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 بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاري کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه
 سعید عمرانی

 
 چکیده 

می بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاري کارکنان اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه  هدف از این پژوهش
جامعه آماري پژوهش کلیه کارکنان اداره ورزش .است کاربردي هدف، نظر از و همبستگی -یحاضر یک تحقیق توصیف پژوهش. باشد

نفر به عنوان جامعه آماري انتخاب  234و جوانان استان کرمانشاه بوده که از میان آنان بر اساس روش نمونه گیري مورگان تعداد 
( و کیفیت زندگی کاري )1993، 2و مورمن 1نیهوف( انیشدن براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه ي استاندارد عدالت سازم

و آمار استنباطی ) فراوانی میانگین و انحراف معیار( و براي تجزیه و تحلیل اطالعات از دو روش آمار توصیفی )1974 3والتون
آمده بیان کننده وجود رابطه و نتایج به دست . استفاده شده است SPSSها از نرم افزار  و براي تجزیه و تحلیل داده) اسپیرمن(

 . باشد بین نمرات عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاري می) r= 855/0(مثبت قوي و معنادار 
 و جوانان ، زندگی کاري، کارکنان، ادارات ورزشعدالت سازمانی :کلمات کلیدي 

 مقدمه
ي محیطی چنان پر شتاب بوده که رهبري سازمان جهان معاصر با سرعتی شگرف در حال تحول است، تغییرا ت مستمر و پویایی ها

در این زمان تداوم و حیات هر سیستم در گرو وجود پیوندي  مستحکم  میان عناصر سازنده آن . ها را پیچیده تر از قبل نموده است
و تداوم سیستم غیر است، که نقش نیروي انسانی با انگیزه و رضایتمند به عنوان یکی از مهمترین عناصر سازمان در این تحوالت 

این امر سبب شده تا سازمان هاي عصر حاضر با نگاه راهبردي به منابع انسانی آن را به ). 1384،علی رضاییان(قابل انکار است 
بهبود . کنندعنوان دارایی هوشمند و ارزشمند در نظر داشته باشند و بیش از بیش به ارتقاء کیفیت زندگی کاري کارکنان توجه 

مهدي ( گی کاري کارکنان مستلزم اهتمام مدیریت سازمان به تدوین سیاست هاي حمایت گرایانه از منابع انسانی استکیفیت زند
این امر سبب شد تا پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاري در )1389سبکرو، و همکاران

 .  ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه انجام دهم
 هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاري کارکنان اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه می  
  .باشد

 ضرورت پژوهش اهمیت و 
رداشتن گامی در جهت این پژوهش از این نظر می تواند براي ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه مفید باشد که به عنوان ب

کمبود پژوهش در زمینه عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاري بوده و نتایج آن می تواند به عنوان یک پایه تحقیقاتی مدیریتی 
 .براي مراکز ورزشی باشد

 روش شناسی 
کلیه کارکنان بخش  جامعه آماري پژوهش متشکل از. همبستگی و ازنظر هدف، کاربردي است -از لحاظ روش توصیفیپژوهش این 

برابر با  ،4مورگان جدول حجم نمونه بر اساس. بوده اند 92نفر در سال  625اداري ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه به تعداد 
والتون ( و پرسشنامه کیفیت زندگی ) 1993نیهوف و مورمن، ( نفر محاسبه شد در این مقاله از پرسشنامه ي عدالت سازمانی  234
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( و ضریب پایایی پرسشنامه ها از طریق آزمون آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه عدالت سازمانی . مورد استفاده قرار گرفت) 1974
 .محاسبه گردید%) 84(و براي پرسشنامه کیفیت زندگی %) 76

 تحلیل استنباطی داده ها
 محاسبه ضریب همبستگی عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاري

آزمون ضریب 
 یهمبستگ

متغیر 
 مستقل

 متغیر تابع
ضریب همبستگی 

 rحاصله 
سطح معنا داري 

sig 
 nحجم نمونه 

 اسپیرمن
عدالت 
 سارمانی

کیفیت 
 زندگی کاري

855/0 000/ 234 

نتایج جدول فوق نشان می دهد که بین نمرات عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاري کارکنان رابطه مثبت قوي و معنا داري وجود 
 .حکایت از یک رابطه مثبت و قوي دارد)  =234n(به دست آمده با فراوانی  ) =r 855/0(یزان همبستگی دارد زیرا م

 گیري نتیجه و بحث
همچنین . نتیجه آزمون فرضیه اصلی پژوهش حاکی از وجود ارتباط معنادار در جامعه مورد مطالعه بود و مورد تایید قرار گرفت

نتایج این پژوهش اهمیت و . بیانگر رابطه مثبت و نسبتاً قوي بین این دو متغییر است محاسبه گردید که 855/0ضریب همبستگی 
نقش عدالت سازمانی را به عنوان یک ابزار انگیزشی مهم در رفتارهاي سازمانی کارکنان بیان می کند که الزم است مدیران اداره 

 .ورزش و جوانان آن را مد نظر قرار دهند
 منابع 

 .تهران :سمت. انتظار عدالت و عدالت در سازمان). 1384(رضاییان، علی   -
بهروري کارکنان شرکت هاي بیمه در پرتو هوش عاطفی و کیفیت ). 1389(سبکرو،مهدي؛ وفائی یگانه، محمد و صالح کاشانی -

 ).97(زندگی کاري، فصلنامه صنعت بیمه، 
 ).217(لف هاي اثر گذار برآن، تدبیر، کیفیت زندگی کاري و مو). 1389(سلطانی، ایرج؛ داستانی، مهدي  -

Armstrong, M. (١٩٩۴). Performance Management, Key Strategies and - 
Practical Guidlines. Great Britain: Kogan Page Limited 
- Brayan B., Norman, H., Gardvin (٢٠٠٧). Performance and Quality of Work Life, Journal 
of Organizational Change Management, Vol. ١٣, No. ۴. 
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