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تر های عمیقهای تاالبی، ریسک نفوذ نفت به بخشرفت و آمد در زیستگاه
تأثیر بر روی گیاهان و جانوران حفار  و در نتیجه دهد میرا افزایش 

 گذارد.  می

گیرینتیجه-4
حدود  ،تحقیق حاضر نشان داد که در مجموع نتایج به دست آمده از

نسبت به  سواحل با حساسیت پایین ء% کرانة ساحلی موردمطالعه جز01
 در مطالعاتی  % از سواحل محدودة5ند، حدود وـش بندی می طبقه نشت نفت 

قرار با حساسیت باال  از سواحل در طبقة% 15و  حساسیت متوسطبا طبقة 
ه نشت بیشترین مناطق حساس بگیرند. به این ترتیب، مشخص شد  می

حرایی  خلیج جاسک و منطقة بندرگاه نفت برای پاکسازی در محدودة
رای تمرکز ابزار مبارزه با نشت نفت بند و به همین دلیل باید باش جاسک می
با توجه به اینکه پاکسازی این بنابراین، . شودبینی و فراهم  پیشاین مناطق 

 راحتی میسر ها بهو دسترسی به آن باشد میمناطق تا حدودی سخت 
اولویت جنس سواحل انجام توجه به مبارزه با آلودگی نفتی باید با باشد،  نمی
ترین زمان  تا در صورت بروز هر گونه نشت نفت، پاکسازی در کوتاه شود

ترین آسیب به منطقه ساحلی وارد کمین طریق ه اتا ب صورت پذیرد،ممکن 
سیسات فرآوری و با توجه به برنامة توسعة کشور در خصوص انتقال تأ د.شو

 جاسک(،خلیج  ز خلیج فارس به دریای عمان )منطقةصادرات مواد نفتی ا
وقوع در صورت های مناسب پاکسازی  استفاده از روشریزی برای  برنامه
با استفاده از داد این تحقیق نشان زیادی دارد. بسیار اهمیت نفت، نشت 

بندی سواحل از نقطه نظر سهولت پاکسازی نفت بر مبنای  کدهای رتبه
وز نشت نفت به های الزم را در صورت بر توان آمادگی های نووآ می شاخص

آورد که  بینی و به مرحله اجرا در واکنش اضطراری پیش منظور اجرای برنامة
های ساحلی از اهمیت خاصی  کوسیتماز نظر حفظ و پایداری سالمت ا

 باشد.  میبرخوردار 
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 مقدمه -1

به عوامل  کشورها توسعه و پیشرفت و ها سازمان در جهان امروز، بقای
 هر. یابند يم تغییر پیوسته نیزآن عوامل که خود  متعددی بستگي دارد

 ستون انساني نیروی .استبخشي  اثر و کارایي افزایش در صدد سازماني
 و اثربخش کارکنان به ها سازمان شود. محسوب مي سازمان نگهدارندة

 و کارایي ،کلي طور به. کنند محققرا  خود اهداف بتوانند تا دارند نیاز کارآمد
 .دارد بستگي آنها انساني نیروی  اثربخشي و کارایي به ها سازمان اثربخشي

 آن در عدالت درک ،یکي از عوامل بسیار مهم انگیزشي کارکنان سازمان
 بدون باشد. مي سازمان اثربخشي و کلیدی اساسي عاملسازمان است که 

 و ایجاد انگیزش تردید ها، بي سازمان درعدالت  درک برای زمینه ایجاد
. سخت دشوار خواهد بود مدیران رای، بسازمان افراد دنبال آن هدایت هب

 بروز برای زمینه کنند عدالتي بي احساسیك سازمان  کارکنان که هنگامي
 ترک به تمایل سازمان، به تعلق و تعهد کاهش کاری، کم مانند رفتارهایي

رفتار  مقابل، در. شود مي فراهم سازمان با مقابله مواردی در حتي و خدمت
 شغلي، رضایت استعدادها، پرورش موجب کارکنان با عادالنه صحیح و

نقشي در میان فرا رفتار بروز به کمك حتي و سازماني فرهنگ یارتقا
الزم و  اقدامات انجام جهت ریزی منظور برنامه ، بهبنابراین .شود مي کارکنان
وضعیت  شناخت سازمان، در عدالت ادراک در راستای ارتقای سطح مناسب

 ها نگرش بر آن ابعاد از یك هر تأثیرگذاری نحوه و در سازمان عدالت فعلي
 ، یك امر ضروری است. کارکنان رفتارهای و

بوده است و  مدیرانتوجه  مورد همواره کارکنان عملکرد و بازدهي
نسبت به  اند راضي بازدهي کارکناني که از شغل خودا مسلم خواهد بود.

