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 چکیده
تواند توسعه یابد که منابع انسانی خود را به دانش و مهارت کارآفرینی تجهیـز   در دنیاي در حال تحول امروز سازمانی می

رو مطالعـه   باشـد. از ایـن    توجه به کیفیت زندگی کاري کارکنان مـی کند. یکی از شرایط الزم براي توسعه روحیه کارآفرینی، 
پرداخت. کارشناسان ترویج کشاورزي   با روش توصیفی حاضر به بررسی رابطه بین روحیه کارآفرینی و کیفیت زندگی کاري

گیـري   نمونـه و بـا روش  هـا از طریـق پرسشـنامه     آوري داده . جمعندا هاستان کرمانشاه جامعه آماري این تحقیق را تشکیل داد
و بـراي   89/0گیري از آزمون آلفاي کرونباخ براي روحیه کـارآفرینی   . پایایی پرسشنامه با بهرهانجام پذیرفت اي تصادفی طبقه

ترتیـب   ـ شغلی و محیطی به اختی، اقتصاديارتباطی، مدیریتی، روانشن  ـ هر یک از عوامل کیفیت زندگی کاري شامل: اجتماعی
هـا   انجام گردید. یافته SPSSها توسط نرم افزار  ) محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل دادهα= 91/0، 88/0، 89/0، 90/0و  84/0(

همچنـین  دار وجـود دارد.   روحیه کارآفرینی با کیفیت زندگی کاري کارشناسان رابطه مثبـت و معنـی    ن دادند که بین متغیرانش
عامل روانشناختی، مدیریتی، اجتماعی ـ ارتبـاطی و اقتصـادي ـ شـغلی بـا روحیـه کـارآفرینی          نتایج نشان از همبستگی میان

دار بین روحیه کارآفرینی کارشناسان با رشته تحصیلی ترویج و آموزش کشاورزي و کارشناسان با  وجود تفاوت معنیداشت. 
هایی جهت توسعه روحیه کـارآفرینی بـا تاکیـد بـر     هاي تحصیلی از دیگر نتایج این پژوهش بود. در پایان، پیشنهاد سایر رشته

  متغیرهاي موثر کیفیت زندگی کاري ارائه گردید. 
  
 کشاورزي کیفیت زندگی کاري، روحیه کارآفرینی، کارشناسان ترویج: کلیدي هاي واژه

  1مقدمه
گیـري   توسعه کشاورزي مستلزم شـناخت و بهـره  

بهینه از سه مؤلفه یا رکن اصلی این بخش است. ایـن  
ارکان عبارتند از: منابع فیزیکی و زیستی، منابع انسانی 
و منابع نهادي. ترویج کشاورزي یکی از نهادهاي مهم 

                                                
  نویسنده مسئول:*

در بخش کشاورزي است که در توسعه ارکان سه گانه 
کنـد. امـا معمـوالً     ا مـی مذکور نقش بسیار مهمـی ایفـ  

هایی هستند که بـا   هاي ترویج از جمله سازمان سازمان
 باشـند  مواجـه مـی  و خـالق   فقدان کارکنـان بـاانگیزه  

، ذردگـ  هـر چـه زمـان مـی     .)1385(شعبانعلی فمـی،  
مبتکر و  خصوصاً نیروي انسانی اهمیت نیروي انسانی

پژوهشی-مقاله کامل علمی  
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به ارتقا کیفیـت   منجر هاي نوین خالق که با خلق ایده
 شـود  بیشـتر مـی   گردنـد  مـی  یسازمانرونق ساختار و 
)Hisrich and Peters, 2002(.   در دنیـاي در  در واقـع

تواند در مسـیر توسـعه    حال تحول امروز سازمانی می
حرکت روبه جلو و با شتابی داشته باشد که بـا ایجـاد   
بسترهاي الزم، منابع انسانی خود را به دانش و مهارت 

رضـازاده،  (آقـازاده و  تجهیز کند  کارآفرینیو  نوآوري
1383.(   

ــابراین  ــروزه بن ــهام ــدیران  یکــی از دغدغ ــاي م ه
وب محس کارآفرینیتوسعه روحیه و مهارت ها  سازمان

 يهااز راه یکی ،فرینیرآکا ).1393(حجازي،  گردد می
 محیطی تماالزا به تمؤسساو  ها نمازسا پاسخگویی

ــب که دمیشو گفته يیندآفر به ممفهو ینا .ستا  ايرــ
ــم هاییفهد به ستیابید ــس انندـــــ    دآوريوـــــ
)Zahra, 2005( ،ــهبرا زينوسا ـــگست ،ديرــ  شرــ

، توســـعه )1390، احمـــديو  یناد(سیدجو آورينو
) و 1384(مقیمی،  گري پذیري، تسهیل رهبري، ریسک

 )Morris et al., 2002( لمللیا بین حـسطدر  موفقیت
کارآفرینی گسترش روحیه  .ضروري است هانمازسادر 

گیـري در   شـود کـه تصـمیم    هـا سـبب مـی    در سازمان
 د،موضوعات مختلف بصورت نوآورانه صـورت گیـر  

 ،ایجاد ظرفیـت گـردد  بیشتر براي دستیابی به پیشرفت 
ها در سازمان به صورت هدفمند آغاز گـردد و   فعالیت

 مؤسســه یــا کســب و کارهــا حفــظ و تقویــت گــردد
)Zacharis et al., 2000(.   

ــه انصاحبنظراز  برخی ،یگرد  يسواز   روحیـــ
ــهفرینارآکا ــان ن  نمازسا حیاتی گشاهر بهرا  کارشناس

 نمازاـــس ن،دـــش عـــقط رتصودر  که میکنند تشبیه
ــه .ستا دينابو به ممحکو  ره،ینبادر ا ساسیا نکتــــ
 اچر ،ستا هانمازسادر  روحیــه ینا ورشپر به توجه

در  هبالقو شکل به فرینانهرآکا يیشهااگراز  بخشی که
ــه  ینا نساندر فعلیت بهدارد و  دجوو ادفرا همـــــــ

ــازي صحیح يیزربرنامه ممستلز ناییهااتو و  (حجــــ

نیازمند محیطی مناسب و مطلوب و ) 1393، همکاران
ها بایـد شـرایط    کردن سازمان باشد. براي کارآفرین می
آماده شود تا افراد بتواننـد بـه کـارآفرین تبـدیل      ها آن

گرچه ممکن است افراد طی سالیان سال در اثر  .شوند
هـاي   بـه انسـان   سـازمانی  شرایط سازمانی در سیسـتم 

تـوان بـا تغییـر     امـا مـی   ،کار تبدیل شده باشند محافظه
افراد را از خمودگی  ،جو و شرایط حاکم بر آن ،محیط

  .)Hisrich and Peters, 2002(و رکود خارج کرد 
 ،احتـرام  ،اعتماد ،هبه توج باید توجه داشت که نیاز

نیاز به آزادي در انتخاب نقش خود  ،تشویق و حمایت
از نیـاز بـه آزادي در انتخـاب همکـاران     و  در سازمان

ــوب    ــان محس ــازمانی کارآفرین ــاي س ــه از نیازه جمل
سـریع و   ،نیـاز بـه ارتبـاط نزدیـک    چنین  شوند. هم می

نیـاز بـه آزادي از سلسـله     ،راحت بـا خـارج سـازمان   
 ،نیـاز بـه آزادي از کارهـاي تکـراري     ،سازمانیمراتب 

نیاز بـه سـرعت    ،نیاز به آموزش ،روزمره و یکنواخت
 دیگـر نیاز به کار مفـرح از  و  عمل (عدم بوروکراسی)

