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جماعتی اردکانی ،ر  .6031 .تزليل اثرات رواندناختی اجتماعی (امنيت شغلی و کيفيت زندگی کاری) بر افزای ،رضایت شغلی زعفران-
کاران شهرستان بافق .زراعت و فناوری زعفران.210-215 :)2(1 ،

چکيده
احساس امنيت شغلی و بهبود کيفيت زندگی کاری از جمله عواملی هستند که ممکن است رضایت شغلی زعفرانکاران را تأثير طرار دهد
و باعث افزای ،کارایی انان شود .هدف از پژوه ،حاضر تزليل اثرات رواندیناختی اجتمیاعی (امنيیت شیغلی و کيفيیت زنیدگی کیاری) در
افزای ،رضایت شغلی زعفرانکاران شهرستان بافق بود که با استفاده از تزليل همبستگی انجام گرفته است .جامعیه امیاری شیامل تمیامی
زعفرانکاران شهرستان بافق بودند که با استفاده از جدول مورگان نمونهای به حج  235نفر به روش نمونهگيری تصیادفی سیاده انتخیاک
شدند و با پرسدنامههای امنيت شغلی ،کيفيت زندگی کاری و رضایت شغلی مورد ازمون طرار گرفتند .دادهها با استفاده از روشهیای امیاری
ضریب همبستگی پيرسون و رگرسيون خطی تجزیه و تزليل شدند .نتایج ندان داد که امنيت شغلی و کيفيت زندگی کاری رابطه معنیداری
با رضایت شغلی داشتند ( .)p>3/36همچنين امنيت شغلی و کيفيت زندگی کاری به طور معنییداری رضیایت شیغلی را پیي،بينیی کردنید
( .)p>3/336نتایج تزقيق حاکی از ان است که این دو متغير (امنيت شغلی و کيفيت زندگی کیاری) ،متغيرهیای مهمیی در جهیت رضیایت
شغلی مطلوک در زعفرانکاران بودند ،بنابراین پيدنهاد میشود سازمانهیای کدیاورزی مربوطیه سیعی کننید مزیيط کیاری امین ،جالیب و
برانگيزاننده به وجود اورند تا تعهد ،خالطيت و سختکوشی افزای ،یابد.
کلمات کليدی :امنيت شغلی ،رضایت شغلی ،زعفرانکاران ،کيفيت زندگی کاری.
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پاسخهای عاطفی مثثر و کلی کارکنان به خود کار تعرییف میی-

مقدمه
اغلب نظریهپردازان معتقدند که بهرهوری یک بخ ،تنها بیه

کنند ( .)Tsai et al., 2007بعضی نيز رضایت شیغلی را نیوعی

عاملهای مادی وابسته نيست ،بلکه سازههای غير میادی مثیل

خدنودی و رضایتخاطر فرد از شغل خود در سازمان تعریف می-

رضایت شغلی ،6امنيت شغلی 2و کيفيت زنیدگی کیاری 0و غيیره

کنند ،که با کار مناسب ،استعدادها ،ميزان موفقيت در شغل ،تأمين

اثربخدی بيدتری در این بهرهوری دارد .با این توضيح موفقيیت

نيازهای منطقی ،شکوفایی استعدادها ،پيدرفت شغلی ،تجربههای

زعفرانکاران تنها با عوامل مادی در ارتباب نيست .بلکه عوامیل

موفق و جو سازمانی ارتباب دارد ( Mirkamali, 2004; Zeinali

غيرمادی نظير رضایتمندی شغلی ،امنيت شغلی و کيفيت زنیدگی

 .)Pour et al., 2014بیه طیور کلیی ،رضیایت شیغلی حیالتی

کاری ه در این موفقيت اثربخ ،هستند .کداورزان به عنیوان

احساسی و عاطفی و نگرشی است که چگیونگی احسیاس کلیی

یکی از بزرگترین سرمایههای هر جامعه نقی ،زییادی در توليید

کارکنان را درباره شغلشان یا حيطههیای مختلیف ان را ندیان

ایفا میکنند و ثمره تالش انهیا در نهاییت ،خودکفیایی جوامیع

میدهد

(.)Spector, 1997

بدری را در پی دارد .بنابراین در دهههای اخير به مساله رضایت

رضایت شغلی ممکن است تزت تأثير متغيرهیایی همچیون

شغلی بهعنوان عاملی که به افیزای ،توليید و بهیرهوری کمیک

کيفيت زندگی کاری و امنيت شغلی طیرار بگيیرد .حیوزه کيفيیت

شایانی میکند ،توجه زیادی شده است.

