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چکيده
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش متغيرهای شغلی (كيفيت زندگی كاری ،امنيت شغلی و رضايت شغلی) در رضايت از زنادگی
در كشاورزان استان يزد میباشد كه با استفاده از تحليل همبستگی انجام گرفته است .نمونهای به حجام  351نفار از كشااورزان
روستايی استان يزد به روش نمونهگيری خوشهای دو مرحلهای انتخاب شدند و از طريا پرسشنامههاای كيفيات زنادگی كااری،
امنيت شغلی ،رضايت شغلی و رضايت از زندگی مورد آزمون قرارگرفتند .دادهها از طريا روشهاای آمااری ضاريب همبساتگی
پيرسون و رگرسيون گامبهگام تجزيه و تحليل شدند .نتايج نشانداد كه كيفيت زندگی كاری ،امنيت شغلی و رضايت شغلی ارتباط
مثبت معنیداری با رضايت از زندگی داشتند ( .)p>1/10همچنين رضايت از زندگی توسط اين متغيرها (كيفيات زنادگی كااری،
امنيت شغلی و رضايت شغلی) پيشبينی شد ( .)p>1/110در كل نتيجه گرفتهشد كه هر سه متغير كيفيت زندگی كاری ،امنيت و
رضايت شغلی نقش مهمی در ارتباط با رضايت از زندگی در كشاورزان روستايی دارند.
كلمات كليدی :كيفيت زندگی كاری ،امنيت شغلی ،رضايت شغلی ،رضايت از زندگی.

