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چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطة عدالت سازماني با رضایت شغلي در میان کارکنان ترمینال بندری پارس بود .روش پژوهش حاضر ،از نوع توصیفي ـ

همبستگي ،و جامعة آماری پژوهش تمامي کارکنان ترمینال بندر پارس به تعداد  169نفر ميباشد .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامههای استاندارد عدالت سازماني
(نیهوف و مورمن) و رضایت شغلي (مینه سوتا) بود که روایي و پایایي هر دو پرسشنامه بررسي و تایید شد .در این پژوهش ،برای بررسي روایي پرسشنامهها از
روش اعتبار محتوا استفاده شد و جهت پایایي پرسشنامهها ،مقادیر آلفای کرونباخ برای عدالت سازماني و رضایت شغلي به ترتیب  0/846و  0/696بهدست آمد.
برای تحلیل دادهها از روشهای آمار استنباطي شامل ضریب همبستگي پیرسون و تحلیل رگرسیون و نرمافزار  SPSSاستفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد بین دو
متغیر عدالت سازماني و رضایت شغلي رابطة معنادار وجود دارد .همچنین نتایج تحلیل چندگانه رگرسیون نشان داد عدالت مراودهای ،رضایت شغلي را پیشبیني
ميکند.
واژههای کلیدی :عدالت سازماني ،عدالت توزیعي ،عدالت رویهای ،عدالت مراودهای ،رضایت شغلي ،ترمینال بندری پارس.
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 -1مقدمه
در جهان امروز ،بقای سازمانها و پیشرفت و توسعه کشورها به عوامل
متعددی بستگي دارد که خود آن عوامل نیز پیوسته تغییر ميیابند .هر
سازماني در صدد افزایش کارایي و اثر بخشي است .نیروی انساني ستون
نگهدارندة سازمان محسوب ميشود .سازمانها به کارکنان اثربخش و
کارآمد نیاز دارند تا بتوانند اهداف خود را محقق کنند .بهطور کلي ،کارایي و
اثربخشي سازمانها به کارایي و اثربخشي نیروی انساني آنها بستگي دارد.
یکي از عوامل بسیار مهم انگیزشي کارکنان سازمان ،درک عدالت در آن
سازمان است که عامل اساسي و کلیدی اثربخشي سازمان ميباشد .بدون
ایجاد زمینه برای درک عدالت در سازمانها ،بيتردید ایجاد انگیزش و
بهدنبال آن هدایت افراد سازمان ،برای مدیران سخت دشوار خواهد بود.
هنگامي که کارکنان یك سازمان احساس بيعدالتي کنند زمینه برای بروز
رفتارهایي مانند کمکاری ،کاهش تعهد و تعلق به سازمان ،تمایل به ترک
خدمت و حتي در مواردی مقابله با سازمان فراهم ميشود .در مقابل ،رفتار
صحیح و عادالنه با کارکنان موجب پرورش استعدادها ،رضایت شغلي،
ارتقای فرهنگ سازماني و حتي کمك به بروز رفتار فرانقشي در میان
کارکنان ميشود .بنابراین ،بهمنظور برنامهریزی جهت انجام اقدامات الزم و

دارد .در عدالت سازماني روشن ميشود که به چه شیوهای با کارکنان رفتار
شود تا احساس کنند با آنها عادالنه رفتار شده است .تحقیقات نشان
ميدهد که نحوة برخورد با افراد در سازمانها ممکن است باورها،
احساسات ،نگرشها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد .رضایت شغلي
بیانگر احساس مثبت دربارة شغل ميباشد که در نتیجه ارزیابي ویژگيهای
مختلف آن ایجاد ميشود .فردی که رضایت شغلي باالیي دارد ،احساس
مثبتي دربارة شغل خود نشان ميدهد (رابینز.)2001 ،

