
 

 253-201/ صفحه 2ه / شمار9/ سال 5931بهار و تابستان 

 

ارهوددااگشنه صنعتی ش  

 shm.2016.837/10.22044شناسه دیجیتال: 

ر ورزشمدیریت منابع انسانی د هنشری  

 

 

 عملکرد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانانادراک از بین کیفیت زندگی کاری و  ارتباط

 9و عباس نظریان مادوانی *2، مریم مختاری دینانی5زرندی آسیه مالیی

 )س(دانشگاه الزهرا مدیریت ورزشی  ارشدآموخته کارشناسیدانشـ  5

  )س( استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه الزهراـ 2

 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییـ 9

 8/6/5931تاریخ پذیرش:                                              53/52/5931تاریخ دریافت:  

 چکیده

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

 جواناز بود.

 جردو  ناد برهاار کره برا  هبرود( =034N) ورز  و جوانراز وزاررکلیه کارکناز  ،شانل تحقیق جانعه آناری شناسی:روش

برر  عملکرد اازنانیپراشنانه  ،گیری شانلابزار اندازهبه شیوه تصادفی ان خاب شدند.  نفر 044 هااز بین آز کرجسی و نورگاز

تحلیرل  .برود( 0793کیفیت زنردگی کراری واو روز )اا اندارد ( و پراشنانه 0403گلداامیت )و  ، بالنچارداااس ند  هرای

، آزنروز یلر و شراپیرو( و اار نبایی )آزنروز فراوانری ها در دو اطح توصیفی )نیانگین، انحراف نعیار، فراوانری و درصردداده

  انجام شد.ه( گانرگراوز چند ای ونمونهت  tهمبس گی پیراوز، آزنوز 

داری ینثبرت و نعنر رابطره ،عملکرد ارازنانیادراک از کیفیت زندگی کاری و ابعاد بین  بدات آنده،ن ایج بر اااس  ها:فتهیا

بینری کیفیت زنردگی کراری توانرایی پریش ،نشاز دادتحلیل رگرایوز ن ایج ، همچنین (؛=440/4p= ، 907/4r) شتوجود دا

(، β=000/4هرای انسرانی )توارعه اابلیرت ،های کیفیت زنردگی کراریاز بین نووفهعالوه، دارد. بهعملکرد اازنانی را ادراک از 

( و پرداخرت ننصرفانه و کرافی β=090/4ترانین فرصرت رشرد و اننیرت نرداوم ) (،β=097/4یکپارچگی و انسرجام اج مراعی )

(037/4=β)،  کارکنراز وزارر ورز  و در عملکررد ارازنانی ادراک از  دار را برراینعنری بینریپیشتوانایی بیش رین به ترتیب

 داش ند.جواناز 

ر ورز  و جواناز در جهت ارتقاء کیفیت زندگی کراری کارکنراز خرود بره رندیراز وزا ،الزم ااتاااس  این بر گیری:نتیجه

 عملکرد اازنانی گام بردارند.ادراک از عنواز ی  ن غیر اثرگذار بر 

 .ورز  و جوانازی، وزارر کیفیت زندگی کاری، عملکرد اازنان کلیدی: هایهواژ

 E - mail: mokhtaridinani@gmail.com 47009407790 نویسنده مسئول: تلفن:  *

 

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2016.837


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

 

206 

 مقدمه

وکار های بسیار زیادی به اشکا  نخ لف با آز ارگروه ،ورز  یکی از انوری اات که به عناوین نخ لف در جهاز نطرح شده

ها نند به ورز  و دیدز برنانهگروهی یرفدار و عالاه ،ای هس ند و گروهی ورزشکار آناتوردارند؛ برخی از نردم ورزشکار حرفه

با افزایش چشمگیر نقش ورز  در تواعه اا صادی،  .گذرانندای نیز از راه ورز  انور خویش را نیهای ورزشی و عدهو نسابقه

ریزاز در های اا راتژی  برنانهکشورها، پیشرفت در زنینه ورز  به یکی از اووویتای ایافرهنگی و ح ی  ،اج ماعی

دهند. های ورزشی را شکل نیبرای رایدز به نزایای ناشی از ورز ، اازنازنیز کشورهای نخ لف تبدیل شده اات. کشورها 

های و رایدز به اهداف ن عاوی برنانه پایه و اااس ورز  در هر کشوری هس ند ،های ورزشی دوو ی و خصوصیاازناز

های (. یکی از نصادیق و نعیارهای تواعه و پیشرفت در اازناز0440 ،0ها اات )پاومرنیازنند تواعه این اازناز ،ورزشی

های ورزشی، برای تحقق هدف یا اهدافی در وااع، هر اازنانی از جمله اازناز ها اات.توجه به عملکرد این اازناز ،ورزشی

شود، به ننظور تحقق همین اهداف اات. بینی نیهای نخ لف پیشآید و تمانی کارکردها و وظایفی که برای نقشبوجود نی

تواند تحقق اهداف اازناز و رایدز به کارآیی و اثربخشی را تضمین نماید، توجه به عملکرد اازناز یکی از عوانلی که نی

 اات. 

ها در تعانل که با آز گیرددربرنی راهایی نیز حوزه کند وها تووید نیاات و آنچه اازنازای نفهوم گس رده 0عملکرد اازنانی

شود. انروزه با توجه های اازنانی و ن ایج حاصل از انجام آنها ایالق نیها، وظایف و فعاویتو به چگونگی انجام نانوریتاات 

هایی برای افزایش عملکرد اازنانی کارکناز هس ند تا از این راهها، ندیراز در جس جوی اازنازبه ارعت فزاینده تغییر در 

 برای که اثربخشی و وریبهره دویل به اازناز بهینه در عملکرد(. 0779 ،3به نزیت رااب ی دات یابند )آون و نیر ،یریق

شده  تبدیل نطاوعار اازنانی از نس قلی حوزه به که یوری به بوده، کارشناااز و توجه ندیراز نورد دربردارد، همواره اازناز

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

 (.0374پذیرد )رضایی،  صورر انسانی بخش ننابع در زیربنایی هایگذاریشکل ارنایه به تواندنی که ااخ ه آشکار را آز

 عملکرد ،اات نع قد ( نیز0440) 7هو (.0440، 0)ژانگ اات اهداف به اازناز دا یابی یزازن دهندهنشاز ،نیاازنا عملکرد

 .کندنی گیریاندازه را واسهن یا اازناز ی  اهداف تحقق چگونگی که اات شاخصی اازنانی

دا یابی به عملکرد بنابراین،  ؛هس ندننابع انسانی نهم در هر اازنانی، کارکناز شاغل در آز اازناز یکی از از اوی دیگر، 

در  آنهاباال در هر اازنانی بدوز توجه به شرایط کارکناز و تواعه فردی و توانمندی آناز و توجه به کیفیت زندگی کاری 

که به یوری . ها توجه به ننابع انسانی از ابعاد نخ لف ندنظر ارار گرف ه ااتدر اازنازدا رس نخواهد بود. به همین دویل، 

رضایت  و تعهد اازنانی، ، تعهد شغلیحفظ انگیز  و اخالق کاری ،0کیفیت زندگی کاری ها،و نهارر هاواناییاء تآنوز  و ارتق

صنایع  اداره کل پژوهش) نهم و جاری تبدیل شده اات ربه نوضوعا ،دهی و نوارد نشابه آزهای پادا شغلی، ارتقاء و شیوه

  (.0300 ،پ روشیمی

گرف ه و  تأنل ارار به عنواز نفهونی جهانی در عرصة ندیریت ننابع انسانی و تواعة اازنانی نورد ،کاری فیت زندگیکی انروزه

اازنانی  عملکرد فنوز بهبود رود و به عنواز یکی ازنی آز، کلید اصلی نوفقیت ندیریت در هر اازناز به شمار ءتأنین و ارتقا
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یکی از  ،صو  ایمیناز از کیفیت زندگی کاریحای که به گونه؛ (0403 )رهبری، تاا هانورد توجه ندیراز ارشد اازناز

