شکبی

 کندمی ایجاد را فضایی آن، صحیح معنای به امنیت .نماید تشریح بهتر جدید جوامع در را ما اختالفات و آرزوها بتواند

 ابزار فقط و نیست آنان متوجه 16تهدیدی و کنندنمی احساس پذیرآسیب در وضعیت را خود جمع فرد یا آن در که

 صورت مختلفی زوایای از تواندمی امنیتی هایوآسیب مسائل به نگاه گیرد. امروزهقرار می هاآن اختیار تهدید در رفع

 هایقتل، نزاع بزهکاری، سرقت، مخدر، مواد به اعتیاد چون های اجتماعیناهنجاری و هاآسیب پذیرد. از بیان

و  اتفاقات و جامعه مختلف میان اقشار انسانی روابط بررسی تا گرفته ...و مخدر مواد قاچاق فرار از خانه، خیابانی،
 به توانندمی همه غیره و فرهنگی تهاجم و مرج، تروریسم، هرج چنینهم معضالت، و مسائل این از متأثر وقایع

                                                           
5. Lutanz  
6. Morhad & Garifin, 1995, 118  
7. Security 
8. Securus 
9. Antoni Giddens 
10. Threat  
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 اجتماعی، امنیت از اعم امنیت به گیرند. نیاز قرار تبیین و توجه مورد امنیتی حوزه مسائل در توجه درخور موضوعات

 (.2-32، ص 1351است )امیری،  ضروری شهروندان نیازهای ازجمله جسمانی و اخالقی روانی،

د. به کننتعهد سازمانی را به معنی همسان سازی با یک سازمان و پیوند با آن تعریف می 1524کاران، و هم 11پورتر
 نظر آنان، تعهد سازمانی حداقل از سه عامل زیر تشکیل شده است:

دی منهای آن. ب( آمادگی برای بذل کوشش قابل توجه. ج( عالقهرش اهداف و ارزشالف( قبول داشتن سازمان و پذی
 (.32، ص 1322به حفظ عضویت در سازمان )مرتضوی، 

دهد، تفکیک ( تعهد سازمانی را از تعهد شغلی یا تعهد به کاری که فرد انجام می1525، 12پژوهشگرانی چون )کول
گیرد که، تعهد سازمانی کارمندان ژاپنی ها انجام داده است نتیجه مینهایی که در سازماکنند. کول از تحقیقمی

 (.33بسیار زیاد است، ولی الزاماً رضایت و تعهد شغلی زیاد ندارند )همان منبع، ص 

 (.122، ص 1312تعهد عبارت است از احساس هویت و وابستگی فرد به سازمان )طبرسا، 

های یک سازمان، به خاطر خود سازمان و گی عاطفی با اهداف و ارزشتعهد سازمانی را به عنوان حمایت و پیوست
، به 1501، 13کنند)چاتمن و اورایلیتعریف می ای برای دستیابی به اهداف دیگرهای ابزاری آن وسیلهدور از ارزش

 (.41، ص 1322نقل از رنجبریان، 

 :انواع تعهد سازمانی

 (:420، ص 1312نظر دارند: )رضاییان، تعهدات زیر اتفاقای مرکب از مؤثرترین مدیران در مجموعه

فراد و گروه تعهد نسبت به ا -تعهد نسبت به خود -تعهد نسبت به سازمان -تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع -
ه در لعاداکنند که هر یک از تعهدات زیر به طور جداگانه فوقتعهد نسبت به کار، هرسی و بالنچارد، بیان می -کاری

کار مدیریت مؤثر و با اهمیت است. این تعهدات با هم چارچوب اصلی رسیدن به تفوق در مدیریت در دراز مدت را 
 (210، ص 1323، ترجمه عالقه بند، 1554 14دهند: )هرسی و بالنچارد،تشکیل می

 تعهد نسبت به مشتری -1

فید کوشند به مشتریان خدمت مدیران ممتاز میترین تعهد سازمانی بر مشتری تأکید دارد. مشاید بتوان گفت مهم
دهند، یکی انجام خدمت و دیگری ارائه کنند، مدیران از دو طریق عمده تعهد خود را نسبت به مشتری نشان می

 ایجاد اهمیت برای او.

                                                           
11. Porter  
12. Cole 1979  
13. O'Reilly & Chatman  
14. Haersi & Belanchard, 1994, 579 – 586  
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 تعهد نسبت به سازمان -2

ا مان خویش است. مدیر این تعهد ردومین تعهد مدیریت بر سازمان تأکید دارد. مدیر مؤثر خود تصویرگر افتخار ساز
نام کردن سازمان، حمایت از مدیریت رده باال و عمل کردن بر دهد خوشای مثبت به سه طریق نشان میبه گونه

 های اصلی سازمان.اساس ارزش

 تعهد نسبت به خود -3

ها ند، آنزنران رقم میاین تعهد تکیه بر شخص مدیر دارد. مدیران ممتاز تصویری قوی و مثبت از خویش برای دیگ
کنند. این تعهد را با خدمت به خود و یا خودپرستی نباید اشتباه ها به عنوان قدرتی قاطع عمل میدر همه موقعیت

شود: نشان دادن خودمختاری، مقام خود را به عنوان مدیر تثبیت کرد. تعهد به خود از سه فعالیت خاص معلوم می
 کردن و قبول انتقاد سازنده.

