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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر ،تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و ادراک از عملکررد ارازنانی در کارکنراز وزارر ورز

و

جواناز بود.
روششناسی :جانعه آناری تحقیق شانل ،کلیه کارکناز وزارر ورز

و جوانراز ( )N=034بروده کره برا اار ناد بره جردو

کرجسی و نورگاز از بین آزها  044نفر به شیوه تصادفی ان خاب شدند .ابزار اندازهگیری شانل ،پراشنانه عملکرد اازنانی برر
اااس ند هرای ،بالنچارد و گلداامیت ( )0403و پراشنانه اا اندارد کیفیت زنردگی کراری واو روز ( )0793برود .تحلیرل
دادهها در دو اطح توصیفی (نیانگین ،انحراف نعیار ،فراوانری و درصرد فراوانری) و اار نبایی (آزنروز شراپیرو ویلر  ،آزنروز
همبس گی پیراوز ،آزنوز  tت نمونهای و رگراوز چندگانه) انجام شد.
یافتهها :بر اااس ن ایج بدات آنده ،بین ابعاد کیفیت زندگی کاری و ادراک از عملکرد ارازنانی ،رابطره نثبرت و نعنریداری
وجود داشت ()r=4/907 ، p=4/440؛ همچنین ،ن ایج تحلیل رگرایوز نشاز داد ،کیفیت زنردگی کراری توانرایی پریشبینری
ادراک از عملکرد اازنانی را دارد .بهعالوه ،از بین نووفههای کیفیت زنردگی کراری ،توارعه اابلیرتهرای انسرانی (،)β=4/000
یکپارچگی و انسرجام اج مراعی ( ،)β=4/097ترانین فرصرت رشرد و اننیرت نرداوم ( )β=4/090و پرداخرت ننصرفانه و کرافی
( ،)β=4/037به ترتیب بیش رین توانایی پیشبینری نعنریدار را بررای ادراک از عملکررد ارازنانی در کارکنراز وزارر ورز

و

جواناز داش ند.
نتیجهگیری :بر این اااس الزم اات ،ندیراز وزار ر ورز
عنواز ی

و جواناز در جهت ارتقاء کیفیت زندگی کراری کارکنراز خرود بره

ن غیر اثرگذار بر ادراک از عملکرد اازنانی گام بردارند.

واژههای کلیدی :کیفیت زندگی کاری ،عملکرد اازنانی ،وزارر ورز
* نویسنده مسئول :تلفن47009407790 :

و جواناز.
E - mail: mokhtaridinani@gmail.com
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مقدمه
ورز

یکی از انوری اات که به عناوین نخ لف در جهاز نطرح شده ،گروههای بسیار زیادی به اشکا نخ لف با آز اروکار

دارند؛ برخی از نردم ورزشکار حرفهای هس ند و گروهی ورزشکار آناتور ،گروهی یرفدار و عالاهنند به ورز
و نسابقههای ورزشی و عدهای نیز از راه ورز

انور خویش را نیگذرانند .با افزایش چشمگیر نقش ورز

اج ماعی ،فرهنگی و ح ی ایاای کشورها ،پیشرفت در زنینه ورز

و دیدز برنانهها
در تواعه اا صادی،

به یکی از اووویتهای اا راتژی

برنانهریزاز در

کشورهای نخ لف تبدیل شده اات .کشورها نیز برای رایدز به نزایای ناشی از ورز  ،اازنازهای ورزشی را شکل نیدهند.
اازنازهای ورزشی دوو ی و خصوصی ،پایه و اااس ورز

در هر کشوری هس ند و رایدز به اهداف ن عاوی برنانههای

ورزشی ،نیازنند تواعه این اازنازها اات (پاومر .)0440 ،0یکی از نصادیق و نعیارهای تواعه و پیشرفت در اازنازهای
ورزشی ،توجه به عملکرد این اازنازها اات .در وااع ،هر اازنانی از جمله اازنازهای ورزشی ،برای تحقق هدف یا اهدافی
بوجود نیآید و تمانی کارکردها و وظایفی که برای نقشهای نخ لف پیشبینی نیشود ،به ننظور تحقق همین اهداف اات.
یکی از عوانلی که نی تواند تحقق اهداف اازناز و رایدز به کارآیی و اثربخشی را تضمین نماید ،توجه به عملکرد اازناز
اات.
عملکرد اازنانی 0نفهوم گس ردهای اات و آنچه اازنازها تووید نیکند و نیز حوزههایی را دربرنیگیرد که با آزها در تعانل
اات و به چگونگی انجام نانوریتها ،وظایف و فعاویتهای اازنانی و ن ایج حاصل از انجام آنها ایالق نیشود .انروزه با توجه
به ارعت فزاینده تغییر در اازنازها ،ندیراز در جس جوی راههایی برای افزایش عملکرد اازنانی کارکناز هس ند تا از این
یریق ،به نزیت رااب ی دات یابند (آون و نیر .)0779 ،3عملکرد بهینه در اازناز به دویل بهرهوری و اثربخشی که برای
اازناز دربردارد ،همواره نورد توجه ندیراز و کارشناااز بوده ،به یوری که به حوزه نس قلی از نطاوعار اازنانی تبدیل شده
اات .عملکرد ی

اازناز ،گویای وضعیت بقای آز در نحیط اات و تأکید ندیریت بر نقش کارکناز در بهبود عملکرد ،اهمیت

آز را آشکار ااخ ه که نیتواند به شکل ارنایهگذاریهای زیربنایی در بخش ننابع انسانی صورر پذیرد (رضایی.)0374 ،
عملکرد اازنانی ،نشازدهنده نیزاز دا یابی اازناز به اهداف اات (ژانگ .)0440 ،0هو )0440( 7نیز نع قد اات ،عملکرد
اازنانی شاخصی اات که چگونگی تحقق اهداف ی

اازناز یا نواسه را اندازهگیری نیکند.

از اوی دیگر ،یکی از ننابع انسانی نهم در هر اازنانی ،کارکناز شاغل در آز اازناز هس ند؛ بنابراین ،دا یابی به عملکرد
باال در هر اازنانی بدوز توجه به شرایط کارکناز و تواعه فردی و توانمندی آناز و توجه به کیفیت زندگی کاری آنها در
دا رس نخواهد بود .به همین دویل ،در اازناز ها توجه به ننابع انسانی از ابعاد نخ لف ندنظر ارار گرف ه اات .به یوری که
آنوز

و ارتقاء تواناییها و نهاررها ،کیفیت زندگی کاری ،0حفظ انگیز

و اخالق کاری ،تعهد شغلی و تعهد اازنانی ،رضایت

شغلی ،ارتقاء و شیوههای پادا دهی و نوارد نشابه آز ،به نوضوعار نهم و جاری تبدیل شده اات (اداره کل پژوهش صنایع
پ روشیمی.)0300 ،
انروزه کیفیت زندگی کاری ،به عنواز نفهونی جهانی در عرصة ندیریت ننابع انسانی و تواعة اازنانی نورد تأنل ارار گرف ه و
تأنین و ارتقاء آز ،کلید اصلی نوفقیت ندیریت در هر اازناز به شمار نیرود و به عنواز یکی از فنوز بهبود عملکرد اازنانی

1. Palmer
2. Organizational Performance
3. Allen and Meyer
4. Zhang
5. Ho
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نورد توجه ندیراز ارشد اازنازها اات (رهبری)0403 ،؛ به گونهای که حصو ایمیناز از کیفیت زندگی کاری ،یکی از
به رین رو ها برای جذب و نگهداری کارکناز با اا عداد و همچنین کسب عملکرد به ر برای اازناز اات (الوی.)0443 ،0
کیفیت زندگی کاری و نوضوعار و نسائل نرتبط با آز از دهه پنجاه نیالدی رواج یاف ه ،در اا های اخیر ،توجه زیادی به
آزها نعطوف شده و راجع به آز نطاوعار و پژوهشهای فراوانی صورر گرف ه اات .دانشمنداز و نظریهپردازاز تواعه
اازنانی ،از دیدگاههای نخ لفی به نفهوم کیفیت زندگی کاری پرداخ ه ،برای آز تعاریف ن فاوتی ارائه کردهاند .در ی
کلی ،کیفیت زندگی کاری به نعنی تصور ذهنی و برداشت کارکناز ی

