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 چکیده

 ذاری(گثیرأت و استقالل شایستگی، ،دار بودنمعنی)های آن لفهؤو م ارتباط بین توانمندسازیهدف پژوهش حاضر، بررسی  هدف:

 . بود های کرمانشاه و ایالمکارکنان ادارات تربیت بدنی استانامنیت شغلی در بین  با

 جامعه آماری، د.گیرمی قرار کاربردی هایپژوهش زمره درکه  ی استهمبستگ نوع ازو  پژوهش، توصیفی روش شناسی:روش

. نمونه بودندنفر  951(، 29-29که در سال ) استان کرمانشاه و ایالم بودهای شهرستان ورزش و جوانانکلیه کارکنان ادارات 

 وریآمنظور جمعتصادفی ساده انتخاب شدند. به گیرینمونه نفر بود که با استفاده از روش 911توجه به جدول مورگان  آماری با

 استفاده همکارانسورک و  و اسپریتزر و همکاران هاینامهپرسش از ترتیبهای مربوط به توانمندسازی و امنیت شغلی، به داده

 . ندتگرف قرار تحلیل و تجزیه مورد رگرسیون همبستگی پیرسون و هایآزمونبا  شده آوریگرد هایداده .شد

ــه ــا:یافت  وجااود داریو معناای مثباات رابطااه توانمندسااازی و امنیاات شااغلی بااین داد نشااان تحقیاا  نتااای  ه

 و اساااااتقالل )یاااااودتعیینی( شایساااااتگی، ،دار باااااودنمعنااااایاحساااااا  باااااین  (.r=617/1 و p=119/1) دارد

 رگرساایون تحلیاال نتیجااه همچنااینبااا امنیاات شااغلی رابطااه مسااتقیر و معناااداری وجااود دارد.  گااذاریثیرأت

هااای توانمندسااازی قاباال تبیااین هلفااؤم وساایلهه باا امنیاات شااغلی تغییاارات از درصااد 51باایش از  کااه داد نشااان

 است. یبینو پیش

 در کارکنان هایتواناییگذاری و توجه به بحث توانمندسازی کارکنان، توانند با سرمایهمی جوانانورزش و : ادارات گیرینتیجه

 توجه که داد نشان این تحقی  همچنین، نتای  .را ارتقا بخشند سازمان امنیت شغلی یود در ارتقای برای محوله وظایف انجام

امنیت  برای بهبود ،سازمان نتای  و پیامدها بر گذاریثیرأت و )یودتعیینی(استقالل  شایستگی، ،دار بودنمعنیاحسا  اد ابعبه 

 .است ضروری امری شغلی در کارکنان

 .ورزش و جوانانتوانمندسازی، امنیت شغلی، اداره  های کلیدی:واژه

 E - mail: keivanshabani@gmail.com    61981938190 *نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه

ست سایته رییتغ به ملزم را هاسازمان و داده شیافزا را ارتباطات سرعت ،یفناور در رییتغ س با .(9119، 9)باگمن ا  یبرر

 با یود تطاب  عدم به علت هاسازمان نیا کاه ریابییدرم گذشته، یهادهه در بزرگ یهاسازمان آمدن وجود به روند یخیتار

سورهایهمانند دا ،یجهان و یاجتماع تحوالت روند ست از را طیمح با یری  پذیتطب که یینا  شدند، فنا به محکوم و داده د

ضور  الزم ییکارا گرید صة رقابت دربرای ح  الزم انعطاف و توان ،یسنت یسایتارها با بزرگ یهاسازمان رایز ندارند، را عر

 رییتغ ناچارند یود، یبقا یبرا و ندارند را آن یهایدگیچیپ و شاادن یجهان از یناشاا یرامونیرات پییتغ با ییهمسااو یبرا

در (. 9819 یلیلی عراقی،آوردند ) دستبه را یجهان تحوالت با مقابله توان تا کنند مجهز ییابزارها به را ا یودی دهند سایتار

سازمان سیاری از  شخیص داده و تالش کرده 9سازیهای توانمندها راه حل را اجرای برنامهاین میان، ب این برنامه، رای اند با اجت

صالح متغی  ، بر موانع درونی و بیرونی غلبه کنند و زمینه الزمآسازی گیری از توانمندثر بر احسا  افراد، با بهرهؤرهای مضمن ا

 یبرا شانکارکنان همة که اندموف  ییهاسازمان حاضر، عصر در(. 9815وجود آورند )زارع، به برای پرورش کارکنان توانمند را

است )دستگردی و همکاران،  یآموزش روند نیا یبرا مناسب، طیشرا آوردن فراهر ر،یمد فهیوظ و بکوشند یود یتوانمند بهبود

9812.)   