  (.0443، 0الوی) اا عداد و همچنین کسب عملکرد به ر برای اازناز اات ها برای جذب و نگهداری کارکناز بارو  به رین

توجه زیادی به  ،های اخیردر اا  ،ل نرتبط با آز از دهه پنجاه نیالدی رواج یاف هیفیت زندگی کاری و نوضوعار و نسائک

پردازاز تواعه های فراوانی صورر گرف ه اات. دانشمنداز و نظریهها نعطوف شده و راجع به آز نطاوعار و پژوهشآز

در ی  تعریف  .اندبرای آز تعاریف ن فاوتی ارائه کرده ،کیفیت زندگی کاری پرداخ ههای نخ لفی به نفهوم اازنانی، از دیدگاه

کیفیت زندگی کاری به نعنی تصور ذهنی و برداشت کارکناز ی  اازناز از نطلوبیت فیزیکی و روانی نحیط کار و  ،یکل

تنااب به  ،کاری بخش عمده و حساس کیفیت زندگی ،زابه عقیده برخی از ن خصص(. 0390 شرایط کار خود اات )عالنه،

شود نربوط نیور بودز و خود را نفید احساس کردز در نحیط کار شغل و شاغل، تنااب روحیه افراد با فرهنگ اازناز، بهره

ها و ابعاد با وجود تنوع ند . آوردنیو ن ایج ن فاوتی را نیز به بار  از آز وجود دارد ین فاوتتلقی  ،هادر بین افراد و اازناز و

( اا فاده 0793) 0ت زندگی کاری واو وزاز ند  کیفی حاضر در پژوهشبه دویل جانعیت، برای کیفیت زندگی کاری،  شده ارائه

که دارای هشت بعد پرداخت ننصفانه و کافی، نحیط کاری ایمن و بهداش ی، تأنین فرصت رشد و اننیت نداوم،  ه ااتشد

گرایی در اازناز کار، وابس گی اج ماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اج ماعی در اازناز کار اانوز

 دارای چندین شاخص و زیرنووفه هس ند.  ،و هر ی  از این ابعاد ااتهای انسانی عه اابلیتو توا

 های اازنانی بر عملکردتاثیر نووفه ،ورزشی همواره عملکرد اازنانی نگاه نحققاز را به خود نعطوف نموده نهادهایدر 

رف ار اند که در نطاوعه خود نشاز داده ،(0370ز )نورد بررای ارار گرف ه اات. به عنواز نمونه خورکی و همکارا ،اازنانی

( نیز در 0370نوثر اات. صیادی و همکاراز ) عملکرد کارکناز اداره کل ورز  و جواناز اا از خوزا از برشهروندی اازنانی 

اابل  ،ازنانیاااس اکور ا عملکرد اازنانی کارکناز ادارار ورز  و جواناز اا از کرنانشاه برند که نطاوعه خود نشاز داد

که عوانل اازنانی یکی از نهم رین فاک ورهای نوثر بر  حاکی از آز اات ،(0374رضایی )ن ایج تحقیق اات.  بینیپیش

د که اگر کیفیت زندگی کاری در اداره ورز  و جواناز باال کرتواز عنواز بر این اااس نی .ااتش عملکرد اازناز و کارکنان

پی خواهد داشت و با این شرایط کارکناز این وزارتخانه تواز، اا عداد و تخصص خود را در باشد، رضایت کارکناز را در 

های اطح ورز  کشور اات. بر اااس یاف ه ءارتقا ،راا ای تواعه اهداف ورز  کشور به کار خواهند گرفت که ن یجه آز

کاری کارکناز در این وزراتخانه از اهمیت  باال بردز کیفیت زندگی ،(0370( و صیادی و همکاراز )0374تحقیقاتی رضایی )

های جدید، وزارر طی اات که با توجه به پیشرفت علوم و فنوز و پیدایش نیازها و چاوشیای برخوردار اات. این در شراویژه

یم در این تر شده اات. این نفهوم زنانی اهمیت بیش ری خواهد یافت که بپذیرتر و اداره آز نشکلورز  و جواناز نیز پیچیده

نقش نوثری ایفا  ،وزارتخانه عالوه بر ننبع عظیم و هوشمند انسانی، کیفیت زندگی کارکناز نیز در فرآیند عملکرد وزارتخانه

  کند.نی

بین نشاز داده اات که  "رابطه کیفیت زندگی کاری با کارآیی و اثربخشی عملکرد" در نطاوعه خود با عنواز( 0303ناظم )

های اااای در جهت بهبود عملکرد یکی از گامو  رابطه وجود دارد ،و کارآیی و اثربخشی عملکرد کارکناز کیفیت زندگی کاری

فیت ارتباط ادراک از رف ار نربی و کی"در نطاوعه خود با عنواز  (0370دهنوی ) .کارکناز، افزایش کیفیت زندگی کاری اات

بین که  شاز دادن، "یکننده در ویگ دوونیداننربیاز از دیدگاه ورزشکاراز شرکتزندگی کاری با نوفقیت عملکرد فصلی 

همچنین،  ؛داری وجود داردیتفاور نعن ،نسابقار اااس جنسیت و بعد از فصل فصل نسابقار بر کیفیت زندگی کاری ابل از

که زناز از کیفیت زندگی کاری به ری  گفتتواز ندگی کاری زناز نسبت به نرداز نیبا توجه به باالتر بودز نیانگین کیفیت ز

                                                                 
1. Lowe 
2. Walton 
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رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکناز و عملکرد "ای با عنواز( در نطاوعه0373نرتضوی و همکاراز ) ند.برخوردار

 انسانی با یهاواعه اابلیتکه بین پرداخت ننصفانه و کافی و ت نددادشاز ن "اازنانی در شرکت اطارهای نسافری رجا

 بایی آکارو نیز وری آنو با فرصت رشد، در این تحقیق .رابطه نس قیم وجود دارد ،ییآکیفیت خدنار و کار ،وریآنو ،وریآاود

دهنده نشاز ،زنوز فریدنن نیزآن یجه  .شتنداداری ینعنوری همبس گی آانا با اود ؛شترابطه نس قیم دا ،یفیت خدنارک

های انسانی برای اننیت نداوم پرداخت ننصفانه و کافی و تواعه اابلیت و کاری ایمن و بهداش ی فرصت رشدترتیب نحیط 

در نطاوعه  (0370و همکاراز ) ایدعانری بود.براااس نیانگین  نورد نطاوعههای شرکت های کیفیت زندگی کاری درشاخص

، نشاز رابطة ارنایة اج ماعی و کیفیت زندگی کاری کارکناز ادارۀ کل ورز  و جواناز اا از آذربایجاز غربیخود با عنواز 

ن ایج تحلیل رگرایوز نشاز  ،همچنین ؛ااتدار ینثبت و نعن ،گی کاریی و کیفیت زندرابطة بین ارنایة اج ماعکه  ندداد

های نحیط ایمن و بهداش ی، وابس گی اج ماعی زندگی کاری، تواعة های کیفیت زندگی کاری، نؤوفهداد که از نیاز نؤوفه

کریموئی  .بینی کنندپیشیور چشمگیری توانند ارنایة اج ماعی را بههای انسانی و پرداخت ننصفانه و کافی نیاابلیت

های پرداخت ننصفانه و کافی، نحیط داری بین نووفهین یجه راید که رابطه نثبت و نعن به این خود( در بررای 0370)

های انسانی با عملکرد کارکناز یی در اازناز کار و تواعه اابلیتگرا، فرصت رشد و اننیت نداوم، اانوزکاری ایمن و بهداش ی

 دارنعنی رابطه نثبت و حاکی از ،نیز (0374) داا انی الطانی ون ایج تحقیق وجود دارد.  نشهد اتوبوارانی ا ادی اازناز

انجام  اا قال  در نحیط کار، انسجام اج ماعی در اابلیت انسانی، و هاپرور  نهارر دا مزد ننصفانه، های حقوق وبین نؤوفه