زندگی کاری نه تنها بر روی زنیدگی شیغلی کارکنیان تأثيرگیذار

گاهی اوطات عبارت کيفيت زندگی کاری ،مفاهي فراوانیی را

است ،بلکه بر زندگی خارج از مزيط کارشان مثل خانواده ،اوطات

در بر میگيرد که یکیی از انهیا رضیایت شیغلی اسیت ( Dales,

فراغت و نيازهیای اجتمیاعی انیان نيیز تأثيرگیذار اسیت .وطتیی

 .)1997اگرچه در برخی از متون ،کيفيت زندگی کاری و رضایت

نيازهای افراد تأمين نمیشود ،انها احتماال فدیارهای زنیدگی را

شغلی به عنوان مفاهيمی مترادف در نظیر گرفتیه شیدهانید ،امیا

تجربه خواهند کرد که ممکن است بر نتایج عملکرد کیاری انهیا

بسياری از صاحبنظران علی میدیریت و رواندناسیان صینعتی

اثر منفی داشته باشد ( .)Li & Yeo, 2011برنامههیای کيفيیت

اعتقاد دارند که کيفيت زندگی کیاری و رضیایت شیغلی از نظیر

زندگی کاری تالش میکند تقریبا به همه جوانب زندگی بپردازند

مفهوم متفاوت هستند و تفاوت انها در این نکته است که رضایت

که بسياری از انها مربوب به براوردن نيازهای روانی پيچيده افراد

شغلی یکی از نتایج کيفيت زندگی کاری اسیت و ایین دو متغيیر

برای دستيابی به تجارک و کارکردهای مطلوک است ( Nekouei

اثری متقابل بر روی یکدیگر دارنید ( Hadizadeh Talasaz et

.)et al., 2014; Harrington & Ladge, 2009

 .)al., 2015; Sirgay et al., 2001پيرامیون مفهیوم رضیایت
شغلی ،تعاریف بسياری ارائه شده است .برخی از این تعیاریف بیر
روی خود شغل متمرکز شدهاند و برخیی دیگیر نيیز بیه عوامیل
وابسته به شغل توجه کردهاند .برخی رضایت شغلی را بیه عنیوان

امنيت شیغلی جنبیه ذهنیی و روانیی دارد و تیا حیدودی بیه
برداشت فرد از مزيط کار بستگی دارد .بنابراین ،امنيیت شیغلی،
احساس فراغت نسبی از خطر یا حالتی است کیه در ان ارضیای
نيازها و خواسیتههیای مدیخص تزقیق میییابید ( Khaleghi

 .)Sorosh, 1988احساس امنيت مسیتلزم توانیایی در حفیظ ان
1- Job satisfaction
2- Job security
3- Quality of work life

چيزی است که شخص دارد و حصول اطمينان از توانیایی امیرار
معاش در اینده است .به عبارت دیگر امنيت شیغلی ،حیق تیداوم

تحلیل اثرات روانشناختی اجتماعی(امنیت شغلی و کیفیت زندگی کاری) بر افزایش رضایت...
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شغل است که معموال تیا زمیان بازندسیتگی ادامیه میییابید و