 -1-1بیان مسئله

از آنجا که رضایتمندی کارکنان از شغل خود برای سازمان اهمیت

دارد ،قطعاً بررسي و شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن ميتواند از اهمیت
باالیي برخوردار باشد .زیرا کارایي و اثریخشي و عملکرد مثبت کارکنان
یك سازمان ناشي از احساس تعلق خاطر آنها به سازمان و رضایت آنها از
شغل خود در سازمان ميباشد .بنابراین ،مسئله اصلي این پژوهش این است
که آیا بین درک عدالت سازماني از سوی کارکنان ترمینال بندری پارس و

شکلگیری رضایت شغلي در میان آنها ارتباط معنادار وجود دارد؟

مناسب در راستای ارتقای سطح ادراک عدالت در سازمان ،شناخت وضعیت

 -2-1اهمیت و ضرورت پژوهش

و رفتارهای کارکنان ،یك امر ضروری است.

لحاظ اصول اخالقي و همچنین انتظارات جامعه ،یك سازمان باید از

فعلي عدالت در سازمان و نحوه تأثیرگذاری هر یك از ابعاد آن بر نگرشها
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و ادراک کارکنان از میزان انصاف و برابری در رفتارها و روابط کاری اشاره

انجام پژوهش حاضر پژوهش از سه منظر دارای اهمیت است )1( :به

عملکرد و بازدهي کارکنان همواره مورد توجه مدیران بوده است و

معیارهای عدالت که مورد قبول جامعه است ،پیروی کند )2( ،بهمنظور حفظ

خواهد بود .مسلما بازدهي کارکناني که از شغل خود راضياند نسبت به

و ارتقای سطح بهرهوری سازمان ،الزم است کارکنان سازمان عدالت و

کسانيکه ناراضياند بیشتر و باالتر ميباشد .بین رضایت شغلي و عملکرد

انصاف در سازمان را احساس و درک کنند ،این موضوع باعث ایجاد تعلق

کارکنان رابطة علّي وجود دارد .امروزه ،سازمانها نه تنها به بقا بلکه باید به

خاطر کارکنان ميشود و موجب ميشود کارکنان تمام تالش و همکاری

کیفیت ادامة بقای خود نیز توجه داشته باشند .از آنجا که ارزشهای انساني

خود را در سازمان بکار گیرند و ( )9از منظر تجاری ،زماني که مردم تصور

اهمیت بسیار زیادی دارد ميتوان گفت که حصول رضایت شغلي باید جزء

کنند رفتار یك سازمان در یك حوزة خاص منصفانه نیست ،ممکن است

اهداف واالی هر سازمان تلقي شود .مراودات منصفانة یك مدیر با

تمایل به استفاده از خدمات و یا محصوالت آن سازمان را از دست بدهند.

صنعت حمل و نقل دریایی

زیردستان ميتواند یکي از عوامل مهم شکلگیری رضایت شغلي کارکنان
باشد .عدالت با ارزشترین معیار زندگي اجتماعي ،و نقطة آغاز و سنگ بنای
هر حرکت صحیح انساني است .در اثر عدالت ،همه چیز در جای خود قرار
ميگیرد و هر شخصي کار خود را بهدرستي انجام ميدهد که یکي از
پیامدهای مثبت آن رضایت افراد ميباشد .بنابراین ،یکي از الویتهایي که
یك مدیر باید در مجموعة تحت مدیریت خود به آن توجه ویژهای داشته
باشد ،برقراری و حفظ عدالت در سازمان است .عدالت سازماني به احساس

 -3-1تعاریف

عدالت توزیعي :عدالت توزیعي بیانگر رعایت توزیع پاداش بر اساس

تالش افراد ميباشد .به نظر آدامز عدالت توزیعي زماني حاصل ميشود که
کارکنان احساس کنند نسبتهای ورودیها (تالشها) به خروجيها
(پاداشها)یشان با همین نسبتهای مربوط به همکارانشان برابر باشد
(ایوانکویچ و ماتسون.)1996 ،
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عدالت رویهای :عدالت رویهای به معنای عدالت درکشده از فرایندی

منظری و رجبي ( ،)1992تحقیقي تحت عنوان بررسي رابطة ادراک

است که برای تعیین توزیع پاداشها استفاده ميشود (رابینز .)2001 ،در

عدالت سازماني و رضایت شغلي کارکنان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات

واقع ،عدالت درکشده از رویههای مورداستفاده برای تصمیمگیری در

بهداشتي درماني کرمان انجام دادند .نتایج نشان داد مؤلفة عدالت سازماني

سازمان ميباشد (براکنر و ویزنفلد .)2006 ،

شامل عدالت توزیعي ،رویهای و تعاملي با رضایت شغلي کارکنان ارتباط

عدالت مراودهای :عدالت مرادهای شامل روشي است که عدالت

معنادار دارد اما در مدل رگرسیون از بین این مؤلفهها ،تنها دو مؤلفة عدالت

سازماني توسط سرپرستان به زیردستان منتقل ميشود (اسکاندورا.)1999 ،

توزیعي و تعاملي قادر به پیشبیني رضایت شغلي بود .همچنین ادراک

این نوع عدالت مرتبط با جنبههای فرایند ارتباطات (همچون ادب ،صداقت

عدالت سازماني و رضایت شغلي کارکنان در بین زنان و مردان ،درگروههای

و احترام) بین فرستنده و گیرنده عدالت است .از آنجا که عدالت مراودهای

سني ،سوابق خدمتي ،وضعیت استخدامي و تحصیالتي مختلف تفاوت

توسط رفتارمدیریت تعیین ميشود ،این نوع عدالت مرتبط با واکنشهای

معناداری نداشت.

شناختي ،احساسي و رفتاری نسبت به مدیریت یا به عبارت دیگر سرپرست

حسني و همکاران ( ،)1991در تحقیقي نقش و تأثیر اخالق اسالمي

ميباشد .بنابر این زماني که کارمندی احساس بيعدالتي تعاملي ميکند به

کار و فرهنگ سازماني را بر رضایت شغلي و تعهد سازماني کارکنان

احتمال زیاد این کارمند واکنش منفي به سرپرست خود به جای سازمان

دانشگاه شهید چمران اهواز بررسي کردند .یافتههای تحلیل همبستگي

نشان ميدهد .ازاینرو ،پیشبیني ميشود که کارمند از سرپرست مستقیم

میان متغیرهای پژوهش نشان داد میان این متغیرها همبستگي مثبت و

خود به جای سازمان در کل ناراضي باشد و کارمند نسبت به سرپرست

معنادار وجود دارد ،همچنین در این تحقیق نقش میانجي تعهد سازماني در

سازمان تعهد کمتری در خود احساس کند .همچنین نگرشهای منفي وی

رابطة بین اخالق اسالمي کار و رضایت شغلي و در رابطة بین فرهنگ

عمدتا نسبت به سرپرست ميباشد و قسمت اندکي از این نگرشهای منفي

سازماني و رضایت شغلي مورد تایید قرار گرفت.

به سازمان برميگردد (چاراش و اسپکتور.)2001 ،

 -4-1پیشینة پژوهش

تاکنون تحقیقات متعددی در زمینة بررسي رابطة بین عدالت سازماني

و رضایت شغلي در داخل و خارج کشور انجام شده است که در اکثر این
تحقیقات ،مولفههای مختلف عدالت سازماني بررسي شده است.
قنبرپور نصرتي و همکاران ( ،)1999تحقیقي تحت عنوان نقش
رضایت شغلي در ارتباط عدالت سازماني با تمایل به ترک شغل در بین
کارشناسان فدراسیونهای ورزشي انجام دادهاند .آنها نتیجه گرفتند که اثر
عدالت سازماني بر رضایت شغلي ،معنادار و بر تمایل به ترک شغل،
غیرمعنادار است .همچنین نتایج حاکي از اثر منفي و معنادار رضایت شغلي
بر تمایل به ترک شغل بود .دیگر یافتة تحقیق این بود که اثر غیرمستقیم
قاسمي ( ،)1999با بررسي نقش میانجي رفتارهای شهروندی سازماني
بر عدالت سازماني و عملکرد شغلي در مورد یکي از فروشگاههای
زنجیرهای شهر تهران ،نتیجه گرفت سطح قابلقبولي از سازههای عدالت
(به جز عدالت توزیعي) ،رفتار شهروندی سازماني و عملکرد شغلي ميباشد.
همچنین فرضیههای علّي (تأثیر عدالت بر رفتار شهروندی سازماني و به
تبع آن بر عملکرد شغلي) درسطح اطمینان  %95تأیید شد.