بین داری ینعنهمچنین ارتباط اوی  ؛بودکارکناز  کردلمع با بهبود هاتنوع فعاویت های کاری وتواعه اابلیت وظایف و

 .شتکیفیت خدنار وجود دا و صالحیت نیروی کار

که  ای نشاز دادند( در نطاوعه0440) و همکاراز 0ایگری گرف ه در این زنینه،های خارجی صورر پژوهشنهم رین در بین 

وری ناشی از آز  یجه بهرهای رف اری کارکناز از جمله عملکرد شغلی و در نهواکنش داری بریاثر نعن ،کیفیت زندگی کاری

 0اوجانی. کنند و ن عهدندواف اازناز نیفرادی هس ند که خود را اورتری هس ند و کارکناز خوشحا ، کارکناز بهره دارد و

 نوجب ،پرا اراز کاری زندگی کیفیت شافزای که رایدن یجه  این به وریبهره و انگیز  با رابطه ای در( در نطاوعه0440)

در  ،(0449) 3، نرنن و گودوینباوو شد. خواهد بیماراز هایخانواده با هاآز برخورد و بهبود بیماراز از هاآز نراابت بهبود

الاه با ع ،که کارکناز راضی در نحیط کارند های فرانسه، نشاز دادای با هدف بررای کیفیت زندگی کاری در اازنازنطاوعه

وری و ارنایه در اازناز ننجر به افزایش بهره ،پردازند و نسبت به اازناز وفادارتر هس ند که این نوضوعبیش ری به کار نی

نشاز داد که  ،( که روی کارکناز واحدهای توویدی بخش خصوصی در هند انجام شد0400) 0ن ایج تحقیق چایب شود.نی

بیش رین اهم را در تبیین واریانس رضایت شغلی  ،یز کیفیت زندگی کاری کارکنازدر شرکت و ن زدهای پرداخت دا مایاات

( که با هدف تعیین اثر کیفیت زندگی کاری بر 0400) 7بر عهده دارد. همچنین، بر اااس ن ایج نن شر شده در تحقیق تسدنایر

ها اثر اثر نثبت؛ انا بر تعهد نس مر آز کیفیت زندگی کاری بر تعهد عایفی و هنجاری دانشگاهیازتعهد اازنانی انجام شد، 

های ورزشی، نشاز داده اات که هر در نطاوعه خود با عنواز کیفیت و عملکرد در اازنانینیز ( 0407) 9جنسنننفی داشت. 

داری بین همچنین ارتباط نثبت و نعنی ؛یابدچه کیفیت رضایت شغلی کارکناز افزایش یابد، رضایت شغلی نیز افزایش نی

 شت.فیت و عملکرد در اازناز وجود داکی

                                                                 
1. Sigry  

2. Ovjany 

3. Ballou, Norman & Goodwin 

4. Chib 

5. Tasdemir 
6. Jensen 

https://jsm.ut.ac.ir/?_action=article&au=115351&_au=%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://jsm.ut.ac.ir/?_action=article&au=115351&_au=%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
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ای نطرح ای فراگیر و جانع اات که در اطوح نخ لف اازناز و در هر جانعهاز آنجا که بهبود عملکرد کارکناز نقووه ،بنابراین

وزارر های کاری، بس گی کانل به اا فاده کارآند از ننابع انسانی بر پایه علوم رف اری دارد. اات، نوفقیت ادارار و نحیط

کارننداز و  ،ورز  و جواناز نیز در جهت رایدز به اهداف خود به ننابع نخ لفی نیاز دارد که بدوز ش  نهم رین ننبع آز

ارائه دهنده خدنار ورزشی  کهنطرح اات ترین اازناز ورزشی کشور به عنواز عاوی خانهوزارتاین از آنجا که کارکناز هس ند. 

-به گونه تأثیر دارد؛ در کلیه ابعاد اج ماعی، فرهنگی و خانوادگی افراد آزعملکرد کارکناز  ،تااها در اطح اا از و شهرا از

تواند عملکرد کارکناز هایی که نییکی از نووفه وابس ه اات. خانهعملکرد این وزارتنحوه به تمانی آحاد جانعه ای که االنت 

 ار انجام شدهپیشینه تحقیقو با توجه به ادبیار  اات.ن کارکناز ایکیفیت زندگی کاری توجه به این اازناز را ن اثر اازد، 

ز فراهم آورده، های تحقیقی زیادی برای پژوهشگراد که اگر چه کیفیت زندگی کاری در خارج از کشور جذابیتکرتواز بیاز نی

نیز ن ایج به ایالعار نطرح شده و با توجه توجه ارار نگرف ه اات. انید اات  نورد چنداز ،ویژه در بخش ورز انا در ایراز و ب

-نیازهای تواعه ،کناز وزارر ورز  و انور جواناز و شناخت عملکردشازرضمن ارزیابی کیفیت زندگی کاری کا ،پژوهش حاضر

بین کیفیت  یاین اوا  به عنواز اوا  اصلی نطرح اات که چه ارتبای ،بنابراین در تحقیق حاضر ؛دشوای آناز نشخص 

 ؟عملکرد اازنانی کارکناز وزارر ورز  و جواناز وجود داردادراک از زندگی کاری با 

 شناسیروش

جانعه  شد.همبس گی بوده که به صورر نیدانی انجام  -توصیفی ،از نظر هدف کاربردی و از نظر ناهیت و رو حاضر تحقیق 

(. از =034Nصیلی دیپلم به باال بودند )که دارای ندرک تح بودهکلیه کارکناز وزارر ورز  و جواناز  ،آناری این تحقیق شانل

 نفر 34افت بازگشت، برای نقابله با نورگاز و با شیوه تصادفی ان خاب شدند.کرجسی و نفر با اا ناد به جدو   044 ،این تعداد

ر به ننظوهمچنین  ؛تکمیل شده به نحقق بازگشت داده شد پراشنانه ااوم و 004نهایت  در و اضافه گردید به این تعداد

از پراشنانه  ،ای و این رن یآوری ایالعار در نورد چارچوب نوضوع نورد بررای، عالوه بر تحقیقار و نطاوعار ک ابخانهجمع

عملکرد اازنانی بر  به ترتیب پراشنانه ،های اا فاده شده در این تحقیقاصلی تحقیق اا فاده شد. پراشنانهبه عنواز ابزار 

پراشنانه کیفیت  ( بود.0793و پراشنانه کیفیت زندگی کاری واو وز ) (0403) 0لداامیتو گ بالنچارد، هرایاااس ند  

 و ایمن کاری کافی، نحیط پرداخت ننصفانه و از: عبارتند که اات شده تشکیل نقیاس خرده از هشت ،زندگی واو وز

 زندگی، کلی فضای کاری، زندگی در یاازناز، وابس گی اج ماع در گراییاانوز نداوم، اننیت و رشد فرصت تانین بهداش ی،

( و به 0300انسانی. روایی این پراشنانه در تحقیقار شعیری ) هایاابلیت تواعه و اازناز در اج ماعی انسجام و یکپارچگی

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

پراشنانه عملکرد از  ،همچنین ؛برآورد و تایید شده اات 09/4وفای کرونباخ برابر با گرف ه و با اا فاده از ضریب آارار  انجش

وضوح، کم ،  ،گویه بوده و هفت نووفه توانایی 00دارای که شد  اا فاده (0403) و گلداامیت ، بالنچارداازنانی هرای

پایایی پراشنانه نورد  ،(0300در پژوهش اادی و همکاراز ). دهدانجش ارار نینشوق، ارزیابی، اع بار، و نحیط را نورد 

 بدات آنده اات.  09/4نظر 

به ننظور تعیین روایی ابزار، د. کرهای فوق نحقق اادام به تعیین روایی و پایایی پراشنانه ،با وجود این در تحقیق حاضر نیز

این حوزه بودند و  که دارای زنینه پژوهشی یا تأویفی در شد داده ارارت ورزشی نفر از اااتید ندیری 00ها در اخ یار پراشنانه