کيفيت زندگی کاری ،مه ترین عامل پي،بينییکننیده رضیایت

حدودی است که کارکنان در ان حيطه اطمينان حاصل پيدا میی-

شغلی اسیت ( .)Fourie, 2004همچنیين نتیایج تزقيقیی دیگیر

کنند که شغلدان را از دست نخواهند داد ( .)Sarmad, 1993بیا

ندان داده که کيفيت زندگی کاری ،یکیی از مهی تیرین پیي-،

توجه به تعاریف ،احساس امنيت شیغلی پدییدهای ذهنیی اسیت؛

فرضها برای برانگيختن افراد و بهبود رضایت شغلی انهیا میی-

یعنی احساس و ادارک فرد است که امنيت شغلی را برای او رطی

باشد؛ به طوری که تمام ابعاد رضایت شیغلی بیا کيفيیت زنیدگی

میزند .گاهی ممکن است در مزيط کاری ،عوامل تهدیدکنندهای

کاری در ارتباب هسیتند و بهبیود کيفيیت زنیدگی کیاری باعیث

وجود نداشیته باشید ،امیا فیرد احسیاس خطیر کنید ییا عوامیل

افزای ،رضایت شغلی میشود ( .)Krueger et al., 2002نتیایج

تهدیدکنندهای وجود داشته باشد ،ولی فیرد احسیاس خطیر نکنید

تزقيق دیگری حاکی از ان بود که بين پرداخت حقوق منصفانه و

( .)Mouhr & Puck, 2007تزقيقات ندان میدهد کسانی که

کافی به عنوان یکی از ابعاد کيفيت زندگی کاری و رضایت شغلی

از دست دادن شغل خود را پي،بينی و به عبارتی احسیاس میی-

رابطه مثبت و معنییداری وجیود دارد ( Lillydahl & Singell,

کنند که شغل خود را از دست خواهند داد ،در مقایسه با زمانی که

 .)1993یافتهها ندان دادند که مطلوک نبیودن شیرایط مزيطیی

واطعا شغل خود را از دست میدهند ،تزت فدار روانیی بيدیتری

معلمان باعث کاه ،رضایت شغلی و منجر به اختالالت خلقی و

طیرار دارنید ( ;Sy et al., 2006; Ghorbani et al., 2016

روانی در انها میشود و بين شیرایط و مزیيط کیاری و رضیایت

.)Khosravani et al., 2016

شغلی ،رابطه مثبت و مستقيمی وجیود دارد ( Kloep & Tarifa,

یک تزقيق در بين مدیران اجرایی صنعت الکترونيک و برق

 .)1994بعالوه یافتهها ندیان دادنید کیه بیين امنيیت شیغلی و

سنگاپور به بررسی رضایت شغلی ،پيدرفت شغلی ،تعادل شیغلی،

رضایت شغلی رابطه مستقيمی وجود دارد و امنيت مداوم در شغل

شرایط شغلی و طيود سازمانی(حد و مرزهای سازمانی) بیهعنیوان

باعث افیزای ،رضیایت شیغلی مییشیود ( Koustelios et al.,

متغيرهای پي،بين کيفيت زنیدگی کیاری پرداخیت .نتیایج ایین

.)2003

مطالعه ندان داد که بين رضایت شغلی ،پيدرفت شیغلی ،تعیادل

اگرچه در زمينه ارتباب بين امنيیت شیغلی و کيفيیت زنیدگی

شغلی ،شرایط شغلی و طيود سیازمانی بیا کيفيیت زنیدگی کیاری

کاری با رضایت شغلی تزقيقاتی در نمونیههیای مختلیف انجیام

ارتبییاب معنییاداری وجییود داشییت ( .)Loo Sees, 2005نتییایج

شده و نتایج موید این رابطه است ولی ارتباب بين این متغيرها در

پژوهدی ندان داد که مثلفههای کيفيت زندگی کاری از دییدگاه

جامعه زعفرانکاران و حتیی کدیاورزان بررسیی ندیده اسیت و

والتون شامل پرداخت منصفانه و کافی به کارکنیان ،مزیيط کیار

ضرورت انجام چنين تزقيقی احساس میشد .بنابراین با توجه به

ایمن و بهداشتی ،تأمين فرصت رشید و امنيیت میداوم ،طیانون-

انچه گفته شد پژوه ،حاضر به دنبال پاسخگویی به این سیوال

گرایی ،وابستگی اجتماعی ،فضای کلی زندگی کاری ،یکپیارچگی

کلی بود که ایا بين امنيیت شیغلی و کيفيیت زنیدگی کیاری بیا

و انسجام اجتماعی و توسیعه طابليیتهیای انسیانی کارکنیان بیا

رضایت شغلی در زعفیرانکیاران رابطیه معنییداری وجیود دارد؟

رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت ( Tavakoli

برای پاسخگویی به این سثال کلی چهار فرضیيه میورد بررسیی

 .)et al., 2014همچنين ،تزقيق دیگری ندیان داده اسیت کیه

طرار گرفت -6 :بين امنيت شغلی و رضیایت شیغلی در زعفیران-

بين ابعاد کيفيت زندگی کاری و رضایت شیغلی ،رابطیه مثبیت و

کاران رابطه معنیداری وجود دارد -2 .بين کيفيت زندگی کیاری

معنیداری وجود دارد و بعد جو سازمانی به عنوان یکیی از ابعیاد

و رضایت شغلی در زعفرانکاران رابطه معنیداری وجود دارد-0 .
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رضایت شغلی زعفرانکاران بوسيله امنيت شغلی پي،بينی میی-

شده است .هدت مثلفه کيفيت زنیدگی کیاری شیامل پرداخیت

شود -1 .رضایت شغلی زعفیرانکیاران بوسیيله کيفيیت زنیدگی

منصفانه و کافی ،مزيط کاری ایمن و بهداشتی ،تیأمين فرصیت

کاری پي،بينی میشود.

