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چکیده
هدف این پژوهش ،تبیین رابطهی امنیت شغلی و مزیتهای رقابتی با بهرهوری کارکنان زن
شاغل در شرکت هواپیمایی آسمان بوده است .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و
روش ،توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان زن شرکت
هواپیمایی آسمان در پایگاه شیراز که تعداد آنها  140نفر بوده ،میباشد .بر اساس جدول مورگان،
حﺠم نمونه برابر  168نفر تعیین و پرسﺸنامهها به روش نمونهگیری تصادفی ساده ،بین افراد جامعه
توزیﻊ شده است .ابزار گردآوری دادهها سه پرسشنامهی استاندارد بهرهوری هرسی و گلداسمیت،
امنیت شغلی نیسی و همکاران و مزیت رقابتی حاجیزاده مبارکی بوده است که روایی و پایایی آن
مورد تأیید قرار گرفته است .برای تﺠزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSاستفاده شد و از آزمون
کلموگروف -اسمیرنوف به منظور نرمالسازی دادهها ،و برای آمار استنباطی از ضریب همبستگی
پیرسون و رگرسیون استفاده شده است .نتایج پژوهش نﺸان داد که بین مزیتهای رقابتی و امنیت
شغلی با بهرهوری کارکنان ،رابطهای معنادار وجود دارد و متغیرهای امنیت شغلی و مزیت رقابتی
حدود  0/3درصد از کل تغییرات بهره وری کارکنان را توجیه میکنند.
کلمات کلﯿﺪي :بهرهوری کارکنان  ،امنیت شغلی ،مزیت رقابتی.