ها در ین پایایی و اع بار ابزار، پراشنانهیها در دو بخش روایی صوری و روایی نح وی بررای شد. برای تعروایی پراشنانه

ترین رو  در س درونی پایایی تعیین گردید. رایجنفر از افراد نمونه ارار داده شد و اپس با اا فاده از شیوه تجان 34اخ یار 

                                                                 
1 . Hersy, Blanchard and GoldSmith 
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، 0در ی  نطاوعه نقدناتیگیری، اا فاده از آزنوز آوفای کرونباخ اات. در این رو  حیطه بررای تجانس درونی ابزار اندازه

دو  ،یاییپراشنانه در نیاز افراد جانعه به صورر آزنایشی توزیع شود و اپس با اا فاده از ضریب آوفای کرونباخ پا 34

 ( نشاز داده شده اات.0در جدو  شماره ) ،نحاابه شد. ن ایج آزنوز آوفای کرونباخ پراشنانه

 گیریبررای تجانس درونی ابزار اندازه ن ایج آزنوز آوفای کرونباخ جهت ـ5جدول                                   

 آلفای کرونباخ ضریب پرسشنامه

 09/4 کیفیت زندگی کاری واو وز

 97/4 و گلداامیت ، بالنچاردعملکرد اازنانی هرای

ها در دو بخش وارد گردید. تجزیه و تحلیل داده 04اس نسخه اسپیاس افزارها به نرمها، دادهآوری پراشنانهپس از جمع

ر خام و توصیف بندی نمرار اازناز دادز، خالصه کردز، یبقهبه ننظو آناری توصیفی و آنار اا نبایی انجام پذیرفت.

ر بخش آناری د توصیفی )فراوانی، نیانگین، درصدها، انحراف اا انداردها و رام جداو ( اا فاده شد. آنارهای نمونه از اندازه

و  های آناری همبس گیرو از و نیز  0یل و از آزنوز شاپیرو ،هاچگونگی توزیع دادهآزنوز اا نبایی، جهت بررای و 

  .عه و آزنوز فرضیار تحقیق اا فاده شده جهت بررای ن غیرهای نطاورگرایوز ااده و چندگان

  هایافته

درصد از نظر جنسیت  7/90یعنی  ،نفر( 034های تحقیق )ر توصیفی پژوهش حاضر، اکثر نمونهبر اااس ن ایج حاصل از ایالعا

درصد از نظر  0/90یعنی  ،نفر( 030) تحقیقهای از وحاظ وضعیت تاهل، اکثر نمونهدهند. نرد هس ند و بقیه را زناز تشکیل نی

نفر(  90) های تحقیقند. به وحاظ انی نیز، اکثر نمونههدرا افراد نجرد تشکیل نیدرصد  9/39وضعیت تأهل، ن أهل هس ند و 

اا   90درصد در داننه انی 7/4، یعنی نفر( 0) و کم رین نیزاز اا  ارار دارند 34درصد در داننه انی کم ر از  0/39یعنی 

درصد دارای  3/73یعنی  ،نفر( 000) های تحقیقاکثر نمونه حاضر،پژوهش در  ،ندرک تحصیلیو باالتر ارار دارند. به وحاظ 

این در حاوی اات که از نظر  باشند؛درصد دارای ندرک دک ری نی 3/3نی یع ،نفر( 9) و کم رین نیزاز کارشناایندرک 

های اکثر نمونهاند و بدنی تحصیل کردههای تحقیق در رش ه تربیتنفر( از نمونه 93درصد ) 34وضعیت رش ه تحصیلی، تنها 

های فنی درصد در رش ه 00یعنی  ،نفر( 03های تحصیلی و کم رین نیزاز )درصد در اایر رش ه 7/04ی یعن ،نفر( 07تحقیق )

درصد از نظر وضعیت اا خدانی  0/09یعنی  ،نفر( 79) های تحقیقاظ وضعیت اا خدانی، اکثر نمونهاز وحاند. نمودهتحصیل 

های اکثر نمونه باشند. از نظر اابقه کاری،درصد رامی آزنایشی نی 0/00یعنی  ،نفر( 09) به صورر اراردادی و کم رین نیزاز

 ،ر(نف 30) اا  و کم رین نیزاز از نظر اابقه کاری 04تا  04درصد دارای اابقه کاری بین  0/33یعنی  ،نفر( 90) تحقیق

 باشند. اا  نی 04تا  7درصد دارای اابقه  0/00یعنی 

 تعیین چگرونگی توزیرع  که برای لیوو بر اااس آزنوز شاپیر دهد،نشاز نی 0گونه که ن ایج ارائه شده در جدو  شماره هماز

ها بیش ر از تمام نؤوفهداری عملکرد اازنانی و کیفیت زندگی کاری اا فاده شد؛ چوز اطح نعنیادراک از های نربوط به داده

47/4=α های پاران ری  اار فاده ها از آزنوزهای آناری نربوط به آزها، نرنا  و برای بررای فرضیه، وذا توزیع کلیه دادهاات

 شد. 

 

                                                                 
1 . Pilot Study 

2 . Shapiro-Wilk test 
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   لیو ن ایج آزنوز شاپیرو ـ2جدول 

 متغیر سطح معناداری متغیر سطح معناداری نتیجه آزمون

 کیفیت زندگی کاری 040/4 عملکرد اازنانیادراک از  303/4 ها نرنا  اات.توزیع داده

 پرداخت ننصفانه و کافی 070/4 توانایی 347/4 ها نرنا  اات.توزیع داده

 نحیط کاری ایمن و بهداش ی 030/4 وضوح 077/4 ها نرنا  اات.توزیع داده

 ومتأنین فرصت رشد و اننیت ندا 093/4 کم  090/4 ها نرنا  اات.توزیع داده

 اانونگرایی در اازناز 097/4 نشوق 000/4 ها نرنا  اات.توزیع داده

 وابس گی اج ماعی زندگی کاری 079/4 ارزیابی 009/4 ها نرنا  اات.توزیع داده

 فضای کلی زندگی 000/4 اع بار 409/4 ها نرنا  اات.توزیع داده

 سجام اج ماعییکپارچگی و ان 070/4 نحیط 009/4 ها نرنا  اات.توزیع داده

 های انسانیتواعه اابلیت 000/4   ها نرنا  اات.توزیع داده

گونه ای اا فاده شد. همازنمونهت  tاز آزنوز  ،عملکرد اازنانی کارکناز وزارر ورز  و جوانازادراک از برای تعیین وضعیت 

عملکرد اازنانی ادراک از  ،تواز گفتنی >47/4pو  tدهد، با توجه به نیزاز نشاز نی 3که ن ایج ارائه شده در جدو  شماره 

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

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

 های تحقیق، نطلوب اات.نیانگین حاصل از نمونه

 ملکرد اازنانی کارکناز وزارر ورز  و جوانازادراک از عوضعیت  نییتع یبرا یانمونهت  t آزنوز جین ا ـ9جدول 

 550میانگین نظری= 

 داریسطح معنی درجه آزادی آماره تی انحراف معیار میانگین متغیر

 440/4 047 070/9 000/00 90/004 زنانیادراک از عملکرد اا

گونه ای اا فاده شد. همازنمونهت  tاز آزنوز  ،برای تعیین وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکناز وزارر ورز  و جواناز نیز

زارر توانیم بیاز کنیم که کیفیت زندگی کاری کارکناز ونی >47/4pو  tشود، با توجه به نیزاز که در جدو  زیر نالحظه نی

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

از دیدگاه ن خصصاز برای نیزاز ن واط( برای نقایسه با نیانگین حاصل از  93توجه به نعیار تعیین شده )نیانگین نمره 