 عملکرد بین رضایت شغلي و .باشد باالتر ميو  بیشتراند  يناراض که کساني
باید به بلکه بقا  نه تنها به ها سازمان ،امروزه. دارد وجودرابطة علّي  کارکنان

انساني  های ارزش کهاز آنجا . داشته باشندتوجه  بقای خود نیز کیفیت ادامة
 جزء باید شغلي حصول رضایت کهگفت توان  مي بسیار زیادی دارد اهمیت

 با مدیر یك منصفانة مراودات .تلقي شود سازمانهر اهداف واالی 
کنان کار شغلي رضایت گیری شکل مهم یکي از عوامل تواند مي زیردستان

و سنگ بنای  نقطة آغاز و ،يجتماعا يزندگ اریمع نیتر عدالت با ارزش. باشد
خود قرار  یدر جا زیهمه چ ،عدالت در اثراست. انساني  حیحرکت صحهر 

که یکي از دهد  يانجام م يدرست را به خود کار شخصي و هر ردیگ يم
هایي که  الویت از یکي ،. بنابراینباشد افراد مي تیرضاپیامدهای مثبت آن 

ای داشته  ویژهه آن توجه تحت مدیریت خود ب مدیر باید در مجموعة یك
 احساس به سازماني عدالتاست.  سازمان در عدالت حفظ و برقراری باشد،

 اشاره کاری روابط و رفتارها در برابری و انصاف میزان از کارکنان ادراک و
 رفتار کارکنان با ای شیوه چه به شود که روشن مي سازماني عدالت در. دارد
 نشان تحقیقات .است شده فتارر عادالنهبا آنها  کنند احساس تا شود
 باورها، است ممکن ها سازمان در افراد با برخورد دهد که نحوة مي

شغلي  رضایت. دهد قرار تاثیر تحت را کارکنان رفتار و ها نگرش احساسات،
 های ویژگي ارزیابي نتیجه در که باشد مي شغل دربارة مثبت احساس بیانگر

 احساس دارد، باالیي شغلي رضایت که فردی. شود مي ایجاد آن مختلف
 (.2001 رابینز،) دهد مي نشان خود شغل دربارة مثبتي

 بیان مسئله -1-1
که رضایتمندی کارکنان از شغل خود برای سازمان اهمیت  از آنجا

تواند از اهمیت  آن ميبر  ثیرگذارتأ عوامل شناخت و بررسي قطعاً دارد،
و عملکرد مثبت کارکنان  زیرا کارایي و اثریخشي .باالیي برخوردار باشد

از  آنها به سازمان و رضایت آنهایك سازمان ناشي از احساس تعلق خاطر 
 این است این پژوهشمسئله اصلي  ،. بنابراینباشد ميدر سازمان  خود شغل

و کارکنان ترمینال بندری پارس از سوی عدالت سازماني بین درک  که آیا
 ؟وجود دارد اط معنادارشغلي در میان آنها ارتب رضایت گیری شکل

 اهمیت و ضرورت پژوهش -1-2
( به 1دارای اهمیت است: ) منظر سه از پژوهشانجام پژوهش حاضر 

 از سازمان باید یك انتظارات جامعه، اخالقي و همچنین اصول لحاظ
 حفظ منظور به( 2کند، ) پیروی است، جامعه قبول مورد که عدالت معیارهای

 و عدالت سازمان کارکنان است الزم سازمان، وری بهره سطح ارتقای و
 تعلق ایجاد باعث موضوع این کنند، احساس و درک رادر سازمان  انصاف
 همکاری و تالش تمامکارکنان  شود موجب مي و شود مي کارکنان خاطر
 تصور مردم که زماني تجاری،منظر  از( 9و ) گیرند بکار سازمان در را خود
 است ممکن ،منصفانه نیست یك حوزة خاصدر  رفتار یك سازمان کنند

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

 تعاریف -1-3
بر اساس توزیع پاداش رعایت بیانگر عدالت توزیعي عدالت توزیعي: 