سازماني و رضایت شغلي به بررسي میزان ادراک رابطة عدالت سازماني و
رضایت شغلي از سوی معلمان تربیت بدني در کشور اردن پرداختند.
شرکتکنندگان در این پژوهش 166 ،نفر از معلمان منتخب تربیت بدني
بودند .برای گردآوری دادهها از دو پرسشنامه عدالت سازماني و رضایت
شغلي استفاده شد .نتایج نشان داد اکثریت معلمان تربیت بدني از کار خود
رضایت دارند و ادراک آنان در خصوص عدالت سازماني مثبت بوده است .به
عالوه ،نتایج نشاندهندة وجود یك رابطة مثبت و معنادار بین تمامي ابعاد
عدالت سازماني و رضایت شغلي معلمان بود .همچنین مشخص شد که
عدالت مراودهای بیشترین رابطه را با رضایت شغلي معلمان دارد و پس از
آن عدالت رویهای و عدالت توزیعي به ترتیب در ردههای بعدی قرار
گرفتند.
دوندار و همکاران ( ،)2012در پژوهشي با هدف تعیین رابطة ادراک
عدالت سازماني و رضایت شغلي ،دادههای حاصل از جامعة آماری شامل
 914نفر از معلمان  55مدرسه ابتدایي شهر استانبول کشور ترکیه را بررسي
و تحلیل کردند .نتایج نشان داد ادراک معلمان از عدالت سازماني در حد
نسبتاً خوبي ميباشد که در این میان عدالت مراودهای در باالترین سطح
قرار گرفت .به عالوه ،مشخص شد میزان رضایت شغلي معلمان در حد
متوسط ميباشد که در بعد ارتباطات بینفردی در حداکثر و در بعد حقوق و
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عدالت سازماني بر تمایل به ترک شغل بیشتر از اثر مستقیم آن است.

التهانیه و همکاران ( ،)2019در پژوهشي با عنوان رابطة بین عدالت
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دستمزد در حداقل ميباشد .همچنین نتایج نشان داد یك رابطة معنادار و

مطالعه و ویژگيهای آن تدوین گردید .برای تایید پایایي ،ضریب آلفای

مثبت بین عدالت سازماني و رضایت شغلي وجود دارد .عواملي مانند

کرونباخ برای سواالت مربوط به هر متغیر ،محاسبه شد .در پیشآزمون90،

جنسیت ،تأهل و ارشدیت در ادراک عدالت سازماني تأثیری ندارند و در

نفر از جامعة آماری انتخاب و پرسشنامة ابتدایي توزیع و سپس ضریب آلفا

مقابل ،میزان ساعات کار در یك مدرسه بر ادراک سازماني تاثیرگذار است.

محاسبه شد .آلفای کرونباخ برای دو متغیر عدالت سازماني و رضایت شغلي

رضایت شغلي تحت تأثیر سن ،وضعیت تأهل و ارشدیت ميباشد اما متأثر

به ترتیب  0/846و  0/696به دست آمد .بنابراین سواالت پرسشنامهها از

از ساعت کار در یك مدرسه و عامل جنسیت نميباشد.

انسجام دروني مناسبي برخوردار ميباشند.

 -2روش تحقیق

 -3تجزیه و تحلیل دادهها

پژوهش حاضر توصیفي و از نوع تحقیقات همبستگي است ،و از آنجا

همانطور که گفته شد مسئله اصلي این پژوهش بررسي ارتباط بین

که از نتایج آن به طور عملي استفاده ميشود ،از نوع کاربردی ميباشد.