 تعهد نسبت به مردم -4

ها کار این تعهد مدیریت بر کار تیمی و فرد فرد اعضای گروه تأکید دارد، مدیران ممتاز نسبت به کسانی که برای آن
دهد. این عمل به استفاده مدیر از شیوه صحیح رهبری به منظور کمک به افراد در حصول کنند ایثار نشان میمی

دارد. تمایل مدیر به صرف وقت و انرژی و کار روزانه با زیردستان نشان دهنده تعهد توفیق در انجام وظایفشان اشاره 
های مندی مثبت و بازشناسی، دادن بازخورد پیشرفتی و ترغیب ایدهمثبت او نسبت به مردم است. نشان دادن عالقه

 نوآورانه. این موارد سه عمل حیاتی از اجزای تشکیل دهنده تعهد هستند.

 ت به وظیفهتعهد نسب -5

دهند این تعهد بر وظایفی که باید توسط مدیریت انجام گیرند، تکیه دارد. مدیران موفق به وظایفی که مردم انجام می
کنند. ین میآمیز تکالیف را تضمبخشند. آنان برای زیردستان کانون توجه و جهت را تعیین کرده، انجام موفقیتمعنا می

گرایی آن حفظ شود و موجب مهم جلوه هدف اصلی و صحیح، سادگی و عملچنین تعهدی زمانی عملی است که 
دادن وظیفه شود. در صورتی که این پنج تعهد به طور مستمر انجام گیرند کلید مؤثر مدیریت خواهند شد. مدیر حلقه 

ظر هد را از نهای خود، نباید این پنج تعاتصال اصلی میان هر یک از تعهدات است. مدیر ممتاز ضمن اعمال دیدگاه
دور داشته باشد. مدیر ممتاز در مورد روند پیشرفت و حمایت از تعهدات، فرد اصلی است. مدیر با قبول مسئولیت 

طور قوی در سازمان، تأثیر گذار باشد. این مدیران ممتاز تواند بهشخصی و عمل کردن در مقام نیرویی مثبت می
ه نسبت به مشتری، سازمان، وظایف کلیدی مردم و خودشان دهند که تکلیف خود آنان این است کتشخیص می

های مناسب به وجود آورد و عالقه مثبت تعهد ایجاد کنند. معنای این سخن آن است که برای هر تعهدی باید نگرش
نج پ باشد و نه وظیفه مدیر تنها. مدیر ممتاز باید خود را به معیارهای اینتک افراد مینشان داد. این کار وظیفه تک

ها به تالش و کوشش بپردازد. به وجود آمدن تعهدات، به تعهد نزدیک کند و با هماهنگی دیگران برای ایجاد آن
گیرد، وقتی مدیر ممتاز نسبت به زیردستان خود به طور واقعی وفادار باشد زیردستان کمک فداکاری و خدمت انجام می

 (.210)همان منبع، ص  دهندنیز نسبت به وظایف خود گذشت و تعهد نشان می
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 :امنیت روانی از نگاه گیدنز

و  آورد. گرچه وقتی از اعتمادکند و از توان مقابله سخنی به میان نمیامنیت را در ارتباط با خطر تعریف می 12گیدنز
داند، به طور ضمنی به کند، و خطر و اضطراب را عامل ناامنی میصمیمیت به عنوان عوامل امنیت زا صحبت می

کند . پیله و عایقی که گیدنز آن را اعتماد خطاب میقدرت مقابله با خطرات و مخاطرات روزانه جان سالم به در برد
بیشتر صبغه ذهنی و درونی دارد. چنان که امنیت وجودی را مقدم بر هر نوع دیگر امنیت طرح کرده است. امنیت 

منیتی گیرد، اوجودی که حاصل اعتماد به تعاریفی از زندگی است که هویت و هستی انسان بر مبنای آن سامان می
ریزی شده است و بر پایه اعتماد بنیادینی که روانی است. به اعتقاد گیدنز، امنیت وجودی در خانواده پایهدرونی و 

یابد. او به رغم آن که وجود خانواده را برای دریغ والدین به ویژه مادر است، استحکام میمنشاء آن لطف و محبت بی
داند، چنان که از ارتباط ناب به منظور رط کافی نمیداند آن را شسامان بخشی به امنیت وجودی کودک الزم می