 1کارشناسی ارشد گروه مدیریت ،واحد مرودشت ،دانﺸگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران.
 2استادیار گروه مدیریت ،واحد شیراز ،دانﺸگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران.
* -نویسنده مسئولsoltani.hassan74@gnmail.com:
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پیشگفتار
امروزه در جوامﻊ بﺸری ،نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرایند ارائهی خدمات به عنوان مهم-
ترین عامل شناخته شده است؛ البته شکی نیست که عامل انسانی مهمترین بخش تحول و توسعه
جوامﻊ امروزی است .اما با نگاهی دقیقتر به مراحل تمدن بﺸری ،مﺸخص میشود که نقش نیروی
انسانی از نیروی کار ساده(قدرت بازو و کار مکانیکی) ،به سرمایهی انسانی(دانش و مهارت) که
مهمترین عامل ارائهی خدمات سازمانی به شمار میرود ،تکامل یافته است؛ چرا که اگر انسانها
نتوانند از ابزارها و تﺠهیزات پیﺸرفته و تکنولوژی استفادهی مطلوب نمایند ،عمالً پیﺸرفت تکنولوژی
فاقد کارآیی و اثربخﺸی الزم خواهد بود و این همان بهرهوری میباشد(.)Paydarfard, 2015
امروزه ،سازمانها با چالشهای مهمی نظیر تغییرات سریﻊ ،پویایی ،پیچیدگی و نسبتگریزی
مواجهند و دائم از محیط اطراف خود تأثیر میپذیرند .با درک این مهم که تغییر ،جزءالینفک
سازمانها شده است .قدرت سازگاری و انطباق با تحوالت اخیر در عرصههای مختلف اقتصادی،
اجتماعی و آموزشی افزایش مییابد .در جهان امروز توانمندی ،قدرت اقتصادی و رفاه هر کﺸوری
در گرو استفادهی بهینه از امکانات ،صنایﻊ و نیروی انسانی آن کﺸور است .در این راستا ،هرچه
نیروی کار شایستهتر و کارآمدتر باشد ،پیﺸرفت و توفیق آن کﺸور در عرصههای گوناگون اقتصادی
و اجتماعی بیﺸتر خواهد بود .نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات دربارهی نقش و اهمیت نیروی
انسانی در رشد و توسعهی سازمانها و بعضاً رشد جوامﻊ بﺸری بر این نکته تمرکز دارد که هیچ
جامعهای توسعه یافته نیست ،مگر اینکه به توسعهی منابﻊ انسانی خود پرداخته باشد .تالش برای
بهبود و استفادهی مؤثر و کارآمد از منابﻊ گوناگون چون نیروی کار ،سرمایه ،مواد ،انرژی و اطالعات،
هدف تمامی مدیران سازمانها و واحدهای تولید صنعتی و اقتصادی و مؤسسات خدماتی و آموزشی
است .تﺠهیزات و ابزار کار سالم ،فضای کار متعادل و از همه مهمتر ،نیروی انسانی واجد صالحیت
و شایسته از ضروریاتی است که برای نیل به رشد عملکرد مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار
گیرد(.)Abtahi & Montazeri, 2008
تمامی تالشهای بﺸر در سازمانها در نهایت ،برای رسیدن به یک عملکرد عالی است و در این
راه عوامل متفاوتی دخیل هستند که یکی از مهمترین آنها ،عامل انسانی است .توجه به کارکنان
بهعنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه و دارایی ،پدیدهای است که در دو دههی اخیر رشد فراوان
داشته است .این جنبش نیز مانند شماری دیگر از جنبشهای کارآمد مدیریت ،سودمندی و کاربری
باالیی دارد و هم اکنون در سراسر کﺸورهای صنعتی و پیﺸرفته جهان نفوذ کرده و مبانی و اصول
کار با کارکنان را دچار تحولی شگرف ساخته است(.)Arizisamani, 2009
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مهمترین و ارزشمندترین سرمایهی سازمان ،سرمایهی انسانی آن است و توجه به این سرمایهی
گرانبها بر روند شکست یا کامیابی سازمانها اثر دارد ،تالش برای توسعهی تعهد در کارکنان و امنیت
شغلی آنان امر مهمی است که مدیران باید به آن توجه داشته باشند .افراد متعهدتر ،به ارزشها و
اهداف سازمان پایبندترند و فعاالنهتر در سازمان نقشآفرینی خواهند کرد و کمتر به ترک سازمان و
یافتن فرصتهای شغلی جدید اقدام میکنند .از بعضی مناظر ،تعهد سازمانی را موجب پذیرش ارزش-
های سازمان و تمایل افراد به درگیری در سازمان تعریف میکنند و آن را با معیارهای انگیزه ،تمایل
به ادامهی فعالیت و پذیرش ارزشهای سازمان اندازهگیری میکنند ).(Porter et al, 1975
توانا شدن کارکنان یک سازمان ،بدینصورت تضمینکنندهی امنیت شغلی است که کارکنان
سازمان در بازار کار خارج از سازمان نیز به لحاظ توانمندیهای کسب شده میتوانند جذب شوند .در
سازمانهای عصر حاضر ،تنها رسمیشدن و استخدام ثابت ،تضمینکنندهی امنیت شغلی نیست ،بلکه
کارآیی ،تخصص و بالندگی ،تفکر خالق ،نوآوری و مؤلفههایی از این قبیل هستند که امنیت شغلی
کارکنان را ضمانت میکنند .منظور از امنیت شغلی این است که سازمان موجبات تواناسازی فرد را
فراهم کند(.)Ahmad et al, 2014
به طوری که از نظر تخصصی و توانمندی ،سازمان به فرد وابسته شود و در بیرون نیز به تخصص
و توانمندی فرد نیاز باشد .رضایت شغلی موجب میشود که بهرهوری فرد افزایش یابد ،فرد نسبت به
سازمان متعهد شود ،سالمت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود ،روحیهی فرد افزایش یابد ،از زندگی
راضی باشد و مهارتهای جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند .عدم رضایت شغلی ،کاهش روحیهی
کارکنان را به دنبال دارد که روحیهی پایین در کار بسیار نامطلوب است .مدیران وظیفه دارند که
عالئم روحیهی پایین و عدم رضایت شغلی را به صورت مستمر زیر نظر بگیرند و در اولین فرصت،
اقدامات الزم را انﺠام دهند ).(Taghizadeh et al, 2015