رضایت شغلي و ادراک عدالت سازماني از سوی کارکنان ترمینال بندری

جامعة آماری پژوهش حاضر 169 ،نفر یعني تمام کارکنان ترمینال بندری

پارس ميباشد ،که با توجه به انواع مختلف عدالت سازماني ،یك فرضیة

پارس ميباشد .از کل پاسخگویان به پرسشنامهها 4 ،نفر یعني  %2/5زن و

اصلي و سه فرضیة فرعي مطرح شد و مورد آزمون قرار گرفت.

 159نفر یعني  %96/5مرد؛  94نفر یعني  %20/9پاسخگویان مجرد و 129

فرضیة اصلي:

نفر یعني  %69/1متأهل ميباشند .همچنین از کل پاسخگویان%99/9 ،

عدالت سازماني رابطة مثبت و معناداری با رضایت شغلي کارکنان

دارای تحصیالت پایینتر از دیپلم %95 ،دارای دیپلم %11 ،دارای

ترمینال بندری پارس دارد.

تحصیالت فوق دیپلم %19/5 ،دارای مدرک کارشناسي و  %1/2دارای

فرضیههای فرعي:

مدرک کارشناسي ارشد بودند.

فرضیة اول :عدالت توزیعي رابطة مثبت و معناداری با رضایت شغلي

ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه عدالت سازماني نیهوف و مورمن
( )1999و پرسشنامه رضایت شغلي مینه سوتا ( )MSQميباشد .پرسشنامه
نیهوف و مورمن در سال  1999طراحي شد که شامل  18سوال بر اساس
مقیاس پنج گزینهای لیکرت ميباشد .این پرسشنامه از سه بخش عدالت
توزیعي ،عدالت رویهای و عدالت مراودهای تشکیل شده است .پرسشنامه

کارکنان ترمینال بندری پارس دارد.

فرضیة دوم :عدالت رویهای رابطة مثبت و معناداری با رضایت شغلي
کارکنان ترمینال بندری پارس دارد.

فرضیة سوم :عدالت مراودهای رابطة مثبت و معناداری با رضایت شغلي
کارکنان ترمینال بندری پارس دارد.

رضایت شغلي مینه سوتا اولین بار توسط برافیلد و روث در دانشگاه مینه

ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف نرمالبودن هر یك

سوتا و با  100سوال طراحي و ساخته شد .این پرسشنامه دارای  19گویه

از متغیرهای تحقیق بررسي شد که با توجه به جدول ( ،)1سطح معناداری

است که در یك مقیاس  5گزینهای لیکرت به صورت کامالً موافقم،

برای ارتباط هر یك از متغیرهای عدالت سازماني و مولفههای آن با

تاحدی موافقم ،نه موافق نه مخالف ،تا حدی مخالفم و کامالً مخالفم

رضایت شغلي بزرگتر از سطح معناداری قابلقبول یعني  0/05بهدست

نمرهگذاری شده است ،که کسب نمرة باالتر به معنای داشتن رضایت شغلي

آمد .در نتیجه نمرات کلیة متغیرها در این بررسي از توزیع نرمال پیروی
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بیشتر است .در این پرسشنامه رضایت شغلي در  6بعد نظام پرداخت ،نوع

ميکنند .بر این اساس آزمون پیرسون بهمنظور تبیین همبستگي و رابطة

صنعت حمل و نقل دریایی

شغل سازماني ،فرصتهای پیشرفت ،جوّ سازماني ،سبك رهبری و شرایط

بین عدالت سازماني و رضایت شغلي انتخاب شد.

فیزیکي مورد سنجش قرار ميگیرد.
در این پژوهش ،جهت تایید روایي از روش اعتبار محتوا استفاده
شد .به این صورت که پرسشنامه تهیهشده توسط چند نفر از اساتید و
متخصصان بررسي شد که در نتیجه مواردی جهت اصالح پیشنهاد و پس
از اعمـال اصالحـات مـورد نظـر پرسشنـامه نهایي متنـاسب با جامعة مورد

