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 چکيده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و کارآفرینی سازمانی با رضایت 

روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری آن کلیه . شغلی معلمان بود

تشکیل  59-52صیلی نفر در سال تح 205معلمان متوسطه شاغل در ناحیه یک اردبیل به تعداد 

 512مورگان تعداد  –دادند که براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبق جدول کرجسی 

نفر براساس پرسشنامه های جمع آوری شده  510نفر به عنوان نمونه انتخاب شد که از این تعداد 

کاری پرسشنامه کیفیت زندگی زندگی  از ها دادهی آور جمعجهت . مورد مطالعه قرار گرفت

اسمیت،کندال  و پرسشنامه شاخص توصیفی شغل( 1131)، پرسشنامه صمدآقایی (1521)والتون

اطالعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی  لیتحل و  هیتجزجهت . استفاده شد (1515)وهالین 

کیفیت زندگی کاری برکارآفرینی سازمانی . است شده  استفاده خی دو، تحلیل مسیر شامل آزمون

بین مولفه های کیفیت  در و مولفه فضای کلی زندگی باالترین میانگین را دارد معنادار و تاثیرمثبت

رضایت  مشاهده شدکه کیفیت زندگی کاری بر پژوهش حاضر در سوی دیگر از. زندگی کاری دارد

بین مولفه های کارآفرینی سازمانی وضعیت پاداش باالترین  از. معناداری دارد مثبت و شغلی تاثیر

 از. معناداری دارد مثبت و همچنین رضایت شغلی برکارآفرینی سازمانی تاثیر میانگین را داشته،

 از تر ارتقا درسطح پایین ترفیع و و بین مولفه های رضایت شغلی مولفه های شرایط محیط کار

 .متوسط قرار دارند

 کیفیت زندگی کاری، کارآفرینی سازمانی، رضایت شغلی، معلمان متوسطه :واژگان کليدي
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 مقدمه            

کودکان ونوجوانان جامعه،  وپرورش آموزشعمده آن،  اهداف ازآموزش و پرورش رکن اساسی جامعه انسانی است ویکی             

برخی از  وجود نیباا. است مدارس درتحقق این هدف مهم مستلزم داشتن معلمانی باانگیزه ومشتاق . توسط معلمان ومدیران است

ی خاص دانش ها یژگیومتوسطه به دلیل  مدارس دروخصوصا  اند کرده اشارهبودن شرایط کاردرمدرسه  زا استرسمحققان به 

، معلمان دوره متوسطه را نسبت به (ی وغیرهتفاوت یبآموزان، مشکالت نظم وانضباط، فقدان انگیزه،  دانش شتریبتعارض )آموزان

 (.1151عباس زاده، محمودی، نوری، )ر داده است ی از تجربه فرسودگی شغلی قراشتریب خطرهمتایان خود درمعرض 

در حقیقت  .های هر کشور در نظر گرفته شده استکارآفرینی یکی از منابع مهم در تمام جوامع انسانی و یکی از مهمترین دارایی

می و داشته ولمبذ آن به جدی توجه توسعه حال در و توسعه یافته کشورهای از بسیاری کهکارآفرینی مقوله بسیار مهمی است 

توانند از طریق تشویق کارکنان و ترغیب آنها به کارآفرینی سازمانی باعث بروز ها میسازمان(. 1132ایمانی پور و زیواردار،)دارند

( دیوان ساالری)نوآوری گردند و سپس به این افراد آزادی عمل داده شود تا بتوانند بدون درگیری با قوانین و مقررات دست و پاگیر 

ترین سرمایه محسوب می شوند و افراد انسانی مهم در یک سازمان،از طرف دیگر (. 1135ستاری،)رح های خود را به اجرا درآورندط

مند به کار برای داشتن یک سازمان پویا و دارای افراد متعهد و برای تحقق و اجرای اهداف سازمان، به کارمندانی با انگیزه و عالقه

مهم ترین منبع رضایت بعضی افراد در  شغل و انجام وظایف شغلی، های مختلف،تفاوت افراد انسانی در زمینه با توجه به .نیاز است