رشد و امنيت مداوم ،طانون گرایی در سازمان ،وابستگی اجتمیاعی
در زندگی کاری ،فضای کلی زندگی ،وحدت و انسجام اجتمیاعی

مواد و روشها

در سازمان و توسعه طابليتهای انسیانی را میورد سینج ،طیرار

پژوه ،حاضر از نوع همبستگی است .جامعه امیاری شیامل

میدهد .سطوح کيفيت زندگی کاری در این مقياس در سه سطح

تمامی زعفرانکاران شهرستان بافق(تعداد  113نفر) بودند که بیا

پایين ،متوسط و باال مدخص شده اسیت .ضیریب پاییایی از راه

استفاده از جدول مورگان نمونهای به حج  235نفر از انها بیه

الفای کرونباخ برای این پرسدنامه  3/30بدست امده است.

روش نمونهگيری تصادفی ساده انتخاک شدند .در تزقيق حاضیر
از شاخصهای امار توصيفی برای توصیيف متغيرهیای پیژوه،
اسییتفاده شیید .همچنییين از روشهییای امییار اسییتنباطی ضییریب
همبستگی پيرسون و رگرسيون خطی به روش همزمان اسیتفاده
شد .دادهها با استفاده از نرم افزار کیامپيوتری  SPSSنسیخه 22
مورد تجزیه و تزليل طرار گرفتند .در این پژوه ،از پرسدینامه-
های زیر استفاده شده است:
پرسشنامه امنیت شغلی

این پرسدینامه دارای  03گوییه بیوده و هیدف ان بررسیی
ميزان امنيت شغلی از ابعاد مختلف (تمرکیز بیر شیغل ،جابجیایی
کمتر در شغل ،انتخاک شغل مناسیب ،رضیایت شیغلی ،رضیایت

پرسشنامه رضایت شغلی

ایین پرسدیینامه بیه وسییيله ( )Dunnette, 1996در طالییب
نظریه دو عاملی هرزبرگ (عوامل انگيزشی و عوامیل بهداشیتی)
تهيه شده است .پرسدنامه مذکور حاوی  01عبارت اسیت کیه از
نوع ليکیرت هفیت سیطزی بیود ( )Jahani, 2004اعتبیار ایین
پرسدنامه را با استفاده از الفیای کرونبیاخ  3/31گیزارش کیرده
است.
نتايج و بحث
برای بررسی فرضيات پیژوه ،از امیار اسیتنباطی (ضیریب
همبستگی پيرسون و روش رگرسيون) استفاده شده است.

اطتصادی ،عاطفی بودن مزیيط کیار ،احسیاس ارامی ،در کیار،
وابستگی به سازمان ،دفاع از سازمان) میباشد که طيیف پاسیخ-
دهی ان از نوع ليکرت پنج سطزی بود .ضیریب رواییی ان را از
راه همبسته کردن نمره کل ازمون با سوال کلی  3/00و ضیریب
پایییایی ان را بییه روش الفییای کرونبییاخ  3/33بدسییت امیید
(.)Saghaeian, 2011

فرضیه اول

بییين امنيییت شییغلی و رضییایت شییغلی در زعفییرانکییاران
شهرستان بافق رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضيه دوم :بين کيفيت زندگی کیاری و رضیایت شیغلی در
زعفرانکاران شهرستان بافق رابطه معنیداری وجود دارد.
رابطه بين امنيت شغلی و کيفيت زنیدگی کیاری بیا رضیایت

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

شغلی در جدول  2ارائه شده است .نتایج ندان داد که بين امنيت

این پرسدنامه مدتمل بیر  21گوییه اسیت کیه بیه وسیيله

شغلی ( )r=3/11 ،p >3/333و کيفيت زنیدگی کیاری(>3/336

( )Walton, 1973بر مبنای طيف پنج رتبیهای ليکیرت سیاخته

 )r=3/13 ،pبا رضایت شیغلی در زعفیرانکیاران ارتبیاب مثبیت

تحلیل اثرات روانشناختی اجتماعی(امنیت شغلی و کیفیت زندگی کاری) بر افزایش رضایت...
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فرضیه سوم

رضایت شغلی زعفرانکاران بوسيله امنيت شغلی پي،بينیی

و کيفيت زندگی کاری در زعفرانکیاران بیاالتر مییرود رضیایت

میشود.

