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بینی رضایت شغلی بر اساس اعتماد و عدالت سازمانی در بین کارکنان  پیش

 6آموزش و پرورش استان هرمزگاناداره کل 
 0، ناصر صبحی قراملکی2مرتضی رئیسی حسن لنگی

 

 چکیده 

. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه رضایت شغلی با اعتماد و عدالت سازمانی انجام شد

این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نروع همبسرتگی و جامعره    

کارکنان اداره کرل آمروزش و پررورش اسرتان هرمزگران در سرال       آماری آن شامل تمامی 

نفر و از این جامعه آماری بر اساس جدول کرجسری   290بود که تعداد آنها برابر با  1057

به . ای انتخاب شد نفر به صورت تصادفی طبقه 160، نمونه ای به حجم (1573)و مورگان 

اسمیت، کنردال و هیرولین    JDIلی نامه رضایت شغ ها از سه پرسش منظور گردآوری داده

عردالت سرازمانی نیهروف و مرورمن     و  (2339)سازمانی الونن و همکراران   ، اعتماد(1565)

هرا از ضرریب همبسرتگی     بره منظرور تجزیره و تحلیرل داده    . استفاده شده اسرت  (1550)

برین  : در نهایت نتایج حاصرل از آن نشران داد  . پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد

تمرامی  . داری وجرود دارد  سرازمانی رابطره معنری    سازمانی و عردالت  شغلی با اعتماد یترضا

ها،  های رضایت شغلی با اعتماد سازمانی همبستگی معنادار دارند و از بین این مولفه مولفه

همچنرین تمرامی ابعراد    . تنها متغیر ماهیت کار قادر به پیش بینری اعتمراد سرازمانی برود    

های ماهیت  سازمانی همبستگی معنادار داشتند و از آن بین مولفهرضایت شغلی با عدالت 

 .کار و حقوق و مزایا قادر به پیش بینی عدالت سازمانی بودند
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 .پرورش، استان هرمزگان
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 مقدمه

تری داشرته  بهاست و هرچه این سررمایه کیفیرت مطلرو    نمازترین سرمایة سا نیروی انسانی مهم

باید در مرورد بهبرود کیفری     الذ. شتر خواهد شدبیباشد، احتمال موفقیت، بقاء و ارتقای سازمان 

. هم بره نفرع افرراد   و مان است زنیروی انسانی سعی فراوان کرد؛ چرا که این اقدام هم به نفع سا

های سازمانی و متمایل به حفظ عضویت،  اهداف و ارزشنیروی انسانی وفادار، خشنود، سازگار با 

تواند عامل مهمری در اثربخشری و توسرعه     که حاضر است فراتر از وظایف مقرر، فعالیت کند، می

وجود چنین نیرویی در سازمان توأم با باال رفتن سرطوح عملکررد و پرایین آمردن     . سازمان باشد

ه وجهة سازمان را در اجتمراع مناسرب جلرو    است و خدمت کارکنان ومیزان غیبت، تأخیر و تر

بررعکس نیرروی انسرانی برا احسراس      . آورد داده، زمینه را برای رشد و توسعة سازمان فراهم می

رضایت کم و متمایل به ترو سازمان، نه تنها خود در جهت نیرل بره اهردف سرازمانی حرکرت      

سرازمان در برین دیگرر     توجهی نسبت به مسائل و مشرکالت  کند، بلکه در ایجاد فرهنگ بی نمی

به همین دلیل در دو دهة اخیر به تحقیقرات در ایرن زمینره و در ابعراد      . باشد همکاران مؤثر می

 (. 1051ایمانی و کریم پور، )مختلف مرتبط با آن توجه زیادی شده است 

امروزه در هرر  . کند رضایت شغلی را نگرش کلی فرد نسبت به شغلش تعریف می( 1551)رابینز 

ی صدها شغل و حرفه وجود دارد و افرادی به آنها اشتغال دارنرد و از طریرق آنهرا زنردگی     کشور

نشناسان و اندیشمندان علروم اجتمراعی بروده    اکنند آنچه همواره مورد توجه رو خود را اداره می

در جامعه امروز . باشد رضایت شغلی افراد و آثار این رضایت در روحیه آنها و بازدهی کارشان می

های روانی ناشی از محیط کاری و خانوادگی نقش بسیاری در زنردگی افرراد ایفرا     ها و تنشفشار

کارکنان هر سرازمانی اگرر در محریط کراری خرود احسراس نارضرایتی داشرته باشرند          . کند می

مند باشد، خالقیت  اگر فرد به شغل خود عالقه. توانند به خوبی به وظایف خویش عمل کنند نمی

اش شرکوفا خواهرد شرد و  هرگرز دچرار خسرتگی و افسرردگی         مینره کراری  و استعداد وی در ز

شود و هم  اش راضی نباشد هم خودش دچار افسردگی می شود، به عکس اگر فردی از حرفه نمی

نتیجه خواهد بود و از این رهگذر جامعه و  سرازمان نیرز دچرار آسریب خواهنرد شرد        کارش بی

 (.1075میردریکوندی، )

وری فرد افزایش یابد، فررد نسربت بره سرازمان متعهرد شرود،       شود بهرهرضایت شغلی باعث می

سالمت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود، روحیه فرد افرزایش یابرد، از زنردگی راضری باشرد و      

 (.1099مقیمی، )مهارتهای جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند 

هرا،   بین کارکنران سرازمان  و بسیار مهم در تحقق یافتن رضایت شغلی در یکی از عوامل کلیدی 

 یرک  اعتماد دهد که می نشان سازمانی ادبیات مطالعه. کار استاعتماد سازمانی در محیط 
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و همکراران،   1هرافمن )باشرد   می سازمانی فردی و و ضروری برای موفقیت حیاتی عامل

 بره  .اسرت  گرفته قرار بسیاری تاکنون مورد مطالعه بسیار مهمی عنوان واژه به اعتماد(. 1550

برین   روابرط  از بسیاری در شود و می رفتارهای مشارکتی ها و تالش از موجب بسیاری این دلیل

از  اسرت  کلری عبرارت   طور به اعتماد سازمانی. می کند ایفاء را و کلیدی مهم بسیار نقش فردی

 باوری کهیا  انتظار پایه بر گروه دیگر در برابر بودن پذیر به آسیب رابطه طرف یا گروه یک تمایل