 .زندگی است و چنانچه به هر دلیلی این رضایت وجود نداشته باشد پیامدهای ناخوشایند آن سازمان را دچار چالش می سازد

رضایت شغلی است که مجموعه ای از احساسات مطلوب یا نامطلوب را در  ار،یکی از مهم ترین عوامل انگیزشی در محیط ک بنابراین،

وری، تعهد کارکنان، دلبستگی به رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش بهره(. 1151بابازداده و دیگران،)مورد کار افراد رقم می زند

؛ به  1132حیدری، )افزایش عالقه به کار است کیفیت کار، برقراری روبط خوب و انسانی در محیط کار، بهبود کمیت و محیط کار،

 بود خواهند کارا و موفق هاییانسان بشری تالطم پر حیات در و انسانی دنیای در که همانگونهاز سویی،  (. 1150نقل از پارسانژاد، 

 افزایش ها سازمان ازهدف بسیاری  .بود خواهد گونه همین به وضع نیز سازمانی دنیای در زندگی موثری باشند قطعاً دارای که

 زندگی باکیفیت هایی مشخصه چه اینکه تعیین و تفکیک است، زیرا ای پیچیده مسئله این اما است، سطوح تمام در کارکنان رضایت

یکی از موضوعات مهمی که در مدیریت منابع انسانی مطرح  (.5001، 1، دارگانیجی سارا) است امری دشوار دارند، رابطه کاری

شان ومنزلت  خواهد یمکه  هاست سازمان دری ا فلسفهمفهوم کیفیت زندگی کاری، مربوط به . فیت زندگی کاری است، کیباشد یم

ی  مسئلهی کیفیت زندگی کاری قصد دارد اعتماد، درگیری و توانایی حل ها برنامه، ها سازمانی از بعض در. کارکنان را افزایش دهد

ی افراد را رو بری گذار هیسرمانظام ارزشی کیفیت زندگی کاری، . را افزایش دهد ی سازماناثربخشرضایت  جهیدرنت وکارکنان 

، به این معنی که برآورده ساختن نیازهای کارکنان به دهد یمقرار  موردتوجهمتغیردرمعادله ی مدیریت راهبردی  نیتر مهم عنوان به

 رود می جلوتر به زمان هرچه حاضر عصر در اینکه صوصخ به  (.1151فروغی نیا،)یی بلندمدت سازمان منجرخواهدشدکارابهسازی 

 شود،می ترمشکل نیز آنها اداره و ترپیچیده نیز هاسازمان جدید، هایچالش و نیازها پیدایش و فنون و علوم پیشرفت به توجه با و

 آالت ماشین هوشمند، انسانی قخال و عظیم منبع بر عالوه امروزی سازمان هر در بپذیریم که شد خواهد پراهمیت زمانی معنا این

 (.1131واسطی،)کنند می ایفا مؤثری نقش ها سازمان عملکرد در نیز هوشمندی

 :مبانی نظري پژوهش 

 کيفيت زندگی کاري

وبامفهوم بودن کار، تناسب سازمانی  بودن دار معنی: اجزای اصلی کیفیت زندگی کاری را درچهاربعدمعرفی کرده است 5والتون    

عنایتی، صالحی و رستمی، )کار در مستمرویادگیری  ها مهارتوپرباربودن کار، امنیت وزمینه پرورش  غنی وکار، چالشی  واجتماعی

 کیفیت ودرآمده است  کارکنان واهداف سازمان  ترین مهم ازیکی  صورت بهامروزه بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان  (.1135

 کننده اقناع و چالشگرانهاز همه  تر جالب وخوب  مزایای وکاری خوب پرداخت  کاری به مفهوم داشتن یک نظارت خوب شرایط

 طور بهبرای حل مشکالتی است که منافعی را  هایی فرصتکیفیت زندگی کاری شامل (. 1150الماسی، لطف الهی و یزدانی،)است

                                                           
1 saraj& dargahi 
2 walton 
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 به منجرکه  دانند می هایی روشآن را  برخی و ،کاراست مدیریت در همکاری بر مبتنی ودوطرفه برای کارمندوکارفرما به همراه دارد 