تعریف

اازناز از نطلوبیت فیزیکی و روانی نحیط کار و

شرایط کار خود اات (عالنه .)0390 ،به عقیده برخی از ن خصصاز ،بخش عمده و حساس کیفیت زندگی کاری ،به تنااب
شغل و شاغل ،تنااب روحیه افراد با فرهنگ اازناز ،بهرهور بودز و خود را نفید احساس کردز در نحیط کار نربوط نیشود
و در بین افراد و اازنازها ،تلقی ن فاوتی از آز وجود دارد و ن ایج ن فاوتی را نیز به بار نیآورد .با وجود تنوع ند ها و ابعاد
ارائه شده برای کیفیت زندگی کاری ،به دویل جانعیت ،در پژوهش حاضر از ند کیفیت زندگی کاری واو وز )0793( 0اا فاده
شده اات که دارای هشت بعد پرداخت ننصفانه و کافی ،نحیط کاری ایمن و بهداش ی ،تأنین فرصت رشد و اننیت نداوم،
اانوز گرایی در اازناز کار ،وابس گی اج ماعی زندگی کاری ،فضای کلی زندگی ،یکپارچگی و انسجام اج ماعی در اازناز کار
و تواعه اابلیتهای انسانی اات و هر ی

از این ابعاد ،دارای چندین شاخص و زیرنووفه هس ند.

در نهادهای ورزشی همواره عملکرد اازنانی نگاه نحققاز را به خود نعطوف نموده ،تاثیر نووفههای اازنانی بر عملکرد
اازنانی ،نورد بررای ارار گرف ه اات .به عنواز نمونه خورکی و همکاراز ( ،)0370در نطاوعه خود نشاز دادهاند که رف ار
شهروندی اازنانی بر عملکرد کارکناز اداره کل ورز

و جواناز اا از خوزا از نوثر اات .صیادی و همکاراز ( )0370نیز در

نطاوعه خود نشاز دادند که عملکرد اازنانی کارکناز ادارار ورز

و جواناز اا از کرنانشاه بر اااس اکور اازنانی ،اابل

پیشبینی اات .ن ایج تحقیق رضایی ( ،)0374حاکی از آز اات که عوانل اازنانی یکی از نهم رین فاک ورهای نوثر بر
عملکرد اازناز و کارکنانش اات .بر این اااس نیتواز عنواز کرد که اگر کیفیت زندگی کاری در اداره ورز

و جواناز باال

باشد ،رضایت کارکناز را در پی خواهد داشت و با این شرایط کارکناز این وزارتخانه تواز ،اا عداد و تخصص خود را در
راا ای تواعه اهداف ورز

کشور به کار خواهند گرفت که ن یجه آز ،ارتقاء اطح ورز

کشور اات .بر اااس یاف ههای

تحقیقاتی رضایی ( )0374و صیادی و همکاراز ( ،)0370باال بردز کیفیت زندگی کاری کارکناز در این وزراتخانه از اهمیت
ویژهای برخوردار اات .این در شرای طی اات که با توجه به پیشرفت علوم و فنوز و پیدایش نیازها و چاوشهای جدید ،وزارر
ورز

و جواناز نیز پیچیدهتر و اداره آز نشکل تر شده اات .این نفهوم زنانی اهمیت بیش ری خواهد یافت که بپذیریم در این

وزارتخانه عالوه بر ننبع عظیم و هوشمند انسانی ،کیفیت زندگی کارکناز نیز در فرآیند عملکرد وزارتخانه ،نقش نوثری ایفا
نیکند.
ناظم ( )0303در نطاوعه خود با عنواز "رابطه کیفیت زندگی کاری با کارآیی و اثربخشی عملکرد" نشاز داده اات که بین
کیفیت زندگی کاری و کارآیی و اثربخشی عملکرد کارکناز ،رابطه وجود دارد و یکی از گامهای اااای در جهت بهبود عملکرد
کارکناز ،افزایش کیفیت زندگی کاری اات .دهنوی ( )0370در نطاوعه خود با عنواز "ارتباط ادراک از رف ار نربی و کیفیت
زندگی کاری با نوفقیت عملکرد فصلی نربیاز از دیدگاه ورزشکاراز شرکتکننده در ویگ دوونیدانی" ،نشاز داد که بین
کیفیت زندگی کاری ابل از فصل نسابقار بر اااس جنسیت و بعد از فصل نسابقار ،تفاور نعنیداری وجود دارد؛ همچنین،
با توجه به باالتر بودز نیانگین کیفیت زندگی کاری زناز نسبت به نرداز نیتواز گفت که زناز از کیفیت زندگی کاری به ری
1. Lowe
2. Walton
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برخوردارند .نرتضوی و همکاراز (  ) 0373در نطاوعه ای با عنواز " رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکناز و عملکرد
اازنانی در شرکت اطارهای نسافری رجا" نشاز دادند که بین پرداخت ننصفانه و کافی و تواعه اابلیتهای انسانی با
اودآوری ،نوآوری ،کیفیت خدنار و کارآیی ،رابطه نس قیم وجود دارد .در این تحقیق ،فرصت رشد با نوآوری و نیز کارآیی با
کیفیت خدنار ،رابطه نس قیم داشت؛ انا با اودآوری همبس گی نعنیداری نداشت .ن یجه آزنوز فریدنن نیز ،نشازدهنده
ترتیب نحیط کاری ایمن و بهداش ی فرصت رشد و اننیت نداوم پرداخت ننصفانه و کافی و تواعه اابلیتهای انسانی برای
شاخصهای کیفیت زندگی کاری در شرکتهای نورد نطاوعه براااس نیانگین بود .ایدعانری و همکاراز ( )0370در نطاوعه
خود با عنواز رابطة ارنایة اج ماعی و کیفیت زندگی کاری کارکناز ادارۀ کل ورز

و جواناز اا از آذربایجاز غربی ،نشاز

دادند که رابطة بین ارنایة اج ماعی و کیفیت زندگی کاری ،نثبت و نعنیدار اات؛ همچنین ،ن ایج تحلیل رگرایوز نشاز
داد که از نیاز نؤوفههای کیفیت زندگی کاری ،نؤوفههای نحیط ایمن و بهداش ی ،وابس گی اج ماعی زندگی کاری ،تواعة
اابلیتهای انسانی و پرداخت ننصفانه و کافی نیتوانند ارنایة اج ماعی را بهیور چشمگیری پیشبینی کنند .کریموئی
( )0370در بررای خود به این ن یجه راید که رابطه نثبت و نعنیداری بین نووفههای پرداخت ننصفانه و کافی ،نحیط
کاری ایمن و بهداش ی ،فرصت رشد و اننیت نداوم ،اانوزگرایی در اازناز کار و تواعه اابلیتهای انسانی با عملکرد کارکناز
ا ادی اازناز اتوبوارانی نشهد وجود دارد .ن ایج تحقیق الطانی و داا انی ( )0374نیز ،حاکی از رابطه نثبت و نعنیدار
بین نؤوفههای حقوق و دا مزد ننصفانه ،پرور

نهاررها و اابلیت انسانی ،انسجام اج ماعی در نحیط کار ،اا قال در انجام

وظایف و تواعه اابلیتهای کاری و تنوع فعاویتها با بهبود عملکرد کارکناز بود؛ همچنین ارتباط اوی نعنیداری بین
صالحیت نیروی کار و کیفیت خدنار وجود داشت.
در بین نهم رین پژوهشهای خارجی صورر گرف ه در این زنینه ،ایگری 0و همکاراز ( )0440در نطاوعهای نشاز دادند که
کیفیت زندگی کاری ،اثر نعنیداری بر واکنشهای رف اری کارکناز از جمله عملکرد شغلی و در ن یجه بهرهوری ناشی از آز
دارد و کارکناز خوشحا  ،کارکناز بهرهورتری هس ند و افرادی هس ند که خود را واف اازناز نیکنند و ن عهدند.
( )0440در نطاوعهای در رابطه با انگیز