 تواند می سازمانی اعتماد. است قابل اعتماد و نگران متوجه و اطمینان، قابل مطمئن، دیگر گروه

 حفرظ  موجب ها تیم میان ارتقاء کارآیی و و مدیران کارکنان میان همکاری و بهبود ارتباطات با

 کنند، تماد میاع و مدیرانشان به همکاران که هنگامی گویند می کارکنان. شود کارکنان و بهبود

کاربردهرای   اعتمراد سرازمانی اسرت    کره دارای  محیطی ایجاد. کنند می تعهد و احساس مالکیت

 موجب بهبرود ارتباطرات،   اعتماد که داده است نشان تحقیقات. دارد برای سازمان زیادی مثبت

 و رفتارهای فررا  کارکنان موجب رضایت شغلی اعتماد چنین هم. شود می تیمی و کار همکاری،

 (. 1099کامل،  جواهری)شود  می ها آن رفتارهای شهروندی سازمانی یا نقشی

 وجود تاریخ طول در همواره که است انسان فطری و اساسی نیازهای از یکی آن اجرای و عدالت

 بره  عدالت به مربوط نظریات. است کرده فراهم انسانی جوامع جهت توسعه مناسب بستری آن

 به فالسفه و ادیان نظریات از دامنه آن و یافته تکامل بشری جامعه پیشرفت و گسترش موازات

گسرترش   نظریره  را برابرری  نظریره  نظران صاحب از است، برخی شده کشیده تجربی تحقیقات

 سرطن  بره  دسرتیابی  بررای  انسانها در میان آمدها در عادالنه توزیع بر زیرا اند، نهاده نام عدالت

 مورد در منبع دو با حداقل کارکنان (.1099یعقوبی و همکاران، )دارد  تمرکز انگیزش از باالیی

 مردیر  یرا  منابع سرپرسرت  هستند، واضحترین این مواجه آن نق  یا در سازمان عدالت اجرای

 پیامردهای  برر  می تواند دارد او تام اختیار زیردست نسبت به سرپرست است، این فرد مستقیم

 کره  دومری  منبرع . بگرذارد  زیردست اثرر  ترفیع هایفرصت یا هاپرداخت افزایش قبیل مهمی از

 اسرت، اگرر   سازمان کنند، خود منسوب آن به را عدالتی بی عدالت یا این است ممکن کارکنان

 (. 1099نعامی و شکرکن، )است  مهم  نیز آن به توجه ولی است، تر نامحسوس منبع این چه

 چگونگی و کنندمی ایفا سازمان در مهمینقش  عدالت فرایندهای که است داده نشان تحقیقات

 تحرت  را کارکنان رفتار و هانگرش احساسات، باورها، است ممکن هاسازمان افراد در برخورد با

 قضاوت می کنند سازمانشان عدالت در مورد در افراد چگونه اینکه درو بنابراین. دهد قرار تأثیر

 برای اساسی خصوصاً مباحث از دهند، می خپاس شده درو عدالتی بی عدالت یا به آنها چطور و

                                                      
1 Hoffman 
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برر ایرن اسراس عردالت اولرین عامرل       (. 1096حسین زاده و ناصری، )است  سازمانی رفتار درو

سالمتی سازمانها و موسسات اجتماعی محسوب می شود، عدالت سرازمانی متغیرری اسرت کره     

بره  . به کار مری رود  برای توصیف عدالت، که به طور مستقیم با موفقیت های شغلی ارتباط دارد

خصوص در عدالت سازمانی مطرح می شود که به چه شیوه هایی با کارکنان و کارمنردان رفترار   

 (.1095ایمانی، )شود تا احساس کنند که به صورت عادالنه ای با آنها رفتار شده است 

شرغلی   اثرات عدالت بر اعتماد و رضرایت »در پژوهشی با عنوان ( 1056)قربانی، قربانی و اسدی 

، نشان دادند که برین  «کارکنان، کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی و چابک سازی سازمانی

رابطره وجرود   /. 99و با رضایت شغلی به میزان /. 00عدالت سازمانی با اعتماد سازمانی به میزان 

 ، اعتمراد 23/3ها رگرسیون نشان داد که عدالت سازمانی بره صرورت کلری    همچنین یافته. دارد

در میران ابعراد عردالت سرازمانی     . درصد رضایت شغلی را پیش بینی می نماید 03/7سازمانی و 

. نیز، عدالت رویه ای و مراوده ای توانایی پیش بینی اعتماد سازمانی و رضایت شغلی را داشرتند 

نقرش اعتمراد سرازمانی در رضرایت     »در پژوهشی با عنوان ( 1059)بای، حاجی انزهایی و شیخ 

اعتماد به )، نشان دادند که بین ابعاد اعتماد سازمانی «مان تربیت بدنی استان گلستانشغلی معل

و رضرایت شرغلی معلمران تربیرت بردنی اسرتان       ( سازمان، اعتماد به مدیر و اعتماد به همکاران

نیرز در پژوهشری برا عنروان     ( 1050)خیراندیش . گلستان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد

ای و رضایت شغلی با اعتماد و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ن عدالت رویهبررسی رابطه بی»

، نشان دادند که بین ابعاد عدالت رویه ای رضرایت شرغلی   «دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان

 .با اعتماد و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد

سرنجش رابطره میران عردالت سرازمانی و      »شی برا عنروان   در پژوه( 1050)یاورزاده و شاورانی 

مطالعره مروردی کارکنران یکری از دانشرگاه هرای       )رضایت شغلی منرابع سرازمانی در سرازمان    

، نشان دادند که میان عدالت سازمانی و رضایت شغلی کلی، رابطره مثبرت و   «(غیرانتفاعی تهران

نیز در پژوهشی با عنوان ( 1052)دوند یارمحمدیان، شفیع پورمطلق و فوال. معناداری وجود دارد

رابطه بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با خود ارزیرابی از  »

مطالعره مروردی اسراتید دانشرگاه هرای آزاد      )تعالی سازمانی به منظور ارائه یک مدل پیش بین 

تررین نقرش را در تبیرین     کلیردی  ، نشان دادند که متغیرهایی کره «(اسالمی منطقه چهار کشور

عدالت توزیعی، اعتماد به سازمان، و اعتماد به : کنند شامل خود ارزیابی از تعالی سازمانی ایفا می