 (.5001، 1وهمکارانروز ) گردد میکارکنان  وری بهره وتقویت رضایت 

 :کار آفرینی سازمانی

کارآفرینی عبارت است از فرآیند ایجاد . کارآفرینی فرآیندی است که منجر به ایجاد رضایت مندی و یا تقاضای جدید می شود  

 (. 1133سعیدی کیا، )مجموعه ی منحصر به فردی از منابع، به منظور بهره گیری از فرصت ها ارزش از راه تشکیل 

 :رضایت شغلی

رضایت شغلی به طور کلی ، اشاره به احساس فرد از رضایت  از کارش دارد، که به عنوان یک محرک برای کار عمل می   

شغلی را نوعی فرآیند ارزشیابی می داند و آن را حالت هیجانی ،رضایت ( 1553) 1لوکه(. 5،5011سیوکرینا آلینی و دیگران)کند

میرکمالی رضایت (. 1135به نقل از خورشیدی .)خوشایند و مثبتی می داند که ناشی از ارزیابی شغلی یا تجربه های شغلی فرد است

خود در سازمان است که با رضایت شغلی نوعی احساس خشنودی،رضایت خاطر فرد از شغل » : شغلی را این گونه تعریف می کند

کار مناسب ،استعدادها،میزان موفقیت در شغل،تامین نیازهای منطقی ،شکوفایی استعدادها،پیشرفت شغلی،تجربه موفق و جو 

عالقه به پیشرفت کیفیت زندگی کارکنان، به ویژه از نظر (. 1151به نقل از فتح الهی 1132میرکمالی )«سازمانی ارتباط دارد 

رضایت شغلی بخش مهمی از رضایت . عمدتا به دلیل تاثیر رضایت شغلی در هر دو فرد و سازمان رشد کرده است رضایت شغلی،

،از طرفی عملکرد فردی و رضایت شغلی از متغیرهای مهمی می باشند که (5003:زفانس )کلی زندگی جمعیت مشغول به کار است

 . ( 5010الزوبی ،)برعملکرد کل سازمان نیز اثرگذار هستند

 پيشينه  پژوهش
پکیج مزایای زندگی  گرفته از های شکل این سؤال که استفاده از ارزش تحقیقی با( 1151)عباس زاده، محمودی،نوری  

پایه  این تحقیق بر در. خصیصه هاورفتارسازمانی مثبت تاثیرگذاراست انجام پذیرفت بر( های مثبت کیفیت زندگی کاری جنبه)کاری

 نتایج و مزایای مورداستفاده بر گرفته از های شکل ی وهنجارهای مربوطه تاثیررفتارهای متقابل ارزشتئوری مبادالت اجتماع

نتایج نشان داد که استفاده از مزایای کیفیت کاری قسمتی از رفتاری متقابل بین  های کارکنان موردبررسی قرار گرفت و خروجی

رتباط مثبتی بااحساس کارکنان از حمایت سازمانی صورت گرفته این تقابل رفتاری ا. دهد مدیران را شکل می کارکنان و

  .وتعهداثربخش به سازمان دارد
 واین نتیجه رسیدکه بین کیفیت زندگی کاری وعملکردمدیران رابطه معناداری وجود دارد  به خود نامه پایان در( 1132)خرازیان  

 .عملکرد مدیران رابطه معناداری وجود ندارد شغل با کیفیت ومنصفانه  مزایای وحقوق  های مؤلفهبین  تنها

دررابطه بااثرارتباطات سازمانی روی رضایت شغلی وتعهدسازمانی انجام شدنتایج بدست آمده نشان دادارتباطات ( 1150)شرفی  

 .ثیرگذاراستسازمانی،سبک مدیریتی ونوع فرهنگ حاکم برسازمان بررضایت شغلی وتعهدات سازمانی وگرایشات نوآورانه کارکنان تا

درتحقیقی باعنوان چارچوب استراتژیک مفهومی ایجاد سازمان یادگیرنده با استفاده ازتسهیل ساز ( 1135)میرغفوری وهمکاران  

هوش سازمانی نشان می دهد که ابزارهای متنوعی برای ایجاد، جمع آوری، انتقال و استفاده بهینه ازاطالعات وبرای پیاده سازی 