کند، آن را شرط کافی برای امنیت وجودی برخورداری از روابط گرم و عاطفی در سایر مراحل زندگی انسان یاد می
داند. بنابراین، انسان در تمام مراحل زندگی در پی تکوین امنیت وجودی خویش است و این امر در بدو تولد از می
(. وجه ذهنی و فکری امنیت در جهان مدرنیته 41، ص 1311یابد )نویدنیا، ق خانواده و سپس دوستان ادامه میطری

و بسیاری  اندتر از وجه عینی امنیت است. چرا که بسیاری از خطرات به یمن تکنولوژی به کنترل در آمدهبسیار مهم
چه آن بینی و کنترل نیستند. بنابراینی قابل پیشاخطرات جدید نیز مانند مخاطرات زیست محیطی یا جنگ هسته

ل هویت اش است که با تشکیآید تضمین سالمت و امنیت روحی و روانیدر این گردونه مدرنیته از دست انسان بر می
 (.42، ص 1311مطلوب در سایه امنیت وجودی میسر است )نویدنیا، 

هایی است که دیگران به ارمغان ها و معرفتاطمینان به شناخت(، امنیت وجودی مستلزم اعتماد و 1556از نگاه گیدنز)
ه حضور بخشد. اعتماد باند. کودک و سپس بزرگسال با اعتماد به دیگران، بنیان شخصیتی خویش را سامان میآورده

منیت اکند و به میزان برخورداری از آنان، های گوناگونی است که انسان در زندگی تجربه میدیگران و غیره عرصه
بندد. شود و بالعکس به میزان نبود یا اختالل در اشکال مختلف اعتماد، امنیت رخت برمیو آسودگی خیال حاصل می

 .شود. بنابراین، اعتماد با امنیت پیوند یافته استگیرد و امنیت وجودی او مختل میتشویش و اضطراب فرد را فرا می

 :16شناختی فرومامنیت از نگاه روان

 احساس افراد اگر ایشان نظر از دارد، وجود بنیادین ایرابطه افراد امنیت احساس با تعلق احساس بین فروم نظر از

بیشتری  تعلق احساس افراد چه و به کرد خواهند ناامنی و بیگانگی عدم احساس آنان باشند داشته تعلق کمتری
، 1321، ترجمه سید محمدی، 1551 12)الندین، داشته باشند به همان اندازه احساس امنیت آنان باالتر خواهد رفت

 (.255ص 

ویش گانه امنیت ملی است و مرجع خامنیت اجتماعی در مطالعات امنیتی و ازجمله در مکتب کپنهاگ یکی از ابعاد پنج
های آن داند. امنیت اجتماعی جدای از امنیت ملی نیست و دغدغههای اجتماعی بزرگ در جامعه میرا هویت گروه

                                                           
15. Antoni Giddens  
16. Erich fromm  
17. Robert William Landyn  
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های کند و فقط به شیوهبه شکل دیگری در سر دارد. به همین جهت، در فضای تهدید محوری موضوع مطرح میرا 
مقابله توجه دارد. سلبی نگری این دیدگاه باعث شده است، جامعه در تعارضات قومی و مذهبی خالصه و پایان دادن 

برای مقابله و تحت اختیار گرفتن منازعات،  ها را هدف امنیت اجتماعی قلمداد کند.ها و درگیریبه این کشمکش
المللی در کم و کیف معمای داند و بر تسلیحات نظامی و باالخص آنارشی بینابزارهای زور و قدرت را کارآمد می

قومی و  هایکند. امنیت اجتماعی را مدیون نقش آفرینی بازیگران دولتی و رهبران گروهامنیت اجتماعی تأکید می
داند. هویت را در جهت بکارگیری زبان، گیرد و حل مسایل و مشکالت را نیز در دست آنان میر میمذهبی در نظ

قدند نماید. و معتآداب و رسوم، مناسک عبادی و فرهنگی، تعریف و در ساخت هویت بر تمایز ما/ دیگران تأکید می
کس هرچه تر است و بالعاامنی اجتماعی پایینتر باشد، احتمال بروز نهرچه تمایزات بین ما/ دیگران کمتر یا قابل حل

ت که هر یک از طرفین برای حفظ هویتمایز و تفاوت میان ما/ دیگران بیشتر باشد، احتمال ناامنی باالتر است. چرا
ری های قدرت بیشتهای ابراز هویت طرف مقابل جلوگیری کند و بالطبع هر طرف که اهرمخویش قصد دارد از شیوه

 (.05-26، ص 1311تر خواهد بود )نویدنیا، باشد، موفق در دست داشته

 :جایگاه اجتماع و امنیت اجتماعی

ا این دهند. اما بمکاتب خرد نگر جایگاه خاصی برای اجتماع در نظر ندارند و آن را به سطح تعامالت فردی تقلیل می
ی مختلفی تحت قوانین، قواعد و وجود، درخصوص اجتماع و ملزومات آن بسیار سخن رانده و برای آن سازوکارها