ها قرار گرفته و محققان همواره اندرکاران امور ساااازمانمورد توجه همه دسااات مفهوم توانمندساااازیهای اییر در ساااال

 -9دو تعریف کلی از توانمندسااازی وجود دارد:  اند.هکار گرفتو یصااوصاای به های عمومیتوانمندسااازی کارکنان را در بخش

معنا با مشارکت کارکنان در محل توانمندسازی به مفهوم تسهیر قدرت: در این تعریف نظریه پردازان مفهوم توانمندسازی را هر

توانمندسااازی ممکن اساات به عنوان اعطای قدرت کنند که (. این نظریه پردازان بحث می9221، 8الور) اندنظر قرار دادهکار مد

عنوان مفهوم انگیزشی و سازی بهتوانمند -9تعریف شود.  ،(1891و همکاران،  1و تفویض ایتیار )پیرز سازمانی بیشتر به کارکنان

 شانمحیط کاریهای کارکنان بر شود که بر ادراکای انگیزشی تعریف میعنوان سازهو شنایتی: در این تعریف توانمندسازی به

متغیر  1محوری آن را  ند که هسااتةاهتوانمندسااازی ارا ه داد ای ازتئوری شاانایتی پیچیده 5مبتنی اساات. توما  و ولتهو 

توانمندسااازی  متغیر شاانایتی که تعیین کننده 1. این دهدشااکل می ،کنندشاانایتی که انگیزش درونی کارکنان را تعیین می

، 91راندولف) 2بودن داراحسا  معنی و 1، احسا  شایستگی6نتخاب، احسا  داشتن ح  ا7بودنثر ؤاحسا  م ،است عبارتند از

9225.) 

 چرا شود،مى یتلق تیارکان موفق از ،یکی سازمان و کارکنان نیب مدت بلند ةرابط روشیپ یهاسازمان از یاریبس در امروزه

 افراد مهارت و دانش یارتقا و یآموزش یگذارهیصورت سرما در که سازدمى مطمئن به سو كی از را سازمان اىرابطه نیچن که

سال تواندمى  و یود یازهاین نیمأت و یشغل تیامن مورد در کارکنان گرید یسو از و شود مندبهره از بازده آن یآت یهادر 

 در آنها سازىمندتوان  یطر از را کارکنان یشغل تیامن تالشند در هاسازمان لذا کنند.مى حاصل نانیاطم آینده در شانیانواده

                                                           
1 - Baguhman  

2 - Empowerment  

3 - Lawer   

5 - Pearce  

6 - Thomas and velthoase 
7 - Influence  

8 - Independence  

9 - Competence  

10 - Significant 

11 - Randolph  
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 بازده حداکثر به دنیرس یبرا امکانات از استفاده و ینوآور و تیبروز یالق هاىنهیزم ،آن دنبال به و ندینما نیمأت مختلف ابعاد

  (.9221، 9د )هاردیسازن فراهر را

مین آن امکان أشاارایط معمولی بدون تای کارکنان معرفی شااده اساات که در عنوان یکی از نیازهای پایهبه 9امنیت شااغلی

ای از احسااساات و ادراکات مربوط به رسایدن به ساطوح باالتر نیازهای انساانی امکان پذیر نخواهد بود. امنیت شاغلی مجموعه

ست )اعرابی شغل ا سا  یا ادراک عوامل تهدید کننده در آن  سب و اطمینان از تداوم آن در آینده و نیز اح شغلی منا شتن    ،دا

اایی امرار (. 9861 اصول اطمینان از توان اخص دارد و ح اه ش اظ آن چیزی است ک اوانایی در حف الزم ت احسا  امنیت مست

اگر امنیت شغلی، ح  تداوم شغل است که معموال9869ًمعاش در آینده است )سرمد،  اارت دی اه عب اان بازنشستگی  (. ب اا زم ت

اه می اارکنان در آادام اه ک اابد و حدودی است ک اطه اطمینان حاصل پیدا میی اه شغلن حی شان را از دست نخواهند کنند ک