اوجانی0

و بهرهوری به این ن یجه راید که افزایش کیفیت زندگی کاری پرا اراز ،نوجب

بهبود نراابت آزها از بیماراز و بهبود برخورد آزها با خانوادههای بیماراز خواهد شد .باوو ،نرنن و گودوین ،)0449( 3در
نطاوعه ای با هدف بررای کیفیت زندگی کاری در اازنازهای فرانسه ،نشاز دادند که کارکناز راضی در نحیط کار ،با عالاه
بیش ری به کار نیپردازند و نسبت به اازناز وفادارتر هس ند که این نوضوع ،ننجر به افزایش بهرهوری و ارنایه در اازناز
نیشود .ن ایج تحقیق چایب ) 0400( 0که روی کارکناز واحدهای توویدی بخش خصوصی در هند انجام شد ،نشاز داد که
ایااتهای پرداخت دا مزد در شرکت و نیز کیفیت زندگی کاری کارکناز ،بیش رین اهم را در تبیین واریانس رضایت شغلی
بر عهده دارد .همچنین ،بر اااس ن ایج نن شر شده در تحقیق تسدنایر )0400( 7که با هدف تعیین اثر کیفیت زندگی کاری بر
تعهد اازنانی انجام شد ،کیفیت زندگی کاری بر تعهد عایفی و هنجاری دانشگاهیاز اثر نثبت؛ انا بر تعهد نس مر آزها اثر
ننفی داشت .جنسن )0407( 9نیز در نطاوعه خود با عنواز کیفیت و عملکرد در اازنانیهای ورزشی ،نشاز داده اات که هر
چه کیفیت رضایت شغلی کارکناز افزایش یابد ،رضایت شغلی نیز افزایش نییابد؛ همچنین ارتباط نثبت و نعنیداری بین
کیفیت و عملکرد در اازناز وجود داشت.
1. Sigry
2. Ovjany
3. Ballou, Norman & Goodwin
4. Chib
5. Tasdemir
6. Jensen
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بنابراین ،از آنجا که بهبود عملکرد کارکناز نقووه ای فراگیر و جانع اات که در اطوح نخ لف اازناز و در هر جانعهای نطرح
اات ،نوفقیت ادارار و نحیط های کاری ،بس گی کانل به اا فاده کارآند از ننابع انسانی بر پایه علوم رف اری دارد .وزارر
ورز

و جواناز نیز در جهت رایدز به اهداف خود به ننابع نخ لفی نیاز دارد که بدوز ش

نهم رین ننبع آز ،کارننداز و

کارکناز هس ند .از آنجا که این وزارتخانه به عنواز عاویترین اازناز ورزشی کشور نطرح اات که ارائه دهنده خدنار ورزشی
در اطح اا از و شهرا ازها اات ،عملکرد کارکناز آز در کلیه ابعاد اج ماعی ،فرهنگی و خانوادگی افراد تأثیر دارد؛ به گونه-
ای که االنت تمانی آحاد جانعه به نحوه عملکرد این وزارتخانه وابس ه اات .یکی از نووفههایی که نیتواند عملکرد کارکناز
این اازناز را ن اثر اازد ،توجه به کیفیت زندگی کاری این کارکناز اات .با توجه به ادبیار و پیشینه تحقیقار انجام شده
نیتواز بیاز کرد که اگر چه کیفیت زندگی کاری در خارج از کشور جذابیتهای تحقیقی زیادی برای پژوهشگراز فراهم آورده،
انا در ایراز و بویژه در بخش ورز  ،چنداز نورد توجه ارار نگرف ه اات .انید اات با توجه به ایالعار نطرح شده و نیز ن ایج
پژوهش حاضر ،ضمن ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکناز وزارر ورز

و انور جواناز و شناخت عملکردشاز ،نیازهای تواعه-

ای آناز نشخص شود؛ بنابراین در تحقیق حاضر ،این اوا به عنواز اوا اصلی نطرح اات که چه ارتبایی بین کیفیت
زندگی کاری با ادراک از عملکرد اازنانی کارکناز وزارر ورز

و جواناز وجود دارد؟

روششناسی
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ناهیت و رو  ،توصیفی -همبس گی بوده که به صورر نیدانی انجام شد .جانعه
آناری این تحقیق شانل ،کلیه کارکناز وزارر ورز

و جواناز بوده که دارای ندرک تحصیلی دیپلم به باال بودند ( .)N=034از

این تعداد 044 ،نفر با اا ناد به جدو کرجسی و نورگاز و با شیوه تصادفی ان خاب شدند .برای نقابله با افت بازگشت 34،نفر
به این تعداد اضافه گردید و در نهایت  004پراشنانه ااوم و تکمیل شده به نحقق بازگشت داده شد؛ همچنین به ننظور
جمع آوری ایالعار در نورد چارچوب نوضوع نورد بررای ،عالوه بر تحقیقار و نطاوعار ک ابخانهای و این رن ی ،از پراشنانه
به عنواز ابزار اصلی تحقیق اا فاده شد .پراشنانههای اا فاده شده در این تحقیق ،به ترتیب پراشنانه عملکرد اازنانی بر
اااس ند هرای ،بالنچارد و گلداامیت )0403( 0و پراشنانه کیفیت زندگی کاری واو وز ( )0793بود .پراشنانه کیفیت
زندگی واو وز ،از هشت خرده نقیاس تشکیل شده اات که عبارتند از :پرداخت ننصفانه و کافی ،نحیط کاری ایمن و
بهداش ی ،تانین فرصت رشد و اننیت نداوم ،اانوزگرایی در اازناز ،وابس گی اج ماعی در زندگی کاری ،فضای کلی زندگی،
یکپارچگی و انسجام اج ماعی در اازناز و تواعه اابلیتهای انسانی .روایی این پراشنانه در تحقیقار شعیری ( )0300و به
رو

روایی نح وا ،انجش و تایید شده اات .همچنین اع بار و پایایی آز در نطاوعه شعیری ( )0300و روشن ( ،)0309نورد

انجش ارار گرف ه و با اا فاده از ضریب آوفای کرونباخ برابر با  4/09برآورد و تایید شده اات؛ همچنین ،از پراشنانه عملکرد
اازنانی هرای ،بالنچارد و گلداامیت ( )0403اا فاده شد که دارای  00گویه بوده و هفت نووفه توانایی ،وضوح ،کم ،
نشوق ،ارزیابی ،اع بار ،و نحیط را نورد انجش ارار نیدهد .در پژوهش اادی و همکاراز ( ،)0300پایایی پراشنانه نورد
نظر  4/09بدات آنده اات.
با وجود این در تحقیق حاضر نیز ،نحقق اادام به تعیین روایی و پایایی پراشنانههای فوق کرد .به ننظور تعیین روایی ابزار،
پراشنانهها در اخ یار  00نفر از اااتید ندیریت ورزشی ارار داده شد که دارای زنینه پژوهشی یا تأویفی در این حوزه بودند و
روایی پراشنانه ها در دو بخش روایی صوری و روایی نح وی بررای شد .برای تعیین پایایی و اع بار ابزار ،پراشنانهها در
اخ یار  34نفر از افراد نمونه ارار داده شد و اپس با اا فاده از شیوه تجانس درونی پایایی تعیین گردید .رایجترین رو

در

1 . Hersy, Blanchard and GoldSmith
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حیطه بررای تجانس درونی ابزار اندازهگیری ،اا فاده از آزنوز آوفای کرونباخ اات .در این رو

در ی

نطاوعه نقدناتی،0

 34پراشنانه در نیاز افراد جانعه به صورر آزنایشی توزیع شود و اپس با اا فاده از ضریب آوفای کرونباخ پایایی ،دو
پراشنانه نحاابه شد .ن ایج آزنوز آوفای کرونباخ ،در جدو شماره ( )0نشاز داده شده اات.
جدول 5ـ ن ایج آزنوز آوفای کرونباخ جهت بررای تجانس درونی ابزار اندازهگیری
ضریب آلفای کرونباخ

پرسشنامه
کیفیت زندگی کاری واو وز

4/09

عملکرد اازنانی هرای ،بالنچارد و گلداامیت

4/97

پس از جمعآوری پراشنانهها ،دادهها به نرمافزار اسپیاساس نسخه  04وارد گردید .تجزیه و تحلیل دادهها در دو بخش
آناری توصیفی و آنار اا نبایی انجام پذیرفت .به ننظور اازناز دادز ،خالصه کردز ،یبقهبندی نمرار خام و توصیف
اندازههای نمونه از آنار توصیفی (فراوانی ،نیانگین ،درصدها ،انحراف اا انداردها و رام جداو ) اا فاده شد .در بخش آناری
اا نبایی ،جهت بررای و آزنوز چگونگی توزیع دادهها ،از آزنوز شاپیرو ویل