 وردار اات.های تحقیق، از وضعیت نطلوبی برخنمونه

 وضعیت کیفیت زندگی کاری نییتع یبرا یانمونهت  t آزنوز جین ا ـ1جدول 

 29میانگین نظری= 

 داریسطح معنی درجه آزادی آماره تی انحراف معیار میانگین متغیر

 440/4 040 377/0 433/0 909/7 کیفیت زندگی کاری

شود، با نالحظه نی 7اوز اا فاده شد. چنانچه در جدو  شماره از آزنوز همبس گی پیر ،برای آزنوز رابطه بین دو ن غیر

د. بنابراین، بین کیفیت زندگی کاری شوداری بدات آنده، فرض صفر رد نیتوجه به ضریب همبس گی پیراوز و اطح نعنی

 (.=p ،907/4r=440/4داری وجود دارد )عملکرد اازنانی کارکناز وزارر ورز  و جواناز رابطه نس قیم و نعنیادراک از و 
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 عملکرد اازنانی کارکناز وزارر ورز  و جوانازادراک از رابطه بین کیفیت زندگی کاری و  ـ1جدول 

 متغیر عملکرد سازمانیادراک از 

907/4r=  
 کیفیت زندگی کاری

440/ 4p= 

کدیگر )تفاور بین نقادیر با توجه به آناره دوربین واتسوز که برای انجش فرض اا قال  خطاها از یو  9بر اااس جدو  

( 007/0گیرد، با توجه به اینکه نقدار آناره )شده تواط نعادوه در رگرایوز( نورد اا فاده ارار نیبینیوااعی و نقادیر پیش

حاکی از اا فاده درات از رگرایوز در  ،کننده فرض اا قال  خطاها از یکدیگر بوده، این انر تصدیقااتنزدی   0تقریبا به 

 نورد اات.این 

 عملکرد اازنانی از یریق کیفیت زندگی کاریادراک از  بینیپیشاابلیت   رگرایوز چندگانه جهت تعیین خالصه ند ـ6جدول 

 آماره دوربین واتسون خطای معیار تخمین ضریب تعیین تعدیل شده R 2R مدل

0 990/4 779/4 704/4 00030/07 007/0 

کیفیت زندگی »که  دکرتواز نطرح بدات آنده، نی Fجداو  زیر و با تأکید بر نیزاز ه در ن ایج ارائه شدبا توجه به همچنین، 

در و  رددا α=47/4کارکناز وزارر ورز  و جواناز در اطح  را در «عملکرد اازنانیادراک از »بینی اابلیت پیش« کاری

از اینرو، جهت شنااایی و تبیین ضرایب  .اتا «ادراک از عملکرد اازنانی»واریانس از درصد  9/77اادر به تبیین  ،نجموع

 رگرایوز، ضروری اات تا جدو  ضرایب رگرایوز چندگانه عنواز شود.

 عملکرد اازنانی از یریق کیفیت زندگی کاریادراک از بینی پیشاابلیت رگرایوز چندگانه جهت تعیین  ـ2جدول 

 SS DF MS F Sig منبع تغییرات  

 930/7093 0 740/90007 رگرایوز

 730/074 040 499/74370 باایمانده 440/4 407/39

  047 700/000709 کل

تنها  ،تواز گفتبدات آنده، نی VIFو   Toleranceو با تاکید بر نقادیر دو شاخص 0با توجه به ن ایج ارائه شده در جدو  

شود. به عبارر دیگر، بین توجیه نی بخش کوچکی از پراکندگی نوجود در ی  ن غیر نس قل، تواط اایر ن غیرهای نس قل

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

تأنین فرصت رشد و »، «پرداخت ننصفانه و کافی»داری بین چندگانه بدات آنده با رو  ورود همزناز، ارتباط نثبت نعنی

شود نشاهده نی« عملکرد اازنانیادراک از »با « های انسانیتواعه اابلیت»و « یکپارچگی و انسجام اج ماعی»، «اوماننیت ند

(47/4>p .)عملکرد اازنانی را در کارکناز وزارر ادراک از تواز تواز گفت که از یریق چهار نووفه فوق نیبر این اااس نی

های کیفیت زندگی کاری، با توجه به ضرایب ب ای بدات چنین، در بین نووفههم ؛(p<47/4د )کربینی ورز  و جواناز پیش

(، 097/4(، یکپارچگی و انسجام اج ماعی )000/4های انسانی با ضریب ب ا )آنده در نعادوه رگرایوز، نووفة تواعة اابلیت

دار بینی نعنیبیش رین تواز پیش( به ترتیب 037/4( و پرداخت ننصفانه و کافی )090/4تأنین فرصت رشد و اننیت نداوم )

 عملکرد اازنانی را داش ند.ادراک از برای 
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 کیفیت زندگی کاریهای نووفهعملکرد اازنانی از یریق ادراک از بینی پیشاابلیت دگانه جهت تعیین رگرایوز چن ـ8جدول 

 B     β     T      بینمتغیرهای پیش مالک متغیر
    

sig 

 خطیتشخیص هم

VIF Tolerance 

 900/4 097/0 400/4 770/0 037/4 909/0 پرداخت ننصفانه و کافی عملکرد اازنانیادراک از 

 940/4 997/0 000/4 037/4 400/4 037/4 نحیط کار ایمن و بهداش ی

 390/4 909/0 404/4 370/0 090/4 309/0 تأنین فرصت رشد و اننیت نداوم

 373/4 703/0 993/4 -340/4 -400/4 -099/4 گرایی در اازنازاانوز

 909/4 709/0 007/4 079/0 497/4 -070/4 وابس گی اج ماعی زندگی کاری

 999/4 009/0 903/4 377/4 400/4 000/4 فضای کلی زندگی

 399/4 979/0 409/4 044/0 097/4 340/0 یکپارچگی و انسجام

 074/4 000/0 440/4 070/9 000/4 770/0 های انسانیتواعه اابلیت

                             گیریبحث و نتیجه

هدف تحقیق حاضر، تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و ادراک از عملکرد اازنانی در کارکناز وزارر ورز  و جواناز 

نانش در وضعیت جواناز از حیث کیفیت زندگی کاری کارک ن ایج حاصل از این پژوهش نشاز داد که وزارر ورز  وبود. 

 ارارورد توجه بسیاری از ندیراز یکی از ن غیرهایی اات که اخیرا به وحاظ اهمیت، ن ،. کیفیت زندگی کاریبی ارار داردنطلو

عمونا، کیفیت زندگی کاری در هر  .(0443 ،و همکاراز 0کیفیت ننابع انسانی خود هس ند )نا ءصدد ارتقاکه در اات گرف ه

شمو  ارائه کرد. ضمناً رابطه تواز برای آز ی  شاخص عام و جهازنعنا و نح وای خاص دارد و نمی ،انیاوم و جانعه و یا اازن

اویه اات. نحیط کار به شریی دارای کیفیت اات که در آز افراد ای دورابطه ،نندی ننابع انسانیکیفیت زندگی کاری و بهره

هایی در روندگس ر  ت زندگی کاری، شانل فرآیندهایی اات که با به عنواز عضو و عنصر اصلی اازناز به حساب آیند. کیفی

که باشند  داش ه نشارکتهایی گیرینال در تصمیمکا ،دهد تا به آنها اجازه دهدبه نیازهای کارکناز واکنش نشاز نی ،اازناز

 ریزد. کار را یرح نی شاز درزندگی

ثیر داش ه باشرد کره تواند بر کیفیت زندگی کارکناز تاانل زیادی نیکی از این اات که عوهای نخ لف حابه یور کلی، پژوهش

واارطه ، فرصرت بررای بکرارگیری و توارعه برینناارب، شررایط کراری انرن و اراوم پرداخت کافی وبه  ،توازاز آز جمله نی

 ، کرار واازناز کار، حقوق فرد در ارازناز اا عدادهای انسانی، فرصت برای اننیت و رشد نداوم در آینده، انسجام اج ماعی در

نشراز داد  ،جواناز نیرز وزارر ورز  و درپژوهش  .(0300 )المانی، دکراشاره کل فضای زندگی و ارتباط اج ماعی زندگی کار 