 - 0مربی گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی ،دانشگاه اردكان
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مقدمه
رضايت از زندگی را میتوان بهعنوان جامعترين ارزيابی افراد از شرايط زندگی خاود درنظرگرفات (دينار.)0111 ،0
رضايت از زندگی با مفاهيم بهزيستی ،كيفيت زندگی و شادمانی متفاوت است .در تعريفی ،رضايت از زندگی را ارزياابی
ذهنی از كيفيت زندگی فردی بيانكردهاند كه مؤلفه شناختی دارد و پيشبينی قدرتمندی برای سالمت روان به حساب
می آيد (ليبوميرسکی .)0110 ،0رضاايت از زنادگی در واقاع رضاايت از تماامی حاوزههاای زنادگی اسات (سوساا 3و
ليبوميرسکی .)0110 ،ازجمله عواملی كه ممکن است رضايت از زندگی را تحت تیثير قراردهند مای تاوان باه كيفيات
زندگی كاری ،1امنيت شغلی 0و رضايت شغلی 1اشارهكرد.
كيفيت زندگی كاری بهمعنای دادن فرصت به كاركنان برای تصميمگيری درباره محصوالت يا خادمات شاغل ،ياا
مکان شغلشان كه میخواهند آن را بهصورت اثربخشترين وضعيت ارائهدهند ،تعريف میشاود و اگار كاار در شارايط
روانشناختی سالم و با كششها و همکاری متقابل انجام گيرد ،به باالرفتن كيفيت زندگی كاری ،رشد و نوعی احسااس
مثبت به كار و محيط آن بهنام رضايت شغلی منجر میشود .اين احساس عالوهبر تیمين نيازها و تحقا اهداف فردی و
سازمانی ،سبب سالمتی جسمانی و روانی و وفاداری و باالخره باالرفتن اثربخشای و كاارايی ساازمان نياز مایشاوند
(ميركمالی و نارنجیثانی .)0337 ،نتايج كيفيت زندگی كاری عالوهبر تیمين مناابع كاركناان ،ساازمان و جامعاه نتاايج
متعددی در سه زمينه فردی (همدلی و هماهنگی بيشتر كاركنان باا يکاديگر ،حفاظ عازتنفاس ،كااهش نگرانای ،و
اضطراب و خستگی) ،سازمانی (كاهش غيبت و ترک خدمت ،افزايش توليد ،بهبود كيفيت محصول و در نهايت افزايش
بهرهوری و افزايش عملکرد) و نتايج اجتمااعی (افازايش ارزش سارمايههاای انساانی ،مشااركت و همکااری در رفاع
مشکالت اجتماعی و افزايش رضايت از زندگی در جامعه) میباشد (جانسرود.)0110 ،7
امنيت شغلی ازجمله مسائلی است كه كاركنان سازمانها را بهخود مشغول میكند و بخشی از انرژی روانی و فکری
سازمان صرف اين مسئله میشود .درصورتیكه كاركنان از اين بابت به سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دستيابناد ،باا
فراغ بال توان و انرژی فکری و جسمی خود را در اختيار سازمان قرار میدهند و سازمان نياز كمتار دچاار تانشهاای
انسانی میگردد ،از اين رو موضو امنيت شغلی برای سازمانها مهم تلقی شده و بهعنوان ي پديده ذهنی تعريف می-
شود ،يعنی احساس و ادراک فرد امنيت شغلی را برای او رقم مایزناد .گااهی ممکاناسات در محايط كااری عوامال
تهديدكننده وجود نداشتهباشد اما فرد احساسخطر كند يا عوامل تهديدكنندهای وجود داشته باشد ولی فرد احساس خطر
نکند (مور و پاک .)0117 ،3از اينرو سازمانها در تالشاند با افزايش امنيت شغلی و تایمين نيازهاای كاركناان باه آن
1 - Diener
2 - Lybomirsky
3 - Sousa
4- Quality of work life
5- Job security
6- Job satisfaction
7 - Johnsrud
8 - Mouhr and Puck
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بازدهی الزم برسند .ادراک امنيت شغلی باال توسط كاركنان تیثير چشمگيری بر نيتهای كنارهگيرانه ،هامچاون قصاد
ترکشغل دارد (صنوبر و رحيمی اقدام.)0353 ،
گاهی اوقات عبارت كيفيت زندگی كاری ،مفاهيم فراوانی را در بر میگيرد كه يکی از آنهاا رضاايت شاغلی اسات
(دالز .)0557 ،0اگرچه در برخی از متون ،كيفيت زندگی كاری و رضايت شغلی به عنوان مفاهيمی مترادف درنظر گرفتاه
شدهاند ،اما بسياری از صاحبنظران علم مديريت و روانشناسان صنعتی اعتقاد دارند كه كيفيت زندگی كاری و رضاايت
شغلی از نظر مفهوم متفاوت هستند و تفاوت آنها در اين نکته است كه رضايت شغلی يکای از نتاايج كيفيات زنادگی
كاری است و اين دو متغير اثری متقابل بر روی يکديگر دارند (سيرگای و همکاران .)0110 ،0پيرامون مفهوم رضاايت
شغلی ،تعاريف بسياری ارائه شده است .برخی از اين تعاريف بر روی خود شغل متمركز شدهاند و برخای ديگار نياز باه
عوامل وابسته به شغل توجه كردهاند .برخی رضايت شغلی را بهعنوان پاسخهای عاطفی مؤثر و كلی كاركنان باه خاود
كار تعريف میكنند (تی سای و همکاران .)0117 ،3بعضی نيز رضايت شغلی را نوعی خشنودی و رضايتخاطر فارد از
شغل خود در سازمان تعريف میكنند ،كه با كار مناسب ،استعدادها ،ميزان موفقيت در شغل ،تایمين نيازهاای منطقای،
شکوفايی استعدادها ،پيشرفت شغلی ،تجربههای موفا و جاو ساازمانی ارتبااط دارد (ميركماالی .)0333 ،باهطاوركلی،