 (. 9866داد )یالقی سروش، 

ای ذهنی است؛ یعنی احسا  و ادارک فرد است که امنیت شغلی را بر اسا  تعاریف یااد شده، احسا  امنیت شغلی پدیده

ارد احسا  یطر کاند کنندهزند. گاهی ممکن است در محیط کاری، عوامل تهدیدبرای او رقر می اا ف ای وجود نداشته باشد، ام

(. نتیجه تحقیقات نشااااان 6911، 8مهر و پاکای وجود داشته باااااشد، ولی فاااارد احسا  یطر نکند )کنندهیا عوامل تهدید

 را از دست کنند کاه شغل یاودو باه عبارتی احسا  می کنندمی بینیدهاد کسانی که از دست دادن شغل یاود را پایشمی

، 1قارار دارند )سای زومس دهند، تحات فشار روانی بیشتریشغل یود را از دست می یواهند داد، در مقایسه با زمانی کاه واقعاً

9117.) 

اشد و با برها رضایت شغلی است که یکی از عوامل اصلی امنیت میگوناگونی دارد، از جمله این متغیرهای امنیت شغلی متغی

شغلی  ایرابطهتوانمندسازی  ضایت  ست شده فیتعر بخش لذت یجانیه حالت عنوانبهنزدیك دارد. ر  واکنش ،یابیارز از که ا

 یودعدی هستند که چند بُ مفاهیمی (. امنیت و رضایت شغلی9112، 5)بلوچ شودیم یناش شغل به نسبت فرد نگرش و یعاطف

، 7)پارک و کیر شوندمیهای ارتقا، امنیت شغلی و اهمیت چالش شغل عد مجزا مانند رضایت از دستمزد، فرصتشامل چندین بُ

9199.)   

سپر    سا  و بودن مهر یباال سطوح که افتیدر( 9225) 6 تزریا سبت افراد در عالقه جادیا  یطر از ،یستگیشا اح  به ن

ضا شیموجب افزا، شانفیوظا ست کرده بینیپیش هرزبرگ گونه کههمان نیهمچن .شد یواهد یشغل تیر  انتخاب ح  ،ا

 زین بودن مؤثر احسا  .باشد داشته یپ در را یشغل امنیت شیافزا تواندیم زاننده،یانگ عامل كی عنوانبه (یشغل یعمل ی)آزاد

سا  با معکو  یارتباط که ساب عجز اح ضا شیافزا به دارد، یاکت سا  رایز شد، یواهد منجر یشغل تیر  جادیا با عجز اح

 شیافزا گر،ید یسو از. انجامدیم یشغل تیرضا به زش،یانگ جادیا و زشیانگ کاهش ها،فرصت ییشناسا یبرا افراد در یدلسرد

ضا شغلی به ،یشغل تیر ضا شیافزا که آنجا از و شد یواهد منجر افراد در تریقو امنیت  ستق ارتباط در یشغل تیر  با ریم

اساااپریتزر و  همچنین .نجامدایب ییجابه جا کاهش به ،یتوانمندسااااز رودیم انتظار اسااات، کارکنان ییجابه جا کاهش

شیغ یکارها که افتندیدر  یود پژوهش در ، (9226)همکاران ستر  دار،یمعن یهایژگیو فاقد کنوایتِی و یرچال ستند زاا  .ه

 یپ در را یشغل  استر کاهش شودیم ینیبشیپ دارد، قرار یتوانمندساز یهابرنامه رأ  در ،یشغل یسازیغن که ییآنجا از

                                                           
1 - Hardy  

2 - job Security  

3 - Mohr and Puck 
4 - Sy thoms  

5 - Baloch  

6 - Park and Kim  

7 - Spreitzer 
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د دهد و در نتیجه امنیت شغلی را باال می بریم کاهش را استر  باال، نفس تیکفا کردند عنوان یود بحث در آنها .باشد داشته

  (.9819)یلیلی عراقی، 

د توانمندسااازی و اتحت عنوان بررساای رابطه بین ابع 9816ای که مجیدی، قهرمانی و محمودآبادی در سااال در مطالعه   

شگاه علوم انتظامی انجام دادند شغلی کارکنان دان ست یافتن، امنیت  سازی و امهکه ب دبه این نتای  د نیت طور کلی بین توانمند

شگاه علوم انتظامی رابطه معنی ودن، ثر بؤداری وجود دارد. همچنین بین ابعاد توانمندسازی یعنی؛ احسا  مشغلی کارکنان دان