 . شاید ب واز یکی از دالیل آز را اهمیت این اازناز از حیرث نیرروی کرارااتدارای وضعیت نطلوب  ،که کیفیت زندگی کاری

تمانی عوانلی که نوجبار  ،رادبه نظر نیحاضر در آز به عنواز نهم رین اازناز در خصوص انر ورز  در کشور دانست. وذا 

 ، نوجبار باال بودز کیفیتشدهدر این اازناز به خوبی رعایت  ،دشونی نزایا و...( دا مزد، کیفیت باالتر زندگی کاری )حقوق،

(، 0370ن رایج حاصرل از ایرن اسرمت پرژوهش برا نطاوعره کریمروئی ). آوردنی ز را فراهمدر کارکناز این اازنازندگی کاری 

( 0374ووی با ن ایج تحقیق الطانی و داا انی ) ؛ه( همخوانی داش 0370عانری و همکاراز )(، اید0300شهبازی و همکاراز )

ی اصرفهاز صرورر دادنرد، نیرزاز حقروق روی کارکنراز اار اندار (0374شی که الطانی و داا انی ). در پژوههمخوانی ندارد

نطرابق برا  ،های انسرانی کارکنراز، انسرجام اج مراعی و اار قال  کراری کارکنرازها و اابلیتدریاف ی کارکناز، پرور  نهارر

                                                                 
1.  Ma and Alexander 
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ز ننطبق بر اوگوی واو رو ،های کاری کارکناز اا انداریها و تنوع فعاویتحاویکه تواعه اابلیتدر نعیارهای اوگوی واو وز نبود؛

 های آناری پژوهش را دویل آز دانست.آز شاید ب واز ن فاور بودز جانعهبود که در توضیح 

انگیرزه و رشرد افرراد  ایجاد یراحی ننااب نشاغل اات. این رو ، راهی نوثر دراز دالیل کیفیت زندگی کاری باال،  یکی دیگر

هاارت کره بره بندی وظایف و نسئوویتیم کار و یبقهاازناز و بهبود کیفیت زندگی کاری تعریف شده اات. اازناندهی، تقس

شرود. یراحری شرغل در نهای ا باعث تحقرق اهرداف ارازناز نری ،هدشام وظایف نحووه به هر شغل ننجر یراحی نشاغل و انج

بهبرود و افرزایش کیفیرت  اربب ،ئی و عملکرد کاری از ی  او و ایجاد رضایت شغلی و رشد افرراد از اروی دیگررافزایش کارآ

تواند نوجبار باال رف ن کیفیت زنردگی کراری را در از عوانلی که نی همچنین (.0307)یاری،  شودزندگی کاری در اازناز نی

. تنهرا ااتز و کارننداز اازناز آورد، رایدز به باورهای نش رک و همچنین فرهنگ اازنانی در بین ندیرانیاازناز فراهم 

د، کیفیت زندگی کاری را ابب گردد؛ بلکه ارتبایار نوثر در اازناز برین کارننرداز برا تواننسائل اا صادی و توجه به آز نمی

وذا بر ااراس پرژوهش حاضرر، نشرخص  ؛تواند بر آز اثرگذار باشدکارکناز اازناز با ندیراز هم نیدر بین  یکدیگر و همچنین

پرس ترال  نردیراز و  ط نطلروب اررار دارد؛ واط و در شررایباالتر از حد ن ،گردید که کیفیت زندگی کاری در وزارر ورز 

 آز باشد.هر چه بیش ر نسئوالز آز باید در جهت حفظ این شرایط و بهبود 

در نورد بررای وضعیت عملکرد اازنانی در بین کارکناز وزارر ورز  و جواناز بود که ن یجه پژوهش  ،فرضیه دیگر پژوهش

هایی اات که . عملکرد، یکی از شاخصوضعیت نطلوبی ارار دارد انی درنشاز داد این وزارتخانه از حیث عملکرد اازن

تجهیزار و غیره( بر آز  ن غیرهای فراوانی )نثل رضایت شغلی، شرایط نحیط کاری، فرهنگ اازنانی، جو اازنانی، انکانار و

یور کلی، به درجه انجام  توانند بر کیفیت آز تاثیرگذار باشند. عملکرد بها به نحوی نیگذارند که هر ی  از آنهتاثیر نی

دهد که چگونه ی  کارنند اوزانار (؛ نشاز نی0440، 0کند )بایرز و روکه شغل ی  کارنند را تکمیل نی دارد اشارهوظایفی 

اااس  شود، انا عملکرد بریکساز تلقی نی ،رااند. عملکرد اغلب با تال  که اشاره به صرف انرژی داردی  شغل را به انجام نی

 شود. گیری نیها اندازهفعاویتن ایج 

یکی از اهداف عمده ارزیابی عملکرد کارکناز، تعیین نقش افراد در اازناز اات تا بر اااس آز به کارکناز پادا  یا حقوق 

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

عملکرد هس ند که این خود ابب باال رف ن  حاضر باوطبع، به وحاظ کیفیت عملکرد فردی دارای اطوح عملکردی باالییافراد 

بی به نحو نطلو، ااتاثرگذار کارکنازکرد اازنانی عملادراک که بر راد عوانلی اازناز خواهد بود. از یرف دیگر، به نظر نی

د. این نطلب را نیز باید شوعملکرد نطلوب را ابب نیادراک از ای داش ن یزه الزم برخود انگانر به نوبه شوند که این تانین نی

اضافه کرد که درک عملکرد ی  اازناز از اوی افراد حاضر در آز انری کانال نسبی اات و نمکن اات صرفا در نورد واحد 

نطرح  نیزابال که همانگونه ؛ ووی به یور کل، شدیا بخش نربوط به فرد این اتفاق اف اده باشد و در کل اازناز اثری از آز نبا

گذار بر انل تاثیرباید در جهت شنااایی عو ،هایی که در راس کشور ارار دارند )از جمله وزارر ورز  و جواناز(شد، اازناز

داخل کشور صدنه ها و افراد ایعی از اازنازحوزه و تواند بهها نیخود تال  نمایند، چوز عملکرد پایین آز یعملکرد اازنان

 د.اثرار آز را ن وجه جانعه نمایراانده، 

عملکرد اازنانی برود کره ن رایج حاصرله ادراک از در خصوص رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکناز و  ،فرضیه اصلی پژوهش

بره  ،بین ایرن دو ن غیرر دارنثبت نعنی داری وجود دارد. وجود رابطهرابطه نعنی وزارتخانهر در این ن غیبین این دو  ،نشاز داد

عملکررد ارازنانی آنهرا ادراک از این نعنی اات که هر چه ادر به کیفیت زندگی کاری کارکناز توجه شود؛ به هماز نیزاز در 

 بهبود و اثرار نثبت نشاهده خواهد شد. 