 (احمــدپور باشــند مـی نیازهـاي ســازمانی کارآفرینــان  
بر اساس مطالعـات صـورت گرفتـه    . )1380داریانی، 

زدیکی بـا دیـدگاه   در ارتباط ن این نیازهابرآورده شدن 
  باشد. افراد در سازمان می 1کیفیت زندگی کاري

ــک ندگیز کیفیت   ــه ريتئودر  یشهر رياـــ  ياـــ
 دارد 2روــ گریگ کــ مو  گ،رــ بزهر ،لوزاـم نگیزشیا
)Srivastava et al., 2014( يفتهااز آ یکیامروزه  و 

 ,Akar( این مفهوم اسـت  به بیتوجهی ،مدیریت مهم

ــا ريکا ندگیز کیفیت ).2018  نکنارکا منزلت انمیز بـ
(رزمجــویی  رکاو  ادهخانو رضتعا کاهش ن،مازسادر 

وب، پرداخـت و  شـرایط کـاري خـ    )1397و زارعی، 
ــوب و   ــاي مطل ــینهممزای ــار    چن ــاي ک ــاد فض ایج

 Allam and( باشـد  مرتبط می مشارکتی و گرانه چالش

Shaik, 2020.(   زندگی کاري با کیفیت عالی از طریـق

                                                
1. Quality of Work Life 
2. Maslow, Herzberg and McGregor  
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 آیـد  روابـط کارکنـان بـه دسـت مـی     توجه بـه فلسـفه   
)Thakur and Sharma, 2019( بر پیامدهاي شخصی  و

 Hamidi et( است و چگونگی بهبود کار فردي منطبق

al., 2019.( 
 فرینیرآکاتوسـعه روحیـه    همیتا وجه بهحال با ت

 نکنارکا ونفزروزا يتقاضا ،چنین همو  هانمازسا ايبر
ــ السؤ ینا ري،کا ندگیز کیفیت یشافزا ايبر  حرمطـ

ــی ــه  م ــود ک ــه  و ريکا ندگیز کیفیت بین یاآش روحی
ــهبرا نشناسارکا فرینیرآکا دارد؟  دجوو دارمعنا طـــــ
ــنک یندر ا مطالعه ینا همیتا ــنهف تهـ در  که ستا تهـ

 ايبر هانمازسا هنگیزاي، ابطهرا چنین دجوو رتصو
 ندگیز کیفیت سطح یشافزا رمنظو به هزینه صــــرف

 مرا ینا تحققعـالوه   بـه و  دشومیبیشتر نکنارکا ريکا
ــعهیعنی  ن،مازسا افهداز ا یکی به  فرینیرآکا توســـ
کـه   با توجه بـه ایـن   چنین هم. میکند کمک ،مانیزسا

رابطـه کیفیـت   سنجش تاکنون هیچ پژوهشی در زمینه 
هـاي ترویجـی    در سـازمان  کارآفرینیزندگی کاري و 

ایـن پـژوهش بـه بررسـی کیفیـت      انجام نشده است، 
زندگی کارشناسان ترویج کشاورزي استان کرمانشاه و 

آنـان   کارآفرینیآن با روحیه هاي مؤلفهسنجش ارتباط 
تـا بـا   کنـد  ایـن پـژوهش کمـک مـی     .پرداخته اسـت 
گـذار کیفیـت زنـدگی کـاري و     هاي اثر شناسایی جنبه

در میان  کارآفرینیآن بتوان زمینه افزایش روحیه  بهبود
  را فراهم آورد. ترویج کشاورزي کارشناسان 

  
  مبانی نظري و پیشینه تحقیق

اي آفـرینش کـار و حرفـه    کارآفرینی، تالش بـر 
هاي موجود به وسیله فرد یـا   جدید و گسترش فعالیت
کـارآفرینی عامـل کلیـدي در     .گروهی از افـراد اسـت  

وري و بهبود ارائه خـدمات   افزایش کارائی، بهبود بهره
 ,.Zacharis et al(ست ا ها ه ارباب رجوع در سازمانب

ــه .)2000 ــور  ب ــاعی،  ط ــد روانشناســی اجتم کلی از دی
ـ  می را  داده و آنفضایی که به تفکر خالق بها  رد، ـپذی

شرایط مناسب براي کنش و واکنش متقابل در روابـط  
کند و پذیراي شکست است، آزادي انتخـاب   ایجاد می 

نظـر ادراکـی   سـازد و از   و اقدام را براي افراد مهیا می
روحیـه   سـاز  آورد، زمینـه  برانگیختگی بـه وجـود مـی   

. اصـوالً خالقیـت و   )1392(نـاظم،   کارآفرینی اسـت 
محیط نامناسـب و نـامطلوب   نوآوري قادر به تبلور در 

  ).1392ناظم، د بود (ننخواه
فعالیت  براى عوامل محركبه نیازمند  کارآفرینان  

اشاره  رـتوان به موارد زی ها می از جملۀ آنکه  هستند
  کرد:

انگیزه مانند نیاز براى پیشرفت، میل به استقالل،  -
  فرینانهرآکارضایت شغلى، میل به نقش 

  و فرهنگ کارآفرینانهمانند  محیط حمایتى -
هـاي الزم بـراي    هـا و پشـتیبانى   شرایط، زیرساخت -

  ).Lordkipanidze et al., 2005(کارآفرینی 
عنـوان  اي جدید بـا   واژه میالدي به بعد 70از دهۀ 

پا به عرصه وجود نهاد و در بـین   کیفیت زندگی کاري
 هـاي  هـه ددر طـول   متخصصین مدیریت رواج یافت.

واژة کیفیت زندگی کاري مرتباً در مجـالت   نیز گذشته
و نشریات معتبر به کار رفته است. اگـر چـه تعریفـی    

طور کلی بـه   مشترك از این مفهوم وجود ندارد ولی به
شود  هر چیزي که باعث بهبود شرایط کلی سازمان می

   .)Dessler, 2002( گردد اطالق می
کیفیت زندگی کـاري را در کـل مـی تـوان در دو     

  تعریف کرد: مفهوم
اي از شـرایط واقعـی    مجموعـه ست از ا عبارت عینی:

کار و محیط کار در یک سازمان مانند میزان حقـوق و  
مزایا، امکانات رفاهی، بهداشت و ایمنی، مشارکت در 

  غیره.و گیري تصمیم
عبارت از تصور و طرز تلقـی افـراد از کیفیـت     ذهنی:

ـ  طور اعم و کیفیـت زنـدگی    زندگی به  طـور   هکـاري ب
باشد. به تعبیر دیگر کیفیت زندگی براي هر  می اخص 

فرد یا گروهی از افراد با فرهنگ و طرز تلقی متفاوت، 
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ویژگی خـاص خـود را دارد. در یـک تعریـف کلـی      
توان گفت که کیفیت زندگی کاري به معنی تصـور   می

ــان یــک ســازمان از   ذهنــی و درك و برداشــت کارکن
اسـت   ار خـود مطلوبیت فیزیکـی و روانـی محـیط کـ    

ــري،   کیفیت يپیامدها جملهاز ).1385(بزازجزایـــــ
 و شغلی دعملکر ،نسانیا منابع وري هبهر ري،کا ندگیز

 ).1399(خیرانــدیش و همکــاران،  ستزي انمندسااتو
بنابراین مدیریت صحیح منابع انسانی و توجه به ابعـاد  

  ضروري است. ها  کیفیت زندگی کاري در همه سازمان
در پژوهشی به بررسـی رابطـه بـین    ) 1392(ناظم 
مدیران و کیفیت زندگی کاري کارکنـان در   کارآفرینی