بهمنظور غلبه بر شرایط نامطمئن پیچیده و پویا ،تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد ،اعتماد
به نیروی انسانی است؛ از این رو داشتن نیروی انسانی توانا و کارآمد که مهمترین منبﻊ مزیت رقابتی
در سازمان میباشد ،منافﻊ زیادی برای سازمانها به دنبال خواهد داشت(.)Cording et al, 2014
مدیران و پژوهﺸگران منابﻊ انسانی بر این اعتقاد خود که کارکرد منابﻊ انسانی نقش مهمی در
عملکرد سازمان ایفا میکند ،پافﺸاری دارند .در واقﻊ بیﺸتر گزارشهای ساالنه شرکتها بر اینکه
کارکنان سازمان ،مهمترین دارایی آن هستند ،تصریح میکنند .با وجود این باورها و پندارهای
گسترده و اظهارنظرهای متواتر ،بسیاری از تصمیمات سازمانی از اولویت نسبتاً پایینی در هر دو
زمینهی منابﻊ انسانی سازمان و ادارهی نیروی انسانی حکایت میکند .به عنوان مثال ،زمانی که
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سازمانها به کاهش هزینه نیازمندند ،ابتدا امور مربوط به کارکنان یعنی مواردی چون آموزش،
دستمزدها و غیره را کاهش میدهند(.)Simon et al, 2015
اگر مدیران به طور آشکار از تعهدشان در قبال منابﻊ انسانی پﺸتیبانی کنند و کارکرد منابﻊ
انسانی مسئولیت بنیادی در مدیریت کردن این منبﻊ ارزشمند سازمان داشته باشد ،در این صورت
چرا بسیاری از تصمیمهای سازمانی ،این باور بیان شده در مورد کارکنان و یا احترام به کارکرد منابﻊ
انسانی را نﺸان نمی دهد؟ با در نظر گرفتن این واقعیت که تعداد کمی از مدیران منابﻊ انسانی
میتوانند با بیانی اقتصادی توضیح دهند که چگونه کارکنان سازمان میتوانند مزیت رقابتی پایدار
ایﺠاد کنند و کارکرد منابﻊ انسانی چه نقﺸی در این فرایند ایفا میکند ،بسیاری از مدیران منابﻊ
انسانی در هدایت فعالیتهای منابﻊ انسانی به سوی توسعه آن دسته از ویژگیهایی سازمان که
میتوانند منﺸأ مزیت رقابتی پایدار باشند ،ناموفق هستند(.)Ahmad et al, 2014
هر چند ویژگیهای ارزشمند و کمیاب منابﻊ انسانی میتوانند در کوتاه مدت سودی بیﺸتر از
حد معمول برای سازمان به ارمغان بیاورند ،اما اگر سایر سازمانها از این ویژگیها تقلید کنند ،با
گذشت زمان ،این ویژگیها چیزی بیﺸتر از برابری رقابتی فراهم نمیآورد .مدیر منابﻊ انسانی باید
بکوشد تا آن دسته از ویژگیهای منابﻊ انسانی سازمان را توسعه و پرورش دهد که به سادگی توسط
رقبا قابل تقلید نیستند .این نکته به تمرکز بر اهمیت پدیدههای به لحاظ اجتماعی پیچیدهای نظیر
فرهنگ یا تاریخچه منحصر به فرد سازمان در ایﺠاد مزیت رقابتی اشاره میکند .هر سازمان تﺠاری
یک تاریخچهی منحصر به فرد دارد که موقعیت کنونی را معین میسازد .این تاریخچه ،اغلب
شالودهای برای یک مزیت رقابتی فراهم میآورد که سایر سازمانها قادر به تقلید آن
نیستند)(Kuffman, 2015
در واقﻊ بهرهوری در کاربرد عامه و متخصصان معانی متفاوتی دارد .مثل تولید ،بازده بیﺸتر،
کاهش هزینهها ،انﺠام صحیح کار ،کار دقیقتر و بیﺸتر ،خودکار کردن عملیات برای دستیابی به
بازده بیﺸتر ،نسبت سادهی ستاده به داده و غیره که طیف وسیعی را در بر میگیرد .علت این امر
را میتوان در نگرشهای متفاوت افراد نسبت به بهرهوری جستﺠو کرد .بهرهوری در درجهی اول
یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است ،بهبود بخﺸد.
به عبارت دیگر ،بهرهوری استفادهی مؤثر و کارآمد از ورودیها یا منابﻊ برای تولید محصول یا ارائه
خروجیهاست .ورودیها(نهادهها) ،منابعی از قبیل مواد اولیه ،ابزارآالت و تﺠهیزات ،نیروی کار و
زمین و غیره هستند که برای خلق خروجی یا ستاده(محصوالت تولیدی ،خدمات ارائه شده) ،استفاده
میشوند .اندازهگیری بهرهوری برای هر سازمان ضروری است و این امر به حدی حائز اهمیت است
که میتوان با برقراری و اجرای یک سیستم اندازهگیری بهرهوری ،به نقاط قوت و ضعف یک سازمان
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پی برد .این مقوله در مباحث تئوریکی بسیار ساده است ،ولی در زمان اجرا و عملیاتی کردن،
آنچنانکه در تئوری سهل مینماید ،آسان نیست؛ چرا که تعریف دقیق شاخصها ،ایﺠاد مکانیزمی
جهت تولید دادهها و اطمینان از صحت دادههای تولید شده ،اندازهگیری صحیح شاخصها ،همه و
همه مواردی هستند که در عمل بسیار دشوار مینمایند .بنابراین باید در طراحی و اجرای سیستم
اندازهگیری بهرهوری به آنها توجه شود).(Arasteh, 2008
بنابراین بهرهوری یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر
موجود است ،بهبود بخﺸد .بهرهوری مبتنی بر این عقیده است که انسان میتواند کارها و وظایفش
را هر روز بهتر از دیروز به انﺠام برساند .مرکز بهرهوری ژاپن بهرهوری را اینگونه تعریف میکند:
هدف از بهبود بهرهوری به حداکثر رساندن استفاده از منابﻊ نیروی انسانی ،تسهیالت و غیره به طریق
علمی و با کاهش هزینههای تولید ،گسترش بازارها ،افزایش اشتغال ،کوشش برای افزایش
دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی ،آنگونه که به نفﻊ کارکنان ،مدیران و مصرفکنندگان
باشد .هیات ملی بهرهوری سنگاپور بهرهوری را اینچنین تعریف میکند :بهرهوری عبارت است از
یک نگرش فکری که برای رسیدن به بهبود تالش میکند و به آن دست مییابد و همچنین سیستمها
و مﺠموعهای از فعالیتها که آن نگرش را به عمل تبدیل میکند( Raziq and Maulabakhsh,
.)2015