رضايت شغلی حالتی احساسی و عاطفی و نگرشی است كه چگونگی احساس كلی كاركنان را درباره شغلشان يا حيطه-
های مختلف آن نشان میدهد (اسپکتور .)0557 ،1به باور تونتز )0110( 0رضايت شغلی ي عامل مهم در نگاهداشات
جمعيت در نواحی روستايی و عدم مهاجرت روستائيان میباشد .لو و همکاران )0113( 1در مطالعات خود دريافتناد كاه
بين افزايش مشاركت اجتماعی و كاهش ميزان تعارضات و اختالفات در بين روستائيان با افزايش رضايت شاغلی آناان
به دليل توفيا و كاميابی شغلی و بهبود عوامل محيطی كار رابطه معنیداری وجود دارد.
پارسا و همکاران ( )0353در تحقيا خود بر روی كاركنان بيمارستان نشان دادهاند كاه كيفيات زنادگی كااری باا
رضايت از زندگی ارتباط معنیداری داشته است .نتايج يافتههای ي پاژوهش نشاانداد كاه امنيات شاغلی و امنيات
اقتصادی بيشترين تیثير را بر روی رضايت از زندگی در ميان دانشجويان داشتند (حيدری و محسنی تبريازی.)0350 ،
همچنين نتايج نشانداد كه رضايت شغلی رابطه مثبت و معنیداری با رضاايت از زنادگی در كاركناان دانشاگاه علاوم
پزشکی سمنان داشت (شفيعزاده و كامروا .)0353 ،در ي تحقيا بر روی معلمان نشانداد كه رضايت شغلی با كيفيت
زندگی رابطه معنیدار و مثبتی داشته است (قاسمی و همکااران .)0351 ،خدابخشای كاواليی و همکااران ( )0351در
پژوهشی دريافتند كه بين رضايتمندی شغلی ،كيفيت زندگی و رضايتمندی زناشويی رابطه مثبت معنیداری در پزشکان
وجود دارد .بهعالوه نتايج مطالعهای بر روی پرستاران تركيه نشانداد كه بين رضايت شاغلی و كيفيات زنادگی رابطاه
مثبت معنیداری وجود داشت (سيمت و همکاران .)0113 ،7نتايج تحقيقی كه توسط هوآ )0111( 0انجام گرفته نشاان-
1 - Dales
2 - Sirgay et al
3 - Tsai et al
4 - Spector
5 - Tonts
6 - Lu et al
7 - Cimete et al
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داده است كه كيفيت زندگی بر روی كاهش فشار شغلی و رضايت شغلی ،تیثير مثبتی دارد.
تحقيقات ذكر شده در باال نشاندادند كه كيفيت زندگی كاری ،امنيت شغلی و رضايت شغلی با رضاايت از زنادگی
در نمونههای آماری مختلف ،با يکديگر مرتبط هستند ،اما ارتباط بين اين متغيرها هنوز در جامعه كشااورزان روساتايی
انجام نشده است و پژوهش حاضر برای اولين بار به بررسی رابطه بين اين متغيرها در جامعه روستائيان يزدی پرداخت.
البته توسعه روستايی ،مستلزم توجه اساسی به عوامل اصلی تولياد در بخاش نياروی انساانی اسات و ازساوی ديگار
روستائيان به عنوان نيروی انسانی مهم در بخش كشاورزی از عوامل اساسی و سهيم در بخش توسعه روستايی هستند
و با توجه به اينكه رضايت شغلی بهعنوان بخشی از فرايند ارزيابی نيازها برای برنامهريزی بهسازی نيروی انساانی در
نواحی روستايی مطرح است ،پس سهم بسزايی در بهبود بهرهوری نيروی انسانی در ناواحی روساتايی خواهاد داشات.
بنابراين با توجه به آن چه گفته شد پژوهش حاضر به دنبال پاسخگويی به اين سؤال كلی بود كه آيا بين كيفيت زندگی
كاری ،امنيت شغلی و رضايت شغلی با رضايت از زندگی در كشااورزان روساتايی رابطاه معنااداری وجاود دارد؟ بارای
پاسخگويی به اين سؤال كلی چهار فرضيه مورد بررسی قرار گرفت -0:بين كيفيت زندگی كاری و رضاايت از زنادگی
در كشاورزان رابطه معناداری وجود دارد -0 .بين امنيت شغلی و رضايت از زندگی در كشاورزان رابطه معناداری وجاود
دارد -3 .بين رضايت شغلی و رضايت از زندگی در كشاورزان رابطه معناداری وجاود دارد -1 .امنيات شاغلی ،رضاايت
شغلی و كيفيت زندگی كاری در پيشبينی رضايت از زندگی كشاورزان نقش معنیداری دارند.
مواد و روشها
پژوهش حاضر با استفاده از تحليل همبستگی انجام گرفتاه باود .جامعاه آمااری پاژوهش حاضار شاامل تماامی
روستاييان ( 000351نفر) استان يزد بود كه با استفاده از جدول مورگان و كرجسی ( )0570نمونهای به حجم  351نفر
از روستاهای شهرستانهای مختلف استان يازد باه روش نموناهگياری خوشاهای دومرحلاهای (مرحلاه اول انتخااب
روستاهايی در استان يزد و در مرحله دوم انتخاب نمونه كشااورز در هار روساتا) انتخاب شادند .در تحقياا حاضار از
شاخصهای آمار توصيفی فراوانی و درصد فراوانی برای توصيف جمعيت شناختی پژوهش و ميانگين و انحارافمعياار
برای توصيف متغيرهای پژوهش استفاده شد .همچنين از روشهاای آماار اساتنباطی ضاريب همبساتگی پيرساون و
رگرسيون گامبهگام استفاده شد .دادهها با استفاده از نرم افازار كاامپيوتری  SPSSنساخه  00ماورد تجزياه و تحليال
قرارگرفتند .در اين پژوهش از پرسشنامههای زير استفاده شده است:
پرسشنامه امنيت شغلی