 اند.شیوه های عملکردی بیان کرده

 به طور کلی دو نگرش عمده به جایگاه اجتماع وجود دارد:

وقعیتی آن است اجتماع، بستر و مکند. نگرشی که قایل بهاجتماع کلیتی است که امکان زندگی جمعی را ایجاد می -1
رد. اجتماع شرایطی است که امکان پیوند میان افراد را در شکل گیاست که تعامالت گوناگون در آن تحقق می

کند. اجتماع، متن و زمینه است که افراد در کنار واحدهای جمعی متفاوت چون خانواده، شهر، اداره و غیره فراهم می
نابراین کنند. بمیکاری و غیره را تجربه گیرند. و انواع ارتباطات اجتماعی چون دوستی، دشمنی، رقابت، همهم قرار می

در این نگرش، اجتماع، جزیی در کنار سایر اجزاء نیست، بلکه کلیتی است که اجزایی را در خود جای داده است. 
اجتماع چون مادری است که فرزندان زیادی دارد و عهده دار حیات، رشد و تکامل آنان است، گرچه در گردش ایام، 

اقتصادی، فرهنگی، تکنیکی و اطالعاتی برای تحقق به موقعیتی نیاز دارند که  پذیرد. روابطخود نیز از آنان تأثیر می
نابراین نشاند. چیزی جز اجتماع نیست. بافراد در آن جمع باشند، چنین موقعیت و شرایطی که افراد در کنار یکدیگر می

 (.21نسبت اجتماع به سایر وجوه زندگی نسبت کل به جزء است )همان منبع، ص 

ار چنان که اقتصاد در کنگیرد و وجه متفاوتی قایل نسیت. همدوم اجتماع را کنار سایر اجزاء در نظر مینگرش  -2
گیرد. در چنین نشیند، اجتماع نیز در کنار ابعاد دیگر حیات قرار میگیرد و تکنولوژی در کنار دانش میفرهنگ قرار می

تی نیست، زند. در این نگرش اجتماع کلیدگی خاصی را رقم نمینگرشی اجتماع بر سایر ابعاد برتری ندارد و تعیین کنن
ان پردازد. به همبلکه جزیی در کنار سایر اجزا است که با همکاری و تعامالت دو سویه به ایفای نقش خویش می

 (.23زیستی دارند )همان منبع، ص گری، تکنولوژی و محیط همنسبت که امور فرهنگ، اقتصاد، سیاست، نظامی
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یابد، یعنی اگر قایل به اجتماع به عنوان مجموعه اصلی باشیم جه به این دو نگرش امنیت اجتماعی تفاوت میباتو
 گیرند. با برخورداری از امنیت اجتماعیپس با تحقق امنیت اجتماعی، تمام وجوه زندگی جمعی نیز از امنیت بهره می

اما اگر اجتماع در کنار سایر ابعاد در نظر گرفته شود، الزاماً چه در جمع وجود دارد، مستوجب امنیت خواهد بود. تمام آن
 (.23های زندگی نخواهد بود )همان منبع، ص برقراری امنیت اجتماعی موجب امنیت برای سایر جلوه

 (44، ص 1311رابطه بین نگرش به اجتماع و حوزه امنیت اجتماعی )نویدنیا، 

 حوزه امنیت اجتماعی جایگاه اجتماع نگرش

 کل نگر
کلیتی که تمام ابعاد زندگی 

 گیردجمعی را در بر می
امنیت اجتماعی، امنیت مجموعه است، یعنی با تحقق آن کل 

 شود.مند میزندگی جامعه از امنیت بهره

 جزء نگر
جزیی در کنار سایر اجزای زندگی 

 جمعی
امنیت جزیی در کنار سایر اجزاء است، یعنی با تحقق آن فقط 

 شود.ی جمعی از امنیت برخوردار میوجهی از زندگ

  

 :معیار امنیت اجتماعی

شود. هرچه احتمال شانس براساس جدول زیر، سه سطح امنیت اجتماعی، سه وجهه مهم زندگی اجتماعی را شامل می
باشد، تر زندگی باالتر باشد، میزان برخورداری از امنیت در سطح بقا باالتر است. هرچه انتخاب سبک زندگی محتمل

رک تر باشد، میزان دهای زندگی فراهمتحقق امنیت در سطح رضایت بیشتر است، و هرچه امکان تعیین سیاست
 تر خواهد بود.امنیت در سطح زیبایی ممکن