برخی از تعاریف مزیت رقابتی که توسط صاحبنظران ارائه شده ،به شرح زیر ارائه میشود:
مزیت رقابتی ،تمایز در ویژگیها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را به ارائه خدمات بهتر از
رقبا(ارزش بهتر) ،به مﺸتریان قادر میسازد(.)Ram, 2014
ارزشهای قابل ارائهی شرکت به مﺸتریان ،مزیت رقابتی نامیده میشود ،به نحوی که این ارزش
ها از هزینههای مﺸتری باالتراست(.)Porter, 1985
مزیت رقابتی عبارت است از میزان افزونی جذابیت پیﺸنهادهای شرکت در مقایسه با دیگر رقبا
از نظر مﺸتریان(.)Lazaroiu, 2015
با توجه به تعاریف فوق ،مزیت رقابتی گویای این مطلب است که ،ارتباط بین ارزشهای مورد
نظر مﺸتری ،ارزشهای عرضه شده شرکت و ارزشهای عرضه شده توسط رقبای شرکت الزامات و
ابعاد مزیت رقابتی را تعیین میکند .چنانچه از دیدگاه مﺸتری مقایسه ارزشهای عرضه شده شرکت
با ارزشهای عرضه شدهی رقبا ،بیﺸتر به ارزشهای مورد نظر و انتظامات او سازگارتر و نزدیکتر
باشد .میتوان گفت که آن شرکت در یک یا چند شاخص نسبت به رقبای خود دارای مزیت رقابتی
است ،بهنحوی که این مزیت باعث میشود که شرکت در عرصهی بازار نسبت به رقبای خود در
نزدیکی به مﺸتری و تسخیر قلب وی برتری داشته باشد).(Mehri, 2005
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درخﺸنده و محمدخانی( ،)Derakhshandeh and Mohammadkhani, 2016در مقالهای به
بررسی « رابطهی بین امنیت شغلی با عملکرد کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی»
پرداختند .پژوهش حاضر با هدف سنﺠش میزان امنیت شغلی و بررسی رابطهی متقابل امنیت شغلی
با عملکرد کارکنان است .روش این پژوهش پیمایﺸی است و جامعه آماری تحقیق را کارکنان سازمان
تأمین اجتماعی استان مرکزی تﺸکیل میدهند که در سال  1895تعداد آنها  787نفر بوده است،
که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  180نفر از آنها به عنوان نمونه به روش تصادفی طبقهای -
نسبی انتخاب شدهاند .تﺠزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون
خطی تحلیل شده اند .نتایج تحقیق نﺸان داد که امنیت شغلی و عملکرد کارکنان در سطح مطلوبی
از پایایی برخوردارند .به طور کلی نتیﺠهگیری پژوهش این است برای این که عملکرد کارکنان
افزایش یابد ،میبایست مدیران بر امنیت شغلی کارکنان توجه نمایند.
بزی و محسنپور( ،)Bezi and Mohsen pour, 2013پژوهﺸی با موضوع« بررسی تأثیر انواع
استخدام بر بهرهوری نیروی کار شهرداریها (مطالعهی موردی شهرداری گرگان)» انﺠام دادند .در
این تحقیق به بررسی تأثیر انواع استخدام بر بهرهوری نیروی کار در شهرداری گرگان پرداخته شده
است .روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و با استفاده از ابزار پرسشنامه در بین نمونه
آماری 209نفر از کارکنان شهرداری گرگان(دارای 966نفر پرسنل) ،اطالعات الزم جمﻊآوری شده
است .قبل از اجرا ،روایی و پایایی ابزارهای پژوهش بررسی و اعتبار ابزارها محرز گردیده و برای تﺠزیه
و تحلیل دادهها ،از نرم افزار  SPSSاستفاده شده است .نتایج بهدست آمده از این پژوهش نﺸان
میدهد که بین استخدام و انواع آن(رسمی ،قراردادی و شرکتی) ،با بهرهوری نیروی کار در شهرداری
رابطهی معناداری وجود دارد .از آنجا که استخدام عاملی است انگیزشی و نه بهداشتی ،موجبات
امنیت شغلی ،کیفیت زندگی کاری ،انگیزه ،وجدان کاری و تعهد سازمانی را فراهم میسازد و با توجه
به نتایج تحقیق این عناصر بر بهرهوری تأثیرگذار میباشند.
آذری نﺠفآبادی ،زرینجوی الوار و مهاجر( ،)Azari najaf abadi et al, 2013مقالهای با موضوع«
بررسی عوامل موثر در بهرهوری کارکنان زن دانﺸگاه آزاداسالمی(مطالعه موردی آبادان ،خرمﺸهر،
ماهﺸهر)» ارائه دادند .هدف این مقاله ،بررسی اهمیت نیروی انسانی به عنوان منبﻊ استراتژیک برای
سازمانها و همچنین عواملی که منﺠر به افزایش بهرهوری نیروی انسانی میشود ،میباشد .جامعه
آماری این پژوهش ،کارکنان دانﺸگاههای(آبادان ،خرمﺸهر و ماهﺸهر) میباشد که با روش نمونهگیری
تصادفی  256نفر از آنها به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است که در نهایت میزان تأثیر انگیزش،
آموزش ،خالقیت ،تأثیر شیوهی رهبری وعوامل مادی بر بهرهوری کارکنان سنﺠیده شود که با توجه
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به نتایج بهدست آمده بین تمام متغیرهای ذکرشده با بهرهوری کارکنان زن رابطهی معناداری وجود
دارد.
آوان و طاهر) ،) Awan and Tahir, 2015تحقیقی با موضوع« تاثیر محیط کار بر بهرهوری
کارکنان :مطالعه موردی بانکها و شرکتهای بیمه در پاکستان» انﺠام دادند .نتایج پژوهش نﺸان
داد که عواملی همچون حمایت سرپرست ،ارتباط با همکاران ،آموزش و توسعه ،انگیزههای جذاب و
سریﻊ و برنامههای شناختی ،کیفیت کار مناسب در محل کار ،در ایﺠاد یک محیط کاری که تاثیر
مثبت بر سطح کارایی کارکنان دارد ،کمک میکند.
مختارینیا و همکاران) ،)Mokhtarinia et al,2017تحقیقی با موضوع« بررسی عوامل اثرگذار
تعهد سازمانی و رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان در یک سازمان » انﺠام دادند .این مقاله با بررسی
مبانی نظری به بررسی تاثیر تعهد سازمانی کارکنان بر عملکرد سازمان پرداخته و به این نتیﺠه دست
یافته است که تعهد سازمانی کارکنان میتواند احساس رضایت ،تعلق ،وابستگی و دلبستگی آنها به
سازمان ،عملکرد شغلی مطلوبتر ،کاهش خروج کارکنان از سازمان ،رفتار اجتماعی فعال ،عدم غیبت
از کار ،نوع دوستی و کمک به همکاران و کاهش استرس شغلی و نیز موفقیتهای مالی و افزایش
اثربخﺸی و بهرهوری سازمان را به همراه داشته باشد .نوع تحقیق کاربردی بوده و روش انﺠام آن
پیمایﺸی – توصیفی و مطالعات کتابخانهای است .بین تمام مولفههای تعهد سازمانی با رضایت شغلی
و عملکرد آنها رابطه معناداری وجود دارد .عالوه بر این ،انگیزش مدیریت و توانمندسازی کارکنان از
طریق رضایت شغلی بر عملکرد شغلی اثرگذار است.
طباطباییفر و همکاران) ،)Tabatabaeefar et al, 2017تحقیقی با عنوان«بررسی تاثیر مﺠازی
سازی ساختار سازمانی بر مدیریت دانش کارکنان بانک توسعه صادرات ایران» انﺠام دادند .براساس
خالئی که در خصوص مدلی که نحوه تاثیرگذاری درجه مﺠازی بودن سازمان بر عملکرد مدیریت
دانش نﺸان داده شود ،این تحقیق انﺠام گردید .جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان و مدیران
بخش فناوری اطالعات و روسا و معاونین شعب بانک توسعه صادرات ایران که با مفاهیم مدیریت
دانش و سازمان مﺠازی آشنا بودند ،تﺸکیل دادند و بهمنظور جمﻊآوری اطالعات از ابزار پرسﺸنامه
استفاده گردید .جهت تحلیل دادهها از  spssو آزمون مدلسازی معادالت ساختاری pls ،هوشمند
بهره گرفته شد .نتایج این تحقیق نﺸان داد که میزان درجهی مﺠازی شدن ساختار سازمانی بانک
توسعه صادرات ایران بر عملکرد مدیریت دانش تاثیر دارد .همچنین رابطهی سه مولفهی مﺠازی
بودن سازمان(تمرکز بر مزیتهای رقابتی ،اعتماد در شبکه و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات)
با عملکرد مدیریت دانش در این پژوهش تایید گرد
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کافمن ،)Kaufman,2015(1پژوهﺸی تحت عنوان«رقابت بازار ،مدیریت منابﻊ انسانی و عملکرد
شرکت :انتقاد و اصالح پارادایم متعارف» انﺠام داد .یک گزاره در ادبیات مدیریت منابﻊ انسانی این
است که برای زنده ماندن شرکتها ،تﺸدید رقابت ،باید با استفاده از روشهای کارآیی باال ،از سرمایه
انسانی بیﺸتر بهره ببرند .این پژوهش به شواهد تﺠربی گستردهای از تاثیر مثبت اچ .پی .وی .پی2
بر عملکرد و یک مدل نظری که شامل ایدههای استراتژی ،آر .بی .وی ،8رفتار ،سرمایه انسانی و
دیدگاههای توانایی سازمانی پرداخت .در این مقاله استدالل میشود که در بررسیهای عمیق ،هر دو
استدالل تﺠربی و نظری ،نقاط ضعف قابلتوجهی دارند که سبب کاهش رقابت بیﺸتر اچ .پی .وی.
پیها و پیﺸنهاد عملکرد قویتر میشود .این مدل همچنین نﺸان میدهد که چرا اچ .پی .وی .پی
در مطالعات تﺠربی در مقایسه با علیت ،تأثیر مثبت دارد.
دومولنار و همکاران ،) De Meulenaere et al, 2016(7در تحقیقی با موضوع« تﺠزیه و تحلیل
تاثیر تنوع سنی نیروی کار بر بهرهوری کار :نقش تعدیلکننده اندازه شرکت و امنیت شغلی» بیان
داشتند :ادبیات پیﺸین هر دو اثر مثبت و منفی تنوع سنی را در بهرهوری نیروی کار نﺸان داده
است :مثبت به دلیل دانش بالقوه سازگاری میان کارکنان سنین مختلف و منفی به دلیل اختالف
ارزشهای مربوط به سن است ،که میتواند انسﺠام و همکاری را کاهش دهد .با استفاده از یک نمونه
بلژیکی از  5392مﺸاهدات سازمانی( ،)2008-2011این اثرات متعادل را در دو راه تخمین زده
است .اول ،بر روی مطالعات قبلی تمرکز شده است که تأثیر تنوع سنی به شکل ویژه توزیﻊ سن
بستگی دارد :مثبت زمانی که ناهمگن است و منفی زمانی که قطبی است که توسط یافتههای
تحقیق پﺸتیبانی شد .دوم ،بررسی دو تأثیر احتمال مدرن ،اندازه شرکت و امنیت شغلی پرداخته
شد .همانطور که انتظار میرود ،اثر مثبت تنوع سنی در شرکتهای بزرگ و شرکتهایی که امنیت
شغلی باال است ،تقویت میشود.
شرکت هواپیمایی لولوست ،نمونهای است از نقﺸی که پدیدههای به لحاظ اجتماعی پیچیده
مانند امنیت شغلی در مزیت رقابتی بازی میکنند .طبق گفتههای مدیر ارشد این شرکت ،موفقیت
شرکت را میتوان به «شخصیت» آن نسبت داد :یک فرهنگ مبتنی بر تفریح و اعتماد ،شور و شعوری
در کارکنان ایﺠاد می کند که هر آنچه برای تأمین نیازهای مﺸتریان الزم است ،انﺠام دهند-
( .)Tabatabaeefar,2017در کنار سنﺠش بهرهوری شناخت عوامل مؤثر بر آن نیز ضروری میباشد.
1