ستگی،  شای ستقاللاحسا   شگاه علوم انتظامی رابطه معناداری  احسا  ا شغلی کارکنان دان و احسا  معنادار بودن با امنیت 

 .وجود دارد

بر روی  میزان رابطه بین توانمندسازی، تعهد سازمانی و تعهد شغلیپژوهشی تحت عنوان  ،(9812)سید عامری و اسمعیلی 

تعهد  اب که بین توانمندسااازی کارکنانپژوهش نشااان داد  این کارکنان اداره کل تربیت بدنی اسااتان تهران انجام دادند، نتای 

داری وجود دارد، همچنین بین تعهد ساااازمانی و تعهد شاااغلی کارکنان رابطه ساااازمانی و تعهد شاااغلی رابطه مثبت و معنی

ست کهمعنی شغلی کارکنان سازمانی و تعهد  برای افزایش تعهد مدیران داری وجود دارد. نتای  این پژوهش مبین این مطلب ا

 های توانمندسازی استفاده کنند. باشند، باید از تکنیكکه از متغیرهای اصلی امنیت شغلی می

سدیلو  ،به نقل از فری) 9فترمن سال  8( و نیز دوتینگ9115، 9ویتوکی و  سی  9118و همکاران در  در تحقیقات یود به برر

ه به این نتیجه رسیدند کآنها  های رفتاری و احساسی کارکنان پردایتند.شنایتی توانمندسازی و پاسخارتباط میان عوامل روان

سااازمانی ارتباط  های رفتاری و احساااساای کارکنان با رضااایت شااغلی و تعهدشاانایتی توانمندسااازی و پاسااخبین عوامل روان

 . اردد دداری وجوشنایتی و عملکرد کارکنان ارتباط معنیداری وجود دارد. همچنین بین توانمندسازی روانمعنی

صل هاینهاد ،ورزش و جوانانادارات  ش یهاتیفعال یتمام بر اثرگذار و یا شور یورز ستند ک شمگ نقش که ه  در یریچ

ستا در نهادها گرید همانند و دندار کشور یسرافراز دار ویپا توسعة سالمت، و ورزش سطح یارتقا ست یرا  اهداف به یابید

سازمان و دگرگونی غییرت ازمندین یود، یسازمان شندمی در  شفا ی،  با ها و تحقیقات انجام پژوهش  ینتا با توجه به(. 9811)

شغلییزم در یاندک قاتیتحق کرد اذعان توانیشده م سازی  با آن تعامل و نه امنیت  شده وتوانمند  هنوز مقوله نیا انجام 

 .است نکرده باز را یود یجا یتجرب و یعلم صورتبه ورزش، یمتول یهاسازمان در ژهیوبه کشور یورزش تیریمد درعرصة

سا  نیهم بر شف و طیمح نامطمئن و دهیچیپ ع،یسر روزافزون، راتییتغ با یسازگار منظور به ا صت ک  در بالقوه یهافر

صة شف توان با توانمند و نوآور یالق، یکارکنان به ورزش، عر صت آموزش و ک ست ازین دیجد یهافر شرا ا  و یاص طیکه 

رسیدن  در یان کنندهییتع نقش آنان، توانمند بودن و سازمان کارکنان .دنطلبیم را همراه با امنیت و رضایت شغلی یمتفاوت

سازمانی شد و جذب یبرا الزم یهایژگیو شنایت رونیا از؛ دارند به اهداف  سئله کارکنان، نیا ر سی برای هرم سا  ای ا

سوب سازمان سا   موارد دیگری چون و نیز، الذکری فوقهاضرورت به باتوجه شود.یم مح شغلی، بیاح ضایتی  ثباتی نار

در پی سنجش رابطه بین توانمندسازی با   یتحق نیا ،امنیت شغلیشغلی، تر  از بیکاری و وجود عوامل منفی در بریورد با 

 باشد.کرمانشاه و ایالم می هایاستان ورزش و جوانانامنیت شغلی در بین کارکنان ادارات 

 شناسیروش

ضر،  یتحق ستگااااا  نوع تحلیلی از حا صورت و بوده یهمب ست. شده اجرا میدانی به  سا  یرهایمتغ  ،یتحق نیا در ا  اح

شغلی، و نیبشیپ هایریمتغ ،ینیییودتع و یستگیشا احسا  رگذاری،یتأث احسا  ،یداریمعن ست مالک ریمتغ امنیت  با . ا