 (44، ص 1311الگوی کلی امنیت اجتماعی در جامعه شناسی )نویدنیا، 

 برنامه معیار سطوح امنیت امنیت اجتماعی

 شانس زندگی رقابت -کاریهم بقا و ثبات تأمین اجتماعات

 سبک زندگی سلطه گری -سلطه پذیری توسعه و رضایت تضمین آسایش

 سیاست زندگی تکثر گرایی -وحدت گرایی رهایی و زیبایی ضامن آسودگی

ل متقابجا که اجتماعات از طریق مراودات، تعامالت و مناسبات دو جانبه و باتوجه به سطوح امنیت اجتماعی، از آن
توان معیاری برای چنین با سایر اجتماعات پابرجا هستند، نوع تعامالت متقابل را میمیان اعضای خویش و هم

 (.02، ص 1314، ترجمه نواح، 1504تشخیص کم و کیف امنیت اجتماعی دانست )کوزر، 

ت دارند. ایی و زیبایی تفاوتعامالت متقابل و مناسبات دوجانبه، در سه سطح امنیت یعنی بقا، توسعه و رضایت، ره
های زندگی معطوف است. هرچه قواعد کاری و رقابت بر سر شانسکه تعامالت در سطح بقا به مراحل همچنان

ای هکاری و رقابت را برای کسب شانسهای همرفتاری در چهارچوب رسمی و مدون در قالب قوانین و مقررات شیوه
ا کرد امنیت اجتماعی در سطح بقا تحقق یافته است. به عبارت دیگر اعضای توان ادعزندگی فراهم کرده باشند. می

فراهم  های بیشتری برای زندگی خویشدانند، چگونه عمل نمایند تا بتوانند شانساجتماعات نسبت به یکدیگر می
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طریق  شده از چنین اجتماعات نیز نسبت به هم از این آگاهی برخوردارند که چگونه در فرایندهای تعیینکنند، هم
 (.22های زندگی خویش را بیشتر کنند )همان منبع، ص کاری یا رقابت، شانسهم

حال زمانی که تعامالت از فضای همکاری و رقابت خارج و به فضای پرخاشگری، ابراز خشونت و اعمال قهرآمیز 
گیرد و آسودگی تضمین میشود، امنیت اجتماعی در معرض آسیب قرار های زندگی وارد میبرای کسب شانس

یل آمیز مکاری و رقابت خارج شود و به سمت مناسبات خشونتشود. بالطبع هرچه تعداد تعامالت از شکل همنمی
کند، میزان تحقق امنیت اجتماعی کمتر خواهد بود. سطح توسعه و رضایت بر شیوه زندگی استوار است، به این معنا 

را  های خویشر جهت شیوه و مرام خواسته شده خویش گام بردارند، توانمندیکه هرچه اجتماعات بتوانند بیشتر د
کنند و هرچه اجتماعات برای انتخاب شیوه زندگی با مشکالت دهند و رضایت بیشتری کسب میبیشتر رشد می

 های خود دارند و رضایت کمتری بههای بیشتری در جهت رشد و گسترش مهارتبیشتری مواجه باشند، محدودیت
این معنا  خورد. بهگری رقم میپذیری و سلطهآورند. بنابراین توسعه و رضایت در گرو میزان تعامالت سلطهدست می

خواهند )شیوه زندگی( در اختیار داشته باشند، هرچه میزان انتخاب و چه را میقدر امکان انتخاب آنکه اجتماعات چه
ز شوند و بالعکس هرچه اجتماعات اهای زندگی خویش رهسپار میوهها به سوی شیاختیار اجتماعات بیشتر باشد، آن

های زندگی محدودتر هستند و توسعه و رضایت آنان میزان انتخاب و اختیار کمتری برخوردار باشند، در تعیین شیوه
طوف عفراهم نخواهد شد. به بیان دیگر، امنیت اجتماعی در سطح رضایت به میزان تعامالت و مناسبات متقابلی م

پذیری گری و سلطهکنند. هرچه اجتماعات در فضای سلطهاست که میزان انتخاب و اختیار اجتماعات را تعیین می
کمتری قرار داشته باشند، از انتخاب و اختیار بیشتری برخوردارند و تحقق امنیت اجتماعی بیشتر است و هرچه 

ند، از انتخاب و اختیار خبری نیست و تحقق امنیت گری باشپذیری و سلطهاجتماعات بیشتر درگیر روابط سلطه
گرا گرا و تکثراجتماعی کمتر است. اما در سطح رهایی و زیبایی، تحقق امنیت اجتماعی با میزان مراودات وحدت

ویش را ها تحقق خرسند که انواع سیاستشود. اجتماعات در این سطح وقتی به رهایی و درک زیبایی میتعیین می
های ود. سیاستشگزینند که به شکوفایی اجتماع منجر میها سیاستی را بر میگذارند و در میان آنزمایش میبه بوته آ