یکی از این ابزارها هوش سازمانی می باشد که با دانش قابلیت های کاربردی . به سازمان ها معرفی شده است  سازمان یادگیرنده

 .وموثرمی تواند مزایای بالقوه فراوانی را نصیب سازمان نماید

سازمان راجز درپژوهش خود باورها وارزش های موجوددرسازمان یا به عبارتی فرهنگ موجود در( 5015)9بوجیکاوفونتس وماریا  

 .مالک های بسیارمهم درپیش بیی کارآفرینی سازمانی به حساب می آورند

، برخی عوامل موثر بررشد «رضایت شغلی، کارآفرینی سازمانی ورشد سازمانی»درتحقیقی با عنوان ( 5011) 2آنتونچیچ وآنتوچیچ  

د سازمانی، کارآفرینی سازمانی ورضایت شغلی مثبت است نتایج تحقیق آنها نشان می دهد روابط میان رش. سازمانی را بررسی کردند

 . ورشد سازمانی به شدت متاثر ازرضایت شغلی کارکنان وسطح فعالیت های کارآفرینانه گزارش شده است

                                                           
1  rose، et al 
2 Syukrina Alini&etal 
3 Locke 
4Bojica,Fuentes&maria 
5antoncic&antonic 2011 
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نشان می دهدکه نه تنها هوش هیجانی مدیران بلکه سبک مدیریتی آنهادرمیزان ( 5010)1نتایج تحقیق یتیشاکی وراتسین  

 .سازمانی نقش تعیین کننده دارد کارآفرینی

رابطه ی میان کارآفرینی سازمانی، عوامل درون سازمانی ورضایت کارکنان را بررسی کردند و بر وجود ( 5002)5همکاران کوراتکوو  

ن بررسی بخش دیگری از تحقیقات، آثارسیستم های منابع انسانی برسطح نوآوری کارکنا. ارتباط معنادار میان این عوامل تاکید کرد

این تحقیقات، برایجاد نظام مشارکت کارکنان درتولید طرح های نوآورانه وایجاد نظام های پرداخت وسرمایه گذاری مالی . کرده اند

 .برطرح ها، تاکید شده است

با یکدیگر، درباره ی هریک از متغیرهای این تحقیق، مطالعات زیادی بطورجداگانه انجام گرفته است با این حال، روابط سه متغیر

 .کمترمورد توجه محققان قرارگرفته است، براین اساس این تحقیق می تواند یکی از تحقیقات پیش گام در این زمینه باشد

 مدل مفهومی پژوهش
 سه این پیوند رغمعلی .کارآفرینی سازمانی و رضایت شغلی است سازه کیفیت زندگی کاری، سه دربرگیرنده پژوهش مفهومی مدل  

 .نداده است قرار را موردبررسی متغیر سه این رابطه تجربی صورت تاکنون هیچ پژوهشی به مفهومی، شکل به مبانی نظری رد متغیر

 معادالت سازی مدل روش از استفاده با و کرده دنبال تجربی و عملیاتی در سطح را علّی ارتباط این که است آن پژوهش این نوآوری

بنابراین مدل مفهومی، با هدف شناخت نقش کیفیت  است؛ داده قرار آزمون مورد حیط دانشگاهم در را علّی رابطه ساختاری، این

 .گردد زندگی کاری وکارآفرینی سازمانی بر رضایت شغلی آزمون می

 
 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 

                                                           
1
Yitshaki&rothstein 

2
Kuratku et al. 2005 

 کيفيت زندگی کاري

 پرداخت منصفانه•

 محيط کاري•

 فرصت رشد•

 قانون گرایی•

 روابط اجتماعی•

 فضاي کلی زندگی•

 یکپارچگی وانسجام•

 توسعه قابليت انسانی•

 کارآفرینی سازمانی

 افعال سازمانی•

 نگرش فردي•

 انعطاف پذیري•

 وضعيت پاداش•

 رهبري کارآفرین•

 فرهنگ سازمانی•

 رضایت شغلی

 ماهيت کار•

 سرپرستی•

 ترفيع وارتقا•

 حقوق ومزایا•

 همکاران•

 شرایط ومحيط کار•
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 :هدف کلی پژوهش
 بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و کارآفرینی سازمانی با رضایت شغلی 