اين پرسشنامه دارای  31گويه بوده كه توسط نيسی و همکاران ( )0375تهياه شاده و هادف آن بررسای ميازان
امنيت شغلی از ابعاد مختلف (تمركز بر شغل ،جابجايی كمتر در شغل ،انتخاب شغل مناسب ،رضاايت شاغلی ،رضاايت
اقتصادی ،عاطفی بودن محيط كار ،احساس آرامش در كار ،وابستگی به ساازمان ،دفاا از ساازمان) مایباشاد .طياف
پاسخدهی آن از نو ليکرت  0سطحی میباشد .اين پرسشنامه در ابتدا توسط كمالی ( )0370مورداستفاده قرارگرفت و
1 - Hua
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پايايی آن از روش آلفای كرونبا تیييد گرديد .همچنين توسط نيسی ( )0375نيز مورداستفاده قرارگرفات كاه ضاريب
روايی آن از طريا همبستهكردن نمره كل آزمون با سؤال كلی  1/33بهدستآمد ،ضريب پاياايی آن از طرياا آلفاای
كرونبا  1/51بهدستآمد (سقاييان.)0351،
پرسشنامه رضايت شغلی

اين پرسشنامه توسط دانت )0511(0در قالب نظريه دو عاملی هرزبرگ (عوامل انگيزشی و عوامل بهداشتی) تهياه
شده است .پرسشنامه مذكور حاوی  31گويه است كه از نو ليکرت  7سطحی میباشاد .جهاانی ( )0333اعتباار ايان
پرسشنامه را با استفاده از آلفای كرونبا  1/51گزارش كرده است.
پرسشنامه کيفيت زندگی کاری

اين پرسشنامه مشتمل بر  01گويه است كه توسط والتون )0573( 0بر مبنای طيف پانج رتباهای ليکارت سااخته
شده است 3 .مؤلفه كيفيت زندگی كاری شامل پرداخت منصفانه و كافی ،محيط كاری ايمن و بهداشتی ،تیمين فرصت
رشد و امنيت مداوم ،قانون گرايی در سازمان ،وابستگی اجتماعی در زندگی كاری ،فضای كلی زندگی ،وحدت و انسجام
اجتماعی در سازمان و توسعه قابليتهای انسانی را موردسنجش قرارمیدهاد .ساطوح كيفيات زنادگی كااری در ايان
مقياس در سه سطح پايين ،متوسط و باال مشخص شده اسات .ضاريب پاياايی از طرياا آلفاای كرونباا بارای ايان
پرسشنامه  1/53بهدست آمده است.
پرسشنامه رضايت از زندگی

اين مقياس از  0گزاره كه مؤلفه احساس ذهنی بهزيستی را در مقياس  0سطحی ليکرت انادازهگياری مایكناد،
تشکيل شدهاست .اين پرسشنامه توسط دينر و همکاران )0530( 3ساخته شدهاسات .اعتباار ايان پرسشانامه باه روش
آلفای كرونبا  1/33و روايی آن با محاسبه همبستگی نمره هر سوال با نمره كل مقياس در دامنه  1/71تا  1/33باه-
دست آمدهاست.
نتايج
طبا اين پژوهش از مجمو  351نفر آزمودنی 05 ،نفر ( 00/0درصد) از شهرستان اردكان 05 ،نفر ( 00/0درصاد)
از شهرستان اشکذر 17 ،نفر ( 00/10درصد) از شهرستان باافا 05 ،نفار ( 00/0درصاد) از شهرساتان تفات 13 ،نفار
( 00/31درصد) از شهرستان خاتم 05 ،نفر ( 00/0درصد) از شهرستان مهريز و  05نفر ( 00/0درصد) از شهر يزد بودند.
يافتههای توصيفی نشانداد كه باالترين ميانگين نمرات كيفيت زندگی كااری مرباوط باه كشااورزان شهرساتان يازد
( )30/70و پايينترين ميانگين مربوط به كشاورزان شهرساتان خااتم ( )70/31باود .از لحااظ امنيات شاغلی بهتارين
1 - Dunnette
2 - Walton
3 - Diener et al
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ميانگين نمرات مربوط به كشاورزان شهر يزد ( )11/31و پايينترين ميانگين مربوط باه كشااورزان شهرساتان اشاکذر
( )03/11بود .باالترين ميانگين در متغير رضايت شغلی مربوط به كشااورزان شهرساتان تفات ( )10/00و پاايينتارين
ميانگين برای كشاورزان شهرستان اشکذر ( )11/33بود .از لحاظ رضايت از زندگی بهترين ميانگين نمرات مرباوط باه
كشاورزان شهرستان اردكان ( )00/13و پايينترين ميانگين مرباوط باه كشااورزان شهرساتان تفات ( )07/01باود .در
جدول  0نمرات مربوط به هر روستا به تفکي ذكر گرديده است.
جدول  -ميانگين نمرات متغيرهای كيفيت زندگی كاری ،امنيت شغلی ،رضايت شغلی و رضايت از زندگی به تفکيک
روستاها
متغير