Kaufman
)High performance work practice (HPWP
3
Resource-Based View
4
De Meulenaere., Boone & Buyl
2

فصلنامه علمي  -پژوهشي زن و جامعه ،سال دهم ،شماره دوم ،تابستان 9911

02

با توجه به پیچیدگی و گستردگی موضوع بهرهوری و پیامدهای آن و همچنین با توجه به عوامل
مطرح شده که اکثر سازمانها با آن مواجه میباشند ،طراحی یک راهکار برای شناسایی عوامل
افزایشدهنده آن در سازمانها ضروری میباشد(.)Paydarfard, 2015
از آنﺠا که صنعت هواپیمایی ،صنعتی پویا و یکی از نمادهای رشد و پیﺸرفت هر کﺸور است که
عالوه بر موضوع مهم حمل و نقل ،خدمات ارز آوری مانند گردشگری نیز به آن وابسته است ،لذا
توجه ویژه به کارکنان این سازمان به منظور ایﺠاد مزیت رقابتی در دنیای تﺠاری امروز و همینطور
افزایش بهرهوری کارکنان در راستای سودآوری ،موضوع بسیار مهمی است که میبایست مورد بررسی
قرار گیرد ،لذا این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا بین امنیت شغلی و مزیتهای
رقابتی با بهروری کارکنان زن شاغل در شرکت هواپیمایی آسمان رابطهای معنادار وجود دارد؟
اهداف اصلی
تبیین رابطه بین امنیت شغلی با بهرهوری کارکنان.
تبیین رابطه بین مزیتهای رقابتی با بهرهوری کارکنان.
تبیین پیش بینی بهره وری کارکنان به وسیله امنیت شغلی و مزیت رقابتی.
اهداف فرعی
تببین رابطه بین تمرکز بر شغل با بهرهوری کارکنان.
تببین رابطه بین جابﺠایی کمتر در شغل با بهرهوری کارکنان.
تببین رابطه بین انتخاب شغل مناسب با بهرهوری کارکنان.
تببین رابطه بین رضایت شغلی با بهرهوری کارکنان.
تببین رابطه بین رضایت اقتصادی با بهرهوری کارکنان.
تببین رابطه بین عاطفی بودن محیط کار با بهرهوری کارکنان.
تببین رابطه بین احساس آرامش در کار با بهرهوری کارکنان.
تببین رابطه بین وابستگی به سازمان با بهرهوری کارکنان.
تببین رابطه بین دفاع از سازمان با بهرهوری کارکنان.
تببین رابطه بین بهبود کیفیت با بهرهوری کارکنان.
تببین رابطه بین صرفه جویی در زمان با بهرهوری کارکنان.
تببین رابطه بین مدیریت هزینه با بهرهوری کارکنان.
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فرضیههای اصلی
بین امنیت شغلی با بهرهوری کارکنان رابطه ای معنادار وجود دارد.
بین مزیتهای رقابتی با بهرهوری کارکنان رابطه ای معنادار وجود دارد.
امنیت شغلی و مزیت رقابتی میتوانند بهرهوری کارکنان را پیشبینی کنند.
فرضیههای فرعی
بین تمرکز بر شغل با بهرهوری کارکنان رابطه ای معنادار وجود دارد.
بین جابﺠایی کمتر در شغل با بهرهوری کارکنان رابطه ای معنادار وجود دارد.
بین انتخاب شغل مناسب با بهرهوری کارکنان رابطه ای معنادار وجود دارد.
بین رضایت شغلی با بهرهوری کارکنان رابطه ای معنادار وجود دارد.
بین رضایت شغلی با بهرهوری کارکنان رابطه ای معنادار وجود دارد.
بین عاطفی بودن محیط کار با بهرهوری کارکنان رابطه ای معنادار وجود دارد.
بین احساس آرامش در کار با بهرهوری کارکنان رابطه ای معنادار وجود دارد.
بین وابستگی به سازمان با بهرهوری کارکنان رابطه ای معنادار وجود دارد.
بین دفاع از سازمان با بهرهوری کارکنان رابطه ای معنادار وجود دارد.
بین بهبود کیفیت با بهرهوری کارکنان رابطه ای معنادار وجود دارد.
بین صرفه جویی در زمان با بهرهوری کارکنان رابطه ای معنادار وجود دارد.
بین مدیریت هزینه با بهرهوری کارکنان رابطه ای معنادار وجود دارد.
روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی -همبستگی میباشد .جامعه
آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان زن شرکت هواپیمایی آسمان پایگاه شیراز بوده که تعداد
آن  176نفر می باشد .با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونهگیری تصادفی ساده 168به عنوان
نمونه انتخاب شدند .روش گردآوری دادهها در این پژوهش به صورت کتابخانهای و میدانی میباشد
و ابزار مورد استفاده شامل سه پرسش نامه استاندارد به شرح زیر بوده است:
 -1پرسش نامه امنیت شغلی نیسی و همکاران( ،)2000این پرسشنامه دارای  86گویه بوده و
مولفههای آن(تمرکز بر شغل ،جابﺠایی کمتر در شغل ،انتخاب شغل مناسب ،رضایت شغلی ،رضایت
اقتصادی ،عاطفی بودن محیط کار ،احساس آرامش در کار ،وابستگی به سازمان ،دفاع از سازمان)
میباشد.
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 -2پرسشنامه مزیت رقابتیحاجیزاده مبارکی( ،) 2013این پرسشنامه دارای  16گویه بوده
و مولفههای آن( بهبود کیفیت ،صرفه جویی در زمان و مدیریت هزینه) میباشد.
 -8پرسشنامه بهرهوری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت( )1980براساس مدل آچیو ،1ارائه
شده است .این پرسشنامه با  20گویه به بررسی  7بعد (توانایی ،درک و شناخت ،حمایت سازمانی،
انگیزش ،بازخورد ،اعتبار ،سازگاری) ،از ابعاد بهرهوری نیروی انسانی میپردازد.
روایی ابزار اندازهگیری از روش محتوایی حاصل شد و پایایی پرسشنامه بهره وری کارکنان برابر
 ،6/76پرسشنامه امنیت شغلی برابر  ،6/78پرسشنامه مزیت رقابتی برابر  6/75با استفاده از آلفای
کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است .از شاخصهای آمار توصیفی ،میانگین ،شاخصهای مرکزی و
پراکندگی و از روش های آمار استنباطی ،آزمون کلموگروف -اسمیرنوف به منظور نرمالسازی دادهها،
ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ،برای تحلیل دادهها استفاده شد.
یافته های پژوهش
در جدول  1شاخصهای توصیفی میانگین ،انحراف معیار ،چولگی و کﺸیدگی متغیرهای پژوهش
آمده است.