چنان که گیرد و یکی بدون دیگری معنا ندارد. اجتماعات همگرا و تکثرگرا شکل میزندگی در دو دسته کلی وحدت
ای برخوردار باشند. به این جهت در عین تکثر و ا اندازهتمایز و اختالف دارند، باید از انسجام، وحدت و اجماع نیز ت

ابت چنان که به همکاری و رقشوند، لذا سیاست زندگی اجتماعی همتفاوت، به سوی وحدت و تجانس نیز کشانده می
که  گیردگونی نیز نیاز دارند. بنابراین امنیت اجتماعی در سطح رهایی وقتی سامان مینیازمند است به میزانی از هم

اجتماعات در عین حفظ و حراست از تمایزات خویش در جهت نفی یکدیگر حرکت نکنند و همدیگر را بپذیرند و به 
میزانی از تعامالت همگون و اجماع دست یابند. هرچه اجتماعات به سوی یکی از این دو نوع تعامل سوق داده شوند، 

 (.21مان منبع، ص ها رخت بر می بندد )هامنیت اجتماعی بیشتر از میان آن

 پیشینه پژوهش -3

چنین داری دارد و هم( نشان دادند که امنیت روانی با ابعاد اعتیاد به کار، ارتباط مثبت و معنی1352حسنی و شهودی )
 ی نماید.بینتواند بعد لذت بردن از کار را پیشنتایج تحلیل رگرسیون خطی نیز نشان داد که امنیت روانی می
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لکرد چون غیبت از کار، شادمانی، عمبینی کننده متغیر های مهمی همنشان داد که تعهد سازمانی پیشمطالعات متعدد 
 (. 05، ص1356، به نقل از مختاری و همکاران، 2662و همکاران،  11و ترک خدمت کارکنان است )فیورتیو

ی روانی با تعهد سازمانی، رضایت ها، در تحقیقات خود به ارتباط قوی و مثبت بین سرمایه2662و همکاران،  15لوتانز
ها نشان داد که متغیرهای شغلی، تمایل به ماندن در سازمان و کاهش غیبت دست یافتند. نتایج تحقیقات آن

وری در سازمان ها تأثیر آوری و خودکار آمدی بر بهبود عملکرد و بهرهبینی، تابشناختی مانند، امید، خوشروان
شناسند به عنوان منابع انسانی برای های سازمان ها را میو راضی که اهداف و ارزش مثبتی دارد. کارکنان متعهد

، 1351شوند )به نقل از نصر اصفهانی و همکاران، یابی به مزیت رقابتی محسوب میبهبود عملکرد سازمانی و دست
 (.20ص 

شوند و ترسی از سرزنش شدن به دلیل کارهای مشکالت متمرکز دهد تا بر راهامنیت روانی به افراد توانایی می
 (. 121، ص 1356، به نقل از مرتضوی و همکاران، 2662و همکاران،  26اظهارنظرهایشان نداشته باشند )فرناندز

 روش پژوهش -4

نفر کارمند شاغل در ادارات  026جامعه آماری شامل  همبستگی دو متغیره است. -از نوع توصیفی طرح تحقیق
باشد. برای نفر می 242آباد بود. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه ستان خرمآموزش و پرورش شهر

شامل پنج  که جامعه آماریای نسبی استفاده شده است. باتوجه به اینگیری تصادفی طبقهگیری از روش نمونهنمونه
قمند است اطمینان حاصل کند که هر شود که از نظر آماری با هم متفاوتند و محقق عالاداره آموزش و پرورش می

شود هایی به نام طبقه تقسیم میهای موجود در جامعه، در نمونه او حضور دارند لذا جامعه به خرده گروهیک از طبقه
ها در نمونه برابر (. و نسبت هر یک از طبقه52، ص 1351شوند )دالور، های مستقل از هر طبقه انتخاب میو نمونه

(. مزیت این روش در این است که احتمال معرف بودن 52، ص 1351ها در جامعه است )دالور، قهنسبت همان طب
ور های مختلف به طدهد. در این روش طبقهویژه در شرایطی که نمونه خیلی بزرگ نباشد، افزایش مینمونه را، به

 (. 50، ص 1351کنند )دالور، درست در نمونه حضور پیدا می

نفر)مرد  026آباد براساس حجم جامعه ای نسبی تصادفی ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرمگیری طبقهنمونه
 نفر 242نفر( و حجم نمونه  00نفر و زن  224

ف
ردی

 

 نام شهرستان

ستون شماره 
1 

 2ستون شماره 4ستون شماره 3ستون شماره  2ستون شماره 

 حجم جامعه
سهم هر اداره از 
کل جامعه بر 
 اساس درصد

هایی که در تعداد پرسشنامه
هر اداره باید توزیع گردد 
باتوجه به درصد به دست 
آمده از جامعه)نتایج ستون 