ميانگين كيفيت زندگی

ميانگين امنيت

ميانگين رضايت

ميانگين رضايت از

روستا

كاری

شغلی

شغلی

زندگی

روستاهای شهرستان
يزد

30/70

11/31

10/05

00/35

روستاهای شهرستان
مهريز

73/07

11/00

00/13

07/75

روستاهای شهرستان
تفت

77/37

11/10

10/00

07/01

روستاهای شهرستان
اردكان

70/13

11/03

00/10

00/13

روستاهای شهرستان
بافا

70/17

11/00

03/11

01/01

روستاهای شهرستان
اشکذر

73/53

03/11

11/33

03/00

روستاهای شهرستان
خاتم

70/31

13/01

00/13

07/10

جهت آزمون فرضيههای پژوهش از آزمون همبستگی و رگرسيون استفاده گرديده كه طبا جداول ذيال گازارش
گرديده است.
فرضيه اول :بين كيفيت زندگی كاری و رضايت از زندگی در روستاييان رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضيه دوم :بين امنيت شغلی و رضايت از زندگی در روستاييان رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضيه سوم :بين رضايت شغلی و رضايت از زندگی در روستاييان رابطه معنیداری وجود دارد.
برای بررسی اين سه فرضيه از روش ضريب همبستگی پيرسون استفاده شد.
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جدول  -همبستگی پيرسون بين كيفيت زندگی كاری ،امنيت شغلی و رضايت شغلی با رضايت از زندگی
متغيرها
كيفيت زندگی كاری

رضايت از زندگی
1/37

سطح معنیداری
1/10

امنيت شغلی

1/10

1/10

رضايت شغلی

1/37

1/10

بررسی رابطه بين كيفيت زندگی كاری ،امنيت شغلی و رضايت شغلی با رضايت از زندگی در جدول  0ارائاه شاده
است .نتايج نشانداد كه بين كيفيت زندگی كاری ( ،)r=1/37 ،p >1/10امنيت شغلی ( )r=1/10 ،p >1/10و رضاايت
شغلی ( )r=1/37 ،p >1/10با رضايت از زندگی در روستاييان ارتباط مثبت معنیداری وجود داشت ،بنابراين با توجه به
نتيجه بهدستآمده فرضيه اول تا سوم مورد تیييد قرارگرفت.
فرضيه چهارم :امنيت شغلی ،رضايت شغلی و كيفيت زندگی كاری در پيش بينی رضايت از زندگی روستاييان نقش
معنیداری دارند.
برای بررسی رابطه چندگانه بين متغيرهای مستقل (پيشبين) امنيت شغلی ،رضايت شغلی و كيفيت زندگی كااری
با متغير وابسته (مالک) رضايت از زندگی روستاييان ،به روش گامبهگام در جامعه موردبررسی قرار میگيرد:
جدول  -3تحليل واريانس رگرسيونی
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادی

ميانگين مربعات

F

-pمقدار

رگرسيون

0101/133

0

0101/133

77/013

1/111

مانده

00030/531

333

30/357

مجمو

01111/171

335

رگرسيون

0711/700

0

0711/700

مانده

00310/311

337

31/053

مجمو

01111/171

335

رگرسيون

0503/575

0

0503/575

مانده

00117/150

331

31/071

مجمو

01111/171

335

10/073

30/133

1/111

1/111

با توجه به جدول p ،3ا مقدار تحليل واريانس رگرسيونی در هر سه متغير مستقل (پيشبين) امنيت شغلی ،رضايت
شغلی و كيفيت زندگی كاری ،برابر با  1/111میباشد كه كمتر از  1/10است ،لذا ،مدل رگرسيون فوق معنیدار است و
فرض صفر رد میشود .بنابراين میتوان ي مدل رگرسيون خطی بر مبنای متغيرهای مستقل برازش كرد.
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جدول  -4ضرايب رگرسيونی
مدل
ثابت
امنيت شغلی
ثابت
امنيت شغلی
كيفيت زندگی كاری
ثابت
امنيت شغلی
كيفيت زندگی كاری
رضايت شغلی