 که شود مي حاصل زمانيعدالت توزیعي  آدامز نظره ب باشد. تالش افراد مي
 ها خروجي به( ها تالش) ها ورودی های نسبت کنند احساس کارکنان

 باشد برابر شان همکارانی مربوط به ها نسبت همین با شان ی(ها پاداش)
 (.1996 ماتسون، و ایوانکویچ)

 فرایندی از شده درک عدالت به معنایای  عدالت رویه :ای رویه عدالت
 در .(2001 رابینز،) شود مي استفاده ها پاداش توزیع تعیین برای کهاست 
در  گیری تصمیم برای مورداستفاده های رویه از شده درک عدالت واقع،

 (.2006 ، ویزنفلد و براکنر) باشد مي سازمان
 عدالت که است روشي شاملای  عدالت مراده :ای مراوده عدالت

 .(1999 اسکاندورا،) شود مي منتقل زیردستان به سرپرستان توسط سازماني
 صداقت ادب، همچون) ارتباطات فرایند های جنبه با مرتبط عدالت نوع این

 ای مراوده عدالت از آنجا که. است عدالت گیرنده و فرستنده بین( احترام و
 های واکنش با مرتبط عدالت نوع این شود، مي تعیین رفتارمدیریت توسط

 سرپرست دیگر عبارت به یا مدیریت به نسبت رفتاری و احساسي شناختي،
 به کند مي تعاملي عدالتي بي احساس کارمندی که زماني این بنابر. باشد مي

 سازمان جای به سرپرست خود به منفي واکنش کارمند این زیاد احتمال
 مستقیم سرپرست از کارمند که شود مي بیني پیش ،رو ازاین. دهد مي نشان
 سرپرست به نسبت کارمند و باشد ناراضي کل در سازمان جای به خود

 وی منفي های نگرش همچنین. کند احساس خود درکمتری  تعهد سازمان
 منفي های نگرش این از اندکي قسمت و باشد مي سرپرست به نسبت عمدتا

 .(2001 اسپکتور، و چاراش) گردد برمي سازمان به

 پیشینة پژوهش -1-4
بین عدالت سازماني  زمینة بررسي رابطة تاکنون تحقیقات متعددی در

انجام شده است که در اکثر این و رضایت شغلي در داخل و خارج کشور 
 بررسي شده است. عدالت سازماني  مختلف های تحقیقات، مولفه

 نقش عنوان تحت تحقیقي ،(1999)نصرتي و همکاران  قنبرپور
بین  در شغل ترک به تمایل با سازماني عدالت ارتباط در شغلي رضایت
 اثرکه آنها نتیجه گرفتند  .اند داده انجام ورزشي های فدراسیون اسانکارشن
 ،شغل ترک به تمایل بر و معنادار شغلي، رضایت بر سازماني عدالت

 شغلي رضایت معنادار و منفي اثر از حاکي نتایج همچنین. است غیرمعنادار
 غیرمستقیم اثر که بود این تحقیق یافتة دیگر. بود شغل ترک به تمایل بر

 است. آن مستقیم اثر از بیشتر شغل ترک به تمایل بر سازماني عدالت

 سازماني شهروندی رفتارهای میانجي نقش با بررسي ،(1999قاسمي )
 های فروشگاه از یکيدر مورد  شغلي عملکرد و سازماني عدالت بر

 عدالت های سازه از قبولي قابل سطح، نتیجه گرفت تهران شهر ای زنجیره
. باشد ميشغلي  عملکرد و سازماني شهروندی رفتار ،(توزیعي عدالت جز به)

 به و سازماني شهروندی رفتار بر عدالت تأثیر) يعلّ های فرضیه همچنین
 .شد تأیید %95 اطمینان درسطح( عملکرد شغلي بر آن تبع

 ادراک رابطة بررسي عنوان تحت تحقیقي ،(1992) رجبي و منظری
 خدمات و پزشکي علوم دانشگاه کارکنان شغلي رضایت و سازماني عدالت

 سازماني عدالت مؤلفة داد نشان نتایج. ندداد انجام کرمان درماني بهداشتي
 ارتباط کارکنان شغلي رضایت با تعاملي و ای رویه توزیعي، عدالت شامل