                                                                 
1. Byars and Rue 



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

 

251 

کراری،  زنردگی کیفیت وری،هاثربخشی، کارآیی، کیفیت، بهر ،هم شانل با نعیار نرتبط از هفت تابعی هااازناز عملکردعمونا، 

توانرد عملکررد را نیرز بهبرود بخشرد. که توجه به هرر یر  نری (0707، 0ین )ا اات بندیو بودجه اابلیت اوددهی نوآوری،

اازی شغل، روحیه، ااخ ار اازنانی، روابط نیاز گروهری، رهبرری ( نیز رف ارهای فرد، انگیزه، تقویت نثبت، غنی0770)0دالر

دار یابی  ،بدوز ش داند. یری و آنوز ، تغییر و بهبود اازنانی را از نهم رین عوانل در عملکرد اازنانی نیدر اازناز، یادگ

بدوز توجه به شرایط کارکناز و تواعه فردی و توانمندی آناز و توجه به کیفیت زنردگی کراری  ،به عملکرد باال در هر اازنانی

ها توجه بره ننرابع انسرانی از ابعراد در اازنازس نخواهد بود. به همین دویل، ننابع انسانی اازناز )کارکناز اازناز( در دا ر

، تعهرد حفظ انگیز  و اخالق کراری ،کیفیت زندگی کاری ها،و نهارر هاواناییاء تآنوز  و ارتقارار گیرد.  ندنظرباید نخ لف 

نهم و جراری تبردیل  ارنوضوععنواز به  ،ابه آزدهی و نوارد نشهای پادا رضایت شغلی، ارتقاء شیوه و تعهد اازنانی، شغلی

بره  کیفیرت زنردگی(. از یرفری، 0300 ،صنایع پ روشریمی اداره کل پژوهشتواند عملکرد باال را ابب گردد )که نی شده اات

ید اصرلی آز، کل ءتأنین و ارتقا گرف ه و تأنل ارار عنواز نفهونی جهانی در عرصة ندیریت ننابع انسانی و تواعة اازنانی نورد

نرورد توجره نردیراز ارشرد  ،ارازنانی عملکررد فنوز بهبود رود و به عنواز یکی ازنی نوفقیت ندیریت در هر اازناز به شمار

اطوح نخ لرف ای فراگیر و جانع اات که در از آنجا که بهبود عملکرد کارکناز نقووه ،بنابراین .(0403 )رهبری، تاازناز اا

انسرانی برر  های کاری، بس گی کانل به اا فاده کارآند از ننابعح اات، نوفقیت ادارار و نحیطای نطراازناز و در هر جانعه

های نشابه، الطانی و داار انی یور که ن ایج این پژوهش و پژوهش تا ب واند به اهداف خود براد. همازپایه علوم رف اری دارد 

(، اریگری و همکراراز 0373(، نرتضروی و همکراراز )0374(، روشرن اروار انی )0303ناظم )(، 0370ریموئی )(، ک0374)

 حاکی از این انر اات. ،(0449باوو و همکاراز )و ( 0770(، کیمبروی )0440)

عملکرد اازنانی بود که ادراک از  ارتباط با یفیت زندگی کاری درهای کبینی نووفهوهش در خصوص ادرر پیشفرضیه آخر پژ

و توارعه  اج مراعی کپارچگی و انسجامصفانه و کافی، تانین فرصت رشد و اننیت نداوم، یچهار نووفه پرداخت نندر این نورد، 

بره  ، تنهراداخل و خارج از کشرور های انجام شدهاکثر پژوهشاین در حاوی اات که بودند. حائز این شرایط  ،های انسانیاابلیت

 ،پرژوهش حاضررهرایی کره هماننرد . از جمله پرژوهشاندبررای رابطه بین دو ن غیر )کیفیت زندگی کاری و عملکرد( پرداخ ه

پرژوهش ارلطانی و داار انی ترواز بره اازنانی ندنظر ارار داده باشد، نری های کیفیت زندگی کاری را با عملکردارتباط نووفه

 ،د برراری، در بین عوانرل نرورانجام شده اات. در این نطاوعهکه روی کارکناز اا انداری اا از اصفهاز ( اشاره نمود 0374)

هرا و ، تواعه اابلیرتدرصد 0/00درصد، انسجام اج ماعی با  07های انسانی با ها و اابلیتدرصد، پرور  نهارر 0/03حقوق با 

 ؛بینی عملکرد داش ندبیش رین نقش را در پیش ،درصد 00درصد و اا قال  در انجام وظایف با  0/00های کاری با تنوع فعاویت

بینری تواند عملکررد را پریش( نیز از یریق رگرایوز نشاز داد که کیفیت زندگی کاری نی0374) روشن اروا انی ،همچنین

 ادراک از واندتنی ،رکناز در وزارر ورز  و جوانازکیفیت زندگی کاری کا ،که این پژوهش نشاز داده ااته وذا همانگون ؛نماید

 اات.ر بینی خوب و ننااب این ن غینشاز از ادرر پیشکه  کندبینی پیشدرصد  77به نیزاز عملکرد اازنانی آنها را 

دار کننرده نعنریبینریایرن نووفره پریش ،یج پرژوهش نشراز دادکره ن راه گونر نورد نووفه پرداخت ننصفانه و کافی، هماز در

(037/4=β برای ) عردم  حقروق خرود ودهنده این اات کره رضرایت کارکنراز از انر نشاز . اینااتعملکرد اازنانی ادراک از

د برای ایجراندیراز د. شوتواند ابب عملکرد باالتر در بین کارکناز اازناز ها نیعداو ی در نظام پرداختاحساس تبعیض و بی

هرای بره وجرود آنرده در اووویرت ووی انروزه بره دویرل تغییررار کنند؛های پووی اا فاده نیفقط از نحرک ،انگیزه در کارکناز

ن یجره حاصرله در نرورد ایرن . ی فراهم شود که ارضاکننده نیازهای فراتر از نیازهرای نرادی باشردنیازهای کارکناز، باید نحیط

                                                                 
1. Sinck 

2. Dessler 
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 تواز به تحقیقرارنی ،در این زنینهنشابه  یپژوهش هایفعاویتدر خصوص . اات ( همسو0400با ن ایج تحقیق چایب ) ،نووفه

بره  "پرداخرت ننصرفانه و کرافی"هرا در این پرژوهشد، ووی کراشاره  (0374) نی( و روشن اروا ا0374الطانی و داا انی )

 هرای آنراری وکه شراید ب رواز تفراور جانعره اندهای ندنظر شنااایی نشدهیرگذار بر عملکرد کارکناز اازنازعنواز ن غیر تاث

 نست. ها دابر عملکرد در آز اازناز تاثیرگذارل نادی و پووی را به عنواز عوانل وجود عوانلی دیگر به غیر از نسائ

( β=090/4عملکررد ارازنانی )ادراک از کننرده بررای بینریهرای پریشدیگر از نووفرهتانین فرصت رشد و اننیت نداوم، یکی 

. این نووفه بدین نعناات که کارکناز با تانین اننیت شغلی، نیروی خود را بره جرای هردر ااتشنااایی شده در این پژوهش 

 افزایش کمی و کیفی عملکرد ارازناز ابب بندند. این انرر راه انجام وظیفه به کار نیس، درف ن در اثر فشارهای روانی و اا ر

از جمله ایمیناز خایر از دریافت حقوق و نزایا، ثبرار شرغلی و اع مراد ن قابرل برین  عوانلی ،خواهد شد. اننیت شغلی شانل

ی کارکناز هم در روحیه و هم در کیفیت کاری های رشد در اازناز برااز اات. همچنین، فراهم نمودز فرصتکارکناز و ندیر

هرای شرغلی داخرل های آنوزشی برای کارننداز، چرخشها و کالس. اجرا و برگزاری دورهااتانجام خواهند داد، تاثیرگذار  که

ترواز ناز نریدر ارازها را دیگر از فعاویتها و بسیاری اازناز، توجه به کارننداز نس عد و ایجاد انکاز برای رشد و تواعه آز

شرود. در پرژوهش روشرن هرا اار فاده نمریشود و ناننرد ابرزار از آزها توجه نیانجام داد تا کارننداز احساس کنند که به آز

ووری  ،دار برای عملکرد اازنانی شاخ ه شده ااتیهای نعنکنندهبینیت شغلی به عنواز یکی از پیشاننی ،(0374اروا انی )

 ای نشده اات.به آز اشاره ،(0374) انیاا در پژوهش الطانی و د

( را β=097/4عملکررد ارازنانی )ادراک از بینی که تواز پیش ااتفه دیگری از کیفیت زندگی کاری یکپارچگی و انسجام، نوو

گیرری افراد در ارازناز و تشرویق بره شرکل تواز با حذف ارز  حفظ اصاوت ننافعها، نی. در بین اازنازردش دادر این پژوه

د. عدم تعصب نسبت به نژاد، جرنس کرگیری انسجام بیش ر در اازناز کم  ارچگی و شکلبه یکپ ،های اج ماعیها و گروهیمت

هرا و زناز و آزادی افراد در بیاز ایردهو ایجاد حس اج ماعی بودز در اازناز و آزادی افراد در ایجاد حس اج ماعی بودز در اا