برا  ( 3,107)و اثر غیر مسرتقیم  ( 3,051)عدالت توزیعی، دارای اثر مستقیم . همکاران می شوند

اعتماد به سرازمان نیرز دارای   . نی استمیانجی گری تعهد سازمانی بر خودارزیابی از تعالی سازما

با میانجی گری خود ارزیابی از تعالی سرازمانی  ( 3,100)و اثر غیرمستقیم ( 3,079)اثر مستقیم 
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و اثر غیرمستقیم با میرانجی  ( 3,105)در نهایت اعتماد به همکاران نیز دارای اثر مستقیم . است

ترری بره    در مدل دارای تاثیر ضرعیف  سایر متغیرهای حاضر. است( 3,395)گری تعهد سازمانی 

طبق شاخص های برازش . گونه مستقیم یا غیر مستقیم بر خودارزیابی از تعالی سازمانی هستند

 . مدل آزمون شده، مدل نهایی پژوهش از برازش نسبتا مطلوبی برخوردار است

وی در . یک ارتباط مفهومی قوی بین ادراو برابری و رضایت شرغلی یافتره اسرت   (1573)1رومو

عین حال متذکر می شودکه رضایت شغلی صرفا به وسیله پاداشی که فرد دریافرت مری کنرد و    

در ( 1597)2بلگن و مرولر  .شود ضررهایی که از عضویت در سازمان متحمل می شود، تعیین نمی

تحقیقی با عنوان رضایت شرغلی پرسرتاران بره ایرن نتیجره رسرید کره توزیرع عادالنره درآمرد           

( 1550)0آگهرو، مرولر و پررایس   . عنی داری با رضایت شرغلی پرسرتاران دارد  همبستگی مثبت م

در ( 1550)برالگن  . بین توزیع عادالنه درآمد و رضایت شغلی به دسرت آوردنرد  92/3همبستگی 

را بین عردالت  03/3آزمودنی، ضریب همبستگی 2900یک فراتحلیل متشکل از هشت مطالعه با 

در یرک  ( 1552)0ویل و نیری . معنی دار است 31/3ن سازمانی و رضایت شغلی یافت که در سط

ضرایب همبستگی بین عدالت سازمانی و رضایت شرغلی را برین    مطالعه، 033فراتحلیل بر روی 

 (.1095ایمانی، )یافته اند  95/3تا  20/3

از آنچه ذکر شد معلوم گردید که عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی و رضایت شرغلی در مجمروع   

همرین  . تواننرد از آنهرا بهرره گیرنرد     و خوشایندی هستند که فرد و سازمان می احساس مطبوع

های مربوطه حاکی از این واقعیرت اسرت کره در خصروص      های پیشینه تحقیق و گزارشبررسی

عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی و رضایت شغلی در قلمرو کارکنان اداره کل آمروزش و پررورش   

حقیق مدون و جامعی صرورت نگرفتره اسرت و از طرفری دیگرر      استان هرمزگان هیچ مطالعه و ت

سزایی در کارایی و اثربخشی عملکرد کارکنران در   نتایج حاصل از این پژوهش می تواند نقش به

اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان داشته باشد که این امر در نهایت منجر بره افرزایش   

جایی که نظام جمهوری اسرالمی ایرران بره عنروان     کارایی و اثربخشی سازمان خواهد شد و از آن

اسالمی نوپا و منحصر به فرد در جهان مدعی است و نیز خواهان پیاده کرردن   –یک نظام الهی 

اجتماعی است، ضروری است محققان، اساتید و دانشجویان در ایرن زمینره هرا     –عدالت انسانی 

هش حاضرر بره بررسری رابطره رضرایت      با توجه به این امر پژو. دست به تحقیق و پژوهش بزنند

                                                      
1
Vroom   

2
Belgen &Murller  

3
Agho&Murller &Price  

4
Will&Nye  
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شغلی با اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی در بین کارکنان اداره کل آمروزش و پررورش اسرتان    

بنابراین براساس مقدمه و پیشینه ذکر شده فرضیه هرای زیرر جهرت    . هرمزگان خواهد پرداخت

 :انجام پژوهش در نظر گرفته شدند

 .ی و عدالت سازمانی رابطه معنی داری وجود داردبین رضایت شغلی با اعتماد سازمان -1

 .مؤلفه های رضایت شغلی قادر به پیش بینی اعتماد سازمانی می باشند -2

 .مؤلفه های رضایت شغلی قادر به پیش بینی عدالت سازمانی می باشند -0

 

 روش پژوهش

-همبسرتگی مری  این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش از نوع پژوهش های 

این تحقیق عبارت است از تمامی کارکنان شاغل  جامعه آماری. اجرا شد باشد و به شکل میدانی

که تعداد آنها بر اسراس آمرار بره     1057اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان در سال در 

و از جامعه آماری فوق الذکر بر اسراس جردول کرجسری    . نفر می باشد 290دست آمده برابر با 

نفر به روش تصادفی ساده از بین کارکنان مرورد نظرر، انتخراب     160 ای به تعدادمورگان، نمونه

 .گردید

 :اطالعات از پرسش نامه هایی به شرح زیر استفاده گردید جمع آوری جهت

گویره اسرت کره توسرط الرونن و       21این پرسش نامره شرامل   : پرسش نامه اعتماد سازمانی -1

این پرسش نامه استاندارد که بر اساس مقیاس پنج گزینره  . شده استساخته ( 2339)همکاران 

ایرن   .ای لیکرت منظم شده سه بعد اعتماد جانبی، اعتماد عمودی و اعتماد نهادی را می سنجد

های زیادی انجام شده و روایی و پایایی آن محرز گردیده است به عنروان   پرسش نامه در پژوهش

پایایی آن ( 1059)، حیدری جامع بزرگی509/3پایایی آن را ( 1051)شیرازی و همکاران  مثال

 .گزارش نموده اند 960/3پایایی آن را ( 1056)و حیدری زمانی افشار 929/3را 

 جزئیات پرسش نامه اعتماد سازمانی: 1جدول 

 شماره های گویه ها تعداد گویه ها ابعاد

 7الی  1 گویه 7 اعتماد جانبی

 01الی  9 گویه 7 اعتماد عمودی

 21الی  19 گویه 7 اعتماد نهادی

 21الی  1 گویه 21 کلی
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برای سنجش عدالت سازمانی از پرسشنامه استاندارد نیهروف و  : پرسش نامه عدالت سازمانی -2