                                                           
1 - Fterman  

2 - Fry, Vitucci and Cedillo 

3 - Dewettinck 
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ورد م (از جمله کرمانشاه و ایالم)استان غربی کشور  دواین تحقی  در  ،یندر دستر  محققهای توجه به حوزه پژوهشی و نمونه

سی قرار گرفت.  ستان ورزش و جوانانادارات  کارکنان از   عبارتندیتحق یآمار جامعةبرر شاه و ایالم  هایا سا  کرمان که بر ا

ستعالم و برآورد به عمل آمده  شند.مینفر  951در مجموع ا  برابر با مورگان یریگنمونه فرمول از یریگبهره با پژوهش نمونة با

شد که می 911 ستفاده از نمونهبا صادف یریگبا ا  یآورجمع یهاداده لیتحل و هیتجز یبرا .است شده انتخاب اییوشه اااایت

یدمت و  سنوات الت،یتحص زانیم ت،یجنس شامل  یتحق یشنایتتیجمع یرهایمتغ یبررس یبرا یفیتوص آمار از ابتدا شده،

از آزمون همبسااتگی  برای تعین همبسااتگی میان متغیرهای تحقی  ،هاپس از نرمال بودن داده .شااد اسااتفادهمیانگین ساانی 

  .شد استفاده گام به گام ونیرگرس لیتحل از ،مالک ریمتغ بر نیبشیپ ریمتغ ریتأث سهر کردن مشخص به منظور پیرسون و

 ابزار پژوهش

 نامه امنیت شااغلی اسااتفاده شااد.و پرسااش تزریاسااپر یتوانمندساااز اسااتاندارد نامةپرسااش از اطالعات، یآورجمع منظور به

 1تشکیل شده است که دارای  گویه 99نامه از سایته شد. پرسش (9225)توسط اسپریتزر و همکاران  یتوانمندسازنامه پرسش

ستگی ،دار بودنمعنی زیر مقیا  شای سا   ستقالل )یود  ،اح شدمی گذاریثیرأت و تعیینی(ا س .با سؤنمره گذاری  ا  االت بر ا

ست که فرد از )گزینه 6طیف لیکرت  شده ا سیار مخالفر تا )9ای تنظیر  ساز6( ب سیار موافقر ادراک یود را از توانمند شان( ب  ی

های گوناگون اعر از در زمینه در ایران و به زبان فارسااای مطالعه تحقیقی مختلف 51. این ابزار در بیش از کندمشاااخص می

های مجدد مورد ارزیابی قرار گرفته اساات و قابلیت اسااتفاده شااده اساات. اعتبار ابزار در آزمون ارگریسااازمانی، پرسااتاری و ک

های یرغآلفای کرونباخ برای مت با استفاده از ی درونییپایا عنوان مثال،به برای استفاده گزارش شده است. (11/1ی )اطمینان باالی

ست: ،(9821فراهانی و همکاران ) در مطالعةاین ابزار  شده ا صورت گزارش  ستگی(،  79/1دار بودن(، )معنی 72/1 بدین  شای (

. همچنین در این پژوهش ضریب پایایی درونی 11/1ری( و برای حالت کلی توانمندسازی ثیرگذاأت) 68/1)یودمختاری( و  79/1

شغلی توسط پرسش گزارش گردید. 11/1آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه نیز  سال  9و هلگرن سورکنامه امنیت   9119در 

شد.  ست سئوال 6از  نامهپرسش اینسایته  شده ا شکیل  شافی، پس از تجزیه و تحلیل (9119) لگرنو ه سورک .ت  عاملی اکت

شان ستفاده  (9112)9جوننامه  توسط این پرسش .وجود دارد مورد 6ند که اعتبار همگرا بین این داد ن ساله دکتری مورد ا در ر

شی بود. برای تعیین روایی قرار گرفت.  ضایت بخ در این پژوهش روایی و پایایی آزمون دارای قابلیت اطمینان و ثبات دایلی و ر

سش صیاولیه پر ص ستفاده گردید. در یك مطالعه  91 نامه، از اظهار نظر تخ شگاه رازی ا شکده تربیت بدنی دان ساتید دان نفر از ا

مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از آلفای کرونباخ، میزان  ورزش و جواناننفر از کارکنان ادارات  81نامه روی راهنما، پرسش