جدول  -1میانگین و انحراف معیار
امنیت شغلی

مزیت رقابتی

بهره وری کارکنان

میانگین

8/78

8/67

8/27

انحراف معیار

/03

/76

/72

چولگی

6/110

-6/525

-6/168

کﺸیدگی

-6/780

-6/125

-6/303

ACHIEVE

9
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جدول  1میانگین و انحراف معیار متغیرها را نﺸان میدهد .دامنه میانگین از  8تا  7است.
مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش نﺸان میدهد که باالترین میانگین ( )8.78متعلق به امنیت
شغلی در نمره دهی و پایین ترین میانگین ( )8.67متعلق به مزیت رقابتی است.
آزمون نرمال بودن داده ها
در انتخاب یک آزمون باید تصمیم بگیریم که آیا از آزمونهای پارامتریک استفاده کنیم یا
آزمونهای ناپارامتریک .یکی از اصلیترین مالکها برای این انتخاب انﺠام آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف است.آزمون کولموگروف-اسمیرنوف نرمال بودن توزیﻊ دادهها را نﺸان میدهد .هنگام
بررسی نرمال بودن دادهها ما فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیﻊ دادهها نرمال است را در سطح خطای
 %5تست میکنیم .بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر یا مساوی  6/65بدست آید ،در این صورت دلیلی
برای رد فرض صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال است ،وجود نخواهد داشت .چنانچه سطح معناداری
در آزمون کولموگروف-اسمیرنوف که در این جدول با sig.نمایش داده می شود بیﺸتر از  6/65باشد
می توان دادهها را با اطمینان باالیی نرمال فرض کرد .در غیراین صورت نمیتوان گفت که داده ها
توزیﻊشان نرمال است.
جﺪول  -0آزمون کلموگروف ـ اسمﯿرنوف براي تعﯿﯿن نرمال بودن متغﯿرهاي پژوهش
متغیرها

آزمون نرمال بودن کلموگروف -اسمیرنوف

امنیت شغلی

Statistic
6/992

df
162

sig
6/39

مزیت رقابتی

6/997

162

6/177

بهره وری کارکنان زن

6/992

162

6/608

با توجه به جدول شماره  2میتوان نتیﺠه گرفت که چون مقادیر سطح معناداری تمامی
متغیرهای پژوهش بیﺸتر از  6/65میباشند پس میتوان گفت که این متغیرها دارای توزیﻊ نرمال
می باشند و میتوان از آزمون پارامتریک استفاده کرد.
آزمون فرضیه ها
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تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی
دیگر است .ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر میباشد.
ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نﺸان میدهد .این
ضریب بین  -1تا  +1است و در صورت عدم وجود رابطه بین متغیرها برابر صفر میباشد .یافته های
مربوط به فرضیه های فرعی پژوهش در جدول 8نﺸان داده شده است.
جﺪول  -9ضریب همبستگي
بین تمرکز بر شغل
متغیر
پیرسون
آزمون
ضریب
نوع
وجود
معنی
ضریب
تعیین
تعداد رابطه رابطه
داری
همبستگی
بهرهوری کارکنان
 168 6/661دارد مستقیم 6/672
6/260
 168 6/661دارد مستقیم 6/672
6/260
فرضیه فرعی یک
 168 6/661دارد مستقیم 6/650
6/287
فرضیه فرعی دو
 168 6/87ندارد
6/60
فرضیه فرعی سه
 168 6/76ندارد
6/652
فرضیه فرعی چهار
 168 6/661دارد مستقیم 6/600
6/257
فرضیه فرعی پنج
 168 6/17ندارد
6/698
فرضیه فرعی شش
 168 6/76ندارد
-6/652
فرضیه فرعی هفت
 168 6/88ندارد
6/601
فرضیه فرعی هﺸت
 168 6/667دارد مستقیم 6/681
6/177
فرضیه فرعی نه
 168 6/661دارد مستقیم 6/677
6/210
فرضیه فرعی ده
 168 6/615دارد مستقیم 6/628
6/151
فرضیه فرعی یازده
 168 6/86ندارد
6/605
فرضیه فرعی دوازده
نتایج آزمون فرضیه ها نﺸان می دهد که فرضیه های فرعی  3،7 ،0 ،7 ،8و  12با توجه به اینکه
سطح معناداری آن ها بیش از  6/65می باشد تایید نﺸده اند ،ولی فرضیه های فرعی،9 ،5 ،2 ،1