0

و نیز از رو های آناری همبس گی و

رگرایوز ااده و چندگانه جهت بررای ن غیرهای نطاوعه و آزنوز فرضیار تحقیق اا فاده شد.
یافتهها
بر اااس ن ایج حاصل از ایالعار توصیفی پژوهش حاضر ،اکثر نمونههای تحقیق ( 034نفر) ،یعنی  90/7درصد از نظر جنسیت
نرد هس ند و بقیه را زناز تشکیل نیدهند .از وحاظ وضعیت تاهل ،اکثر نمونههای تحقیق ( 030نفر) ،یعنی  90/0درصد از نظر
وضعیت تأهل ،ن أهل هس ند و  39/9درصد را افراد نجرد تشکیل نیدهند .به وحاظ انی نیز ،اکثر نمونههای تحقیق ( 90نفر)
یعنی  39/0درصد در داننه انی کم ر از  34اا ارار دارند و کم رین نیزاز ( 0نفر) ،یعنی  4/7درصد در داننه انی 90اا
و باالتر ارار دارند .به وحاظ ندرک تحصیلی ،در پژوهش حاضر ،اکثر نمونههای تحقیق ( 000نفر) ،یعنی  73/3درصد دارای
ندرک کارشناای و کم رین نیزاز ( 9نفر) ،یعنی  3/3درصد دارای ندرک دک ری نیباشند؛ این در حاوی اات که از نظر
وضعیت رش ه تحصیلی ،تنها  34درصد ( 93نفر) از نمونههای تحقیق در رش ه تربیتبدنی تحصیل کردهاند و اکثر نمونههای
تحقیق ( 07نفر) ،یعنی  04/7درصد در اایر رش ههای تحصیلی و کم رین نیزاز ( 03نفر) ،یعنی  00درصد در رش ههای فنی
تحصیل نمودهاند .از وحاظ وضعیت اا خدانی ،اکثر نمونههای تحقیق ( 79نفر) ،یعنی  09/0درصد از نظر وضعیت اا خدانی
به صورر اراردادی و کم رین نیزاز ( 09نفر) ،یعنی  00/0درصد رامی آزنایشی نیباشند .از نظر اابقه کاری ،اکثر نمونههای
تحقیق ( 90نفر) ،یعنی  33/0درصد دارای اابقه کاری بین  04تا  04اا و کم رین نیزاز از نظر اابقه کاری ( 30نفر)،
یعنی  00/0درصد دارای اابقه  7تا  04اا نیباشند.
همازگونه که ن ایج ارائه شده در جدو شماره  0نشاز نیدهد ،بر اااس آزنوز شاپیرو ویل

که برای تعیین چگرونگی توزیرع

دادههای نربوط به ادراک از عملکرد اازنانی و کیفیت زندگی کاری اا فاده شد؛ چوز اطح نعنیداری تمام نؤوفهها بیش ر از
 α=4/47اات ،وذا توزیع کلیه دادهها ،نرنا و برای بررای فرضیههای آناری نربوط به آزها از آزنوزهای پاران ری

اار فاده

شد.

1 . Pilot Study
2 . Shapiro-Wilk test
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جدول 2ـ ن ایج آزنوز شاپیرو ویل
سطح معناداری

متغیر

سطح معناداری

متغیر

نتیجه آزمون

کیفیت زندگی کاری

4/040

ادراک از عملکرد اازنانی

4/303

توزیع دادهها نرنا اات.

پرداخت ننصفانه و کافی

4/070

توانایی

4/347

توزیع دادهها نرنا اات.

نحیط کاری ایمن و بهداش ی

4/030

وضوح

4/077

توزیع دادهها نرنا اات.

تأنین فرصت رشد و اننیت نداوم

4/093

کم

4/090

توزیع دادهها نرنا اات.

اانونگرایی در اازناز

4/097

نشوق

4/000

توزیع دادهها نرنا اات.

وابس گی اج ماعی زندگی کاری

4/079

ارزیابی

4/009

توزیع دادهها نرنا اات.

فضای کلی زندگی

4/000

اع بار

4/409

توزیع دادهها نرنا اات.

یکپارچگی و انسجام اج ماعی

4/070

نحیط

4/009

توزیع دادهها نرنا اات.

تواعه اابلیتهای انسانی

4/000

توزیع دادهها نرنا اات.

برای تعیین وضعیت ادراک از عملکرد اازنانی کارکناز وزارر ورز

و جواناز ،از آزنوز  tت نمونهای اا فاده شد .همازگونه

که ن ایج ارائه شده در جدو شماره  3نشاز نیدهد ،با توجه به نیزاز  tو  p<4/47نیتواز گفت ،ادراک از عملکرد اازنانی
کارکناز وزارر ورز
ورز

و جواناز از وضعیت نطلوبی برخوردار اات .به عبارر دیگر ،ادراک از عملکرد اازنانی کارکناز وزارر

و جواناز با توجه به نعیار تعیین شده (نیانگین نمره  004از دیدگاه ن خصصاز برای عملکرد ن واط) برای نقایسه با

نیانگین حاصل از نمونههای تحقیق ،نطلوب اات.
جدول 9ـ ن ایج آزنوز  tت نمونهای برای تعیین وضعیت ادراک از عملکرد اازنانی کارکناز وزارر ورز

و جواناز

میانگین نظری= 550
متغیر

میانگین

انحراف معیار

آماره تی

درجه آزادی

سطح معنیداری

ادراک از عملکرد اازنانی

004/90

00/000

9/070

047

4/440

برای تعیین وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکناز وزارر ورز

و جواناز نیز ،از آزنوز  tت نمونهای اا فاده شد .همازگونه

که در جدو زیر نالحظه نیشود ،با توجه به نیزاز  tو  p<4/47نیتوانیم بیاز کنیم که کیفیت زندگی کاری کارکناز وزارر
ورز

و جواناز از وضعیت نطلوبی برخوردار اات .به عبارر دیگر ،کیفیت زندگی کاری کارکناز وزارر ورز

و جواناز با

توجه به نعیار تعیین شده (نیانگین نمره  93از دیدگاه ن خصصاز برای نیزاز ن واط) برای نقایسه با نیانگین حاصل از
نمونههای تحقیق ،از وضعیت نطلوبی برخوردار اات.
جدول 1ـ ن ایج آزنوز  tت نمونهای برای تعیین وضعیت کیفیت زندگی کاری
میانگین نظری= 29
متغیر
کیفیت زندگی کاری

میانگین

انحراف معیار

آماره تی

درجه آزادی

سطح معنیداری

7/909

0/433

0/377

040

4/440

برای آزنوز رابطه بین دو ن غیر ،از آزنوز همبس گی پیراوز اا فاده شد .چنانچه در جدو شماره  7نالحظه نیشود ،با
توجه به ضریب همبس گی پیراوز و اطح نعنیداری بدات آنده ،فرض صفر رد نیشود .بنابراین ،بین کیفیت زندگی کاری
و ادراک از عملکرد اازنانی کارکناز وزارر ورز

و جواناز رابطه نس قیم و نعنیداری وجود دارد (.)r=4/907، p=4/440
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جدول 1ـ رابطه بین کیفیت زندگی کاری و ادراک از عملکرد اازنانی کارکناز وزارر ورز
متغیر

و جواناز

ادراک از عملکرد سازمانی
r= 4/907

کیفیت زندگی کاری

p=4 /440

بر اااس جدو  9و با توجه به آناره دوربین واتسوز که برای انجش فرض اا قال خطاها از یکدیگر (تفاور بین نقادیر
وااعی و نقادیر پیشبینیشده تواط نعادوه در رگرایوز) نورد اا فاده ارار نیگیرد ،با توجه به اینکه نقدار آناره ()0/007
اات ،این انر تصدیقکننده فرض اا قال خطاها از یکدیگر بوده ،حاکی از اا فاده درات از رگرایوز در

تقریبا به  0نزدی
این نورد اات.