جدول ( :)1نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف متغیرها
آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف
متغیرها
سطح معناداری
مقدار z
حجم نمونه
0/295
0/966
169
عدالت توزیعی
0/195
1/069
169
عدالت رویهای
0/168
1/112
169
عدالت مراودهای
0/628
0/649
169
رضایت شغلی
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جدول ( :)2همبستگی پیرسون بین ابعاد عدالت و رضایت شغلی
سطح
ضریب
پیرسون
تعداد
معناداری
همبستگی
متغیر
0/906
0/081
169
عدالت توزیعی

عدالت رویهای
عدالت مراودهای
عدالت سازمانی

169
169
169

0/162
0/164
0/162

0/099
0/096
0/098

طبق جدول ( )2با توجه ضریب همبستگي پیرسون و سطح معناداری
 ،p=0/906بین عدالت توزیعي و رضایت شغلي برحسب سطح معناداری
 p<0/050هیچگونه رابطة معناداری مشاهده نميشود ،بنابراین ،فرضیة
فرعي اول رد شد.

است ،از اینرو ،در کل  %2/6از تغییرات متغیر رضایت شغلي توسط مدل
تبیین شده است.
جدول ( :)4عناصر متغیرهای درون معادله برای
پیشبینی متغیر وابسته (رضایت شغلی)
نام متغیر

B

عدالت مراودهای

0/966

Beta

استانداردشده
0/164

مقدار t

2/11

سطح
معناداری
0/096

a= 46/94, R2.Ad= 0/021 , Sig= 0/096, R= 0/164, R2= 0/026

با توجه به مقدار ضریب رگرسیون در جدول ( )4مشخص شد که متغیر
عدالت مراودهای با رضایت شغلي رابطة مستقیم و مثبت دارد .مقدار  tو

طبق جدول ( )2با توجه ضریب همبستگي پیرسون و سطح معناداری

سطح معناداری معادله چندمتغیره نشان داد که رابطة متغیر عدالت

 ،p=0/099بین عدالت رویهای و رضایت شغلي بر حسب سطح معناداری

مراودهای و متغیر رضایت شغلي در سطح  p>0/01با فاصلة اطمینان %99

 p>0/050رابطة معناداری در سطح بیش از  %95وجود دارد ،در نتیجه،

معنادار ميباشد.

فرضیة فرعي دوم تأیید شد .به این معنا که برقراری عدالت رویهای رابطة

بنابراین شکل نهایي معادله به صورت زیر در مي آید:

مثبت و معناداری با رضایت شغلي کارکنان ترمینال بندری پارس دارد.
طبق جدول ( )2با توجه به ضریب همبستگي پیرسون و سطح
معناداری  ،p=0/096بین عدالت مراودهای و رضایت شغلي برحسب سطح
معناداری  p>0/050رابطة معناداری در سطح بیش از  %95وجود دارد،
بنابراین ،فرضیة فرعي سوم تأیید شد .به این معنا که برقراری عدالت
مراودهای رابطة مثبت و معناداری با رضایت شغلي کارکنان ترمینال بندری
پارس دارد.
دستآخر ،طبق جدول ( )2با توجه به ضریب همبستگي پیرسون و
سطح معناداری  ،p=0/099بین عدالت سازماني و رضایت شغلي برحسب
سطح معناداری  p>0/050رابطة معناداری در سطح بیش از  %95وجود
دارد ،بنابراین ،فرضیة اصلي تأیید ميشود .به این معنا که برقراری عدالت
سازماني رابطة مثبت و معناداری با رضایت شغلي کارکنان ترمینال بندری
پارس دارد.

)Y= 47.34 + 0.36 (X1
جدول ( :)5رتبهبندی ابعاد عدالت سازمانی با آزمون فریدمن
ابعاد عدالت میانگین انحراف معیار رتبه میانگین رتبه نهایی
9
1/46
9/86
12/09
توزیعی
1
2/86
8/19
22/16
مراودهای
2
1/66
5/14
19/92
رویهای

n= 163
chi-square= 195.399
DF= 2
Sig= 0.000

جدول ( )5شامل آمارههای میانگین ،انحراف معیار و رتبة میانگین هر
یك از ابعاد عدالت سازماني بر اساس آزمون فریدمن ميباشد .با توجه به
مقدار آمارة کایاسکوئر ( )chi-squareبا درجة آزادی  2و همچنین سطح
معناداری کوچكتر از  ،0/05متغیرهای ذکرشده دارای رتبه یکسان
نميباشند .به عبارت دیگر ،متغیر عدالت مراودهای دارای باالترین میانگین
یعني در رتبة  1و متغیر عدالت توزیعي دارای کمترین میانگین یعني در رتبة
 9قرار دارد.
25
20
15
10

مقدار  R2برای متغیر عدالت مراودهای در مرحله اول  2/6ميباشد.