16و  11تایید شده اند .برای آزمون فرضیه اصلی اول و دوم از ضریب همبستگی پیرسون استفاده
شد و نتایج در جدول 7و  5ارائه شده است.
جﺪول  -2ضریب همبستگي بﯿن امنﯿت شغلي و بهرهوري کارکنان
امنیت شغلی

متغیر
آزمون
بهرهوری
کارکنان

پیرسون
ضریب همبستگی

معنی داری

تعداد

6/225

>6/661

168

ضریب تعیین
6/651
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جﺪول  -2ضریب همبستگي بﯿن مزیت رقابتي و بهرهوري کارکنان

مزیت رقابتی

متغیر
آزمون
بهرهوری کارکنان

پیرسون
ضریب همبستگی

معنی داری

تعداد

6/191

6/662

168

ضریب تعیین
6/680

از خروجی جدول 7میتوان نتیﺠه گرفت که امنیت شغلی ( r=( ./225, p<./001با بهرهوری
کارکنان رابطه مستقیم و معنادار دارد .هم چنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر () R 2 =6/651
است .بنابراین  5/1تغییرات بهرهوری کارکنان به وسیله امنیت شغلی توجیه میشود .از خروجی
جدول 5میتوان نتیﺠه گرفت که مزیت رقابتی ( r=( ./191, p<./002با بهرهوری کارکنان رابطه
مستقیم و معنادار دارد .هم چنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر ( ) R 2 =6/680است .بنابراین
 8/0تغییرات بهرهوری کارکنان به وسیله مزیت رقابتی توجیه میشود .برای آزمون فرضیه اصلی
سوم از آزمون تحلیل واریانس آنوا و معادله رگرسیون استفاده شد و نتایج در جدولهای 0و  7ارائه
شده است.
جﺪول -2آمارههاي آزمون آنوا(9تحلﯿل واریانس) ،براي بررسي رابطه متغﯿر مالک(بهره-
وري کارکنان) با متغﯿرهاي پﯿشبﯿن(امنﯿت شغلي و مزیت رقابتي)
مﺠموع
مربعات

درجه
آزادی

میانگین
مربعات

رگرسیون

1137/061

2

592/866

باقیمانده

10255/275

166

08/256

کل

17789/370

162

592/866

مدل

1

آماره F

9/807

معنی داری
>6/6661

جﺪول  -2جﺪول ضرایب رگرسﯿوني امنﯿت شغلي و مزیت رقابتي
مدل1

ضرایب استاندارد نﺸده
(معمولی)

ضرایب
استاندارد
شده

آماره T

 – Pمقدار
(سطح
معنی داری)