نرواردی  ،وجود آوردز زنینه نشرارکت فکرری و عملری شراغلین در وضرع نقرررارو بهای صنفی احساااتشاز در ااوب تشکل

دیگرر کارهرا از حاورت  ،دانندکه همگاز نیه یند. در اصل، همانگوننماهس ند که به ایجاد یکپارچگی اازنانی کم  شایانی نی

اتحراد و  داشر ن یکپرارچگی و ،ن انررفردی و انفرادی به اوی کارهای گروهی با تخصص باال اوق پیدا کرده اات و الزنره ایر

 . در وزارر ورز  و جوانراز نیرز کره براالتریناارتهایی با هم برای رایدز به اهداف نش رکشراز یگانگی اعضای چنین گروه

تواند وطمار زیادی را بر عملکرد فرد، اازناز و در نهایت جانعه نی ،، عدم وجود این انرااتاازناز در حوزه ورز  در کشور 

بسریار حرائز  توانردت، اصالح و بهبود ارار گیرنرد، نریهایی که این انور در اازناز نورد تقویوذا ایجاد فرصت کند؛   واردورز

ه آنها هم این نووفره را کدارد  همخوانی( 0374با پژوهش الطانی و داا انی ) ،دات آنده در این پژوهشاهمیت باشد. ن ایج ب

برین بررای پریشهرای نووفره ءجرز ،(0374ووی در پژوهش روشن اروا انی ) ؛ نس ه بوندازنانی داکننده عملکرد ابینیپیش

 .باشدعملکرد اازنانی نمی

هرای انسرانی اازنانی، نربوط به تواعه اابلیت عملکردادراک از بینی ین نووفه شنااایی شده در جهت پیشترچهارنین و نهم

(000/4=β )ت انگر این اات که رفاه فردی و ترتیبار اج ماعی بر این اصل اار وار ااریب ،های انسانی. به یورکلی اابلیتاات

هرایی چروز هرا، فرراهم برودز فرصرتننظور از این بعرد در ارازناز. خواهند و اادر به انجام چه کاری هس ندکه نردم چه نی

ایالعرار ن ناارب برا کرار و  هگونراگوز، دا راری بر هراینند شدز از نهراررا قال  و خودکن روی در کار، بهرهاا فاده از ا

نی بره عنرواز انروزه با توجره بره درجره اهمیرت و وارعت تاثیرگرذاری ننرابع انسرا. از یرفی، ااتریزی برای کارکناز برنانه

و ننسجم برای تواعه  ریزی جانعبرنانه اازناز، عانل اصلی تووید و ایجادکننده نزیت رااب ی پایدار در و ارنایه ارزشمندترین

هرای براالی هرایی کره در ردههمچنرین در ارازناز ؛اارت ریزی اار راتژی  ارازناز ضرروریع انسانی به نوازار برنانرهنناب
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از اهمیرت  ،های انسانیچنین فضایی برای تواعه اابلیتگیری )نانند وزارر ورز  و جواناز( در کشور ارار دارند، ایجاد تصمیم

یکی از نهم رین کارهای نردیراز بررای تجهیرز  ،ننااب برای ننابع انسانی در اازناز ریزی. برنانهااتای برخوردار اوعادهفوق

ره برردز از انکانرار در روز و همچنین نهیا نمودز فضای کاری ننااب برای آناز بررای بهریروهای خود به ایالعار، ننابع بهن

در نووفره  (0374الطانی و همکراراز )یج پژوهش ن ابا  ،. ن ایج این بخش از پژوهشااتجهت ارتقاء عملکرد فردی و اازنانی 

 تواعه اابلیت اا قال  در کار همخوانی دارد. 

بینی عملکرد اازنانی های انسانی در پیشاابلیتدات آنده از این پژوهش و اهم باالی نووفه تواعه با توجه به ن ایج ب

اا قال  کارکناز در شغل خویش، انکاز دا رای  ،نانندهایی توجه ندیراز اازناز به ویژگیکارکناز وزرار ورز  و جواناز، 

ها از گاهی آزچندازهرهای ضمن خدنت و بازدیدهای روز و از همه نهم ر برگزاری کالسآناز به ننابع و ایالعار جدید و به

یکپارچگی و  ،دیگر یعنیدر نورد اه نووفه نهم  ،گشا باشد. همچنینتواند در زنینه بهبود عملکرد آناز راهنی ،کارکناز اازناز

داری برای عملکرد بینی نعنیخت ننصفانه و کافی که اابلیت پیشانسجام اج ماعی، تانین فرصت رشد و اننیت نداوم و پردا

با بس راازی فرهنگی ننااب در زنینه ایجاد اازنانی کارکناز وزارر ورز  و جواناز داش ند، الزم اات ندیراز این وزارتخانه 

ای از رجوع، به ایجاد زنجیرهوب همکاراز با هم و نیز با ارباباع ماد ن قابل کارکناز با همدیگر و تشویق روابط خجو وحدر و 

عالوه، با ایجاد جوی ااوم و نب نی بر اع ماد و همکاری، بدوز ترس از اخراج با تنز  . بهدنانسجام عایفی در اازناز کم  کن

با ارائه خدنار جانبی  ،نمایند. در این راا ا الزم اات، به تضمین اننیت شغلی افراد کم  اع نایی ارار گرف ننقام یا نورد بی

ر شغلی آناز کارکناز ایمیناز بیش ری در زنینه اننیت و ثباهای بیمه و نظایر آز، درهای بازنشس گی، برنانهیرح ،از جمله

نیز آگاهی داش ه باشند و به ننظور تشویق و ترغیب کارننداز، های غیرنادی بر عملکرد همچنین، از اثرار پادا  ؛ایجاد نمایند

نانند شرایط ننااب برای کار کردز، ادردانی کانل در نقابل انجام کار، احساس  ،هایی غیر از حقوق و دا مزداز انگیزه

 اا فاده نمایند.درک توام با همدوی  و نشارکت و تعلق در انجام انور

 منابع

عملکرد  اازنانی بر ثیر رف ار شهروندیأبررای ت .(0370). اهللفرجرحیمی،  و ، اعیدیانجعفری ؛ییبه ،رکیخو

اومللی ندیریت، کارآفرینی و کنفرانس بین دونین .خوزا از کل ورز  و جواناز اا از کارکناز اداره

 .تواعه اا صادی، ام، دانشگاه پیام نور

نربیاز ارتباط ادراک از رف ار نربی و کیفیت زندگی کاری با نوفقیت عملکرد فصلی  (.0370. )ابووفضل ،دهنوی

دانشگاه آزاد ارشد، کارشناای نانهپایاز .0370 کننده در ویگ دوونیدانی اا از دیدگاه ورزشکاراز شرکت

 .بدنی و علوم ورزشیدانشکده تربیت ،ااالنی واحد تهراز نرکزی
وری و اب  رهبری با تعهد اازنانی   ارپرا از به عوانل انسانی بهرهبررای رابطه نگر .(0309) .ویال ،رضایی

ااالنه روانشناای صنع ی و دونجموعه نقاالر کنگره  ر زیمنس.در کارکناز کارخانجار نخابرا

 .073-070،اازنانی
حمایت اازنانی ادراک شده با عملکرد کاری  رابطه کیفیت زندگی کاری، .(0374) .نرجس ،ا انیاروروشن

دانشگاه ، ارشدنانه کارشناایپایاز .رهای بهداشت توابع شهکارکناز بیمارا از شهدای اروا از و خانه

  .دانشکده روانشناای و علوم تربی ی، واحد نرودشتااالنی آزاد 
اا انداری کارکناز  عملکرد کیفیت زندگی کاری بر بررای تأثیر (.0374) .نهدی، داا انی و ایرج، الطانی

  .304-077 ،0پژوهشی دانشگاه شاهد،دوناهنانه علمی  ارائه ی  اوگوی جانع. اصفهاز و
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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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