شغلی انها نيز افزای ،مییابد .بنابراین با توجه به نتيجه بدست

برای بررسی این فرضيه از روش رگرسیيون خطیی اسیتفاده

امده فرضيه اول و دوم مورد تایيد طرار گرفت.

شد .نتایج این بررسی در جدول  0ارائه شده است.
جدول  -شاخص های توصيفی (مرکزی و پراکندگی) نمرات متغيرها
Table 1- Descriptive indicators (Central and dispersion) of variable scores

انحراف استاندارد

واريانس

حداکثر

حداقل

نما

ميانه

ميانگين

متغيرها

()Variance

()Maximum

()Minimum

()Mode

()Median

()Mean

()Variables

10.584

112.018

102

51

72

73.5

75.07

Quality of work
life

10.906

118.943

89

38

63

64

64.11

28.416

807.454

219

103

142

149

153.46

( Standard
)deviation

(کيفيت زندگی کاری)
Job security

(امنيت شغلی)
Job satisfaction

(رضایت شغلی)

جدول  -2همبستگی پيرسون بين امنيت شغلی و کيفيت زندگی کاری با رضايت شغلی
Table 2- Pearson correlation between job security and quality of work life with job satisfaction

سطح معنیداری

رضايت شغلی

()Significant level

()Job satisfaction

0.000

0.66

0.001

0.49

متغيرها ()Variables
امنيت شغلی
()Job security
کيفيت زندگی کاری
()Quality of work life

جدول -3نتايج پيش بينی رضايت شغلی بر اساس امنيت شغلی
Table 3- Results of prediction of job satisfaction based on job security

سطح معنیداری
( Significant

t

F

2

R

ضرايب استاندارد

ضرايب غيراستاندارد

( Standard

( Non-standard

)coefficients

)coefficients

)level

متغير پيشبينی-
کننده
( Predictor
)variable

متغير معيار
( Criterion
)variable

خطای استاندارد
Beta

( Standard

B

)error
0.001

2.22

*0.001

5.90

19.07
34.82

42.42

0.44
0.29

0.66
* p<0.001

1.73

ثابت
()Constant
امنيت شغلی
()Job security

رضایت شغلی
()Job satisfaction
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جدول  0مدل پي،بينی رضیایت شیغلی بیر اسیاس امنيیت

بدست امده فرضيه سوم مورد تایيد طرار گرفت.

شغلی را ندان میدهد .در این مدل امنيت شغلی به عنوان متغير
پي،بين و رضایت شغلی بیه عنیوان متغيیر میالک وارد معادلیه
رگرسيون شدند .نتایج ندان داد کیه امنيیت شیغلی توانسیت 11
درصد از واریانس متغير مالک رضایت شغلی را به طور مثبیت و
معنییییداری پیییي،بينیییی کنییید (3/11 ،F =01/12 ،R2=3/11
= .)P> 3/336 ،t = 5/33 ،Betaبنییابراین بییا توجییه بییه نتییایج

فرضیه چهارم

رضایت شغلی زعفرانکاران بوسيله کيفيیت زنیدگی کیاری
پي،بينی میشود.
برای بررسی این فرضيه از روش رگرسیيون خطیی اسیتفاده
شده که نتایج این بررسی در جدول  1ارائه شده است.

جدول  -4نتايج پيش بينی رضايت شغلی بر اساس کيفيت زندگی کاری
Table 4- Results of prediction of job satisfaction based on quality of work life

سطح معنیداری
( Significant

t

F

2

R

ضرايب استاندارد

ضرايب غيراستاندارد

( Standard

( Non-standard

)coefficients

)coefficients

)level
Beta

0.001

2.04

*0.001

3.73

13.96

)variable
B

26.72

54.53

0.24
0.49

کننده
( Predictor

خطای استاندارد
( Standard
)error

0.35

متغير پيشبينی-

1.31

ثابت
()Constant
کيفيت زندگی کاری

متغير معيار
( Criterion
)variable

رضایت شغلی
()Job satisfaction

( Quality of work

)life
* p<0.001.