مراکز آموزش عالی پرداخت و نتایج نشان داد که بین 
حیـدري و مـرادي   رابطـه وجـود دارد   مفهـوم  این دو 

بـین کیفیـت   در پژوهشی نتیجـه گرفتنـد کـه    ) 1396(
مثبـت و معنـادار    همبسـتگی زندي کاري و کارآفرینی 

مثبت و معناداري بین  همبستگیهمچنین  .وجود دارد
میـزان مخـاطره    و کیفیت زندگی کاري و توفیق طلبی

  .گردیددانش آموزان مشاهده  پذیري
به بررسـی  در پژوهشی  )1393( حجازي و همکاران

گانـه آن   رابطه ادراك کیفیت زندگی کاري و ابعاد هشـت 
که  بودنتایج حاکی از آن  .ختندپرداسازمانی،  کارآفرینیبا 

سـازمانی رابطـه    کـارآفرینی بین کیفیت زندگی کـاري و  
رابطه ابعاد پرداخـت   چنین هممعنادار وجود دارد.  مثبت و

منصفانه حقوق و مزایـا، تـأمین فرصـت رشـد و امنیـت      
گرایـی، فضـاي کلـی زنـدگی، انسـجام و       مستمر، قـانون 
سـازمانی معنـادار    کارآفرینیهاي فردي، با  توسعه قابلیت

؛ اما ابعاد محیط کاري ایمـن و بهداشـتی و وابسـتگی    شد
 .داشـتند سازمانی رابطـه معنـادار ن   کارآفرینیاجتماعی، با 

ــزادهو  شجاعی ــه در  )1399( علی  یــــسربرپژوهشــی ب
داد  ناــنش نتایج که ختندداپر مانیزسا فرینیرآکا عــنامو
ـــماعو ـــخلدا لـ ـــمحیطو  یـ  فرینیرآکا بر ســازمانی ـ
 تأثیر انمیز، )1386( حیمیردارد.  مثبت تأثیر مانیزسا

 انزــــــــمیو  علمی هیئت يعضاا ريکا ندگیز کیفیت

 هسیدر نتیجه ینا بهو  دهکر سیربررا  نناآ فرینیرآکا
ــک ندگیز کیفیت بین که ستا  ،فرینیرآکاو  رياــــــــ

ــمعنو  مثبت همبستگی  وتتفا مادارد؛ ا دجوو داراـــــــ
ــک ندگیز کیفیت میانگین بین داريمعنا  يعضاا رياـــــ

 محل ه،اـــــنشگدا ،جنسیت ،سن حسب بر عملی هیئت
 ستد به میاستخدا ضعیتو و تحصیلی شتۀر ،خدمت

 رانهمکاو  ديهکرد مبینی ،یگرد هشیوپژدر د. ورنیا
 بر جتماعیا ـ فرهنگیهاي  ویژگی ثرا سیربر به) 1391(

ــفا فرینانهرآکا یشاگر ــشرکته در ادرـــ  کوچک ياـــ
 قبیلاز  اییـــ هیژگیو که دـــگرفتن هـــنتیجو  ختندداپر
. نددار مثبت ثرا فرینانهرآکا یشارـگ بر ،هـتجربو  زشموآ

 گرفت نتیجه دخو هشوپژ در) 1390( طالیی همچنین
ــم ــرین  مهــ در  ارتأثیرگذ مانیزسا درون يهاشاخصتــ

و  فرینیرآکااز  مدیریت پشتیبانی ،مانیزسا فرینیرآکا
ـــب از يگیرهبهر  یاامزو  داشپا اههمر به تقویتی يرنامههاـ

   .ستا
 et al.  Alvarez )2011(  نتیجه دخو هشوپژدر 

ــون ماعو که گرفتند ــی چ درك  ،جتماعیا يهارهنجا ل
ــطو  رکاو  کسب ازيندا راه يفرصتها  جتماعیا رواب

ــین هــــم .ندارگذ می ثرا فرینیرآکا بر نفرینارآکا  چنــ
)1995( Heinonen خصــوص  در مطالعــات خــود در

داري متعلق به دولـت بـه    کارآفرینی در مؤسسات شهر
این نتیجه رسید که عواملی مثـل فرهنـگ، اسـتراتژي،    
ساختار و رفتار جزء الزامات سازمانی براي کارآفرینی 

  .سازمانی است
میـان کیفیـت    بـر وجـود رابطـه   مرور منابع  نتایج

 همچنـین  .اشـاره داشـت   ارآفرینیـکـ زندگی کاري و 
دهنـده کیفیـت    تشـکیل  هـاي  شناسایی مولفـه منظور  به

 کـارآفرینی هـا بـا    و سـنجش ارتبـاط آن   زندگی کاري
در اري مورد بررسی قـرار گرفتنـد و   یهاي بس پژوهش

شناسـایی شـده    کاري زندگیکیفیت  هاي مولفه نهایت
  سازماندهی شد.  1جدول  در قالب
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  هاي پیشین هاي کیفیت زندگی کاري استخراج شده از پژوهش مؤلفه -1جدول 

ف
ردی

  

  نام پژوهش یا مقاله
منبع مورد 

 استفاده
 هاي کیفیت زندگی کاري  مؤلفه

1  

تــدوین مــدل بررســی کیفیــت 
 :زندگی کاري (مطالعه مـوردي 

در سازمان توسـعه و نوسـازي   
  معادن و صنایع معدنی ایران)

جزایري  بزاز
)1385( 

ساختاري ـ مدیریتی مشتمل بر نه مؤلفه، عامل روانشناختی مشتمل بر  عامل 
  پنج مؤلفه و عامل اجتماعی با یک مؤلفه

2  
بررسی کیفیـت زنـدگی کـاري    
کارکنان ستادي شرکت سهامی 

  بیمه ایران در تهران

رنانی  احمدي
)1385( 

پرداخت منصفانه، محیط کاري ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت 
گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاري، فضاي کلی  مداوم، قانون

  هاي انسانی.  زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، توسعه قابلیت

3  

بررسی رابطـه کیفیـت زنـدگی    
کاري و تعهد سازمانی کارکنان 

دانشگاهی شـهر   هاي بیمارستان
  .1385سنندج در سال 

سیفی 
)1385( 

میل و انگیزش  ،ارتباطات ، حل و فصل مشکالت ،پیشرفت شغلی ،مشارکت
  .غرور و افتخار شغلی ،حقوق و دستمزد ،امنیت شغلی ،به کار

4  
بررسی رابطـه کیفیـت زنـدگی    
کاري با دلبستگی شغلی و میل 

  ماندن در شغل

پور و  بیگ
حسینی 

)1385( 

هـاي   پرداخت منصفانه، وابستگی اجتماعی، تـأمین امنیـت، توسـعه قابلیـت    
  فردي، ایمنی محیط و یکپارچگی اجتماعی

5  

بررســی و تجزیــه و تحلیـــل   
عوامل موثر بر کیفیـت زنـدگی   

ــا کــاري کارکنــان ســازمان و  ه
ادارات دولتی بوشـهر و بهبـود   

  کیفیت آن

نصیري 
شوریجه 

)1384( 

پذیري، شخصـیت افـراد، سـاعت کـاري      ارتباط مدیران سازمانی، مسئولیت
 ،هـاي سـازمان   خط و مشی و سیاسـت  ،محل جغرافیایی محل کارکارکنان، 

، فرهنگ سـازمان و  تفویض اختیار ،توجه بیشتر به عوامل انسانی و رفتاري
  هاي کارکنان. زمینه کاري فعالیت