گویره و سره خررده مقیراس عردالت تروزیعی،        23استفاده شده است که شامل ( 1550)مورمن 

که بر اساس مقیراس پرنج گزینره ای لیکررت مرنظم       .عدالت رویه ای و عدالت تعاملی می باشد

، 0، نظرری نردارم   0، مروافقم  9و برای سؤاالت به ترتیب بررای کرامالً مروافقم نمرره     . شده است

هرای   ایرن پرسرش نامره در پرژوهش    . اختصاص داده می شود 1و کامال مخالفم نمره  2مخالفم 

 1051ه عنوان مثال ایمانی در سرال  زیادی انجام شده و روایی و پایایی آن محرز گردیده است ب

( 1052)را گزارش نموده است همچنین پایایی پرسش نامه مذکور توسط مرشدی  95/3پایایی 

بره   51/3و  96/3نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده و به ترتیب مقدار ( 1050)و صیادی 

 .دست آمده است

 

 جزئیات پرسش نامه عدالت سازمانی: 2جدول 

 شماره های گویه ها تعداد گویه ها ابعاد

 9الی  1 گویه 9 عدالت توزیعی

 11الی  6 گویه 6 عدالت رویه ای

 23الی  12 گویه 5 عدالت تعاملی

 23الی  1 گویه 23 کلی

 JDIجهت سنجش رضرایت شرغلی از پرسرش نامره اسرتاندارد       :پرسش نامه رضایت شغلی -0

 -2ماهیرت کرار،    -1 :گرفتره شرده کره پرنج مولفره     بهرره  ( 1565اسمیت، کندال و هیرولین،  )

الزم بره  . پرداخت هرا را مری سرنجد    -9و ( ارتقاء)فرصت های رشد -0همکاران،  -0 سرپرست،

ذکر است که این پرسش نامه بر اساس طیف لیکرت تهیه شرده و ترا کنرون در پرژوهش هرای      

بره  )ی آن صرحه گذاشرته انرد   بیشماری مورد استفاده قرار گرفته و همگی بر روایی و پایایی باال

، کنردال و هیرولین   (1565)مطالعات انجام شده توسط اسمیت، کنردال و هیرولین   : عنوان مثال

در ایران برای اولین بار ارشردی و  . گزارش نموده اند 3,95تا  3,62ضریب پایایی آن را ( 1572)

 3,71را  در پژوهش خود بر روی کارکنان صرنعت نفرت جنروب پایرایی کرل     ( 1065)همکاران 

عطرار  . بدسرت آوردنرد   3,99در مطالعه ای ضریب پایایی کل را ( 1070)گزارش نمودند و غنی 

و جزئیات آن در جردول   (گزارش نموده است 79/3در مطالعه ای ضریب پایایی کل را ( 1070)

 :زیر آمده است
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 جزئیات پرسش نامه رضایت شغلی: 0جدول 

 شماره های گویه ها تعداد گویه ها ابعاد

 15الی  1 گویه 15 ماهیت کار

 00الی  23 گویه 10 (سرپرست)مدیر

 00الی  00 گویه 13 همکاران

 05الی  00 گویه 6 فرصت های ارتقاء و رشد

 96الی  93 گویه 7 (پرداخت ها)حقوق و مزایا 

 96الی  1 گویه 96 کلی

 

جهت آزمون روایی گویه های پرسش نامه ها از نظرات متخصصان، اسراتید دانشرگاهی و اعضراء    

جهت آزمون پایایی پرسش نامه ها، همچنین (. روایی محتوایی)هیأت علمی استفاده شده است 

نفرر از   03بر اساس این روش، با یک مطالعه مقدماتی روی . از روش آلفای کرونباخ استفاده شد

میرزان پایرایی پرسرش نامره رضرایت        21SPSSی و با استفاده از نرم افزار آمراری  جامعه آمار

 . بدست آمد 927/3عدالت سازمانی  و پرسش نامه 950/3اعتماد سازمانی ، 962/3 شغلی

جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شرده و بررسری فرضریه هرای تحقیرق از روش آمرار       

 .سیون چندگانه استفاده گردیداستنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگر

 

 یافته های پژوهش

بین رضایت شغلی با اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی رابطه معنی داری وجرود  : فرضیه نخست

 .دارد

از رگرسیون چند متغیره استفاده گردید در ابتدا جهت تعیین اینکه آیا فرضیه برای بررسی این 

ضریب همبستگی پیرسون استفاده شرده کره نترایج آن     بین متغیرها رابطه وجود دارد یا خیر از

 :آورده شده است( 0)در قالب ماتریس همیستگی در جدول 

 رضایت شغلی با اعتماد سازمانی و عدالت سازمانیماتریس همبستگی بین : 0جدول 

 عدالت سازمانی اعتماد سازمانی رضایت شغلی متغیر ها

   1 رضایت شغلی

  1 *90/3 اعتماد سازمانی

 1 *05/3 *60/3 عدالت سازمانی
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ضرایب فوق نشان می دهد که همبسرتگی برین رضرایت شرغلی برا اعتمراد سرازمانی و عردالت         

بنابراین بین رضایت شغلی با اعتماد سازمانی . معنادار می باشد 39/3سازمانی در سطن کمتر از 

 . و عدالت سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد

 

 .می باشند های رضایت شغلی قادر به پیش بینی اعتماد سازمانیمؤلفه : دومفرضیه  

از رگرسیون چند متغیره استفاده گردید در ابتدا جهت تعیین اینکه آیا فرضیه برای بررسی این 

بین متغیرها رابطه وجود دارد یا خیر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نترایج  

 :آورده شده است( 9)دول آن در قالب ماتریس همیستگی در ج

 مؤلفه های رضایت شغلی با اعتماد سازمانیماتریس همبستگی بین (: 9)جدول 

 متغیر ها
ماهیت 

 کار
 همکاران سرپرست

فرصت های 

 ارتقاء

حقوق 

 و مزایا

اعتماد 

 سازمانی

      1 ماهیت کار

     1 *09/3 سرپرست

    1 39/3 *06/3 همکاران

   1 *22/3 *09/3 19/3 فرصت های ارتقاء

  1 19/3 *09/3 *02/3 12/3 حقوق و مزایا

 1 *22/3 *00/3 *00/3 *02/3 *05/3 اعتماد سازمانی

 

