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 وزارت ورزش و جوانان بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی ادراک شده ودرگیری شغلی کارکنان

 
1 فریدونی مسعود

 2اسدی حسن ،
 3جاللی فراهانی مجید، 

. دانشیار دانشگاه تهران3.استاد دانشگاه تهران2. کارشناس ارشد دانشگاه تهران1  
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:مقدمه  

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی ادراک شده و میزان درگیری شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود.   

 روش شناسی:

پیمایشی و روش انجام بصورت میدانی بود. جامعه امااری شاامت تماامی     -روش تحقیق از نظر نوع کاربردی، از نظر روش توصیفی 

نفار   252نفر بود که نموناه تحقیاق براسااس جادوم حجان نموناه مورگاان         057ورزش وجوانان به تعدادکارکنان ستادی ورزارت 

( استفاده شادهمننین باه   1993درنظرگرفته شده بود. به منظور جمع اوری اطالعات از پرسشنامه عدالت سازمانی)نیهوف ومورمن،

( استفاده شده 2772یوترش ساخته ساالنوا و همکاران )گویه ای درگیر شدن در کار  10منظور سنجش درگیرشدن درکارازشاخص 

بود.در این پژوهش از روش های امار توصیفی شامت جدوم فراوانی ،نمودار ستونی، میاانگین وانحاراف اساتانداردو اماار اساتنباطی      

 شامت ازمون کولموگروف اسمیرنوف، ازمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده بود.

 ه ها:یافت

یافته های این پژوهش نشان داد که ارتباط مثبت و معنی داری بین متغیر عدالت ساازمانی و مولفاه هاای ان باا درگیاری شاغلی        

کارکنان وزارت ورزش و جوانان وجود دارد. همننین مولفه های عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای تواناایی تبیاین   

 را دارند.واریانس مربوط به درگیری شغلی 

 نتیجه گیری:

با توجه به یافته های پژوهش می توان چنین بیان کرد که از عوامت تاثیر گذار بر درگیری شغلی کارکنان میزان ادراک از برخاورد   

با عدم و انصاف توسط مدیران می باشد. لذا به منظور در گیر کردن هر چه بیشاتر کارکناان در ویاایا ساازمانی و باه       ههای همرا

ام ان تحقق استراتژی سازمان، از برنامه ریزان نیروی انسانی انتظار  می رود که فرایند های سازمانی را به گونه ای برنامه ریازی  دنب

 کنند که کارکنان ادراک بیشتری از عدالت داشته یاشند. 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