 گزارش گردید. 62/1ثبات درونی )اعتبار( پرسشنامه 

 هایافته

صات جمعیت شخ شان میم سخ 67دهد که شنایتی نمونه آماری ن صد از پا صد زن بوده 91دهندگان مرد و در اند. میانگین در

شرکت ستاندارد  11/81کنندگان در این پژوهش سنی  سمی  76/1و انحراف ا صیالت ر ست. از نظر تح صد از  1/91بوده ا در

 مدرک تحصیلیدرصد دارای  1/51فوق دیپلر،  مدرک تحصیلیدرصد  91دهندگان دارای تحصیالت دیپلر و زیر دیپلر، پاسخ

درصد کارکنان دارای سابقه زیر  2/91حدود بودند. از نظر سابقه کار،  فوق لیسانس دارای مدرک تحصیلیدرصد  6/1و  لیسانس

 19سال و  95تا  91بین درصد  6/91 ند.سال داشت 91تا  5ای بین دهندگان سابقهدرصد پاسخ 1/96. در حدود بودندسال  5

 د.اشتنسال سابقه یدمت د 95دهندگان باالتر از درصد از پاسخ

                                                           
1 - Sverke and Hellgren 

2 - Jeon 
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 و ثیرگذاریأت ،داریمعنی ،دهد که بین استقاللنتای  همبستگی پیرسون نشان می است، آمده 9طور که در جدول شماره همان

  .جود داردرابطه معناداری وامنیت شغلی  بین توانمندسازی با ،در کل با امنیت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.شایستگی 

 ضریب همبستگی بین توانمندسازی و امنیت شغلی -9جدول

 

 

 

 

 

 

دست به 767/1ضریب همبستگی بین متغیرهای توانمندسازی درکل نمونه برابر  ،دهدنشان می 9همانطور که نتای  جدول 

ست آمده ستقالل، معنی .ا ستگی بین ا شغلی به ترتیب برابر با ضریب همب ستگی و تأثیرگذاری با امنیت  شای ، 775/1داری، 

ست آمد. 712/1و  811/1، 581/1 سیون در جدول  معادله نتیجه تحلیلهمچنین  به د شان می 9رگر ضریب متغیر دهد که ن

ست. بدین معنا که حدود  121/1بین پیش صد از واریانس متغیر  51ا شغلی( بینپیشدر سیله  ،)امنیت  این  مالکمتغیر به و

  شود.بینی میهش )توانمندسازی( پیشپژو 

 تحلیل رگرسیون بین متغیرهای توانمندسازی و امنیت شغلی -9جدول 

 

 گیریو نتیجه بحث

شابه قاتیتحق با آنها سةیمقا زین و  یتحق نیا از حاصل یهاافتهی و  ینتا بخش، نیا در  نیا  ینتا از یکی .شودیم یبررس م

های ایالم و کرمانشاه ارتباط استان ورزش و جوانان تاادار در امنیت شغلی و بودن داریمعن احسا  نیب که است نیا  ،یتحق

، نوروزی (9812(، سااایدعامری و اسااامعیلی )9816قات مجیدی و همکاران )یتحق  ینتا با افتهی نیاداری وجود دارد. معنی

 نی( همخوانی دارد. ا9115( و فترمن )9118)و همکاران  9دوتینگ (،9226(، اساااپریتزر و همکاران)9815(، فالحتی )9811)

 امنیت شغلی یارتقا یبرا ،کارکنان یذهن یاستانداردها گرفتن و در نظر بودن داریمعن لفهؤم به توجه که دهدیم نشان افتهی

                                                           
1 - Dewettinck  

 امنیت شغلی  متغیرها

 همبستگی توانمندسازی کلی

 سطح معناداری

767/1 

119/1 

 همبستگی استقالل   

 سطح معناداری

775/1 

119/1 

 همبستگی داریمعنی

 سطح معناداری

581/1 

119/1 

 همبستگی شایستگی

 سطح معناداری

811/1 

118/1 

 همبستگی تأثیرگذاری

 داریسطح معنا

712/1 

119/1 

 R R2 متغیر مالک
 سطح 

 معناداری
F متغیرهای پیش بین B β t 

سطح 

 معناداری

617/1 امنیت شغلی  121/1  119/1  59/95  

91/92 عدد ثابت   156/6  911/1  

115/1 استقالل  959/1  991/8  119/1  

-951/1 شایستگی  917/1  997/9-  118/1  

811/1 داریمعنی  928/1  572/9  119/1  

899/1 تاثیرگذاری  981/1  162/9  119/1  
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ست. یضرور ،آنان س یبدن تیترب کارکنان یطةکاریح که آنجا از ا سترده اریب ست گ شیوههب توانند بایم آنها و ا های کارگیری 