گونره کره   ضرایب همبستگی ستاره دار در جدول فوق، از لحاظ آماری معنادار هسرتند و همران  

. معنرادار دارنرد  مشاهده می شود تمامی مولفه های رضایت شغلی با اعتماد سازمانی همبستگی 

( مؤلفره هرای رضرایت شرغلی    )حال به منظور تعیین اینکه حداقل یکی از متغیرهای پیش بین 

توانند پیش بینی کنند، از تحلیل واریانس و ضریب تعیرین  را می( اعتماد سازمانی)متغیر مالو 

 :آمده است( 6)استفاده گردیده که نتیجه آن در جدول شماره 

 اریانس و مشخصه های آماری رگرسیونجدول تحلیل و( : 6)جدول

R Rمجذور F df1 df2 سطن معناداری 

69/3 00/3 7/00 2 236 331/3 
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گردیده که این مقردار برا درجرات آزادی     7/00برابر با   Fشود مقدار گونه که مشاهده میهمان

 39/3معنادار گردیده و چون سطن قابل قبرول معنراداری کمترر از     331/3در سطن ( 2،  236)

تواننرد متغیرر   گیریم که حداقل یکی از متغیرهرای پریش برین مری    باشد، بنابراین نتیجه میمی

گردیرده بره ایرن معنرا کره       00/3برابر برا    Rاز طرفی مقدار مجذور . مالو را پیش بینی کنند

درصد از تغییررات متغیرر اعتمراد سرازمانی را      00متغیرهای پیش بین روی هم رفته می توانند 

حال به منظور تعیین اینکه هر یک از متغیرهای پیش بین تا چره انردازه مری    . ینی کنندپیش ب

( 7)توانند متغیر مالو را پیش بینی کنند از ضریب بتا استفاده شده کره نتیجره آن در جردول    

 :آمده است

 ضرایب بتا و سطن معناداری آن ها(: 7)جدول 

 تی بتا B متغیر های پیش بین
سطع 

 معناداری

 331/3 29/5 629/3 659/3 ماهیت کار

 61/3 9/3 30/3 30/3 حقوق و مزایا

 02/3 20/1 10/3 12/3 فرصت های ارتقاء

 20/3 20/1 35/3 11/3 سرپرست

 35/3 21/2 13/3 39/3 همکاران

 

گونه که مشاهده می شود سطن معناداری مقدار بتای متغیر ماهیرت کرار کمترر از سرطن     همان

می باشد و مولفه های دیگر قادر به پریش بینری اعتمراد سرازمانی     ( 39/3)معناداری قابل قبول 

بنابراین می توان معادله خط رگرسیون را بر اساس مقدار بتای ماهیت کار به شررح  . نمی باشند

 .زیر نوشت

X1 =ماهیت کار 

Y= (0/655) X1 

 

 .سازمانی می باشندمؤلفه های رضایت شغلی قادر به پیش بینی عدالت : سومفرضیه 

از رگرسیون چند متغیره استفاده گردید در ابتدا جهت تعیین اینکه آیا فرضیه برای بررسی این 

بین متغیرها رابطه وجود دارد یا خیر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتیجه 

 :آورده شده( 9)آن در قالب ماتریس همیستگی در جدول 
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 تگی بین مولفه های رضایت شغلی با عدالت سازمانیماتریس همبس(: 9)جدول

 متغیر ها
ماهیت 

 کار
 همکاران سرپرست

فرصت های 

 ارتقاء

حقوق و 

 مزایا

عدالت 

 سازمانی

      1 ماهیت کار

     1 *09/3 سرپرست

    1 11/3 *02/3 همکاران

   1 12/3 12/3 *25/3 فرصت های ارتقاء

  1 *06/3 *25/3 *01/3 *02/3 حقوق و مزایا

 1 *01/3 *00/3 *07/3 *00/3 *01/3 عدالت سازمانی

 

گونه که مشاهده می شود تمامی ابعاد رضایت شغلی با عدالت سازمانی همبستگی معنرادار  همان

( رضرایت شرغلی  ابعراد  )حال به منظور تعیین اینکه حداقل یکی از متغیرهای پیش برین  . دارند

توانند پیش بینی کنند، از تحلیل واریانس و ضریب تعیرین  را می( عدالت سازمانی)متغیر مالو 

 :آمده است( 5)استفاده گردیده است که نتیجه آن در جدول 

 

 جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون( : 5)جدول

R Rمجذور F df1 df2 سطن معناداری 

72/3 09/3 17/00 2 236 331/3 

   

گردیده که این مقدار برا درجرات آزادی    17/00برابر با  Fمقدار شود گونه که مشاهده میهمان

 39/3معنادار گردیده و چون سطن قابل قبرول معنراداری کمترر از     331/3در سطن ( 2،  236)

تواننرد متغیرر   گیریم که حداقل یکی از متغیرهرای پریش برین مری    باشد، بنابراین نتیجه میمی

گردیرده بره ایرن معنرا کره       09/3برابرر برا    Rمجرذور   از طرفی مقدار. بینی کنندمالو را پیش

درصد از تغییررات متغیرر عردالت سرازمانی را      09توانند متغیرهای پیش بین روی هم رفته می

حال به منظور تعیین اینکه هر یک از متغیر های پیش بین تا چه انردازه مری   . پیش بینی کنند

( 13)استفاده شده که نتیجه آن در جردول  توانند متغیر مالو را پیش بینی کنند از ضریب بتا 

 :آمده است
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 ضرایب بتا و سطن معناداری آن ها(: 13)جدول

 سطع معناداری تی بتا B متغیر های پیش بین

 31/3 01/2 26/3 99/3 ماهیت کار

 331/3 55/0 60/3 02/1 حقوق و مزایا

 79/3 03/3 30/3 35/3 فرصت های ارتقاء

 20/3 19/1 12/3 09/3 سرپرست

 10/3 92/1 19/3 09/3 همکاران

 

گونه که مشاهده می شود سطن معناداری تنها مقردار بترای مولفره هرای ماهیرت کرار و       همان

های دیگرر قرادر بره    می باشد و مولفه( 39/3)حقوق و مزایا کمتر از سطن قابل قبول معناداری 

خرط رگرسریون را برر اسراس     بنابراین می توان معادله . پیش بینی عدالت سازمانی نمی باشند