 عدالت لفةمؤ دو تنها ها، لفهمؤ این بین از رگرسیون مدل در امامعنادار دارد 
 کادرا همچنین. بود شغلي رضایت بیني پیش به قادر تعاملي و توزیعي
 های درگروه مردان، و زنان بین در کارکنان شغلي رضایت و سازماني عدالت
 تفاوت مختلف تحصیالتي و استخدامي وضعیت خدمتي، سوابق سني،
 نداشت. داریمعنا

 اسالمي اخالق تأثیر و در تحقیقي نقش ،(1991همکاران ) و حسني
 کارکنان سازماني تعهد و شغلي رضایت بررا  سازماني فرهنگ و کار

 همبستگي تحلیل های . یافتهبررسي کردند اهواز چمران شهید دانشگاه
 و مثبت همبستگي متغیرها این میان داد نشان پژوهش متغیرهای میان

 در سازماني تعهد میانجي نقش تحقیق این در همچنین دارد، وجود معنادار
 فرهنگ بین رابطة در و شغلي رضایت و کار اسالمي اخالق بین رابطة

 .گرفت قرار تایید مورد شغلي رضایت و سازماني
 عدالت بین رابطة عنوان با پژوهشي در ،(2019) همکاران والتهانیه 

 و سازماني عدالت رابطة ادراک میزان بررسي به شغلي رضایت و سازماني
. ندپرداخت اردن کشور در بدني تربیت معلمان سوی از شغلي رضایت
 بدني تربیت ان منتخبمعلمنفر از  166 ،پژوهش این در کنندگان شرکت

 رضایت و سازماني عدالت پرسشنامه دواز  ها داده گردآوری برای .بودند
 خود کار از بدني تربیت معلمان اکثریت داد نشان نتایج. استفاده شد شغلي

به . است بوده مثبت سازماني عدالت خصوص در آنان ادراک و رنددا رضایت
 ابعاد تمامي بین معنادار و مثبت رابطة یك وجود دهندة نشان نتایج ،عالوه
 شد که مشخص همچنین. بود معلمان شغلي رضایت و سازماني عدالت
 از پس و دارد معلمان شغلي رضایت با را رابطه بیشترین ای مراوده عدالت

 قرار بعدی های رده در ترتیب به توزیعي عدالت و ای رویه عدالت آن
 .گرفتند

 ادراک رابطة تعیین هدف با پژوهشي در ،(2012) همکاران و دوندار
 جامعة آماری شاملهای حاصل از  داده شغلي، رضایت و سازماني عدالت

بررسي را  ترکیه کشور استانبول شهر ابتدایي مدرسه 55 معلمان از نفر 914
 حد در سازماني عدالت از معلمان ادراک نشان دادنتایج و تحلیل کردند. 

 سطح باالترین در ای مراوده عدالت میان این در که باشد مي خوبي نسبتاً
 حد در معلمان شغلي رضایت میزانشد  مشخص به عالوه،. گرفت قرار

 و حقوق بعد در و حداکثر در فردی بین ارتباطات بعد در که باشد مي متوسط
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 مقدمه -1

به عوامل  کشورها توسعه و پیشرفت و ها سازمان در جهان امروز، بقای
 هر. یابند يم تغییر پیوسته نیزآن عوامل که خود  متعددی بستگي دارد

 ستون انساني نیروی .استبخشي  اثر و کارایي افزایش در صدد سازماني
 و اثربخش کارکنان به ها سازمان شود. محسوب مي سازمان نگهدارندة

 و کارایي ،کلي طور به. کنند محققرا  خود اهداف بتوانند تا دارند نیاز کارآمد
 .دارد بستگي آنها انساني نیروی  اثربخشي و کارایي به ها سازمان اثربخشي

 آن در عدالت درک ،یکي از عوامل بسیار مهم انگیزشي کارکنان سازمان
 بدون باشد. مي سازمان اثربخشي و کلیدی اساسي عاملسازمان است که 

 و ایجاد انگیزش تردید ها، بي سازمان درعدالت  درک برای زمینه ایجاد
. سخت دشوار خواهد بود مدیران رای، بسازمان افراد دنبال آن هدایت هب

 بروز برای زمینه کنند عدالتي بي احساسیك سازمان  کارکنان که هنگامي
 ترک به تمایل سازمان، به تعلق و تعهد کاهش کاری، کم مانند رفتارهایي