 (2شماره

نسبت زنان و 
مردان در هر 

 اداره

سهم زنان و مردان)از 
پرسشنامه ها( در هر 
اداره بر اساس نسبت 
به دست آمده در هر 
اداره )نتایج ستون 

 (4شماره 

                                                           
18. Fiortio et all, 2007  
19. Lutans et all, 2007  
20. Fernandez et all  
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 زن مرد
مرد 
٪ 

 زن مرد ٪زن

 11 162 5 51 113 ٪ 42 22 202 اداره کل 1

2 
آباد ناحیه خرم

 یک
12 12 1/10٪ 35 12 12 33 0 

 0 33 12 12 35 ٪1/10 12 12 آباد ناحیه دوخرم 3

 1 13 5 51 14 ٪ 0/2 3 32 ویسیان 4

 1 13 5 51 14 ٪ 0/2 3 32 بیران شهر 2

 1 13 5 51 14 ٪ 0/2 3 32 زاغه 0

 1 5 1 52 16 ٪ 4 2 23 سپیدشت 2

 22 210 - - 243 ٪166 00 224 جمع کل 1

 

 و یافته های تحقیق هاتجزیه و تحلیل دادهابزار،  -5

شود. براساس ( استفاده می1556یر )سوالی تعهد سازمانی آلن و می 24نامه برای سنجش تعهد سازمانی از پرسش
، به نقل از ساعتچی، کامکاری و عسگریان، 1554بیسیو و هاستدف،  ، و هاکت،1554، 1514یر و آلن، گزارش )می

معنادار است. پایایی این آزمون  61/6نامه تعهد سازمانی در سطح آلفای کرونباخ (، ضریب روایی مقیاس پرسش1315
گزارش  12/6و  12/6(، به ترتیب 1356، به نقل از مهداد و همکاران، 1312، و سلطان حسینی، 1312را )همایی، 

باشد که با پایایی محاسبه شده توسط می 10/6نامه توسط محقق اند. و پایایی محاسبه شده برای این پرسشکرده
تا  1ای لیکرت )کامالً مخالفم =درجه 2نامه گویی این پرسشخوانی دارد. مقیاس پاسخهمایی و سلطان حسینی هم

( که 1522نامه امنیت روانی آبراهام مازلو )(. از پرسش24، ص 1351باشد )مهداد و همکاران، (، می2کامالً موافقم=
مجدداً توسط  1310پور هنجاریابی شد و در سال توسط امین 1313توسط هومن ترجمه و در سال  1321در سال 

 زارع برای دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی )یکی از مراکز و واحدهای دانشگاهی( مورد آزمون
 α= 661/6در سطح  062/6برداری ( شاخص کفایت نمونه1310شود. در پژوهش زارع )قرار گرفت، استفاده می

امه فوق ننامه استفاده شده است و پس از محاسبه پایایی پرسشباشد. که در این پژوهش از این پرسشمعنادار می
  .به دست آمد 54/6براساس ضریب آلفای کرونباخ )توسط محقق(، ضریب 

از  21SPSS (15) ،افزار آماریگیری از نرمهای تحقیق با بهرههای آماری و بررسی فرضیهبرای تجزیه و تحلیل داده
ها و متغیرها استفاده گردید، بدین ترتیب که ابتدا با های استنباطی متناسب با نوع دادههای توصیفی و آزمونآماره

اخته شد، ها پردشناختی آزمودنی ای ستونی به توصیف متغیرهای جمعیتاستفاده از جداول توزیع فراوانی و نموداره
ای تحقیق ههای آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق ارائه گردید. برای تجزیه و تحلیل فرضیهسپس شاخص

بین)امنیت بهره گرفته شد، و برای تعیین سهم هر کدام از متغیرهای پیش 22از ضریب همبستگی پیرسون

                                                           
21. statistical package for the social scinces  
22. Pearson correlation  
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به  24به روش گام به گام 23)تعهد سازمانی(، تحلیل رگرسیون چندگانه شناختی( در تبیین تغییرات متغیر مالکروان
شناختی و تعهد سازمانی در بین کارکنان زن و های جانبی برای مقایسه امنیت روانکار برده شد و در بخش یافته

ها( استفاده )آزمون برابری میانگین 20های مسقلوهگر tها( و آزمون)آزمون برابری واریانس 22مرد، از آزمون لوین
 گردید. 