 .های ماهیت کار و حقوق و مزایا به شرح زیر نوشتمقدار بتای مولفه

- Y= (0/26) X1    + (0/63) X 2  

 

 بحث و نتیجه گیری

هرای   شناسی صرنعتی و سرازمانی و نیرز رشرته     یکی از مسایل مهم و اساسی مورد مطالعه روان

برای مطالعه انگیزش رویکردهای . وابسته دیگر برانگیختن کارکنان به کار و فعالیت بیشتر است

یکی از این رویکردها که امروزه مورد توجه ویژه قرار گرفتره اسرت نظریره    . مختلفی وجود دارد

شغلی و حیطه های مختلف آن پریش بینری کننرده     رضایت. وط به رضایت شغلی استهای مرب

بسیاری از متغیرهای سازمانی مانند اعتماد سازمانی، عردالت سرازمانی، تعهرد سرازمانی، تررو      

 . می باشند... شغل، و 

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی میزان رضایت شغلی بر اساس اعتمراد سرازمانی و عردالت    

ی در کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان برود کره نترایج حاصرل از آن     سازمان

. داری وجرود دارد  سازمانی رابطره معنری   سازمانی و عدالت شغلی با اعتماد بین رضایت: نشان داد

های رضایت شغلی با اعتمراد سرازمانی همبسرتگی معنرادار دارنرد و از برین ایرن         تمامی مولفه

همچنین تمرامی ابعراد   . تغیر ماهیت کار قادر به پیش بینی اعتماد سازمانی بودها، تنها م مولفه

های ماهیت کرار   رضایت شغلی با عدالت سازمانی همبستگی معنادار داشتند و از آن بین مولفه

 .بینی عدالت سازمانی بودند و حقوق و مزایا قادر به پیش
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، برای،  (1056)انی، قربرانی و اسردی   بنابراین نتایج کسب شده با نتایج حاصل از پرژوهش قربر  

، (1050)، یررراورزاده و شررراورانی (1050)، خیرانررردیش (1059)حررراجی انزهرررایی و شررریخ 

، بلگرن و  (1573)، وروم (1099)، نجیب زاده (1052)یارمحمدیان، شفیع پورمطلق و فوالدوند 

... ....و  (1552)، ویررل و نیرری (1550)، بررالگن (1550)، آگهررو، مررولر و پرررایس (1597)مررولر 

 .همخوانی داشته و در یک راستا است

 شرده،  انجرام  سرازمانی  عردالت  مرورد نظریره   در که دیگری هایپژوهش و پژوهش نتیجه این

 جا و کند می بیان سازمانی در رفتارهای مهم انگیزشی ابزار یک عنوان به را نقش آن و اهمیت

 سرازمانی  عدالت نظریه بر اساس. دهندقرار  مدنظر را آن سازمانها و مدیران که مسئوالن دارد

کرار   محل در سازمانی عدالت وجود یا عدم وجود قبال در که کارکنان کرد بینی توان پیش می

 کاهش یا ها افزایشواکنش این از یکی(. نظریه های محتوایی واکنشی)دهند  می نشان واکنش

 شود نمی اجرا سازمان، عدالت رد که کنند کارکنان مشاهده اگر معنا که، این به. است داد برون

 میرزان  کننرد  سرعی مری   ترنش  ایرن  برای کاهش نتیجه در شوند، می منفی تنش نوعی دچار

است میزان  چنین مواردی، ممکن در. دهند کاهش سازمان را در خود های مشارکت و دروندها

 عدالت محل کار که در کنند احساس کارکنان بر عکس، اگر. یابد کاهش تعهد و خشنودی آنها

دهنده مانند متعهرد مانردن    یاری رفتارهای انجام با تا شوند برانگیخته می دارد وجود سازمانی

برر  . دهنرد  افرزایش  سرازمان  در را خود و مشارکت دروندادها سازمان و رضایتمندی از شغل به

 برین  قرراردادی  رابطه یک (1550)1گراهام و وان داین طرفه دو قراردادی رابطه نظریه اساس

 اهمیرت دادن  بیرانگر  کرار  محرل  در سازمانی وجود عدالت. شود می برقرار و سازمان کارکنان

متعهد کرده و منجر بره   سازمان به نسبت چنین شرایطی کارکنان را .کارکنان است به سازمان

و  کارکنران  برین  سرویه  دو میثراق  یک و نیز ایجاد تغییر در رضایت شغلی و عملکرد می گردد

 .گردد کارکنان می سوی از سازمانی مناسب بروز رفتارهای به منجر که شود یم ایجاد سازمان

مطرح کرده است افراد دوست دارند که سیستم پرداخت و سیستم ارتقای کرار  ( 1551)رابینز 

با توجه به نوع شغل و مهارت فرد اگر میزان حقروق عادالنره باشرد،    . بدون ابهام و عادالنه باشد

بدیهی است که هر کس بره هرر قیمتری در پری کسرب پرول       . خواهد آوردرضایت شغلی به بار 

بسیاری از افراد آگاهانه واز روی میل می پذیرند که پول کمتری بگیرند ولی می . برنخواهد آمد

خواهند در جایی کار کنند که باب میلشان باشد، یا در جاهایی که احساس می کننرد تبعری    

 .کمتر است

                                                      
1
Van dyne & Graham  
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ساختن میزان حقوق با رضایت شغلی در کل مبلغی نیست که شرخص  رمز اصلی در راه مرتبط 

دریافت می کند، بلکه این امر در گرو برداشت یا ادراکی است که فرد از رعایت انصاف و عدالت 

به همین شیوه کارکنان دوست دارند که سازمان در عمرل و اجررای سیاسرت    . در سازمان دارد

بنابراین،کسانی که چنین بیندیشند کره  . رعایت کند های مربوط به شغل آنان عدل و انصاف را

سیاست های سازمان بر پایه عدل و انصاف گذاشته شده است، احتماال رضایت شغلی بیشرتری  

 .خواهند داشت

نتایج افزایش اعتماد در سازمان را شرامل افرزایش بهرره وری و تقویرت تعهرد      ( 2333) 1نیهان

تأثیر اعتماد سازمانی را شامل ایجاد گررایش هرای    (2335)  2همچنین جین. سازمانی می داند

مطلوب مانند ایجاد و به اشتراو گذاری دانش، رضایت شغلی، رفتارهرای شرهروندی سرازمانی،    