Anova

1
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B

انحراف
استاندارد

مقدار ثابت

59/71

3/788

99

Beta
7/670

6/666

امنیت شغلی

6/260

6/676

6/135

2/951

6/668

مزیت رقابتی

6/872

6/150

6/183

2/133

6/686

با توجه به مؤثر بودن متغیرهای امنیت شغلی و مزیت رقابتی ،ضریب تعیین مدل برابر 6/603
( )R Square = 6/603می باشد ،به عبارت دیگر متغیرهای امنیت شغلی و مزیت رقابتی حدود
 0/3درصد از کل تغییرات بهره وری کارکنان را توجیه میکنند و مابقی ،سهم سایر متغیرهاست.
معادله رگرسیونی برای برآورد متغیر بهرهوری کارکنان به کمک متغیرهای ذکر شده به شرح
زیر است :
مزیت رقابتی×  +0/342امنیت شغلی ×  =59/71 +6/260بهرهوری کارکنان
نتایج رگرسیون نﺸان میدهد که امنیت شغلی و مزیت رقابتی ،بر بهرهوری کارکنان تأثیر دارند
یا به عبارتی متغیر بهرهوری کارکنان را پیشبینی میکنند.
بحث و نتیجه گیری
داراییهای هوشمند سازمان ،یا به عبارتی دیگر منابﻊ انسانی ،سرمایههای ارزشمندی هستند
که نگهداری از آنها در یک سازمان به عهده مدیریت نهاده شده است و وی مسؤول ایﺠاد زمینههای
آموزش و پرورش مناسب و بالندگی آنها را به عهده دارد تا بتواند پاسخگوی مسؤولیتهای خطیر
خود در آنان در جهت « اندیﺸه و کردار » پیﺸگاه خداوند بوده و با عقالنی نمودن و هوشمندانهتر
ساختن اهداف سازمانی گام بردارد و بر کیفیت کار ایﺸان عالوه بر کمیت افزوده ،و در نهایت بهرهوری
سازمان را ارتقاء دهد.
افراد با نیازهای گوناگون وارد سازمان میشوند و هیچ فردی بهطور کامل تواناییهای یکسانی در
این نیازها ندارد .برخی افراد اساساً با پول راضی میشوند ،برخی دیگر تنها به فکر ارضای احساس
ایمنی هستند .توجه به تفاوتهای فردی ،مطلب بسیار مهمی است؛ اما بدان معنا نیست که نمیتوان
آنچه باعث امنیت شغلی میشود را پیشبینی کرد .نبود احساس امنیت شغلی در دو بعد اتفاق
میافتد .بعد اول احساساتی است که مربوط به محیط کار یا به عبارت بهتر کل شغل میشود .مانند
انتقال به یک رتبه پایینتر در سازمان ،انتقال به شغلی هم سطح شغل قبلی در سازمان ،اخراج از
کار و استرس شغلی .تغییر سازمانی نیز مربوط به این بعد عدم امنیت شغلی است به این صورت که
تغییر ممکن است اخراج موقتی یا دائم کارکنان را در پی داشته باشد و باعث کاهش امنیت شغلی
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شود .بعد دوم مربوط به احساساتی است که فرد در مورد ویژگیهای شغل دارد .مانند احساس
کارکنان نسبت به حقوق و دستمزد ،ترفیﻊ و ارتقاء در شغل ،عدم اختیار در تصمیمگیریها و عاطفی
بودن محیط کار امکان بهبود بهرهوری در سطح سازمان در گرو بهبود بهرهوری فردی مدیریت،
میباشد .توجه به فرهنگ بهرهوری بایستی از سطوح مدیریت آغاز گردد ،چرا که بسیاری از موانﻊ و
مﺸکالتی که زمینههای کاهش بهروری را فراهم میآورند به عملکرد مدیریت باز میگردد و سایر
منابﻊ انسانی دخالتی در بروز آنها ندارند .اصالح فرهنگ حاکم بر یک مدیر ،از زیربناییترین اقدامات
حرکت به سمت ارتقای بهرهوری است .ارتباط بین ارزشهای مورد نظر مﺸتری ،ارزشهای عرضه
شده شرکت و ارزشهای عرضه شده توسط رقبای شرکت الزامات و ابعاد مزیت رقابتی را تعیین
میکند .چنانچه از دیدگاه مﺸتری مقایسه ارزشهای عرضه شده شرکت با ارزشهای عرضه شده
رقبا ،بیﺸتر به ارزشهای مورد نظر و انتظامات او سازگارتر و نزدیکتر باشد .میتوان گفت که آن
شرکت در یک یا چند شاخص نسبت به رقبای خود دارای مزیت رقابتی است ،بهنحوی که این مزیت
باعث میشود که شرکت در عرصه بازار نسبت به رقبای خود در نزدیکی به مﺸتری و تسخیر قلب
وی برتری داشته باشد .اگر فعالیتهای بیﺸتر مردم یک جامعه آمیخته با بینش ،دانش و کوشش
باشد میتوان حاکمیت بهرهوری را در جامعه پذیرفت .منظور از بینش ،باور و اعتقاد در کار است.
اگر شخص نسبت به کاری که انﺠام میدهد از انگیزه بسیار قوی برخوردار باشد ،کافی به نظر
نمیرسد بلکه باید شیوههای انﺠام کار را نیز خوب بداند و ناآگاهانه برای انﺠام کاری قدم برندارد و
باالخره ویژگی سوم یعنی کوشش به معنای تالش عملی برای انﺠام کار است .در اقتصاد امروز
شرکتی که به بقاء خود ادامه میدهد ،شرکتی است که بتواند محصوالت و خدمات را سریﻊتر از رقبا
طراحی ،تولید کرده و به مﺸتریان تحویل دهد .برای این که یک شرکت بتواند به پاسخگویی به
مﺸتری دست پیدا کند باید به مﺸتریانش دقیقاٌ آن چیزی را بدهد و زمانی بدهد که به آن نیاز دارد
و در نتیﺠه یک شرکت باید هر کاری بنماید تا نیازهای مﺸتریان را شناسایی و آنها را برطرف کند.
تنشهای ایﺠاد شده از احساس عدم امنیت شغلی میتواند محیط خارج از کار و حتی احساس
رضایت فرد از زندگی را تحت تاثیر خود قرار دهد .محققین علم رفتار سازمانی به این نتیﺠه دست
یافتهاند که طرز برخوردهای کاری و غیرکاری با هم مرتبط میباشند ،بدین معنی که کیفیت
تﺠربیات حرفهای شخص بر روی کیفیت تﺠربیات غیرحرفهای تاثیر میگذارد .احساس عدم امنیت
شغلی محتمالً ،بر روی ادراک فرد از تواناییهایش تاثیر گذارده و همچنین احساس فرد از ارزش
خود را نیز تحت تاثیر قرار میدهد .احساس ناشی از عدم امنیت شغلی ممکن است بر روی چﺸمانداز
فرد به زندگی تاثیر منفی گذارده و در وی یک حس نارضایتی از زندگی به وجود آورد .با توجه به
نتایج پژوهش پیﺸنهادهای زیر بیان می گردد:
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ایﺠاد دورههای ضمن خدمت و آموزش مستمر کارکنان ،چرا که باعث افزایش توانایی کارکنان
زن در شغل خود و متعاقب آن احساس ارزشمندی و مفید بودن در سازمان را پدید میآورد و در
نهایت منﺠر به احساس امنیت شغلی و افزایش بهرهوری میشود.
ایﺠاد حس حمایت گرانه در واحدهای مختلف به نحوی که به هر واحد کاری در تحقق اهداف
کمک کنند ،وجود این حس در کارکنان زن  ،حس ارزشمندی را افزایش میدهد.
ایﺠاد روشهای بهبود مستمر در خصوص عملکرد کارکنان زن ،زیرا که هم باعث آگاهی کارکنان
زن نسبت به عملکرد خود میشود و از سوی دیگر در جریان نتایج مثبت و منفی کارهای خود ،قرار
میگیرند و با اصالح آنها حس روانی امنیت در شخص به وجود میآید.
بر همگان آشکار است که امروزه اقتصاد و مسایل مالی حرف اول را در زندگی افراد بازی میکند.
اف زایش روزافزون فﺸارهای اقتصادی و نگرانی از بابت آینده اقتصادی خانوار ،بر زندگی قﺸر کثیری
از جامعه سایه افکنده است .لذا سازمانی که به دنبال افزایش توان رقابتی خود و بهرهوری کارکنان
میباشد ،باید به این بعد امنیت شغلی نگاه ویژهای داشته باشد .تعیین حقوق و دستمزد متناسب با
ساعات کار و سختی کار ،همین طور ایﺠاد سیستم کارانه و پاداش ،در کنار حقوق و از همه مهمتر
در نظرگرفتن بیمههای تکمیلی در کنار بیمههای عادی ،همگی از مواردی هستند که میتوانند باعث
احساس رضایت اقتصادی در فرد و در نهایت بهرهوری گردند.
تأمین آیندهی شغلی کارکنان به منظور کاهش استرس و نگرانی و در نتیﺠه افزایش راندمان
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