5

این مقدار نشان ميدهد که با وارد کردن متغیر به معادلة رگرسیون در هر

رویهای

مراودهای

توزیعي

یك از مراحل چند درصد از تغییرات متغیر وابسته تبیین شده است .با توجه

13.32

22.17

12.03

به اینکه معادلة رگرسیون به روش گام به گام تا یك مرحله پیش رفته

شکل ( :)1رتبهبندی ابعاد عدالت سازمانی

0
میانگین
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جدول ( :)3عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش گام به گام
برای پیشبینی متعغر وابسته رضایت شغلی
خطای
مقدار افزوده
مرحله نام متغیر
R2
R
معیار
شده به R2
عدالت
18/06
0/021
0/026 0/164
اول
مراودهای

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی در میان کارکنان ترمینال بندری پارس /فریبرز ذوالفقارینصرآبادی

 -4نتیجهگیری
برای بررسي قابلیت پیشبیني رضایت شغلي کارکنان توسط مؤلفههای
عدالت سازماني از رگرسیون خطي و روش گام به گام استفاده شد .به این
منظور ابتدا فرضیات رگرسیون بررسي شد .دادهها بهطور تقریبي دارای
توزیع نرمال بودند و میانگین آنها نزدیك صفر و انحراف استاندارد آنها
نزدیك به  1و واریانس دادهها ثابت بود .نتایج نشان داد بعد عدالت
مراودهای قابلیت پیشبیني رضایت شغلي کارکنان را دارا ميباشد و مطابق
ضریب تعیین حاصله ،بهطور کلي نزدیك به  %2/6تغییرات رضایت شغلي
از روی عدالت مراودهای سازماني قابل پیشبیني و تبیین است .اما خطای
آزمون برای دو مؤلفة عدالت رویهای و توزیعي بیشتر از  0/05بود ،در
نتیجه ،این دو مؤلفه از مدل حذف شدند .این یافتهها با نتایج پژوهش

همواره نسبت تالش به پاداش خود را با نسبت تالش به پاداش همکاران
خود در سازمان مقایسه ميکنند (اصل برابری) و ( )4میانگین امتیاز
دادهشده به عدالت سازماني از سوی کارکنان ،در حد متوسط بود .این
موضوع نشان ميدهد که سطح ادراک کارکنان از عدالت سازماني در حد
باال نميباشد و الزم است مدیریت مجموعه با اتخاذ روشهای علمي و
عملي نسبت به ارتقای آن تالش کنند
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Abstract

T

he purpose of this study was to investigate the relationship between organizational justice and job satisfaction

among the employees of Pars port terminal. The method of this study is a descriptive-correlational study, and the
statistical population of the research is all the employees of the Pars port terminal with 163 people. The data collection
tool was a standard organizational justice questionnaire (Nieuwf and Morman) and job satisfaction (Minnesota).
Validity and reliability of both questionnaires were verified and confirmed. In this research, content validity method
was used to assess the validity of the questionnaires. For reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha values for
organizational justice and job satisfaction were 846 and 0 796 respectively. In order to analyze the data, inferential
statistics including Pearson correlation coefficient and regression analysis and SPSS software were used. The results of
the research showed that there is a significant relationship between organizational justice and job satisfaction. In
addition, the results of multiple regression analysis showed that interpersonal justice predicts job satisfaction.

Keywords: Organizational Justice, Distributive Justice, Procedural Justice, Interference Justice, Job Satisfaction, Pars
Port Terminal.
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