، و هم چنین کاهش گرایش های نامطلوب از قبیل تررو شرغلی، رفتارهرای    ...تعهد سازمانی و 

 0نین، بر طبق گفتره میشررا و موریسری   هم چ. ، عنوان می کند... تدافعی، رفتارهای نظارتی و 

اعتماد سازمانی موجب تسهیل ارتباطات براز در سرازمان، تسرهیم اطالعرات، رضرایت      ( 1553)

نیز بیان کرده اند که ( 2335) 0ییلماز و اتالی. شغلی، تعهد سازمانی و افزایش عملکرد می شود

ندی سرازمانی، و هرم چنرین    اعتماد سازمانی تأثیر مثبتی بر تعهد سازمانی و رفتارهرای شرهرو  

 . بهبود ارتباطات اجتماعی دارد

از جمله یافته های دیگر این پژوهش، وجود رابطه مسرتقیم و معنرادار برین رضرایت شرغلی و      

در تبیین این یافته می توان بیان داشت که کارکنران اداره  . مولفه هایش با اعتماد سازمانی بود

وی سرشار از اعتماد و اطمینان کار می کننرد کره   کل آموزش و پرورش  استان هرمزگان در ج

اعتمراد سرازمانی باعرث همکراری،     ( 2339) 9این شرایط باعث شده که برر طبرق گفتره الرونن    

ارتباطات سازمانی و به اشتراو گذاری دانش و انعطاف پذیری و تعهد سازمانی منجر شود کره  

زمانی شرده و در بهبرود امرور و    این ویژگی ها منجر به توسعه فردی و در نهایت به توسرعه سرا  

بنابراین به نظر مری رسرد کره در اداره کرل آمروزش و      . اعتالی سازمان کمک شایانی می کنند

پرورش استان هرمزگان و در بین کارکنان این سازمان، اعتماد سازمانی باعث شرده اسرت کره    

ازمانی اثر بخشی را افراد در جوی سرشار از اعتماد و اطمینان با هم همکاری کرده، ارتباطات س

 واقرع  در. شکل داده که این امر منجر به خشنودی و رضایت شغلی باالی سازمانی شده اسرت 

                                                      
1 Nyhan 
2 Jeon 
3 Mishra & Morrissey 
4 Yilmaz & Atalay 
5 Ellonen 
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 به باشند، داشته اعتماد سازمان خود به و مدیران، به یکدیگر، به کارکنان یک سازمان، در اگر

 را امر این دلیل. دهند می نشان فرا نقش از خود رفتارهایی خود از محیط کار در زیاد احتمال

 نگره  هرم  کنرار  در را افرراد  سرازمان،  در اعتمراد  شرایط وجود: کنیم بیان این گونه توانیم می

 افرادی. کنند عمل باز صورت به و کنند به همدیگر اعتماد که سازد می قادر را ها آن و دارد می

 بره  نسربت  دارنرد،  هرا  آن عمیقری برا   احساس همبستگی و دارند اعتماد خود همکاران به که

 ترا  کننرد  کمک می آنها به و قائل هستند بیشتری اهمیت و مالحظه ها آن کار و همکارانشان

کارکنران   بین در شود باعث می سازمانی اعتماد این، بر عالوه. دهند انجام بهتر را خود وظایف

 کره  باشرند  کارکنران مطمرئن   و شود ایجاد ها آن از سازمان حمایت و توجه عدالت، احساس

 شررایط، کارکنران   این در چنین هم کند؛ نمی عمل فرصت طلبانه ها با آن تعامل در سازمان

چنرین  . اسرت  حساس ها آن مسائل به نسبت و کند مراقبت می ها ن آ از سازمان که دارند باور

 با کارکنان این. دارند سازمانی در زندگی مسئولیت قبول و مشارکت به زیادی عالقه کارکنانی

 شروند  مری  سربب  کرار دارنرد،   با مرتبط مشکالتی که آنان ویژه به دیگران، به مشتاقانهکمک 

حرد   از بریش  قادرنرد  لرزوم  صرورت  در کارکنران  این احتماالً. یابد سازمان بهبود کلی عملکرد

مری   شرکایت  کراری  سخت شرایط از کمتر هستند، زیاد وجدان کاری دارای کنند، کار مرسوم

. بخشرند  بهبرود  اجتمراع  در را سرازمان  تصویر نمایند که می اقداماتی به انجام مبادرت و کنند

 خرود  مردیران  و همکراران  به سازمان، کارکنانی که چنین است این هایی فعالیت چنین علت

 . دانند نمی جدا از سازمان خود را واقع در و دانسته خود پشتیبان را سازمان دارند، اعتماد

ابطه رضایت شغلی با اعتماد سازمانی و عردالت سرازمانی   یافته های تحقیق حاضر در خصوص ر

هم راستا با نتایج اغلب پژوهش های انجام گرفته در این زمینه است، که حاکی از وجود رابطره  

جهت پایدار کردن . که این امر با انتظارات ما نیز هم خوانی دارد. معنی دار بین آن ها می باشد

ل آموزش و پرورش استان هرمزگان به مسرئولین و مردیران   این رابطه در بین کارکنان اداره ک

 :شود مربوطه توصیه می

مدیران باید سعی کنند هر از گاهی جلسات غیر رسمی برین کارکنران و مردیران و جلسرات      -

پرسش و نیز پاسخ برگزار کنند و کارکنان را در جریان اطالعرات سرازمان در مرورد عملکررد و     

گیری از وقوع هرگونه مشکالت کاری قررار دهنرد و بره پیشرنهاد     اهداف سازمان به منظور پیش

هم چنین این سازمان ها می . کارکنان در مورد بهبود روش ها و وظایف سازمانی اهمیت دهند

تواند از نظام پیشنهادها استفاده کنرد و بررای کارکنرانی کره بهتررین پیشرنهاد را بررای حرل         

 .م کار می دهند، پاداشی در نظر بگیردمشکالت سازمانی و یا بهبود روش های انجا



 1056پاییز و زمستان ،7شماره ،مسودوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره      پویش  فصلنامه 

130 

 

هم چنین برای ارتقای اعتماد سازمانی، سازمان ها می تواند با کمک مؤسسات مشراوره ای از   -