سازی مختلف ستا در را یادیز یراهکارها ،یود کارکنان توانمند شد یرا س یکی یطرف از و کنند ارا ه ورزش ر ستیاز   یهاا

سازی، ایجاد امنیت کاری و ،ورزش و جوانان تاادار ستفاده پرورش توانمند ست ورزش شبردیپ در دیجد و نو یهادهیا از ا  ؛ا

ستفاده که انددهیرس جهینت نیا به ورزش و جوانان تاادار ستقبال مورد چندان یسنت یراهکارها از ا شر ا شکاران دیجد ق  ورز

 ییبسزا ریتأث ،رانیمد توسط از کارکنان تیحما که گفت توانیم داد. پس رییتغ یایالقانه به طور را آن دیبا و ردیگیقرار نم

 شود.ها میبین آن افزایش امنیت شغلی جه باعثینت در و دارد کارکنان نیا بودن داریمعن احسا  شیافزا در

 ورزش و جوانان ادارات کارکنان در امنیت شااغلی و (ی)یودکارآمد یسااتگیشااا احسااا  رابطة  ،یتحق گرید بخش در

ستان شاها سی قرار گرفت های ایالم و کرمان شغلی را رابطنتیجه تحقی   که مورد برر ستگی و امنیت  شای سا    دییتأه بین اح

 ،(9111) همکاران و 9دنیلو  (9815فالحتی ) (،9811)ینوروز(، 9816مجیدی و همکاران )  یتحق  ینتا با افتهی نی. اکرد

تا با ودارد  یهمخوان هانی و همکاران ) قاتیتحق  ین نگ و همکاران ( و 9821فرا لت .ندارد یهمخوان (،9118)دوتی  این ع

های هلفؤدوی این تحقیقات بر م ، ناشااای از تمرکز هربررسااای مورد آماری جامعه در احتمالی تفاوتعالوه بر  تواندمغایرت می

 یهاییتوانا و تبحر گرفتن درنظر و یسااتگیشااا بعد به توجه که دهدیم نشااان افتهی نیاروانشاانایتی توانمندسااازی باشااد. 

با توجه به باال بودن امتیازات مربوط  .است یضرور سازمان، امنیت شغلی یود در یارتقا یبرا محوله فیوظا انجام در کارکنان

 آنها، به اریایت ضیتفو کارگیری مواردی چونهرسااد بکنندگان تحقی ، بنظر میبین شاارکت به احسااا  شااایسااتگی در

شاوره ش یهام شو نو، یهاطرح و یالقانه یهادهیا از تیحما ،یورز  کارگاه و ناریسم کال ، یبرگزار و پاداش پردایت و  یت

 .کند کمك کارکنان در امنیت شغلی بیشتر جادیا به تواندیم یآموزش

سا  نیب داریمعن ارتباط وجود  ،یتحق نیا دیگر نتای  از شغلی و کارکنان ثر بودن(ؤرگذاری )میتأث اح ت اادار در امنیت 

ستان ورزش و جوانان شاههای ا ست ایالم و کرمان سا  کارکنان هرچه یعنی .ا  رییود تأث یکار طیمح و امدهایپ بر کنند اح

(، ساایدعامری و 9816همکاران )مجیدی و  قاتیتحق  ینتا با افتهی نیا ابد.ییم بهبود ها در سااازمانامنیت کاری آن دارند،

 (9115) همکاران و 8الکس چینگر و (9115) همکاران و 9آمابل (،9815) ی(، فالحت9811) ینوروز، (9812اسااامعیلی )

  ینتا و امدهایپ بر افراد یرگذاریتأث زانیم گرفتن در نظرو  بعد به این توجه که دهدیم افته نشاااانی نیدارد. ا یهمخوان

 .است یضرور کارکنانامنیت شغلی در  بهبود یبرا ،سازمان

ستقالل(، ینیییودتع احسا  رابطة ، یتحق نیا از یگرید بخش در  ورزش و جوانان ادارات در امنیت شغلی و کارکنان )ا