ضرايب غيراستاندارد
B

7/073
1/035
3/135
1/031
1/151
0/100
1/155
1/171
1/105

ضرايب استاندارد
بتا

خطای معيار
0/300
1/100
0/153
1/107
1/107
0/705
1/131
1/107
1/100

1/117
1/035
1/053
1/001
1/013
1/000

t

pـمقدار

0/053
3/737
0/013
1/530
3/337
0/370
3/313
0/770
0/037

1/111
1/111
1/130
1/111
1/110
1/070
1/110
1/111
1/100

همچنين نتايج جدول  1نشان میدهد كه pا مقدار ضرايب رگرسيون به روش گامبهگام در هر سه متغير مساتقل
(پيشبين) امنيت شغلی ،رضايت شغلی و كيفيت زندگی كاری موردانتظار كمتر از  1/10میباشاد ،لاذا هار ساه متغيار
مستقل (پيشبين) امنيت شغلی ،رضايت شغلی و كيفيت زندگی كاری قدرت پيشبينی متغير وابسته (مالک) رضايت از
زندگی را دارند.
جدول  -5شاخصهای مدل رگرسيون
مدل
0
0
3

ضريب همبستگی

مربع ضريب همبستگی

مربع ضريب همبستگی

خطای استاندارد

چندگانه
1/117
1/130
1/101

چندگانه
1/011
1/035
1/013

تصحيحشده
1/011
1/030
1/051

برآورد
0/113
0/030
0/153

با توجه به جدول  ،0در تحليل رگرسيون گامبهگام در مجمو طی سه گام ،سه مؤلفه امنيت شغلی ،رضايت شغلی
و كيفيت زندگی كاری با رضايت از زندگی دارای همبستگی چند گانه بودهاند .بار اسااس ترتياب اهميات متغيرهاای
پيشبين در تحليل رگرسيون گامبه گام ،در اولين گام امنيات شاغلی باا رضاايت از زنادگی دارای ضاريب همبساتگی
چندگانه  1/117بوده است .در گام دوم با افزوده شدن متغير رضايت شاغلی ضاريب همبساتگی چندگاناه باه 1/130
رسيده است .ميزان ضريب همبستگی چندگانه افزوده شده برای رضايت شغلی  1/103باوده اسات .درنهايات در گاام
سوم با افزوده شدن متغير كيفيت زندگی كاری ضريب همبستگی چندگانه به  1/101رسيده است .ميزان ضريب افزوده
شده برای كيفيت زندگی كاری  1/100بوده است .در مجمو اين ساه متغيار قاادر باه تبياين  01/3درصاد وارياانس
رضايت از زندگی بودهاند كه  01/1درصد مربوط به امنيت شغلی 0/3 ،درصد مربوط باه رضاايت شاغلی و  0/0درصاد
مربوط به كيفيت زندگی كاری بوده است ،بنابراين میتوان نتيجه گرفت كه مدل رگرسيون خطی به روش گامباهگاام
بين متغيرهای مستقل (پيشبين) امنيت شغلی ،رضايت شغلی و كيفيت زندگی كاری با متغير وابسته (مالک) رضاايت
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از زندگی در سطح معنیداری  1/10معنیدار است و فرض تحقيا تیييد میشود .لذا میتوان بارای متغيار رضاايت از
زندگی ي مدل رگرسيون خطی بر مبنای متغيرهای امنيت شغلی ،رضايت شغلی و كيفيت زندگی كاری برازش كارد.
بهعبارت سادهتر می توان از روی متغيرهای امنيت شغلی ،رضايت شاغلی و كيفيات زنادگی كااری كشااورزان ميازان
رضايت از زندگی آنها را پيشبينی كرد.
نتيجهگيری و بحث
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش كيفيت زندگی كاری ،امنيت شغلی و رضايت شغلی باا رضاايت از زنادگی در
روستاييان استان يزد بود .نتايج اين پژوهش نشانداد كه كيفيت زندگی كاری ،امنيت شاغلی و رضاايت شاغلی رابطاه
مثبت معنیداری با رضايت از زندگی داشتند و توانستند رضايت از زندگی را بهطور معنیداری پايشبينای كنناد .ايان
نتايج با يافتههای پيشين (پارسا و همکاران0353 ،؛ حيدری و محسانی تبريازی0350 ،؛ شافيعزاده و كاامروا0353 ،؛
قاسمی و همکاران0351 ،؛ خدابخشی كواليی و همکاران0351 ،؛ سايمت و همکااران0113 ،؛ هاوآ ) 0111 ،همساو
بودند.
كيفيت زندگی كاری ،يکی از مهمترين پيشفرضها برای برانگيختن افراد و بهبود رضايت شغلی آنها مایباشاد؛
بهطوریكه تمام ابعاد رضايت شغلی با كيفيت زندگی كاری در ارتباط هستند و بهبود كيفيت زندگی كاری باعث افزايش
رضايت شغلی میگردد (كروگر و همکاران .)0110 ،0رسالت كيفيت زندگی كاری ،ايجاد رضايت شغلی برای كاركنان و
كم به سازمان برای گزينش ،حفظ و نگهداری كاركنان است .در كل میتوان گفت كيفيت زندگی كاری ،مجموعهای