جدول  1مدل پي،بينی رضیایت شیغلی بیر اسیاس کيفيیت

زندگی کاری در افزای ،رضایت شغلی زعفرانکیاران شهرسیتان

زندگی کاری را ندان میدهد .در این مدل کيفيت زندگی کیاری

بافق میباشد .نتایج این پژوه ،ندان داد کیه امنيیت شیغلی و

به عنوان متغير پي،بين و رضایت شغلی به عنوان متغير میالک

کيفيت زندگی کاری رابطه مثبت معنییداری بیا رضیایت شیغلی

وارد معادله رگرسيون شدند .نتایج ندان داد کیه کيفيیت زنیدگی

داشتند و توانستند رضایت شغلی را به شکل معنیداری پي،بينی

کاری توانست  21درصد از واریانس متغير مالک رضایت شیغلی

کنند .ایین نتیایج بیا یافتیههیای پيدیين ( Loo Sees, 2005؛

را به طور مثبت و معنیداری پي،بينی کند (=60/31 ،R2=3/21

Tavakoli et al., 2014؛ Hadizadeh Talasaz et al.,

 .)P> 3/336 ،t = 0/10 ،Beta= 3/13 ،Fبییا توجییه بییه نتییایج

2015؛  Fourie, 2004؛ Lillydahl & Singell, 1993؛

بدست امده فرضيه چهارم مورد تأیيد طرار گرفت.

Kloep & Tarifa, 1994؛ Koustelios et al., 2003؛

نتيجهگيری

 )Krueger et al., 2002همسو بودنید .پیی بیردن بیه عوامیل

هدف از پژوه ،حاضر بررسی تأثير امنيت شیغلی و کيفيیت

مرتبط با رضایت شغلی کداورزان و زعفرانکاران اهميت فراوانیی
دارد ،زیرا عدم امنيت شغلی و پایين بودن کيفيت زنیدگی کیاری

تحلیل اثرات روانشناختی اجتماعی(امنیت شغلی و کیفیت زندگی کاری) بر افزایش رضایت...
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به عنوان دو مثلفه مرتبط با رضایت شغلی میتواند به این حرفیه

شغلی از جمله عواملی اسیت کیه ممکین اسیت رضیایت شیغلی

اسيب جدی برساند و افراد از ادامه این شغل صرف نظر کنند.

زعفرانکاران را تأثير طرار دهد و باعث افزای ،یا کاه ،کیارایی

کيفيت زندگی کاری ،یکی از مه ترین پي،فرضهیا بیرای

انان شود .وابسته شدن افراد به شغلدان میتوانید بيیانگر وجیود

برانگيختن افراد و بهبود رضایت شغلی انها است؛ به طوری که

امنيت شغلی باشد زیرا که حاصل این وابستگی تعهد میباشد .به

تمام ابعاد رضایت شغلی با کيفيت زندگی کاری در ارتباب هستند

طوری که مزلو در نظریه خود بيان میدارد کیه نيیاز بیه امنيیت

و بهبود کيفيت زندگی کاری باعث افزای ،رضایت شیغلی میی-

جایگاه پر اهميتی دارد و برطرف کردن نياز امنيیت مییتوانید در

گردد (.)Krueger et al., 2002; Zeinali Pour et al., 2014

افزای ،رضایت و تعهد شغلی حائز اهميت باشد و در نهایت باعث

رسالت کيفيت زندگی کاری ،ایجاد رضایت شغلی برای کارکنان و

افزای ،بهبود عملکرد مفيد فرد شود .باید افزود که با توجیه بیه

کمک به سازمان برای گزین ،،حفظ و نگهداری کارکنان است.

این که زعفرانکاری ،از جمله حرفههایی است که دارای زحمیات

در کل میتوان گفت کيفيت زندگی کاری ،مجموعهای از روش-

و کارهای دشوار بسياری است ،لذا باید افراد این احساس امنيیت

ها و اطداماتی است که به افزای ،و حفظ رضایت افیراد در شیغل

در شغل خود را احساس نمایند ،بنابراین وزارت جهاد کداورزی و

خود کمک میکند و هدف ان بهبیود شیرایط کیاری و افیزای،

سازمان های وابسته میتوانند با فراه کردن این زمينه عالوه بر

کارایی انها اسیت کیه در نهاییت بیه بیراورده شیدن نيازهیای

ایجاد حس تعهد زعفیرانکیاران نسیبت بیه شیغل خیود ،زمينیه

کارکنان و کارایی بلندمدت سازمان منجر خواهد شد ( & Saraji

شکوفایی اطتصادی را فراه اورند.