 :وهشفرضيات پژ

با توجه به پیشینه ی پژوهشی و کارهای انجام شده در رابطه با متغیرهای تحقیق حاضر،فرضیات این پژوهش بدین صورت ارائه می 

 :گردد

 .کیفیت زندگی کاری بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد -1

 .کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارد -5

 .کیفیت زندگی کاری بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد -1

 .کیفیت زندگی کاری بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارد -9

 

 روش پژوهش

پژوهش متغیر رضایت شغلی، به دراین . این پژوهش روابط بین متغیرها رابررسی می کند لذا  توصیفی ازنوع همبستگی است  

در این . عنوان متغیر مالک و متغیرهای کیفیت زندگی کاری و کارآفرینی سازمانی به عنوان متغیرپیش بین در نظرگرفته شده است

مشغول  1159-52شهرستان اردبیل که در سال تحصیلی  1پژوهش جامعه مورد مطالعه را کلیه ی معلمان مقطع متوسطه ناحیه 

روش نمونه گیری در این . می باشد(  نفر زن  519نفر مرد و   513شامل ) 205دهند که به تعداد س می باشند، تشکیل میبه تدری

و در سطح اطمینان  p=2/0و با در نظر گرفتن  1پژوهش  تصادفی چند مرحله ای می باشد و بر اساس جدول کرجسی ـ مورگان

نفر  510به عنوان نمونه انتخاب شده است که از این تعداد ( نفر زن  119فر مرد و ن 101شامل ) نفر 512ای به حجم  ، نمونه52%

ابزار گردآوری سه . براساس پرسشنامه های جمع آوری شده مورد بررسی قرار گرفتند (  نفر مرد 100نفر زن و  110شامل ) 

( 1521والتون ،)والتون  یها مؤلفه اساس برکه این پرسشنامه : پرسشنامه کیفیت زندگی کاری -1: پرسشنامه به قرار زیر بودند

، محیط  2تا1 سؤالی از کاف وی کیفت زندگی کاری شامل پرداخت منصفانه ها مؤلفه .باشد یمگویه  15است و دارای  شده ساخته

، 12تا 15 سؤاالت سازمان دریی گرا قانون، 11تا5 سؤاالتفرصت رشدوامنیت مداوم  نیتأم، 3تا1 سؤالی بهداشت و منیا کار

 سؤاالتاجتماعی  انسجام و، یکپارچگی 52تا51 سؤاالت، فضای کلی زندگی کاری 50تا 13 سؤاالتوابستگی اجتماعی زندگی کاری 

که . باشد یمبر اساس طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد  پرسشنامه این.  15تا 10 سؤاالتی انسانی ها تیقابل، توسعه 55تا 51

آلفای کرونباخ  اساس برپایایی پرسشنامه  میزان حاضر پژوهش در همچنین .باشد یمامتیاز  2خیلی زیاد امتیاز و   1خیلی کم 

برای اندازه گیری کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه کارآفرینی سازمانی : پرسشنامه کارآفرینی سازمانی -5 .آمد دست به 32/0

جهت بررسی : پرسشنامه رضایت شغلی -1. بدست آمده 51/0آلفای کرونباخ   .سوال می باشد، استفاده شد 10صمدآقایی که شامل 

که یکی از رایج ترین ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی است، استفاده ( jdi)رضایت شغلی از پرسشنامه شاخص توصیفی شغل

پایایی آن درپژوهش . هتنظیم شد 1515دردانشگاه کرنل درسال  5این مقیاس توسط اسمیت، کندال، و هالین. شده است

در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های  . درصد بدست آمد 21آلفای کرونباخ آن حدود ( 1150)سیدجوادین وهمکاران

استفاده ( آزمون خی دو وتحلیل مسیر )و آمار استنباطی ...( میانگین، انحراف استاندارد و)بدست آمده از روشهای آماری توصیفی 

 . شد

 

 

 

 

 

 