ستان شاها س های ایالم و کرمان امنیت  و ینیییودتع ن احسا یب داریمعن و مثبت رابطة دیمؤ به دست آمده جةیشد. نت یبرر

ست. شغلی سا  نیبرا ا ستقالل ،ورزش و جوانان تاادار کارکنان هرچه ا صم در عمل یآزاد و ا  کار به مربوط یهایریر گیت

 (،9811) ینوروز ،(9816مجیدی و همکاران ) یهاافتهی با جهینت نیا ابد.ییم شیافزا زین امنیت شغلی آنان باشند، داشته یود

 که دهدیم نشان افتهی نیا دارد. یهمخوان( 9226) همکاران تزرویاسپر و (9222) 1ساندبو (،9115)فترمن  (،9815) یفالحت

ستقالل گرفتن درنظر و ینییودتع بعد به توجه شغلی شبردیپ یبرا محوله فیوظا انجام در کارکنان عمل یآزاد و ا  و امنیت 

 .است یضرور کارکنان، بالفعل یروین از استفاده

 

                                                           
1 - Liden  

2 - Amabile  

3 - Laxchinger  

4 - Sundbo 
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 پژوهش های فرهنگی. دفتر ،تهران .امنیت شغلی کارکنان دولت .(9861) .اعرابی، سید محمد 

پایان نامه  (. بررساای ساایسااتماتیك نظام امنیت شااغلی کارکنان وزارت فرهنگ و آموزش عالی.9866) .یالقی سااروش، فریبا 

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

 .97-81، 986ر،یتدب ماهنامة. توسعه و تحول یبرا یضرورت ه،رندیادگی یهاسازمان(. 9819ر. )یمر ،یعراق یلییل 

ستگردی، کاظر  سدی، حسن ؛گودرزی، محمود ؛د ستگردی، مهدی ؛ا سمیه ؛د ستگردی،  ارتباط توانمندسازی با  (.9812. )و د

 .999-991، 6. مدیریت ورزشی، یادگیری سازمانی کارکنان سازمان تربیت بدنی ایران

شنایت عوامل نیب ارتباط (.9815ر. )قاس زارع،  ان یپا .کشور یبدن تیترب سازمان در یسازمان ینیکارآفر و یتوانمندساز یروان

 .تهران دانشگاه ،یورزش علوم و یبدن تیترب دانشکدة ارشد، یکارشناس نامه

   موسسه بانکداری ایران. ،تهرانرفتار سازمانی. (. 9869) .سرمد، غالمعلی 

ضا ؛سید عامری، میرحسین  سمعیلی، محمدر شغلی کارکنان اداره (. 9812) .و ا رابطه بین توانمندسازی، تعهدسازمانی و تعهد 

  .995 -911، 6مدیریت ورزشی، کل تربیت بدنی استان تهران. 

پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته مهندسی صنایع. دانشگاه  .ایرانهای یادگیرنده در موانع ایجاد سازمان(. 9811شفا ی، رضا. ) 

 تربیت مدر . 

ضلفراهانی،  سر ؛ابولف سرین ؛عجر، قا سارا ؛عزیزیان کهن، ن سراج،  سازی و (. ر9821) .و  شنایتی توانمند ابطه بین عوامل روان

 .19 -55، 1 ،. مدیریت ورزشیکارآفرینی سازمانی کارکنان ادراه تربیت بدنی استان یراسان رضوی
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was finding relationship between empowerment and job 

security in sport and youth office employees in Kermanshah and Ilam provinces. 

Methodology: The research population was all sport and youth office employees in 

Kermanshah and Ilam provinces that in the years (2013-2014), were 150 people. Statistical 

sample according to Morgan sampling method was 108 that selected by random. In order to 

collect the necessary information about empowerment and its components, we used two 

questionnaires made by Spreitzer et al and Sverke et al. Data collected from the tests were 

analyze by Pearson's correlation and regression. 

Results: The results showed that there is positive correlation between empowerment and job 

security (r =0.70, p =0.001). In addition, there is a direct significant relationship between the 

sense of significance, competence, independence (self-determination), and influence with job 

security. At last, regression analysis showed that more than 50 percent of the job security 

variations is predictable by components of empowerment. 

Conclusion: Physical education offices can increase their staffs’ ability to meet their job needs 

as well as job security by means of investing in their empowerment. The results of this research 

showed that the sense of significance, competence, independence (self-determination), and 

influencing on organizational outcomes are necessary to improve job security. 
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