6  

هاي کیفیـت   بررسی نقش مؤلفه
کــاري، جــو آمــوزش، زنــدگی 

تعهدو فرهنگ سازمانی برابعـاد  
  توانمندسازي روان شناختی

خورشیدي و 
محمدي 

)1399(  
  شغلی. ابعاد ها، رویه ها، سیاست ارتباطات، دستمزد، و حقوق

7  

 نیشاغل در يکار یزندگ تیفیک
 شگاهیآزما

علوم  يها نامارستیب کینیکل
 دانشگاه تهران ی پزشک

 

Dargahi 
and Sharifi 

Yazdi 
2007)( 

گیـري،   مشارکت در تصـمیم  احساس امنیت شغلی، احساس آرامش روانی،
آینـده شـغلی،  انگیـزه    ، حمایت از طرف همکاران، محیط فیزیکی مطلـوب 

اعتمـاد بـه مـدیریت    ، پیشرفت شغلی،  تعادل بین کار و زندگی خـانوادگی 
هـاي شـغلی،    آموزشهاي مناسب،  ارشد، پاداش مالی،  رفاه شغلی، آموزش

امنیـت محـیط،    ، نقدي، حوادث شغلی کم هاي غیر هاي نقدي، پاداش پاداش
ها و اهداف سازمانی روشن و آشکار، تنوع شغلی، مسئولیت پذیري  سیاست

شغلی، تناسب میان شغل و شخصیت، روابط انسانی، سالمت اجتماعی کار، 
محیط شـغلی،   هاي هاي پزشکی، نظارت سالمت شغلی، معاینات و بازرسی

  مدیریت مطلوب، سهولت انتقال، بیمه سالمت.

: يکار یزندگ تیفیبهبود ک  8
یصیتشخرهیافت  مدل  

Lees and 
Kearns 
(2005) 

هاي غیر مادي، حمایت از کارکنان، رهبري؛ سطوح ارتباطات، حمایت  پاداش
  ردیفان، احترام. از همکاران، ارتباطات بین هم

9  
پزشکان  يکار یزندگ تیفیک

نیسکانسیمستقل در و  
Beasley, et 
al. (2005) 

تعادل بین کار و خانواده، نفوذ بر تصمیمات،  ، روابط کاري، رضایت از حرفه
  اي، میل ماندن در کار توانایی رسیدن به اهداف حرفه
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910  

 یزندگ تیفیشاخص کتوسعه 
کار  فیبه تعر کمک :يکار

توسعه  يدر اقتصادها ستهیشا
 افتهی

Considine 
and callus 

(2003) 

هاي کار  هاي ایمنی کار، رفتار مدیریت، روش اي و استاندارذ بهداشت حرفه
گروهی، امنیت شغلی و نبود آزار جنسی و تبعیض،  توازن و تعادل بین کار 

  دار و جالب بودن کار.  و زندگی، کارایی شغلی، استرس شغلی، معنی

11  
مدار در  ياثرات سازمان مشتر
 کار اداري

Gard, et al 
(2002)  

هـاي راهنمـایی و نظـارت     هاي گروهی در سازمان، تشکیل هیأت انجام کار
  هاي یادگیري به وسیله عمل گیري از روش کارکنان بهره

12  

و تعهد  يکار یزندگ تیفیک
: يدر عربستان سعود یسازمان

و  ینقش مشارکت شغل
  ياحساس کارآمد

Almarshad 
(2015) 

 ،شغلی ضایتو ر شغلی مسیراز  ضایتر ،رکا يتصد ،رکادر  سسترا
  ريکا یطاشر

: توسعه يکار یزندگ تیفیک  13
  یو اعتبار سنج اسیمق

Swamy, et 
al 

)2015(  

 انجبر، توسعهو  زشموآ، ريهمکاو  طتباار ،مانیزساّ  جوو  فرهنگ
 دنبو کافی، رکادر  لستقالا، شغلی ضایتر، تتسهیالو  داشپا ،تخدما

  منابع

14  
با توجه به  -کار  یزندگ تیفیک

  و عملکرد یشغل تیرضا
Sridevi 

)2017(  
طراحی کار، تسهیالت و شرایط کاري، امنیت و استرس و سالمتی، حقوق و 

  دستمزد، توازن بین کار و زندگی

15  
 تیو رضا يکار یزندگ تیفیک

 یکارکنان مراکز درمان یشغل
  رانیاهواز، ا

Jahanbani 
)2018( 

 چگیریکپا، شغلی سسترا، دبهبوو  حصالا، شغلی مسیر شدر يها صتفر
  جتماعیا

  
هـاي پیشـین،    بر مبناي بررسی پـژوهش  در نهایت

که توافـق بیشـتري در    يکار یزندگ تیفیکهاي  مولفه
داشت شناسایی گردیـد و در قالـب    وجود ها آنمورد 

 قالـب  در و هـا  در بخـش مـواد و روش  چندین عامل 
منـابع   طور که مـرور  همان. شدند بندي دسته 2جدول 

بررسی کیفیت زندگی کاري در سازمان هاي نشان داد 
کیفیـت زنـدگی   اما تاکنون  است مختلفی انجام گرفته

نهـاد   کـه  یهـاي ترویجـ   سازمانهیچ یک از در  کاري
باشـند، مـورد    مـی در بخـش کشـاورزي    بسیار مهمـی 

  بررسی قرار نگرفته است.
  

  ها مواد و روش
ــژوهش ــن پ ــت و روش، توصــیفی ای ــه ماهی  -از جنب

، شامل مراحل روش اجراي این پژوهش. تحلیلی است
طراحـی پرسشـنامه،   پیشین پژوهی، استخراج متغیرها، 

و تحلیل اطالعـات اسـتخراج    عملیات میدانی، تجزیه
هاي  ، استفاده از روشSPSSافزار  شده با استفاده از نرم

آمـاري مناسـب و مقتضـی و درنهایـت تفسـیر نتــایج      
جامعه آماري این تحقیق، کارشناسان تـرویج  باشد.  می

 که باشد مینفر  85کشاورزي استان کرمانشاه به تعداد 
شامل کارکنان داراي مدرك کارشناسی و بـاالتر بـوده   
کــه در مراکــز تــرویج و خــدمات و در مــدیریت     

نه بـا اسـتفاده از   حجم نمو .هستندمستقر  ها شهرستان
تعیین گردید. با توجـه بـه شـرایط     70فرمول کوکران 

منظور بـه حـداکثر رسـاندن میـزان دقـت،       جامعه و به
اي انتخـاب و اجـرا    گیري تصـادفی طبقـه   روش نمونه

استان به عنوان  شهرستان 14به این ترتیب که گردید. 
در  هـا  ر گرفتـه شـدند و نمونـه   در نظمختلف طبقات 

  هر شهرستان به تصادف انتخاب شدند.  مراکز ترویج
 هبـود  گیري در این تحقیـق، پرسشـنامه   ندازهاابزار 

 مشـتمل کیفیت زندگی کاري  پرسشنامهاست. در این 
بـر اسـاس    کـه بـود  گویه  85متغیر و  17عامل،  5 بر

طراحـی   ادبیـات پیشـین  متغیرهاي استخراج شـده از  
ارایـه   2در جـدول   هـا  آند. این متغیرها و منبـع  گردی
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از طیف لیکـرت   استفادهبا ها  هر یک از گویه. اند شده
سنجیده  بسیارکم، کم، متوسط، زیاد، بسیار زیاد)هیچ، (

هاي صـفر تـا پـنج     در برگیرنده ارزششد که هر یک 
توانستند  می کارشناساند. بر این اساس هر یک از نبود

را بـه خـود اختصـاص     425یکی از نمرات صـفر تـا   
مولفـه   6 شـامل  کـارآفرینی یـه  حرو چنـین  هـم  دهند.
ـ انگ، نفس عزت، تیخالق کنتـرل   منبـع ، شـرفت یپ زهی

در نظر گرفته شد که  يریپذخطري و نگر ندهیآ، یدرون
اي  پـنج درجـه  یک مقیاس با  گویه 32توسط  اًمجموع

(بسیارکم، کـم، متوسـط، زیـاد، بسـیار زیـاد)      لیکرت 
هـاي متفـاوتی    ها با تعداد گویه این مولفه سنجیده شد.