                                                           
1   Krejcic & morgan 
2  Smith, kehdal, hulin 
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 هاي پژوهشنتایج ویافته

 هاي توصيفییافته

 وضعيت جنسيت آزمودنی ها(: 1)جدول شماره 

 درصد فراوانی جنسيت

 2/25 110 زن

 2/92 100 مرد

 . درصد آزمودنی ها مرد هستند  2/92درصد آزمودنی ها زن و  2/25نشان می دهد که (  1) جدول شماره 
 هاوضعيت تحصيالت آزمودنی (: 2)جدول شماره 

 درصد فراوانی تحصيالت

 8/4 11 دیپلم

 23 33 کاردانی

 6/48 111 کارشناسی

 18/11 41 ارشد

 88/2 6 دکتري

وضعیت تحصیالت نشان می دهد که بیشتر آزمودنی ها تحصیالت کارشناسی داشته و کمترین میزان تحصیالت مربوط ( 5)جدول

 .درصد می باشد 32/5به دکتری به مقدار 

 وضعيت سن آزمودنی ها(: 3)جدول شماره 

 درصد فراوانی سن

 41 84 سال 31زیر 

 24/43 13 سال 41تا  31

 11 21 سال 31تا  41

 86/4 11 سال 31باالي 

سال دارای  20سال می باشند و رده سنی باالی  90تا  10نشان می دهد که بیشتر آزمودنی ها در رده سنی ( 1)جدول شماره 

 . تکمترین فراوانی بوده اس

 وضعيت سابقه آزمودنی ها(: 4)جدول شماره 

 درصد فراوانی سابقه خدمت

 62/18 38 سال 3زیر 

 11/28 31 سال  11تا  3

 13/21 44 سال 13تا  11

 13/21 44 سال 21تا  13

 31/13 26 سال 21باالي 

سال دارند و کمترین تعداد مربوط  10تا  2وضعیت سابقه آزمودنی ها نشان دهنده این است که بیشترین تعداد آزمودنی ها سابقه 

 . سال می باشد  50به سابقه باالی 

 .منظور بررسی اطالعات توصیفی، میانگین و انحراف معیار متغیرها در جداول زیر ذکرشده است به
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 هاي کيفيت زندگی کاري توصيف آماري مؤلفه( 3)جدول 

 ها شاخص                          

 متغيرها
 انحراف معيار نگينميا

 1634 3663 پرداخت منصفانه

 1663 4612 محيط کاري

 1633 3663 فرصت رشد

 1618 3622 قانون گرایی

 1611 3688 راوابط اجتماعی

 1643 4611 فضاي کلی زندگی 

 1612 3612 یکپارچگی وانسجام

 1683 3681 توسعه قابليت انسانی

   

در سطح باالتر از متوسط قرار دارد و تمامی  1720ان می دهد کیفیت زندگی کاری با میانگین نش( 2)همانطور که یافته های جدول 

( 9705)درجه ای قرار دارند که مؤلفه فضای کلی زندگی باالترین میانگین 2در طیف ( 1)مؤلفه های ان نیز در سطح باالتر از متوسط

 .را دربین مولفه های کیفیت زندگی کاری دارد

 هاي کار آفرینی سازمانی يف آماري مؤلفهتوص( 6)جدول 
 ها شاخص                         

 متغير
 انحراف معيار ميانگين

 1663 3643 افعال سازمانی

 1682 3638 نگرش فردي

 1684 3624 انعطاف پذیري

 1682 3661 وضعيت پاداش

 1688 3633 رهبري کارافرین

 1683 3628 فرهنگ کار آفرین

 1684 3638 سازمانیکار آفرینی 

در سطح باالتر از متوسط قرار دارد و تمامی  1713نشان می دهد کارآفرینی سازمانی با میانگین ( 1)همانطور که یافته های جدول

را دربین ( 1730)درجه ای قرار دارند که وضعیت پاداش باالترین میانگین 2در طیف ( 1)مؤلفه های ان نیز در سطح باالتر از متوسط