جدول 6ـ خالصه ند رگرایوز چندگانه جهت تعیین اابلیت پیشبینی ادراک از عملکرد اازنانی از یریق کیفیت زندگی کاری
مدل

R

R2

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای معیار تخمین

آماره دوربین واتسون

0

4/990

4/779

4/704

07/00030

0/007

همچنین ،با توجه به ن ایج ارائه شده در جداو زیر و با تأکید بر نیزاز  Fبدات آنده ،نیتواز نطرح کرد که «کیفیت زندگی
کاری» اابلیت پیشبینی «ادراک از عملکرد اازنانی» را در کارکناز وزارر ورز

و جواناز در اطح  α=4/47دارد و در

نجموع ،اادر به تبیین  77/9درصد از واریانس «ادراک از عملکرد اازنانی» اات .از اینرو ،جهت شنااایی و تبیین ضرایب
رگرایوز ،ضروری اات تا جدو ضرایب رگرایوز چندگانه عنواز شود.
جدول 2ـ رگرایوز چندگانه جهت تعیین اابلیت پیشبینی ادراک از عملکرد اازنانی از یریق کیفیت زندگی کاری
منبع تغییرات

SS

DF

MS

رگرایوز

90007/740

0

7093/930

باایمانده

74370/499

040

074/730

کل

000709/700

047

F

39/407

Sig

4/440

با توجه به ن ایج ارائه شده در جدو  0و با تاکید بر نقادیر دو شاخص  Toleranceو  VIFبدات آنده ،نیتواز گفت ،تنها
بخش کوچکی از پراکندگی نوجود در ی

ن غیر نس قل ،تواط اایر ن غیرهای نس قل توجیه نیشود .به عبارر دیگر ،بین

ن غیرهای نس قل همبس گی وجود ندارد و حاکی از اا فاده ننطقی از رگرایوز اات؛ همچنین ،با توجه به ضرایب رگرایوز
چندگانه بدات آنده با رو

ورود همزناز ،ارتباط نثبت نعنیداری بین «پرداخت ننصفانه و کافی»« ،تأنین فرصت رشد و

اننیت نداوم»« ،یکپارچگی و انسجام اج ماعی» و «تواعه اابلیتهای انسانی» با «ادراک از عملکرد اازنانی» نشاهده نیشود
( .)p>4/47بر این اااس نیتواز گفت که از یریق چهار نووفه فوق نیتواز ادراک از عملکرد اازنانی را در کارکناز وزارر
ورز

و جواناز پیشبینی کرد ()p>4/47؛ همچنین ،در بین نووفههای کیفیت زندگی کاری ،با توجه به ضرایب ب ای بدات

آنده در نعادوه رگرایوز ،نووفة تواعة اابلیتهای انسانی با ضریب ب ا ( ،)4/000یکپارچگی و انسجام اج ماعی (،)4/097
تأنین فرصت رشد و اننیت نداوم ( )4/090و پرداخت ننصفانه و کافی ( )4/037به ترتیب بیش رین تواز پیشبینی نعنیدار
برای ادراک از عملکرد اازنانی را داش ند.
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جدول 8ـ رگرایوز چندگانه جهت تعیین اابلیت پیشبینی ادراک از عملکرد اازنانی از یریق نووفههای کیفیت زندگی کاری
تشخیص همخطی

B

β

T

4/037

0/770

4/400

4/037

4/000

0/997

4/404

0/909

4/390

0/703

4/373
4/909

متغیر مالک

متغیرهای پیشبین

ادراک از عملکرد اازنانی

پرداخت ننصفانه و کافی

0/909

نحیط کار ایمن و بهداش ی

4/037

4/400

تأنین فرصت رشد و اننیت نداوم

0/309

4/090

0/370

اانوزگرایی در اازناز

-4/099

-4/400

-4/340

4/993

وابس گی اج ماعی زندگی کاری

-4/070

4/497

0/079

4/007

0/709

فضای کلی زندگی

4/000

4/400

4/377

4/903

0/009

4/999

یکپارچگی و انسجام

0/340

4/097

0/044

4/409

0/979

4/399

تواعه اابلیتهای انسانی

0/770

4/000

9/070

4/440

0/000

4/074

sig

VIF

Tolerance

0/097

4/900
4/940

بحث و نتیجهگیری
هدف تحقیق حاضر ،تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و ادراک از عملکرد اازنانی در کارکناز وزارر ورز
بود .ن ایج حاصل از این پژوهش نشاز داد که وزارر ورز

و جواناز

و جواناز از حیث کیفیت زندگی کاری کارکنانش در وضعیت

نطلوبی ارار دارد .کیفیت زندگی کاری ،یکی از ن غیرهایی اات که اخیرا به وحاظ اهمیت ،نورد توجه بسیاری از ندیراز ارار
گرف ه اات که درصدد ارتقاء کیفیت ننابع انسانی خود هس ند (نا 0و همکاراز .)0443 ،عمونا ،کیفیت زندگی کاری در هر
اوم و جانعه و یا اازنانی ،نعنا و نح وای خاص دارد و نمیتواز برای آز ی

شاخص عام و جهازشمو ارائه کرد .ضمناً رابطه

کیفیت زندگی کاری و بهرهنندی ننابع انسانی ،رابطهای دو اویه اات .نحیط کار به شریی دارای کیفیت اات که در آز افراد
به عنواز عضو و عنصر اصلی اازناز به حساب آیند .کیفیت زندگی کاری ،شانل فرآیندهایی اات که با گس ر

روندهایی در

اازناز ،به نیازهای کارکناز واکنش نشاز نیدهد تا به آنها اجازه دهد ،کانال در تصمیمگیریهایی نشارکت داش ه باشند که
زندگیشاز در کار را یرح نیریزد.
به یور کلی ،پژوهشهای نخ لف حاکی از این اات که عوانل زیادی نیتواند بر کیفیت زندگی کارکناز تاثیر داش ه باشرد کره
از آز جمله نیتواز ،به پرداخت کافی و نناارب ،شررایط کراری انرن و اراوم ،فرصرت بررای بکرارگیری و توارعه بریواارطه
اا عدادهای انسانی ،فرصت برای اننیت و رشد نداوم در آینده ،انسجام اج ماعی در اازناز کار ،حقوق فرد در ارازناز ،کرار و
کل فضای زندگی و ارتباط اج ماعی زندگی کار اشاره کرد (المانی .)0300 ،پژوهش در وزارر ورز

و جواناز نیرز ،نشراز داد

که کیفیت زندگی کاری ،دارای وضعیت نطلوب اات .شاید ب واز یکی از دالیل آز را اهمیت این اازناز از حیرث نیرروی کرار
حاضر در آز به عنواز نهم رین اازناز در خصوص انر ورز

در کشور دانست .وذا به نظر نیراد ،تمانی عوانلی که نوجبار

کیفیت باالتر زندگی کاری (حقوق ،دا مزد ،نزایا و )...نیشود ،در این اازناز به خوبی رعایت شده ،نوجبار باال بودز کیفیت
زندگی کاری در کارکناز این اازناز را فراهم نیآورد .ن رایج حاصرل از ایرن اسرمت پرژوهش برا نطاوعره کریمروئی (،)0370
شهبازی و همکاراز ( ،)0300ایدعانری و همکاراز ( )0370همخوانی داش ه؛ ووی با ن ایج تحقیق الطانی و داا انی ()0374
همخوانی ندارد .در پژوهشی که الطانی و داا انی ( )0374روی کارکنراز اار انداری اصرفهاز صرورر دادنرد ،نیرزاز حقروق
دریاف ی کارکناز ،پرور

نهاررها و اابلیتهای انسرانی کارکنراز ،انسرجام اج مراعی و اار قال کراری کارکنراز ،نطرابق برا

1. Ma and Alexander
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نعیارهای اوگوی واو وز نبود؛ درحاویکه تواعه اابلیتها و تنوع فعاویتهای کاری کارکناز اا انداری ،ننطبق بر اوگوی واو روز
بود که در توضیح آز شاید ب واز ن فاور بودز جانعههای آناری پژوهش را دویل آز دانست.
یکی دیگر از دالیل کیفیت زندگی کاری باال ،یراحی ننااب نشاغل اات .این رو  ،راهی نوثر در ایجاد انگیرزه و رشرد افرراد
اازناز و بهبود کیفیت زندگی کاری تعریف شده اات .اازناندهی ،تقسیم کار و یبقهبندی وظایف و نسئوویتهاارت کره بره
یراحی نشاغل و انجام وظایف نحووه به هر شغل ننجر شده ،نهای ا باعث تحقرق اهرداف ارازناز نریشرود .یراحری شرغل در
افزایش کارآئی و عملکرد کاری از ی