هـاي مختلفـی داشـتند.     سنجیده شده بودنـد، و دامنـه  
بـا  هـا،   بنابراین به منظور امکان پذیر شدن مقایسـه آن 

ها  دامنه نمرات همه مولفهبهره گیري از روش تناسب، 
  سازي شد. یکسان 20تا  0بین 

 
  يمتغیرهاي کیفیت زندگی کارمل و عوا -2جدول 

  عامل  متغیر  منبع استخراج شده
Dargahi and Nasl Saraji (2007) کیفیت مدیریت و سرپرستی  

  مدیریتی

ري
 کا

گی
زند

ت 
کیفی

 

)1385جزایري ( بزاز   دریافت بازخورد در مورد عملکرد 
)1384نصیري شوریجه (   هاي سازمان مشی خط 

Dargahi and Sharifi Yazdi (2007) گیري مشارکت در تصمیم  
  )1385رنانی ( احمدي

Dargahi and Sharifi Yazdi (2007) 
  انسجام اجتماعی در محیط کار

Beasley et al., (2005); Sridevi (2017) سازگاري و تعادل بین کار و زندگی  
عامل اجتماعی 

  ارتباطی
Swamy et al., (2015); Lees and Kearns (2005); 

Beasley et al., (2005) 
  )1385سیفی (

  ارتباطات در سازمان

Jahanbani (2018)  تبعیض اجتماعی 

Considine and Callus (2003)  ماهیت شغل  
  استقالل و آزادي عمل در کار  )1385جزایري ( بزاز روانشناختی

Dargahi and Sharifi Yazdi (2007)  ها تنوع وظایف و فعالیت  
)1385)، بیگ پور و حسینی (1385سیفی (  

Sridevi (2017) 
  امنیت شغلی

اقتصادي 
 شغلی

Swamy et al., (2015);  
Dargahi and Sharifi Yazdi (2007) 

 حقوق، دستمزد و پاداش

  )1385) سیفی (1385رنانی ( احمدي
)2018( Jahanbani  

  امکان پیشرفت و ترقی شغلی

)1385(بیگ پور و حسینی   
Almarshad (2015) 

  شرایط کاري ایمن و بهداشتی
  ;Considine and callus (2003) محیطی

Dargahi and Sharifi Yazdi (2007) 
  زمان کار

)1384)، نصیري شوریجه (1385جزایري ( بزاز   فضاي فیزیکی مطلوب 
  

روایی فنی و محتوایی پرسشـنامۀ ایـن تحقیـق بـا     
استفاده از نظـرات برخـی از اسـاتید رشـته تـرویج و      

دسـت   آموزش کشاورزي، تأیید گردیده است. براي به

آوردن و اثبات پایایی پرسشنامۀ این تحقیق، از آزمون 
کرونباخ بهره گرفته شده است و بـا اسـتفاده از   آلفاي 
 30گرفتــه (بــراي هــاي پــیش آزمــون صــورت  یافتــه
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 ، SPSSافـزار   پرسشنامه تکمیل شده) با استفاده از نرم
بـه دسـت    3میزان آلفاي کرونباخ به صورت جـدول  

دهـد کـه اعتبـار     آمد. مقادیر جدول مذکور نشـان مـی  
. بـه  باشـد  پرسشنامه براي انجام تحقیق قابل قبول مـی 

ها و سنجش ارتباط کیفیت زنـدگی   منظور تحلیل یافته
 و بـه  مبستگیههاي  وحیه کارآفرینی آزمونکاري و ر

هاي مختلـف   منظور مقایسه روحیه کارآفرینی در گروه
  هاي مقایسه میانگین استفاده شد. کارشناسان از آزمون

  
  میزان آلفاي کرونباخ -3جدول 

  مقدار آلفاي کرونباخ  ها تعداد گویه  ها یا عوامل نام سازه
  89/0  32  کارآفرینیروحیه 

  91/0  20  اجتماعی ـ ارتباطی
  88/0  19  مدیریتی

  89/0  16  روانشناختی
  90/0  16  اقتصادي ـ شغلی

  84/0  14  محیطی
  

  ها افتهی

 کارشناسـان از مجمـوع  هاي تحقیق  اساس یافتهبر
 بودنـد. زن درصـد   17درصد مرد و  83مورد بررسی 

سال بود. بیشـینۀ سـن    37میانگین سنی آنان  چنین هم
. به لحاظ است ر شدهسال ذک 25سال و کمینۀ آن  53

درصـد از افـراد مشـغول در     8/35رشته تحصیلی تنها 
انـد و   سازمان ترویج داراي رشته تحصیلی مرتبط بوده

گیـر ایـن    متاسفانه این امر یکـی از مشـکالت گریبـان   
درصـد از کارشناسـان، رشـته     4/21باشد.  سازمان می

رشـته   هـا  آندرصـد از   6/8، و اصالح نباتات زراعت
 3/4درصد رشـته توسـعه روسـتایی و     7/5علوم دام، 

آبخیـزداري و  ي هـا  رشته .اند هبوددرصد رشته باغبانی 
ــاريشـــیالت ــابع طبیعـــی،  ،، آبیـ گیاهپزشـــکی، منـ

ــر   ــامپیوتر ه ــیون و ک ــدام مکانیزاس ــد از  9/2ک درص
  اند.  تشکیل دادهي تحصیلی کارشناسان را ها رشته

درصـد   4/91به لحاظ مقطـع تحصـیلی، بـیش از    
 6/8نفر) در مقطع کارشناسـی و تنهـا    64کارشناسان (

میانگین سابقه  .اند ودهنفر) در مقطع دکتري ب 6درصد (
 16/10خدمت کارشناسان در بخش ترویج کشاورزي 

سـال و   24سال بوده است که بیشینه سـابقه خـدمت   

سال شناسایی گردید. وضعیت  2کمترین میزان سابقه 
ــان   ــتخدامی کارشناس ــرویج اس ــتان  ت ــاورزي اس کش

اد به گروه کرمانشاه نیز بررسی گردید که بیشترین تعد
ــمی  ــی   -رس ــا فراوان ــی ب ــد) 8/42( 30 قطع  درص

نـین کارشناسـان بـا وضـعیت     چ اختصاص داشت. هم
 ، درصــد)1/17نفــر( 12اســتخدامی رســمی آزمایشــی 

نفــر  17و قـراردادي   درصــد) 7/15نفـر (  11 پیمـانی 
  د.نبود درصد) 3/24(

جهاد کشـاورزي بـر حسـب     بندي کارشناسان طبقه
: آمار کارشناسان جهـاد کشـاورزي   روحیه کارآفرینی

 4جـدول  روحیـه کـارآفرینی در   ي هـا  مولفهبرحسب 
هـاي   هـا بـا تعـداد گویـه     مولفـه  این آورده شده است.