 .فه های کارآفرینی سازمانی داردمول

 هاي رضایت شغلی توصيف آماري مؤلفه( 8)جدول شماره 

 ها شاخص                          

 متغير
 انحراف معيار ميانگين

 1614 3681 ماهيت کار

 163 3648 سرپرستی

 1621 2683 ترفيع و ارتقا

 1611 3631 حقوق و مزایا

 1682 3632 همکاران

 1618 2683 يط کارشرایط مح

 1618 3634 رضایت شغلی
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در سطح باالتر از متوسط قرار دارد و از بین مؤلفه های آن نیز  1719نشان می دهد رضایت شغلی با میانگین ( 2)فته های جدول یا

ر سطح باالتر از متوسط تنها مؤلفه های شرایط محیط کار و ترفیع و ارتقا در سطح پایینتر از متوسط قرار دارند و بقیه مؤلفه ها د

 قرار دارند

 

ای برای سنجش  تا چه اندازه( متغیرهای مشاهده)گیری  های اندازه آوری اطالعات، جهت مشخص کردن اینکه شاخص پس از جمع

ون طور مجزا مورد آزم قبول هستند، ابتدا تمام متغیرهای مشاهده که مربوط به متغیرهای پنهان هستند، به متغیرهای پنهان قابل

گیری در مدل مفهومی پژوهش بودند؛ که این امر حاکی از  دهنده تایید الگوهای اندازه های برازش نشان مقادیر شاخص. قرار گرفتند

 .قبول موردسنجش قرار دهند صورت قابل توانند متغیرهای پنهان را به گیری متغیرهای مشاهده می های اندازه این است که شاخص

ترین  برخی از مهم)( جدول . های پژوهش پرداخته شد گیری، به آزمون مدل پژوهش و سؤال ید الگوهای اندازهبعد از اطمینان از تای

 . دهد های برازش مدل را ارائه می شاخص

 هاي برازندگی مدل پژوهش شاخص( 8)جدول شماره

 GFI CFI NFI RMR RMSEA X2/df هاي برازندگی شاخص

 1-1 0.08> 0.05> 0.9< 0.9< 0.9< دامنه پذیرش

 1703 07095 0701 0751 0753 0751 هاي برازش الگوي نهایی پژوهش شاخص

 

همچنین مقدار . باشد قبول می کمتر است قابل 1که با توجه به اینکه از مقدار  1703بر اساس بروندادهای مدل خی دو بهنجار برابر 

است که با توجه به اینکه کمتر  07095برازش است نیز که شاخص دیگر نیکویی ( RMSEA)ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

های نیکویی برازش برای معادالت ساختاری  دیگر شاخص. دهنده تأیید مدل پژوهش است قبول بوده و نشان است، قابل 0703از 

برازش دهنده  ها هم در که در جدول ذکرشده همگی نشان و سایر شاخص 0753( CFI)صورت که شاخص نیکویی برازش  بدین

 .مطلوب و تایید مدل پژوهش است

بر کارآفرینی  0729صورت مستقیم با ضریب مسیر شود، کیفیت زندگی کاری به گونه که در مدل تحلیل مسیر مالحظه می همان

ر بر کارآفرینی سازمانی اثرگذا 0795رضایت شغلی با  ضریب مسیر . بر رضایت شغلی اثرگذار است 0791سازمانی و با ضریب مسیر 

بر کارآفرینی سازمانی  0755صورت غیرمستقیم و از طریق رضایت شغلی با ضریب مسیر  همچنین کیفیت زندگی کاری به. است

 .اثرگذار است

 

 اثرات متغيرهاي پژوهش( 1)جدول شماره 

 کل اثر اثر غيرمستقيم اثر مستقيم متغيرها

 0729 0750 0729 کیفیت زندگی کاری               کارآفرینی سازمانی

 0791 ** 0791 کیفیت زندگی کاری                رضایت شغلی

 0795 ** 0795 کیفیت زندگی کاری              کارآفرینی سازمانی
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 بحث ونتيجه گيري            
. آفرینی سازمانی انجام شد پژوهش حاضر باهدف بررسی اثرمتغیر رضایت شغلی در رابطه بین کیفیت زندگی کاری و کار         