 .)Dargahi, 2006بنابراین ،میتوان به این نکتیه پیی بیرد کیه

با توجه به نتایج تزقيق حاضر که ندان داد کيفيیت زنیدگی

شناسایی عوامل مرتبط با کيفيت زندگی کاری زعفرانکاران نيیز

کاری و امنيت شغلی با رضایتی شغلی میرتبط اسیت ،مییتیوان

دارای اهميت فراوانی میباشد ،زیرا با توجیه بیه رابطیه مثبیت و

گفت زعفرانکارانی کیه دارای کيفيیت زنیدگی کیاری و امنيیت

معناداری که با رضایت شغلی دارند ،می توان با ایجیاد تغييراتیی

شغلی باالتر باشند تمایل دارند که مولدتر و خالقتر بوده و به کار

در کيفيت زندگی کاری ،رضیایت شیغلی را بهبیود بخدیيد و در

خود متعهد باشند .بنابراین سازمانهای مربوطه باید طیادر باشیند

جهت رشد اطتصاد و بهرهوری کداورزی گام برداشت.

مزيطی امن ،جالب و برانگيزاننده به وجود اورده تا افراد متعهید،

سازمانها بدون امنيت شغلی کارکناندان موفق نمیشوند.

خالق و سختکوش را حمایت کننید .بیرای خوشیزال و راضیی

امنيت و رضایت کارکنان از شغلدان و تعهد نسبت به سازماندان

کردن و متعهد ساختن زعفرانکاران ضروری اسیت کیه مزیيط

به عنوان تعيينکنندههیای عمیده اثربخدیی سیازمانی و شیغلی

زندگی و کار انها را با امنيت و رضایتبخ،تر ساخت .در جمیع-

نگریسیته مییشیوند ( .)Mosadeghrad et al., 2008رضیایت

بندی مباحث باید اشاره کرد که زعفرانکاری از جمله مداغل پر

شغلی میتواند به عنوان متغير وابسیته تزیت تیأثير متغيرهیایی

مخاطره بهشمار میاید که همواره باعث احساس خطر شیغلی در

همچون دستمزد ،رابطه با مافوق ،امنيت و رضایت شغلی و نیوع

کداورزان زعفرانکار و به تبع ان کاه ،بهیرهوری و همچنیين

کار طرار گيیرد ( .)Özer & Günlük, 2010امنيیت و رضیایت

کاه ،کيفيت زندگی کیاری انهیا خواهید شید .بنیابراین اگیر

شغلی چند بعدی هستند که شامل چندین بعد مجزا مانند رضایت

سياستهایی برای کاه ،احساس خطر و افیزای ،امنيیت شیغلی

از دستمزد ،فرصتهای ارتقا ،امنيت شغلی و اهميت چال ،شغل

تدوین گردد ،به توسعه و بهرهوری بيدتری در ایین حیوزه میی-

اسیت ( .)San Park & Hyun Kim, 2009احسیاس امنيیت

انجامد.
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Abstract
Job security and improving the quality of work life are among the factors that can affect the job
satisfaction of saffron workers and increase their productivity. The present study aims to analyze
the social psychological effects (job security and quality of work life) on increasing job satisfaction
of saffron Farmers in Bafgh city, which is done using correlation analysis. The statistical
population consists of all saffron Farmers in Bafgh city. Using Morgan table, a sample of 205
individuals is selected through simple random sampling and tested by job security, work life
quality and job satisfaction questionnaires. Data are analyzed by Pearson correlation coefficient and
linear regression. The results show that job security and quality of work life have a significant
relationship with job satisfaction (p < .01). Also, job security and quality of work life significantly
predict job satisfaction (p < .001). The results of the research indicate that these two variables (job
security and quality of work life) are important variables for optimal job satisfaction among saffron
farmers. Therefore, it is suggested that the relevant agricultural organizations try to create a safe,
interesting and stimulating working environment to increase commitment, creativity and hard work.
Keywords: Job security, Quality of work life, Job satisfaction, Saffron farmers.
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