هـاي مختلفـی    دامنـه متفاوتی سنجیده شـده بودنـد، و   
 ،ها آنپذیر شدن مقایسه  منظور امکان به بنابراین .داشتند

سـازي   یکسـان  20تا  0بین ها  مولفهدامنه نمرات همه 
) و 97/13انگیــزه پیشــرفت بــاالترین میــانگین (شــد. 
) را بـه خـود   34/6تـرین میـانگین (   نگري پـایین  آینده

هاي کـارآفرینی   درمجموع همه مولفهد. ناختصاص داد
 در حدود میانگین و زیر میـانگین ارزیـابی گردیدنـد.   

بنـدي   چنین روحیـه کـارآفرینی کارشناسـان دسـته     هم
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دسـته بـا روحیـه     5بـر ایـن اسـاس افـراد در     . ردیدگ
خوب، خـوب، متوســط، ضــعیف و  بســیار کـارآفرینی 

بر اساس نتایج . )5گرفتند (جدول بسیارضعیف جاي 
سطح روحیه کـارآفرینی در بـین کارشناسـان تـرویج     
کشاورزي استان کرمانشاه در سطح مطلـوبی ارزیـابی   

درصد) در گروه افـراد بـا    34شود و ببیشتر افراد ( نمی

نفر از  8گیرند. تنها  جاي می روحیه کارآفرینی ضعیف
درصد از آنـان در گـروه داراي    11معادل  ،کارشناسان

بسیارخوب جاي گرفتند. این امر از  یروحیه کارآفرین
نکاتی است که مجموعه مدیریت بایـد مـدنظر داشـته    

  باشند.
 
  

  کارآفرینیهاي روحیه  آمار توصیفی مولفه -4جدول 
  انحراف معیار  میانگین  هاي روحیه کارآفرینی مولفه

  ٠٢/٢  ٢۶/٨  تیخالق
  391/3  18/11 نفس عزت

  020/3  97/13 شرفتیپ زهیانگ
  324/3  71/6 یکنترل درون منبع
  5856/2  34/6 ينگر ندهیآ

٩١/٧  يریپذ خطر  741/3  
  محاسبه شده است. 20تا  0مرات بین دامنه ن

  

 بر حسب روحیه کارآفرینی بندي کارشناسان طبقه -5جدول 

  درصد  فراوانی  روحیه کارآفرینی
  1/17  12  روحیه کارآفرینی بسیارضعیف

  3/34  24 روحیه کارآفرینی ضعیف
 4/21  15 روحیه کارآفرینی متوسط

 7/15  11 روحیه کارآفرینی خوب

 4/11  8 بسیارخوبروحیه کارآفرینی 

  0/100  70  جمع پاسخگویان
 

  عوامل کیفیت زندگی کاريآمار توصیفی  -6جدول 
  انحراف معیار  میانگین  عوامل کیفیت زندگی کاري

  ٠٨/٨  ٧٧/٣٢  اجتماعی ـ ارتباطی
  96/8  00/50 مدیریتی

  31/11  37/50 روانشناختی
  99/12  64/32 اقتصادي ـ شغلی

  44/14 45/64  محیطی
  محاسبه شده است. 80تا  0دامنه نمرات بین  
  

کیفیت زندگی کاري کارشناسان ترویج کشاورزي: 
 6عوامل کیفیت زندگی کاري در جدول  توصیفیآمار 

بـاالترین میـانگین    عامـل محیطـی  . آورده شده اسـت 

میانگین  ترین پایین شغلی -عامل اقتصادي ) و 45/64(
   اند. ) را به خود اختصاص داده64/32(
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کیفیت زندگی کاري کارشناسان ترویج کشاورزي 
. ایـن  سنجیده شـده اسـت   425صفر تا  هنمر با طیف

طیف به سه دامنه مساوي قابل تقسیم است که هر یک 
ها نمایشگر سـطوحی مختلـف از کیفیـت     از این دامنه

کـه در  وزیع فراوانـی افـرادي   باشد. ت زندگی کاري می
نامطلوب، متوسط و مطلوب  وضعیتداراي  گروه  سه

 7در خصوص کیفیت زندگی کاري هستند در جدول 

 83اساس جدول اکثریت افـراد (  آورده شده است. بر
وضعیت متوسط کیفیـت  درصد از پاسخگویان) داراي 

درصد نیـز کیفیـت زنـدگی     13اند.  بوده زندگی کاري
ــامطلوبکــاري  درصــد از  4داشــته و تنهــا معــادل  ن

را مـنعکس  مطلوبی پاسخگویان کیفیت زندگی کاري 
  اند. نموده

  
  طبقه بندي کیفیت زندگی کاري -7جدول 

  
با کیفیت زنـدگی   کارآفرینیسنجش ارتباط روحیه 

بـه منظـور   : کـاري کارشناسـان تـرویج کشـاورزي    
روحیه کـارآفرینی کارشناسـان تـرویج     ارتباطسنجش 

کشاورزي و دیدگاه آنان در خصوص کیفیـت زنـدگی   
و  اسـتفاده گردیـد   پیرسون همبستگیضریب از  کاري

بـین روحیـه کـارآفرینی کارشناســان    نتـایج نشـان داد   
در  هـا  آن ترویج کشـاورزي و کیفیـت زنـدگی کـاري    

دار وجود دارد  اي مثبت و معنی رابطه سطح یک درصد
با عوامل  کارآفرینیچنین رابطه روحیه  هم). 8(جدول 

ارتبـاطی،   -شامل عامل اجتماعیکیفیت زندگی کاري 
شـغلی و محیطـی    -مدیریتی، روانشناختی، اقتصـادي 

بـا   مبستگیهسنجیده شد تا عاملی که داراي بیشترین 
  د. نشناسایی گردهستند  کارآفرینیروحیه 

  
  و عوامل کیفیت زندگی کاري کارآفرینیبین روحیه  همبستگینتایج حاصل از تحلیل  - 8جدول 

  r  متغیر مستقل
  )همبستگی(مقدار ضریب 

P  
  داري) (سطح معنی

  00/0  57/0  کیفیت زندگی کاري
  00/0  48/0  ارتباطی _عامل اجتماعی 
  00/0  56/0  عامل مدیریتی

  00/0  60/0  عامل روانشناختی
  04/0  31/0  اقتصادي ـ شغلیعامل 

  12/0  19/0  عامل محیطی
  

کیفیــت بــین داد  نشــان همبســتگینتــایج آزمــون 
در سطح خطاي یک روحیه کارآفرینی  وزندگی کاري 

 همبستگی چنین هم. )r= 57/0رابطه وجود دارد ( درصد

 ارتبـاطی  -اجتماعیروانشناختی، مدیریتی، میان عامل 
 8ل ودر جـد شغلی با روحیه کـارآفرینی   -و اقتصادي

  . ه استنشان داده شد

  درصد  فراوانی  دیدگاه کیفیت زندگی کاري
  9/12  9  کیفیت زندگی کاري نامطلوب

  9/82  58 کیفیت زندگی کاري متوسط
 3/4  3 کیفیت زندگی کاري مطلوب

  0/100  70  جمع پاسخگویان
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ــین هم ــه  چن ــن و روحی ــین س ــان داد ب ــایج نش نت
دار  کارآفرینی کارشناسان ترویج کشاورزي رابطه معنی

وجود ندارد. اما بـین روحیـه کـارآفرینی کارشناسـان     

در بخـش   هـا  آنترویج کشـاورزي و سـابقه خـدمت    
اي منفـی و   درصـد رابطـه   5حتمال خطـاي  ترویج با ا