او و ایجاد رضایت شغلی و رشد افرراد از اروی دیگرر ،اربب بهبرود و افرزایش کیفیرت

زندگی کاری در اازناز نیشود (یاری .)0307 ،همچنین از عوانلی که نیتواند نوجبار باال رف ن کیفیت زنردگی کراری را در
اازناز فراهم نی آورد ،رایدز به باورهای نش رک و همچنین فرهنگ اازنانی در بین ندیراز و کارننداز اازناز اات .تنهرا
نسائل اا صادی و توجه به آز نمیتواند ،کیفیت زندگی کاری را ابب گردد؛ بلکه ارتبایار نوثر در اازناز برین کارننرداز برا
یکدیگر و همچنین در بین کارکناز اازناز با ندیراز هم نیتواند بر آز اثرگذار باشد؛ وذا بر ااراس پرژوهش حاضرر ،نشرخص
گردید که کیفیت زندگی کاری در وزارر ورز  ،باالتر از حد ن واط و در شررایط نطلروب اررار دارد؛ پرس ترال

نردیراز و

نسئوالز آز باید در جهت حفظ این شرایط و بهبود هر چه بیش ر آز باشد.
فرضیه دیگر پژوهش ،در نورد بررای وضعیت عملکرد اازنانی در بین کارکناز وزارر ورز

و جواناز بود که ن یجه پژوهش

نشاز داد این وزارتخانه از حیث عملکرد اازنانی در وضعیت نطلوبی ارار دارد .عملکرد ،یکی از شاخصهایی اات که
ن غیرهای فراوانی (نثل رضایت شغلی ،شرایط نحیط کاری ،فرهنگ اازنانی ،جو اازنانی ،انکانار و تجهیزار و غیره) بر آز
تاثیر نیگذارند که هر ی

از آنها به نحوی نیتوانند بر کیفیت آز تاثیرگذار باشند .عملکرد به یور کلی ،به درجه انجام

وظایفی اشاره دارد که شغل ی
ی

کارنند را تکمیل نیکند (بایرز و رو)0440 ،0؛ نشاز نیدهد که چگونه ی

شغل را به انجام نی رااند .عملکرد اغلب با تال

کارنند اوزانار

که اشاره به صرف انرژی دارد ،یکساز تلقی نیشود ،انا عملکرد بر اااس

ن ایج فعاویتها اندازهگیری نیشود.
یکی از اهداف عمده ارزیابی عملکرد کارکناز ،تعیین نقش افراد در اازناز اات تا بر اااس آز به کارکناز پادا

یا حقوق

داده شود .ن ایج حاصل از این بخش از پژوهش ،با ن ایج تحقیق کریموئی ( )0370همخوانی داشت؛ وذا در وزارر ورز

نیز

افراد حاضر باوطبع ،به وحاظ کیفیت عملکرد فردی دارای اطوح عملکردی باالیی هس ند که این خود ابب باال رف ن عملکرد
اازناز خواهد بود .از یرف دیگر ،به نظر نیراد عوانلی که بر ادراک عملکرد اازنانی کارکناز اثرگذاراات ،به نحو نطلوبی
تانین نیشوند که این انر به نوبه خود انگیزه الزم برای داش ن ادراک از عملکرد نطلوب را ابب نیشود .این نطلب را نیز باید
اضافه کرد که درک عملکرد ی

اازناز از اوی افراد حاضر در آز انری کانال نسبی اات و نمکن اات صرفا در نورد واحد

یا بخش نربوط به فرد این اتفاق اف اده باشد و در کل اازناز اثری از آز نباشد؛ ووی به یور کل ،همانگونه که ابال نیز نطرح
شد ،اازناز هایی که در راس کشور ارار دارند (از جمله وزارر ورز
عملکرد اازنانی خود تال

و جواناز) ،باید در جهت شنااایی عوانل تاثیرگذار بر

نمایند ،چوز عملکرد پایین آزها نیتواند به حوزه وایعی از اازنازها و افراد داخل کشور صدنه

راانده ،اثرار آز را ن وجه جانعه نماید.
فرضیه اصلی پژوهش ،در خصوص رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکناز و ادراک از عملکرد اازنانی برود کره ن رایج حاصرله
نشاز داد ،بین این دو ن غیر در این وزارتخانه رابطه نعنیداری وجود دارد .وجود رابطه نثبت نعنیدار بین ایرن دو ن غیرر ،بره
این نعنی اات که هر چه ادر به کیفیت زندگی کاری کارکناز توجه شود؛ به هماز نیزاز در ادراک از عملکررد ارازنانی آنهرا
بهبود و اثرار نثبت نشاهده خواهد شد.
1. Byars and Rue
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عمونا ،عملکرد اازنازها تابعی از هفت نعیار نرتبط با هم شانل ،اثربخشی ،کارآیی ،کیفیت ،بهرهوری ،کیفیت زنردگی کراری،
نوآوری ،اابلیت اوددهی و بودجهبندی اات (این  )0707 ،0که توجه به هرر یر

نریتوانرد عملکررد را نیرز بهبرود بخشرد.

دالر )0770(0نیز رف ارهای فرد ،انگیزه ،تقویت نثبت ،غنیاازی شغل ،روحیه ،ااخ ار اازنانی ،روابط نیاز گروهری ،رهبرری
در اازناز ،یادگ یری و آنوز  ،تغییر و بهبود اازنانی را از نهم رین عوانل در عملکرد اازنانی نیداند .بدوز ش  ،دار یابی
به عملکرد باال در هر اازنانی ،بدوز توجه به شرایط کارکناز و تواعه فردی و توانمندی آناز و توجه به کیفیت زنردگی کراری
ننابع انسانی اازناز (کارکناز اازناز) در دا رس نخواهد بود .به همین دویل ،در اازنازها توجه بره ننرابع انسرانی از ابعراد
نخ لف باید ندنظر ارار گیرد .آنوز

و ارتقاء تواناییها و نهاررها ،کیفیت زندگی کاری ،حفظ انگیز

و اخالق کراری ،تعهرد

شغلی و تعهد اازنانی ،رضایت شغلی ،ارتقاء شیوههای پادا دهی و نوارد نشابه آز ،به عنواز نوضوعار نهم و جراری تبردیل
شده اات که نیتواند عملکرد باال را ابب گردد (اداره کل پژوهش صنایع پ روشریمی .)0300 ،از یرفری ،کیفیرت زنردگی بره
عنواز نفهونی جهانی در عرصة ندیریت ننابع انسانی و تواعة اازنانی نورد تأنل ارار گرف ه و تأنین و ارتقاء آز ،کلید اصرلی
نوفقیت ندیریت در هر اازناز به شمار نیرود و به عنواز یکی از فنوز بهبود عملکررد ارازنانی ،نرورد توجره نردیراز ارشرد
اازناز اات (رهبری .)0403 ،بنابراین ،از آنجا که بهبود عملکرد کارکناز نقووهای فراگیر و جانع اات که در اطوح نخ لرف
اازناز و در هر جانعهای نطرح اات ،نوفقیت ادارار و نحیطهای کاری ،بس گی کانل به اا فاده کارآند از ننابع انسرانی برر
پایه علوم رف اری دارد تا ب واند به اهداف خود براد .هماز یور که ن ایج این پژوهش و پژوهشهای نشابه ،الطانی و داار انی
( ،)0374کریموئی ( ،)0370ناظم ( ،)0303روشرن اروار انی ( ،)0374نرتضروی و همکراراز ( ،)0373اریگری و همکراراز
( ،)0440کیمبروی ( )0770و باوو و همکاراز ( ،)0449حاکی از این انر اات.
فرضیه آخر پژوهش در خصوص ادرر پیشبینی نووفههای کیفیت زندگی کاری در ارتباط با ادراک از عملکرد اازنانی بود که
در این نورد ،چهار نووفه پرداخت ننصفانه و کافی ،تانین فرصت رشد و اننیت نداوم ،یکپارچگی و انسجام اج مراعی و توارعه
اابلیتهای انسانی ،حائز این شرایط بودند .این در حاوی اات که اکثر پژوهشهای انجام شده داخل و خارج از کشرور ،تنهرا بره
بررای رابطه بین دو ن غیر (کیفیت زندگی کاری و عملکرد) پرداخ هاند .از جمله پرژوهشهرایی کره هماننرد پرژوهش حاضرر،
ارتباط نووفههای کیفیت زندگی کاری را با عملکرد اازنانی ندنظر ارار داده باشد ،نریترواز بره پرژوهش ارلطانی و داار انی
( )0374اشاره نمود که روی کارکناز اا انداری اا از اصفهاز انجام شده اات .در این نطاوعه ،در بین عوانرل نرورد برراری،
حقوق با  03/0درصد ،پرور