رفتار  مقابل، در. شود مي فراهم سازمان با مقابله مواردی در حتي و خدمت
 شغلي، رضایت استعدادها، پرورش موجب کارکنان با عادالنه صحیح و

نقشي در میان فرا رفتار بروز به کمك حتي و سازماني فرهنگ یارتقا
الزم و  اقدامات انجام جهت ریزی منظور برنامه ، بهبنابراین .شود مي کارکنان
وضعیت  شناخت سازمان، در عدالت ادراک در راستای ارتقای سطح مناسب

 ها نگرش بر آن ابعاد از یك هر تأثیرگذاری نحوه و در سازمان عدالت فعلي
 ، یك امر ضروری است. کارکنان رفتارهای و

بوده است و  مدیرانتوجه  مورد همواره کارکنان عملکرد و بازدهي
نسبت به  اند راضي بازدهي کارکناني که از شغل خودا مسلم خواهد بود.

 عملکرد بین رضایت شغلي و .باشد باالتر ميو  بیشتراند  يناراض که کساني
باید به بلکه بقا  نه تنها به ها سازمان ،امروزه. دارد وجودرابطة علّي  کارکنان

انساني  های ارزش کهاز آنجا . داشته باشندتوجه  بقای خود نیز کیفیت ادامة
 جزء باید شغلي حصول رضایت کهگفت توان  مي بسیار زیادی دارد اهمیت

 با مدیر یك منصفانة مراودات .تلقي شود سازمانهر اهداف واالی 
کنان کار شغلي رضایت گیری شکل مهم یکي از عوامل تواند مي زیردستان

و سنگ بنای  نقطة آغاز و ،يجتماعا يزندگ اریمع نیتر عدالت با ارزش. باشد
خود قرار  یدر جا زیهمه چ ،عدالت در اثراست. انساني  حیحرکت صحهر 

که یکي از دهد  يانجام م يدرست را به خود کار شخصي و هر ردیگ يم
هایي که  الویت از یکي ،. بنابراینباشد افراد مي تیرضاپیامدهای مثبت آن 

ای داشته  ویژهه آن توجه تحت مدیریت خود ب مدیر باید در مجموعة یك
 احساس به سازماني عدالتاست.  سازمان در عدالت حفظ و برقراری باشد،

 اشاره کاری روابط و رفتارها در برابری و انصاف میزان از کارکنان ادراک و
 رفتار کارکنان با ای شیوه چه به شود که روشن مي سازماني عدالت در. دارد
 نشان تحقیقات .است شده فتارر عادالنهبا آنها  کنند احساس تا شود
 باورها، است ممکن ها سازمان در افراد با برخورد دهد که نحوة مي

شغلي  رضایت. دهد قرار تاثیر تحت را کارکنان رفتار و ها نگرش احساسات،
 های ویژگي ارزیابي نتیجه در که باشد مي شغل دربارة مثبت احساس بیانگر

 احساس دارد، باالیي شغلي رضایت که فردی. شود مي ایجاد آن مختلف
 (.2001 رابینز،) دهد مي نشان خود شغل دربارة مثبتي

 بیان مسئله -1-1
که رضایتمندی کارکنان از شغل خود برای سازمان اهمیت  از آنجا

تواند از اهمیت  آن ميبر  ثیرگذارتأ عوامل شناخت و بررسي قطعاً دارد،
و عملکرد مثبت کارکنان  زیرا کارایي و اثریخشي .باالیي برخوردار باشد

از  آنها به سازمان و رضایت آنهایك سازمان ناشي از احساس تعلق خاطر 
 این است این پژوهشمسئله اصلي  ،. بنابراینباشد ميدر سازمان  خود شغل

و کارکنان ترمینال بندری پارس از سوی عدالت سازماني بین درک  که آیا
 ؟وجود دارد اط معنادارشغلي در میان آنها ارتب رضایت گیری شکل

 اهمیت و ضرورت پژوهش -1-2
( به 1دارای اهمیت است: ) منظر سه از پژوهشانجام پژوهش حاضر 

 از سازمان باید یك انتظارات جامعه، اخالقي و همچنین اصول لحاظ
 حفظ منظور به( 2کند، ) پیروی است، جامعه قبول مورد که عدالت معیارهای