  .)9(جدول  معکوس وجود دارد
  

  بین روحیه کارآفرینی با سن و سابقه خدمت همبستگینتایج حاصل از تحلیل  -9جدول 

  r  متغیر وابسته  متغیر مستقل
  )همبستگیمقدار ضریب (

P  
  )داري سطح معنی(

  79/0  03/0 روحیه کارآفرینی  سن
  00/0  -25/0 روحیه کارآفرینی  سابقه خدمت در ترویج

 
کارشناسان با  کارآفرینیروحیه  نشان داد کهنتایج 

(رسـمی آزمایشـی، رسـمی    انواع مختلف اسـتخدامی  
داري نـدارد   تفـاوت معنـی  قطعی، قراردادي و پیمانی) 

  .)10(جدول 
  

  کارشناسان با انواع مختلف استخدامی کارآفرینیتفاوت روحیه  - 10جدول 
  X2 P  کارآفرینیروحیه میانگین   نوع استخدام
  6/33  رسمی قطعی

  15  رسمی آزمایشی  15/0  26/5
  13/38  قراردادي
  29/37  پیمانی

  

نتایج آزمون من ویتنی نشان داد کـه بـین   چنین  هم
کارشناسـان زن و مــرد بــه لحـاظ روحیــه کــارآفرینی   

چنـین   . هم)11(جدول  داري وجود ندارد تفاوت معنی
روحیـه  بـین   يدار معنـی  اختالفکه  دادنشان  ها افتهی

تـرویج   ها آن رشته تحصیلی ی کهکارآفرینی کارشناسان
ي هــا ســایر رشــتهبــا  کارشناســانو بــوده کشــاورزي 

  .خطاي پنج درصد وجود دارد در سطح تحصیلی

  
  بین کارشناسان زن و مرد کارآفرینیتفاوت روحیه  - 11جدول 

  Mann-Whitney U  Z  P  کارآفرینیروحیه   تعداد  سطوح متغیر

  جنسیت
  79/43  12  زن

5/248  60/1-  11/0  
  78/33  58  مرد

  رشته
ترویج و آموزش 

  کشاورزي
30  18/39  

5/399  027/2-  04/0  
  80/29  37  ها سایر رشته

 
 گیري و پیشنهادها بندي، نتیجه جمع

کیفیـت زنـدگی   از با توجه به این که برخورداري 
در توسـعه روحیـه کـارآفرینی اثرگـذار      مطلوب کاري

از اهمیت بسـیاري   ارتقاي کیفیت زندگی کارياست، 

کیفیت  سنجشجایی که تاکنون  از آن برخوردار است.
عنوان یکی از  به یي ترویجها زندگی کاري در سازمان

نگرفتـه   ترین نهادهـاي بخـش کشـاورزي انجـام     مهم
ازمان این پژوهش به سـنجش ایـن مهـم در سـ     ،است
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اســت.  پرداختــه اســتان کرمانشــاه کشــاورزي تــرویج
با روحیه  کیفیت زندگی کاريارتباط سنجش  چنین هم

که ایـن   گرفته نظر قرار پژوهش مددر این  کارآفرینی
 يهـا  ارتباط سنجی نیز تاکنون در هیچ یک از سـازمان 

  در کشور انجام نگرفته است.  یترویج
 کیفیت ينظر فشکا ینکها بر ونفزا ،پژوهش ینا

هاي ترویجـی   در سازمانرا  فرینیرآکاو  ريکا ندگیز
ــه توجه همیتو ا نقش ،میکند پر  ندگیز کیفیت بـــ
ــانرکا ريکا از  یکی انعنو به ان،مدیر ايبررا  شناســـ
ــه  ملاعو ــدمی برجسته ،فرینیرآکاتوســعه روحی . نمای

ــم ــین ه ــی ننشا انمدیر به چن در  موفقیت ايبر هدد م
ــکل از ،سیستمی ومند  منظا هنگا با باید ،فرینیرآکا  یهــ
ــنسانا منابع به توجه يهایندافر ــتقو ار یـ  کیفیت ياـ
 نند.ک پشتیبانی کارشناسان ريکا ندگیز

روحیه کـارآفرینی   نشان داد که پژوهشنتایج این 
وضـعیت   کارشناسان ترویج کشاورزي استان کرمانشاه

 از بـیش از نیمـی  و روحیه کـارآفرینی   همناسبی نداشت
 .سـنجش گردیـد  ضعیف  بسیارو ضعیف در حد آنان 

هاي روحیه کـارآفرینی   مولفههمه  مجموع درچنین  هم
ـ انگ، نفـس  عزت، تیخالقشامل   منبـع ، شـرفت یپ زهی

در حـدود   ،خطرپـذیري و نگـري  آینـده ، یکنترل درون
با این حال در میانگین و زیرمیانگین ارزیابی گردیدند. 

نگـري   آینده بهترین وانگیزه پیشرفت  ها بین این مولفه
بـر اسـاس   یگـر  از سوي د بدترین وضعیت را داشتند.

وضـعیت   ان ترویج کشـاورزي سکارشنااکثریت  ،نتایج
 البتـه و  ندداشـت  متوسطی از نظر کیفیت زندگی کـاري 

 خود را نامطلوب ارزیـابی  کیفیت زندگی کاري یبرخ
  کرده بودند.

 ستاز آن ا حاکی هشوپژ ینا يیافتههاچنـین   هم
ــه و  ريکا ندگیز کیفیت بین ع،مجمودر  که روحیـــ
 تتحقیقادارد.  دجوو دارمعناو  مثبت طهبرا فرینیرآکا
)، حیدري و مرادي 1392نتایج ناظم (مانند  نیز انیگرد
و ) 1390( طالیی ،)1399( علیزادهو  شجاعی) 1396(

 دهکر تاییـد را  مطلب ینا) 1393حجازي و همکاران (
ــژوهش نتایجو  ــن پ ــ با ای ــانت . دارد نیاهمخو ایج آنه

کیفیـت زنـدگی    هـاي  وضعیت مولفـه بهبود بنابراین با 
تـوان میـزان رضـایتمندي کارکنـان را      می تنها کاري نه

نیز  ها آن ینیفرآافزایش داد بلکه در افزایش روحیه کار
  تاثیرگذار بود. 

کیفیــت  هــاي ارتبــاط مولفـه در راسـتاي شــناخت  
نیـز نتـایج تحقیـق     ینیفرآروحیه کـار  وزندگی کاري 

میان عامل روانشناختی، مـدیریتی،   همبستگینشان از 
شـغلی بـا روحیـه     -ارتبـاطی و اقتصـادي   - اجتماعی

تـوان   میعامل روانشناختی در زمینه کارآفرینی داشت. 
آزادي عمل  باهمراه ، و متنوع خالقانه محیطگفت که 

توانـد   تکـراري مـی   و وظایف یکنواخـت  و به دور از
ــه   ــرورش روحی ــه پ ــارآفرینیزمین ــراهم آورد.  ک را ف
ــاران ( ــازي و همک ــز )1392حج ــل  نی ــت عوام اهمی

کـه   روانشناختی را مورد تایید قرار داده و بیـان کـرده  
هـاي  محیط کاري که امکـان رشـد و توسـعه قابلیـت    

فردي را فراهم آورد، مشوق افزایش کارآفرینی خواهد 
  بود.

دیگر عنوان  بهی کاري عامل مدیریتی کیفیت زندگ
 اینمولفه مرتبط با روحیه کارآفرینی شناسایی گردید. 