نهاررها و اابلیتهای انسانی با  07درصد ،انسجام اج ماعی با  00/0درصد ،تواعه اابلیرتهرا و

تنوع فعاویتهای کاری با  00/0درصد و اا قال در انجام وظایف با  00درصد ،بیش رین نقش را در پیشبینی عملکرد داش ند؛
همچنین ،روشن اروا انی ( ) 0374نیز از یریق رگرایوز نشاز داد که کیفیت زندگی کاری نیتواند عملکررد را پریشبینری
نماید؛ وذا همانگونه که این پژوهش نشاز داده اات ،کیفیت زندگی کاری کارکناز در وزارر ورز

و جواناز ،نیتواند ادراک از

عملکرد اازنانی آنها را به نیزاز  77درصد پیشبینی کند که نشاز از ادرر پیشبینی خوب و ننااب این ن غیر اات.
در نورد نووفه پرداخت ننصفانه و کافی ،هماز گونره کره ن رایج پرژوهش نشراز داد ،ایرن نووفره پریشبینریکننرده نعنریدار
( )β=4/037برای ادراک از عملکرد اازنانی اات .این انر نشازدهنده این اات کره رضرایت کارکنراز از حقروق خرود و عردم
احساس تبعیض و بیعداو ی در نظام پرداختها نیتواند ابب عملکرد باالتر در بین کارکناز اازناز شود .ندیراز برای ایجراد
انگیزه در کارکناز ،فقط از نحرکهای پووی اا فاده نیکنند؛ ووی انروزه بره دویرل تغییررار بره وجرود آنرده در اووویرتهرای
نیازهای کارکناز ،باید نحیطی فراهم شود که ارضاکننده نیازهای فراتر از نیازهرای نرادی باشرد .ن یجره حاصرله در نرورد ایرن
1. Sinck
2. Dessler
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نووفه ،با ن ایج تحقیق چایب ( )0400همسو اات .در خصوص فعاویتهای پژوهشی نشابه در این زنینه ،نیتواز به تحقیقرار
الطانی و داا انی ( )0374و روشن اروا انی ( )0374اشاره کرد ،ووی در این پرژوهشهرا "پرداخرت ننصرفانه و کرافی" بره
عنواز ن غیر تاثیرگذار بر عملکرد کارکناز اازنازهای ندنظر شنااایی نشدهاند که شراید ب رواز تفراور جانعرههرای آنراری و
وجود عوانلی دیگر به غیر از نسائل نادی و پووی را به عنواز عوانل تاثیرگذار بر عملکرد در آز اازنازها دانست.
تانین فرصت رشد و اننیت نداوم ،یکی دیگر از نووفرههرای پریشبینریکننرده بررای ادراک از عملکررد ارازنانی ()β=4/090
شنااایی شده در این پژوهش اات  .این نووفه بدین نعناات که کارکناز با تانین اننیت شغلی ،نیروی خود را بره جرای هردر
رف ن در اثر فشارهای روانی و اا رس ،در راه انجام وظیفه به کار نیبندند .این انر ابب افزایش کمی و کیفی عملکرد ارازناز
خواهد شد .اننیت شغلی شانل ،عوانلی از جمله ایمیناز خایر از دریافت حقوق و نزایا ،ثبرار شرغلی و اع مراد ن قابرل برین
کارکناز و ندیراز اات .همچنین ،فراهم نمودز فرصتهای رشد در اازناز برای کارکناز هم در روحیه و هم در کیفیت کاری
که انجام خواهند داد ،تاثیرگذار اات .اجرا و برگزاری دورهها و کالسهای آنوزشی برای کارننداز ،چرخشهرای شرغلی داخرل
اازناز ،توجه به کارننداز نس عد و ایجاد انکاز برای رشد و تواعه آزها و بسیاری دیگر از فعاویتها را در ارازناز نریترواز
انجام داد تا کارننداز احساس کنند که به آزها توجه نیشود و ناننرد ابرزار از آزهرا اار فاده نمریشرود .در پرژوهش روشرن
اروا انی ( ،)0374اننیت شغلی به عنواز یکی از پیشبینیکنندههای نعنیدار برای عملکرد اازنانی شاخ ه شده اات ،ووری
در پژوهش الطانی و داا انی ( ،)0374به آز اشارهای نشده اات.
یکپارچگی و انسجام ،نووفه دیگری از کیفیت زندگی کاری اات که تواز پیشبینی ادراک از عملکررد ارازنانی ( )β=4/097را
در این پژوهش دارد .در بین اازنازها ،نیتواز با حذف ارز

حفظ اصاوت ننافع افراد در ارازناز و تشرویق بره شرکلگیرری

تیمها و گروههای اج ماعی ،به یکپارچگی و شکلگیری انسجام بیش ر در اازناز کم

کرد .عدم تعصب نسبت به نژاد ،جرنس

و ایجاد حس اج ماعی بودز در اازناز و آزادی افراد در ایجاد حس اج ماعی بودز در اازناز و آزادی افراد در بیاز ایردههرا و
احساااتشاز در ااوب تشکلهای صنفی و بوجود آوردز زنینه نشرارکت فکرری و عملری شراغلین در وضرع نقرررار ،نرواردی
هس ند که به ایجاد یکپارچگی اازنانی کم

شایانی نینمایند .در اصل ،همانگونه که همگاز نیدانند ،دیگرر کارهرا از حاورت

فردی و انفرادی به اوی کارهای گروهی با تخصص باال اوق پیدا کرده اات و الزنره ایرن انرر ،داشر ن یکپرارچگی و اتحراد و
یگانگی اعضای چنین گروههایی با هم برای رایدز به اهداف نش رکشراز اارت .در وزارر ورز
اازناز در حوزه ورز
ورز

و جوانراز نیرز کره براالترین

در کشور اات ،عدم وجود این انر ،نیتواند وطمار زیادی را بر عملکرد فرد ،اازناز و در نهایت جانعه

وارد کند؛ وذا ایجاد فرصتهایی که این انور در اازناز نورد تقویت ،اصالح و بهبود ارار گیرنرد ،نریتوانرد بسریار حرائز

اهمیت باشد .ن ایج بدات آنده در این پژوهش ،با پژوهش الطانی و داا انی ( )0374همخوانی دارد که آنها هم این نووفره را
پیشبینیکننده عملکرد اازنانی دانس ه بوند ؛ ووی در پژوهش روشن اروا انی ( ،)0374جرزء نووفرههرای پریشبرین بررای
عملکرد اازنانی نمیباشد.
چهارنین و نهمترین نووفه شنااایی شده در جهت پیشبینی ادراک از عملکرد اازنانی ،نربوط به تواعه اابلیتهرای انسرانی
( )β=4/000اات .به یورکلی اابلیتهای انسانی ،بیانگر این اات که رفاه فردی و ترتیبار اج ماعی بر این اصل اار وار اارت
که نردم چه نیخواهند و اادر به انجام چه کاری هس ند .ننظور از این بعرد در ارازنازهرا ،فرراهم برودز فرصرتهرایی چروز
اا فاده از اا قال و خودکن روی در کار ،بهرهنند شدز از نهراررهرای گونراگوز ،دا راری بره ایالعرار ن ناارب برا کرار و
برنانهریزی برای کارکناز اات .از یرفی ،انروزه با توجره بره درجره اهمیرت و وارعت تاثیرگرذاری ننرابع انسرانی بره عنرواز
ارزشمندترین ارنایه و عانل اصلی تووید و ایجادکننده نزیت رااب ی پایدار در اازناز ،برنانهریزی جانع و ننسجم برای تواعه
ننابع انسانی به نوازار برنانرهریزی اار راتژی