از روشها و اقداماتی است كه به افزايش و حفظ رضايت كاركنان كم میكند و هدف آن بهبود شرايط كاری آنها و
افزايش كارايی سازمان است كه درنهايت به برآوردهشدن نيازهای كاركنان و بهسازی و كارايی بلندمدت سازمان منجر
خواهدشد (سراجی و درگاهی .)0111 ،و درنتيجه میتواند به افزايش رضايت از زندگی در كاركنان منجر شود .كيفيت
زندگی كاری را تركيب زندگی كاری با زندگی شخصی دانستهاند .بهطوركلی نتايج كيفيت زندگی كاری عالوه بر تیمين
منابع كاركنان ،سازمان و جامعه پيامدهای متعددی در سه زمينة فردی (همدلی و هماهنگی بيشتر كاركنان با يکاديگر،
حفظ عزت نفس ،كاهش نگرانی ،اضطراب و خستگی)  ،سازمانی (كاهش غيبت و ترک خدمت ،افزايش تولياد ،بهباود
كيفيت محصول و در نهايت افزايش بهرهوری و افزايش عملکارد) و اجتمااعی (افازايش ارزش سارمايههاای انساانی،
مشاركت و همکاری در رفع مشکالت اجتماعی و افزايش رضايت از زندگی در جامعه دارد (ليندا و جان.)0110 ،0
در تحقيا حاضر ،امنيت شغلی يکی از متغيرهای مرتبط با رضايت از زندگی در روستائيان بود .امنيت شغلی ،حاا
تداوم شغل است كه معموالً تا زمان بازنشستگی ادامه میيابد و حدودی است كه كاركنان در آن حيطه اطمينان حاصل
پيدا میكنند كه شغلشان را ازدست نخواهند داد (خالقی سروش .)0371 ،تحقيقات نشان میدهد كساانی كاه ازدسات-
دادن شغل خود را پيشبينی ،و يا بهعبارتی احساس میكنند كه شغل خود را ازدست خواهندداد ،در مقايسه با زمانی كه
1 - Krueger et al
2 - Linda and John
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واقعاً شغل خود را ازدست میدهند ،تحت فشار روانی بيشتری قراردارند (سی و همکاران .)0111 ،0بنابراين عدم امنيات
شغلی می تواند باعث فشار روانی بر روی فرد شده و سطح كيفيت و رضايت از زندگی را به حد پايينی برساند .ازسوی-
ديگر احساس و داشتن واقعی امنيت شغلی میتواند باعث رضايت فرد از شغل و برآورده شدن نيازهای مادی و معنوی
زندگی و درنتيجه رضايت و كيفيت باالی زندگی میشود.
برای روستاييان امنيت شغلی به مثابه قيمت مناسب برای محصوالت كشاورزی ،خريد بهموقع محصاوالت ،بيماه
محصوالت كشاورزی ،حمايت به هنگام خسارت رسايدن باه محصاوالت در نتيجاه حاواد طبيعای ،ارائاه خادمات
تکنولوژی و مهندسی و غيره میباشد .اگر روستاييان در اين حيطهها رضايت داشته باشند ،امنيات شاغلی باااليی نياز
احساس خواهندكرد و درنتيجه زندگی و معاش و هزينههای زندگی آنان كه درنتيجه اين شغل تیمين میشاود ،تحات
تیثير قرار خواهد گرفت و از شغل و متعاقباً زندگی خود رضايت خواهند داشت .همچنين میتوان گفت به احتمال زيااد
مهمترين وجه امنيت شغلی در روستائيان به امنيت مالی و اقتصادی ختم میشود .وجود احساس امنيت باه آراماش و
رضايت خاطر منجر میشود و عدم امنيت با حاالت هيجانی نامطبو همراه است و با بروز اختالل همراه خواهد شد كه
باعث میشود مقداری از توان زيستشناختی و روانشناختی فرد صرف مبارزه با آن شود .وجود ناامنی هيجان نامطلوبی
است كه در رديف فشارهای روانی آسيبزننده قرار میگيرد و فرد را از زندگی شااد و ساالم و رضاايتمند دور مایكناد.
نداشتن ترس و بيم در زندگی و وجود امنيت مالی برای بشر از چنان جايگاهی برخوردار است كه بدون آن هيچ فعاليتی
ممکن نخواهد بود .همچنانكه مازلو ( )0501وقتی میخواهد نيازهای انسان را در ي هرم بيانكند نياز باه امنيات را
بعد از نيازهای فيزيولوژي میآورد و بهعنوان دومين نياز بيان میكند.
در اين پژوهش رضايت شغلی با رضايت از زندگی در روستائيان مرتبط بود .اهميت رضايت شغلی از آنجاا ناشای
میشود كه بيشتر افراد تقريباً نيمی از ساعات بيداری خود را در محيط كااری مایگذرانناد .رضاايت شاغلی باهعناوان
احساس كلی افراد نسبت به شغلشان تیثير مستقيمی بر زندگی فردی ،اجتماعی و سازمانی دارد و نقش تعيينكننادهای
در بهداشت روانی و جسمانی افراد ايفا میكند .در مقابل نارضايتی شغلی موجب كاهش روحيه كاری ،عملکرد و به خطر