فـراهم کـردن    درتاکیدي بر نقـش پررنـگ مـدیر     امر
. در سازمان است کارآفرینیفضاي پرورش خالقیت و 

 ،عملکـرد مـدیر   هـاي سـازمان و   مشیخطرضایت از 
محیطـی منسـجم کـه فـرد      و یمشـارکت  وجود فضاي

توانــد  دریافــت صــحیحی از عملکــرد خــود دارد مــی
ایـن نتیجـه بـا     و تقویت کننده روحیه کارآفرینی باشد

 هشوپژ درداشته کـه   خوانی هم )1390( طالیی نتایج
ــم گرفت نتیجه دخو ــرین  مه ــاخص ت در  ارتأثیرگذش
 يگیرهبهرو  فرینیرآکااز  مدیریت پشتیبانی فرینیرآکا
   .ستا تقویتی يبرنامههااز 

عنـوان سـومین عامـل     تماعی بـه چنین عامل اجهم
وجود محیط متعـادل و   بنابراین گذار شناخته شد.تاثیر
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هاي اجتماعی که ارتباطات اجتمـاعی   عاري از تبعیض
توانـد زمینـه توسـعه     سازنده در آن تقویـت شـده مـی   

این نتیجـه بـا    فرینانه را تسهیل نماید.آهاي کار فعالیت
سو است  هم) 1391( رانهمکاو  ديهکرد مبینی نتایج

 هشوپژدر نیـز   et al.  Alvarez)2011( چنـین  و هـم 
 يهارهنجا لــــی چــــون  ماعو که گرفتند نتیجه دخو

ــط  جتماعیا ــراد جتماعیاو روابـ  ثرا فرینیرآکا بر افـ
 .هاي این تحقیق همراسـتا اسـت  که با یافته ندارگذ می

مولفه اقتصـادي اسـت کـه در ارتبـاط بـا      دیگر   مولفه
امنیت شـغلی و میـزان حقـوق و مزایـا اسـت کـه در       

نیز مـورد تاییـد    )1392پژوهش حجازي و همکاران (
 ما جامعهدر  نچو و اشاره شـده کـه   قرار گرفته است

ــاز  ادفرا ،ندا هنشد فعر کافی ازهندا به زهنو لیهاو يهانی
ــمو  قحقو یافتدر انمیز به ــیازـ  حساسیت دخو ياـ
ــنآ ادراك لیلد همین به ،نددار ديیاز ــمیاز  هاــ  انزــ
ــه و  بر منصفانه ختداپر عایتر ــعملکروحیــ  درـــ
  .ستا ارتأثیرگذ نهاآ فرینانهرآکا

چنین نتایج نشـان داد بـین روحیـه کـارآفرینی      هم
در  ها آنکارشناسان ترویج کشاورزي و سابقه خدمت 

اي منفـی و معکـوس وجـود دارد.     بخش ترویج رابطه
ه محــیط بروکراتیــک و توانــد اشــاره بــ ایــن امــر مــی

هـاي اداري از جملـه بخـش تـرویج      غیرخالق بخـش 
کشاورزي داشته باشد که افزایش سابقه کـاري سـبب   
کاهش روحیه خـالق و نوآورانـه افـراد شـده اسـت.      

دار بـین   نشان دهنده عدم تفاوت معنـی نتایج  نیچن هم
 بـود کـه ایـن   کارشناسان زن و مرد  روحیه کارآفرینی

. مــی باشــد )1386( حیمیرهــاي  مؤیــد یافتــهیجــه نت
دهـد کـه بـین روحیـه      هـا نشـان مـی    چنـین یافتـه   هم

کارشناسـان بـا رشـته تحصـیلی تـرویج و       کارآفرینی
دار  هـا تفـاوت معنـی    آموزش کشاورزي و سایر رشـته 

ـ تواند بـه ماه  یاختالف م نیوجود دارد و ا رشـته   تی
ایـن کـه بـر    با توجـه بـه   در مجموع،  برگردد. جیترو

ــژوهش  ــن پ ــایج ای ــل  ،اســاس نت ــناختی، عوام روانش
بـه   شغلی-و اقتصادي  ارتباطی –مدیریتی و اجتماعی

ترین عوامل کیفیت زندگی کاري تاثیرگـذار   عنوان مهم
یشـنهاد  پدر نتیجـه   بر روحیه کارآفرینی شناخته شدند

  گردد: می
 ــای دوره ــدیران، بر یه  ندگیز کیفیت مینهدر زاي م

 ونگیــ چگ مینهزدر  اندیرـمو  دشو اربرگز ريکا
 بیندر  ريکا ندگیز کیفیت يتقاو ار اريبرقر

  ند.آور ستد بهرا  زمالاطالعات  نشناسارکا
  سیسـتم مـدیریتی مشـارکتی و     ،مدیریت سـازمان

 ي خود قرار دهد. ها اي فعالیتـخالقانه را مبن

 ــدیریت ــازمان ا م ــنهادهاي خالقــ پ زس انه و ـیش
بـا ارزیـابی   متفاوت کارشناسان اسـتقبال کـرده و   

عملکرد کارشناسان و ایجـاد بـازخورد کـاري بـه     
 .نمایدها در ایجاد انگیزه در کارشناسان تالش  آن

  ــه وظــابف و مســئولیت ــوع بخشــی ب ــا تن ي هــا ب
، آزادي عمـل بیشـتري در اختیارشــان   کارشناسـان 

 ینه تفکر خالق و پویا توسعه یابد. قرار گیرد تا زم

 در جهتافزایش رضایتمندي کارشناسان  به منظور 
افزایش درآمد  و هاي ارتقاي شغلی کردن راه  فراهم

  اقدام گردد.ها  آن
 ها بر اساس ضوابط معین و  با توزیع مناسب پاداش

ایجاد عدالت سـازمانی  تر به امر  هاي عادالنه روش
  .پرداخته شود

 کــارآفرینی کــه همانــا توســعه و  فرهنــگ ســازي
تقویــت روحیــه کــارآفرینی در میــان کارشناســان 

 صورت گیرد. ایـن امـر   باشد ترویج کشاورزي می
هــاي  از طریــق ارائــه و توســعه برنامــهتوانــد  مــی

ــر   ــاص نظی ــی خ ــزاريآموزش ــاه برگ ــاي  کارگ ه
آموزشــی، معرفــی الگوهــاي موفــق کــارآفرین در 

هـا و تشـویق    ها، سـمینار  جامعه، برگزاري همایش
  هاي خالق در سطح سازمان صورت گیرد.  ایده
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Abstract  
In the evolving world, an organization can develop that equips its human resources with 

entrepreneurial knowledge and skills. Paying attention to the quality of work life of employees 
is one of the necessary conditions to develop the entrepreneurial spirit. Therefore, this study 
with using the descriptive method investigated the relationship between entrepreneurial spirit 
and quality of work life. The statistical population of this research was agricultural extension 
experts in Kermanshah province.  Data were collected with a questionnaire and a stratified 
random sampling method was used. The reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha 
test for entrepreneurial spirit was calculated 0.89 and for each of the factors of quality of work 
life including social- communication, managerial, psychological, economic- occupational, and 
environmental were calculated respectively (α = 0.91, 0.88, 0.89, 0.90 and 0.84). Data analysis 
was performed by SPSS. Findings showed that there is a positive and significant relationship 
between entrepreneurship spirit and quality of work life. The results also showed a correlation 
between psychological, managerial, social- communication, and economic- occupational factors 
with the entrepreneurial spirit. Another result of this study was the significant difference 
between the entrepreneurial spirit of experts with the field of agricultural extension and 
education and experts with other fields of study. Finally, the suggestions were presented to 
develop the entrepreneurial spirit with an emphasis on effective variables of quality of work life. 
 
Keywords: Quality of work life, Entrepreneurial spirit, Agricultural extension experts4 
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