سال سن  36درصد نمونه آماری کمتر از  2/2و  درصد زن 4/11درصد نمونه آماری مرد و  0/11، در این پژوهش 
 سال سن دارند. 26درصد باالی  5/2سال و  26تا  41درصد بین  1/44سال،  46تا  36درصد بین  1/42دارند، 

 2/25درصد دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم،  4/14درصد نمونه آماری دارای مدرک تحصیلی دیپلم،  2/2همچنین 
درصد دارای مدرک  1/6درصد دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و  1/21درصد دارای مدرک تحصیلی لیسانس، 

درصد نیز  2/2در ضمن  باشند.درصد مجرد می 5/11هل و أدرصد نمونه آماری مت 12/و  تحصیلی دکتری هستند.
درصد بین  1/41اند، سال خدمت نموده 16تا  1درصد نمونه آماری بین  10اند. /هل خود را اعالم ننمودهأوضعیت ت

درصد نیز در مورد سابقه خدمت خود پاسخی  1/3سال سابقه خدمت دارند و  36تا  21درصد بین  35سال و  26تا  11
 اند.ارائه نکرده

 و تعهد سازمانیاجتماعی امنیت  توصیفی مربوط به نمرات مولفههای آمار شاخص

 انحراف معیار میانگین متغیرها

 02/6 43/6 امنیت اجتماعی

 دهد.ی و تعهد سازمانی پاسخگویان را نشان میاجتماعمیانگین و انحراف معیار نمرات امنیت 

 یسازمان تعهد با اجتماعی تیامنضرایب همبستگی پیرسون بین 

 فرضیه
 مولفه

  روانشناختی
 تعهد سازمانی هاآماره

بین امنیت اجتماعی و تعهد  

 سازمانی رابطه وجود دارد
 اجتماعی امنیت

 **112/6 ضریب همبستگی پیرسون

 P 662/6 داریسطح معنی

 230 تعداد

**P< 61/6  

 شود که:چنین استنباط میفوق براساس اطالعات جدول 

                                                           
23. Multiple Regression  
24. Stepwise  
25. Leven  
26. Independent Samples Test  
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( بین امنیت اجتماعی و تعهد سازمانی r=112/6داری )و همبستگی مثبت و معنی p<61/6درصد،  55با اطمینان 
 آباد وجود دارد.کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرم

 (tداری مربوطه )های معنی( و آزمونβضرایب رگرسیونی استاندارد شده )  

متغیر 
 مالک

 t آماره (β) ضریب بتا بینمتغیر پیش
 داریسطح معنی

(p) 

تعهد 
 سازمانی

 662/6 121/2 121/6 اجتماعی امنیت

ینی باز قابلیت پیش اجتماعی امنیت مولفهدهند که (، نشان میβ) ، ضرایب رگرسیونی بتاباالبراساس اطالعات جدول 
 است. برخوردار  p<62/6تعهد سازمانی در سطح 

  گیرینتیجه -6

 آباد رابطه وجود دارد.کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرمبین امنیت اجتماعی و تعهد سازمانی 

 p<61/6درصد،  55ها )ضریب همبستگی پیرسون(، مشخص شد که با اطمینان نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

 ( بین امنیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورشr=112/6داری )همبستگی مثبت و معنی
توان نتیجه گرفت هر چه کارمندان از امنیت اجتماعی باالتری برخوردار باشند، آباد وجود دارد. و میشهرستان خرم

( مشخص شد که احساس امنیت شغلی با تعهد 1314در پژوهش مدنی و زاهدی، ). شودتعهد سازمانی آنان بیشتر می

(، بک و ویلسون 1553تیجه با نتایج مطالعاتی شور و وین )( دارد و این ن p<62/6سازمانی رابطه مثبت و معناداری )
 (. 1314( مشابه بوده است )به نقل از مدنی و زاهدی، 1311( و برهانی )1551(، هاوکینز)1551(، الماسترو)1551)

ای مثبت و معنادار بین امنیت اجتماعی و تعهد ( رابطهp<62/6و  β= 121/6چنین براساس ضریب رگرسیون بتا)هم
ازمانی وجود دارد و امنیت اجتماعی از قابلیت پیش بینی تعهد سازمانی برخوردار است و که این نتیجه با یافته های س

 خوانی دارد.فوق هم

باد آنتایج تحقیق نشان داد که بین امنیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرم -
 دارد. رابطه مثبت و معناداری وجود

 پیشنهادات تحقیق:

توانند برای باال بردن سطح تعهد در بین کارمندان، فضای سازمان را یک فضای همکاری و رقابت مدیران می -الف
 در قالب قوانین و مقررات تبدیل نمایند.

راهه یای تدوین شوند که سازمان در جهت دسترسی به اهداف گام بردارد و از بهای سازمانی به گونهسیاست -ب
 رفتن پرهیز نماید.

 پذیری نباشد.گری و سلطهفضای سازمان در جهت سلطه -ج
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 بخشی گام بردارند نه در جهت نفی همدیگر.بخشی و بروناعضای سازمان در جهت تعامالت درون -د

اران خود مکها باید فضایی امن را ایجاد کنند و به افرادی که برای پیشرفت خود به دنبال نفی همدیران سازمان -ه
 هستند، بها ندهند و همیشه عدالت را در بین کارمندان رعایت کنند.
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