افتادن سالمت جسمانی و روانی پرسنل میشود (شفيعآبادی.)0337 ،
رضايت شغلی بهعنوان يکی از شاخصههای سنجش رفتار در ي سازمان تلقیگرديده و بهعنوان يکی از عاواملی
است كه میتوان بدان وسيله وضعيت ي سازمان را موردارزيابی قرارداد .نگارش افاراد در ماورد شغلشاان ،در نحاوه
زندگیشان مؤثر بوده و تعيينكننده بخش عمدهای از مفهوم رضايت از زندگی میباشاد (ماامیزاده .)0375 ،رضاايت
شغلی میتواند از طريا مکانيسمهای گوناگونی موجب بهبود سالمت و رضايت از زندگی گردد .دراينجا میتوان به اين
موضو اشاره نمود كه افزايش حمايتهای شغلی (مالی ،عاطفی) در سطح سازمان و در بين كاركنان منجرباه افازايش
رضايت شغلی شده و میتواند بهعنوان ي سازوكاری علّی ،سالمت و رضايت از زندگی را تحت تیثير قراردهد؛ چراكه
فرد همواره خود را در شبکهای از روابط اطمينانبخش شغلی با همکاران همسطح و يا باالتر از خود ديده و اين مسائله
1 - Sy et al
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سبب كاهش سطح اضطراب ،افسردگی و سوء بهداشت میشود (مارو.)0111 ،0
با توجه به تیييد رابطه بين كيفيت زندگی كاری ،امنيت شغلی و رضايت شغلی با رضايت از زندگی در كشاورزان در
پژوهش حاضر ،و با توجه به اهميت باالی وظيفهای كه روستائيان در جهت رشد و شکوفايی اقتصاادی و غاذايی بار
عهده آنان است ،طراحی و اجرای برنامههای مدون و هدفمند از سوی دولاتهاا ،بارای تیثيرگاذاری مثبات بركيفيات
زندگی ،امنيت شغلی و رضايت شغلی آنها در جهت بهبود رضايت از زندگی و نتيجتاً افزايش بهرهوری آنهاا ،اماری
ضروری است .بدين معنی كه كاهش ميزان خوشنودی ،رضايت و امنيت شغلی آنها باياد هشاداری بارای مسائولين
باشد كه اين امر باعث مهاجرت هرچه بيشتر روستائيان به شهرها میشود .درحالیكه بايد سياستگذاری دولتها باه-
گونهای صورتگيرد كه منجربه مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها گردد .همچنين با توجهبه اينكه كشااورزی در
جامعه روستايی مهمترين ركن زندگی است ،بنابراين شناسايی مشکالت و مسائل مربوط باه ايان بخاش خصوصااً در
زمينه امنيت شغلی ،بيشاز هر مسئلهای ضروری است .اختالف سطح درآمد و رفاه در مناطا شهری و روستايی ،باه-
عنوان بزرگترين عامل مهاجرت از روستا به شهر میشود كه مسئولين با كاهش ايان ناابرابریهاا مایتوانناد نقاش
مؤثری در توسعه كشاورزی روستايی ايفا نمايند.
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Abstract
The present study aims to investigate the role of job variables (work life quality, job security
and job satisfaction) in the life satisfaction of villagers in the Yazd province and it is done using
correlation analysis. A sample of 390 rural farmers in the Yazd province was selected by the
two-stage cluster sampling method and tested by questionnaires on the quality of work life, job
security, job satisfaction and life satisfaction. The data was analyzed by Pearson correlation
coefficient and stepwise regression. The results showed that the quality of work life, job
security and job satisfaction have a significant positive correlation with life satisfaction (p
<.01). Life satisfaction is also predicted by these variables (quality of work life, job security
and job satisfaction) (p <.001). Overall, it is concluded that all three variables of quality of
work life, job security, and job satisfaction play important roles in terms of satisfaction with life
for rural farmers.
Keywords: Quality of work life, Job security, Job satisfaction, Satisfaction with life.
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