 : براین اساس چهار فرضیه تدوین شد که به نتایج و تبیین آنها پرداخته می شود

همانطور که یافته های . کیفیت زندگی کاری بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد: ازجمله یافته پژوهش حاضر 

در سطح باالتر از متوسط قرار دارد و مؤلفه فضای کلی  1720ری با میانگین نشان داده شد که  کیفیت زندگی کا 2جدول شماره 

ازسوی دیگر در پژوهش حاضر مشاهد شد که . را دربین مولفه های کیفیت زندگی کاری دارد( 9705)زندگی باالترین میانگین

نشان می دهد کارآفرینی  5جدول شماره همانطور که یافته های .کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارد

را دربین مولفه های ( 1730)در سطح باالتر از متوسط قرار دارد و وضعیت پاداش باالترین میانگین 1713سازمانی با میانگین 

 . کارآفرینی سازمانی دارد

نشان داده شد  1ه های جدول شماره همانطور که یافت. همچنین  رضایت شغلی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد

در سطح باالتر از متوسط قرار دارد و از بین مؤلفه های آن نیز تنها مؤلفه های شرایط محیط کار  1719که رضایت شغلی با میانگین 

نتایج با یافته های  این. و ترفیع و ارتقا در سطح پایینتر از متوسط قرار دارند و بقیه مؤلفه ها در سطح باالتر از متوسط قرار دارند

همسو می باشد که نتایج تحقیق آنها نشان می دهد روابط میان رشد سازمانی، کارآفرینی ( 5011)آنتونچیچ وآنتوچیچ پژوهش 

سازمانی ورضایت شغلی مثبت است ورشد سازمانی به شدت متاثر ازرضایت شغلی کارکنان وسطح فعالیت های کارآفرینانه گزارش 

که رابطه ی میان کارآفرینی سازمانی، عوامل درون سازمانی ( 5002)کوراتکووهمکاران  این یافته با پژوهشهمچنین  .شده است

بخش دیگری از تحقیقات، آثارسیستم های . ورضایت کارکنان را بررسی کردند و بر وجود ارتباط معنادار میان این عوامل تاکید کرد

این تحقیقات، برایجاد نظام مشارکت کارکنان درتولید طرح های نوآورانه . ه اندمنابع انسانی برسطح نوآوری کارکنان بررسی کرد

  .وایجاد نظام های پرداخت وسرمایه گذاری مالی برطرح ها، تاکید شده است

. یکی از شاخص های کارآفرینی ، کارآفرینی سازمانی می باشد که بدون شک سهم چشمگیری در توفیق و تعالی سازمانها دارد

دیگر، اثرات مستقیم و مثبت گرایش به کارآفرینی سازمانی در سازمان بر رضایت شغلی نیروی انسانی به اثبات رسیده است  ازسویی

و به نظر می سد عنایت ویژه به توسعه مولفه های کارآفرینی و عالوه برآن، بسط و گسترش فرهنگ کارآفرینی بتواند به شکلی 

رضایت شغلی نیروی انسانیبه اثبات رسیده است و به نظر می رسد عنایت ویژه به توسعه متمایز، راهکار مناسبی در حل مسئله 

مولفه های کارآفرینی و عالوه برآن، بسط و گسترش فرهنگ کارآفرینی بتواند به شکلی متمایز، راهکار مناسبی در حل مسئله 

 .رضایت شغلی تنزل یافته کارکنان باشد

گونه که در  همان. ی کاری و کارآفرینی سازمانی با رضایت شغلی تاثیر مثبت و معناداری داردکیفیت زندگ: ازدیگر نتایج پژوهش 

بر کارآفرینی سازمانی و با ضریب  0729صورت مستقیم با ضریب مسیر شود، کیفیت زندگی کاری به مدل تحلیل مسیر مالحظه می

همچنین . بر کارآفرینی سازمانی اثرگذار است 0795ر رضایت شغلی با  ضریب مسی. بر رضایت شغلی اثرگذار است 0791مسیر 

 .بر کارآفرینی سازمانی اثرگذار است 0755صورت غیرمستقیم و از طریق رضایت شغلی با ضریب مسیر  کیفیت زندگی کاری به
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