ارازناز ضرروری اارت؛ همچنرین در ارازنازهرایی کره در ردههرای براالی
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تصمیم گیری (نانند وزارر ورز
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و جواناز) در کشور ارار دارند ،ایجاد چنین فضایی برای تواعه اابلیتهای انسانی ،از اهمیرت

فوقاوعادهای برخوردار اات .برنانهریزی ننااب برای ننابع انسانی در اازناز ،یکی از نهم رین کارهای نردیراز بررای تجهیرز
نیروهای خود به ایالعار ،ننابع به روز و همچنین نهیا نمودز فضای کاری ننااب برای آناز بررای بهرره برردز از انکانرار در
جهت ارتقاء عملکرد فردی و اازنانی اات .ن ایج این بخش از پژوهش ،با ن ایج پژوهش الطانی و همکراراز ( )0374در نووفره
تواعه اابلیت اا قال در کار همخوانی دارد.
با توجه به ن ایج بدات آنده از این پژوهش و اهم باالی نووفه تواعه اابلیتهای انسانی در پیشبینی عملکرد اازنانی
کارکناز وزرار ورز

و جواناز ،توجه ندیراز اازناز به ویژگیهایی نانند ،اا قال کارکناز در شغل خویش ،انکاز دا رای

آناز به ننابع و ایالعار جدید و بهروز و از همه نهم ر برگزاری کالسهای ضمن خدنت و بازدیدهای هرازچندگاهی آزها از
کارکناز اازناز ،نیتواند در زنینه بهبود عملکرد آناز راهگشا باشد .همچنین ،در نورد اه نووفه نهم دیگر یعنی ،یکپارچگی و
انسجام اج ماعی ،تانین فرصت رشد و اننیت نداوم و پرداخت ننصفانه و کافی که اابلیت پیشبینی نعنیداری برای عملکرد
و جواناز داش ند ،الزم اات ندیراز این وزارتخانه با بس راازی فرهنگی ننااب در زنینه ایجاد

اازنانی کارکناز وزارر ورز

جو وحدر و اع ماد ن قابل کارکناز با همدیگر و تشویق روابط خوب همکاراز با هم و نیز با اربابرجوع ،به ایجاد زنجیرهای از
انسجام عایفی در اازناز کم

کنند .به عالوه ،با ایجاد جوی ااوم و نب نی بر اع ماد و همکاری ،بدوز ترس از اخراج با تنز

نقام یا نورد بیاع نایی ارار گرف ن ،به تضمین اننیت شغلی افراد کم

نمایند .در این راا ا الزم اات ،با ارائه خدنار جانبی

از جمله ،یرحهای بازنشس گی ،برنانههای بیمه و نظایر آز ،درکارکناز ایمیناز بیش ری در زنینه اننیت و ثبار شغلی آناز
ایجاد نمایند؛ همچنین ،از اثرار پادا های غیرنادی بر عملکرد نیز آگاهی داش ه باشند و به ننظور تشویق و ترغیب کارننداز،
از انگیزههایی غیر از حقوق و دا مزد ،نانند شرایط ننااب برای کار کردز ،ادردانی کانل در نقابل انجام کار ،احساس
نشارکت و تعلق در انجام انور و درک توام با همدوی اا فاده نمایند.
منابع
خو رکی  ،ییبه ؛ جعفری ن یا  ،اعید و رحیمی ،فرج اهلل  . ) 0370 ( .بررای ت أ ثیر رف ار شهروندی اازنانی بر عملکرد
کارکناز اداره کل ورز

و جواناز اا از خوزا از  .دونین کنفرانس بین اومللی ندیریت ،کارآفرینی و

تواعه اا صادی ،ام ،دانشگاه پیام نور.
دهنوی  ،ابووفضل  .) 0370 ( .ارتباط ادراک از رف ار نربی و کیفیت زندگی کاری با نوفقیت عملکرد فصلی نربیاز
از دیدگاه ورزشکاراز شرکت کننده در ویگ دوونیدانی اا  . 0370پایاز نانه کارشناای ارشد ،دانشگاه آزاد
ااالنی واحد تهراز نرکزی  ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
رضایی  ،ویال  . ) 0309 ( .بررای رابطه نگر

ارپرا از به عوانل انسانی بهره وری و اب

رهبری با تعهد اازنانی

در کارکناز کارخانجار نخابرا ر زیمنس .نجموعه نقاالر کنگره دو ااالنه روانشناای صنع ی و
اازنانی . 073 - 070 ،
روشن ارو ا انی  ،نرجس  . ) 0374 ( .رابطه کیفیت زندگی کاری ،حمایت اازنانی ادراک شده با عملکرد کاری
کارکناز بیمارا از شهدای اروا از و خانه های بهداشت توابع شه ر  .پایاز نانه کارشناای ارشد  ،دانشگاه
آزاد ااالنی واحد نرودشت  ،دانشکده روانشناای و علوم تربی ی.
الطانی  ،ایرج و داا انی  ،نهدی  .) 0374 ( .بررای تأثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد کارکناز اا انداری
اصفهاز و ارائه ی

اوگوی جانع .دوناهنانه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد. 304 - 077 ، 0 ،

252

مالیی زرندی و همکاران

مدیریت منابع انسانی در ورزش /بهار و تابستان  /5931سال  /9شماره 2

المانی  ،داود  . ) 0300 ( .کیفیت زندگی کاری و بهبود رف ار اازنانی  .چاپ او  ،ان شارار دانشکده ندیریت
دانشگاه تهراز .
ایدعانری  ،نیرحسن ؛ اواره  ،عثماز و ابراهیمی ،وقماز  . ) 0370 ( .رابطة ارنایة اج ماعی و ک یفیت زندگی کاری
کارکناز ادارۀ کل ورز

و جواناز اا از آذربایجاز غربی  .نشریه ندیریت ورزشی . 307 - 337 ، ) 3 ( 9 ،

شهبازی ،بهزاد ؛ واعظی ،نظفراودین و ثنایی پور ،هادی  .) 0300 ( .تبیین رابطه کیفیت زندگی کاری و عملکرد
ندیراز گروه های آنوزشی دانشگاه اصفهاز  .نشریه ندیریت دوو ی. 00 - 97 ، ) 3 ( 0 ،
صنایع پ روشیمی (اداره کل پژوهش و تواعه ننابع انسانی)  . ) 0303 ( .خالصه ای از یرح نیزاز تعهد اازنانی
کارکناز و عوانل نوثر بر آز در شرکت نلی صنایع پ روشیمی  ،واحد پژوهش های نوردی .
عالنه ،نحسن  . ) 0390 ( .تواعه اوگوی کیفیت زندگی کاری واو وز بر نبنای ارز های ااالنی (با تأکید بر
نهج اوبالغه) و تعیین تأثیر آز بر کاهش تنیدگی روانی  .رااوه دک ری  ،دانشگاه تربیت ندرس.
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Abstract
Objective: The aim of this study was to determine the relationship between the quality of
work life and the perceived organizational performance in the Youth and Sports Ministry's
staff.
Methodology: The population sample was all the employees of the Ministry of Youth and
Sports (N=430). Based on the Morgan table, 200 people were selected as the sample. The
Hersey and Goldsmith (2013) organizational performance standard questionnaire and the
Walton (1973) quality of work life questionnaire were used to collect the data. Data analysis
was descriptive (mean, standard deviation, frequency, percentage, inferential statistics
Shapiro-Wilk test, Pearson correlation, one-sample T-Test, and multiple regression).
Results: The results obtained showed that there were significant relationships between the
components of the quality of work life and the organizational performance. Also the
regression analysis showed that the quality of work life predicted the perceived organizational
performance. In addition, development of human capabilities (β = 0.411), social integration (β
= 0.175), providing opportunities for growth and continuous security (β = 0.172), and fair and
enough payment (β = 0.139) have the most significant abilities to predict the perceived
organizational performance for the Youth and Sports Ministry's staff.
Conclusion: The Youth and Sports Ministry administrators need to enhance the quality of
work life for their employees as a determinant of the organizational performance.
Keywords: Quality of working life, Organizational performance, Ministry of Sports and
Youth.
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