آموزش حساسیت، روشی برای ارتقای مهرارت و تروان   . جلسات آموزش حساسیت استفاده کند

هدف از این روش، افزایش . استاجتماعی افراد یا فنی برای بهبود و ارتقای ارتباطات بین افراد 

خودآگاهی، رشد خصوصیات شخصی، افزایش حساسیت و یادگیری روش های ارزشیابی رفترار  

خود و دیگران، و توسعه آگاهی های افراد در مورد الگوهای رفتاری خرود و دیگرران اسرت کره     

تقرای  آموزش حساسیت به ار. ممکن است خود یا دیگران نسبت به آن حساسیت داشته باشند

 . اعتماد کارکنان به یکدیگر و اعتماد متقابل بین کارکنان و مدیران کمک می کند

های توسعه محسوب می شود و الزم است با توجره   مدیریت مبتنی بر مشارکت، یکی از شاخص

به نتایج تحقیق انجام شده و دیگر تحقیقات مشابه در این زمینه، مدیران استانی، این شریوه را  

چرا که این شریوة  . ک مدیریتی خویش جایگزین بعضی از شیوه های متداول کننددر اتخاذ سب

مدیریتی عالوه بر سهیم ساختن و سرردن مسئولیت به کارکنان و تبادل افکار و آزادی اندیشه، 

تقویت جو سازمانی و فضای دلرذیر برای رشد و بالندگی کارکنان سرازمان را فرراهم سراخته و    

بع اطالعاتی بیشتر را در تصمیم گیری ها برای مدیران مهیا می سازد و به امکان استفاده از منا

این امر منجر خواهد شد که مدیران بتوانند ارتباطرات درون و بررون سرازمانی مرؤثری برقررار      

 .کنند

دوره های آموزشی کافی و مناسب جهت آشنا شدن مدیران با اصول و مبانی عدالت سازمانی و 

برگزار شود و در عین حال مدیران و مسئوالن بایرد تشرویق شروند ترا در     نحوه به کارگیری آن 

همچنرین  . تعامل با کارکنان، عمال از اصول و یافته های نظریه عدالت سازمانی اسرتفاده کننرد  

مدیران بایستی در مورد عدالت سازمانی اطالعات کافی را اخذ نمروده و نحروه اجررای آن را در    

 .ندسازمان مورد بررسی قرار ده

 

 

 و ماخذ منابع

بررسی رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با رضایت شرغلی در  (. 1095)ایمانی، جواد  -

بررین  معلمرران مراکررز آموزشرری کودکرران اسررتثنایی شهرسررتان بنرردرعباس، پایرران نامرره  

 . کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با توسعه سرازمانی  (. 1051)کریم پور، علی جواد و ، ایمانی -

در ادارات آموزش و پرورش استان هرمزگان، مقالره ارائره شرده در اولرین کنفررانس برین       
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شهریورماه، دانشرگاه پیرام نرور و مؤسسره      20و  20المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، 

 .نورباران اندیشه، قم، ایران

نقش اعتماد سازمانی در رضایت (. 1059)ر؛ حاجی انزهایی، زهرا و شیخ، محمود بای، ناص -

شغلی معلمان تربیت بدنی استان گلستان، چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدیرد در  

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان: علوم ورزشی، گرگان

ضرو، اعتمراد و   ع -ترأثیر عردالت سرازمانی، رابطره رهبرر     (. 1099)جواهری کامل، مهردی   -

توانمندسازی روان شناختی بر رفتارهای شهروندی سازمانی، دو ماهنامره توسرعه انسرانی    

 .7-20: ، صص20پلیس، سال ششم، شماره 

عردالت سرازمانی، ماهنامره علمری آموزشری      (. 1096)حسین زاده علی و ناصری، محسرن  -

 .19-20: ،ص153، 96تدبیر، سال هجدهم، اسفند ماه

ای رضایت شرغلی برا اعتمراد و    بررسی رابطه بین عدالت رویه(. 1050)خیراندیش، محمد  -

رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان گلسرتان، اولرین کنفررانس    

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علری آبراد   : ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم، علی آباد کتول

 .کتول

اثررات عردالت برر اعتمراد و رضرایت      (. 1056)دی، مرریم  قربانی، مینا؛ قربانی، نعیمه و اس -

: شغلی کارکنان، کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی و چابک سرازی سرازمانی، تهرران   

 .دبیرخانه دایمی کنفرانس

سازمان و مردیریت رویکرردی پژوهشری، تهرران، انتشرارات      (. 1099)مقیمی، سید محمد  -

 .ترمه

رضرایت شرغلی و روش هرای ارزیرابی آن، فصرلنامه      شغل، (. 1075)میردریکوندی، رحیم  -

 .6-00، 09، شماره 75معرفت، سال نهم بهمن 

بررسری رابطره سراده و چندگانره عردالت      (. 1099)نعامی، عبدالزهرا و شرکرکن، حسرین    -

سازمانی در کارکنان یک سازمان صنعتی در شهر اهواز، مجله علوم تربیتری و روانشناسری   

 .75-52: ،ص99، بهار10سوم، سال دانشگاه چمران اهواز، دوره

رابطره برین   (. 1052)یارمحمدیان، محمدحسین؛ شفیع پورمطلق، فرهاد و فوالدوند، مریم  -

عدالت سازمانی، رضایت شغلی و اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با خود ارزیابی از تعرالی  

ی آزاد مطالعره مروردی اسراتید دانشرگاه هرا     )سازمانی بمنظور ارائه یک مدل پریش برین   

پیراپی  ) 1، شماره  0، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره  (اسالمی منطقه چهار کشور

 .1-17: ، صص(10
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سرنجش رابطره میران عردالت سرازمانی و      (. 1050)یاورزاده، محمد رضا و شاورانی، مریم  -

مطالعه موردی کارکنان یکری از دانشرگاه هرای    )رضایت شغلی منابع سازمانی در سازمان 

، اولین سمروزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسرعه پایردار،   (نتفاعی تهرانغیرا

 .موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار: تهران

رابطه ی عردالت سرازمانی برا رضرایت شرغلی و تعهرد       (. 1099)یعقوبی، مریم و همکاران  -

ان هرای منتخرب دانشرگاه علروم پزشرکی اصرفهان ،       سازمانی در بین کارکنران بیمارسرت  

 .29-02: ، ص99، بهار09، شماره 12پژوهشی مدیریت سالمت، دوره-فصلنامه علمی
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