 و عدالت سازمان کارکنان است الزم سازمان، وری بهره سطح ارتقای و
 تعلق ایجاد باعث موضوع این کنند، احساس و درک رادر سازمان  انصاف
 همکاری و تالش تمامکارکنان  شود موجب مي و شود مي کارکنان خاطر
 تصور مردم که زماني تجاری،منظر  از( 9و ) گیرند بکار سازمان در را خود
 است ممکن ،منصفانه نیست یك حوزة خاصدر  رفتار یك سازمان کنند

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

 تعاریف -1-3
بر اساس توزیع پاداش رعایت بیانگر عدالت توزیعي عدالت توزیعي: 

 که شود مي حاصل زمانيعدالت توزیعي  آدامز نظره ب باشد. تالش افراد مي
 ها خروجي به( ها تالش) ها ورودی های نسبت کنند احساس کارکنان

 باشد برابر شان همکارانی مربوط به ها نسبت همین با شان ی(ها پاداش)
 (.1996 ماتسون، و ایوانکویچ)

 فرایندی از شده درک عدالت به معنایای  عدالت رویه :ای رویه عدالت
 در .(2001 رابینز،) شود مي استفاده ها پاداش توزیع تعیین برای کهاست 
در  گیری تصمیم برای مورداستفاده های رویه از شده درک عدالت واقع،

 (.2006 ، ویزنفلد و براکنر) باشد مي سازمان
 عدالت که است روشي شاملای  عدالت مراده :ای مراوده عدالت

 .(1999 اسکاندورا،) شود مي منتقل زیردستان به سرپرستان توسط سازماني
 صداقت ادب، همچون) ارتباطات فرایند های جنبه با مرتبط عدالت نوع این

 ای مراوده عدالت از آنجا که. است عدالت گیرنده و فرستنده بین( احترام و
 های واکنش با مرتبط عدالت نوع این شود، مي تعیین رفتارمدیریت توسط

 سرپرست دیگر عبارت به یا مدیریت به نسبت رفتاری و احساسي شناختي،
 به کند مي تعاملي عدالتي بي احساس کارمندی که زماني این بنابر. باشد مي

 سازمان جای به سرپرست خود به منفي واکنش کارمند این زیاد احتمال
 مستقیم سرپرست از کارمند که شود مي بیني پیش ،رو ازاین. دهد مي نشان
 سرپرست به نسبت کارمند و باشد ناراضي کل در سازمان جای به خود

 وی منفي های نگرش همچنین. کند احساس خود درکمتری  تعهد سازمان
 منفي های نگرش این از اندکي قسمت و باشد مي سرپرست به نسبت عمدتا

 .(2001 اسپکتور، و چاراش) گردد برمي سازمان به

 پیشینة پژوهش -1-4
بین عدالت سازماني  زمینة بررسي رابطة تاکنون تحقیقات متعددی در

انجام شده است که در اکثر این و رضایت شغلي در داخل و خارج کشور 
 بررسي شده است. عدالت سازماني  مختلف های تحقیقات، مولفه

 نقش عنوان تحت تحقیقي ،(1999)نصرتي و همکاران  قنبرپور
بین  در شغل ترک به تمایل با سازماني عدالت ارتباط در شغلي رضایت
 اثرکه آنها نتیجه گرفتند  .اند داده انجام ورزشي های فدراسیون اسانکارشن
 ،شغل ترک به تمایل بر و معنادار شغلي، رضایت بر سازماني عدالت

 شغلي رضایت معنادار و منفي اثر از حاکي نتایج همچنین. است غیرمعنادار
 غیرمستقیم اثر که بود این تحقیق یافتة دیگر. بود شغل ترک به تمایل بر

 است. آن مستقیم اثر از بیشتر شغل ترک به تمایل بر سازماني عدالت

 سازماني شهروندی رفتارهای میانجي نقش با بررسي ،(1999قاسمي )
 های فروشگاه از یکيدر مورد  شغلي عملکرد و سازماني عدالت بر

 عدالت های سازه از قبولي قابل سطح، نتیجه گرفت تهران شهر ای زنجیره
. باشد ميشغلي  عملکرد و سازماني شهروندی رفتار ،(توزیعي عدالت جز به)

 به و سازماني شهروندی رفتار بر عدالت تأثیر) يعلّ های فرضیه همچنین
 .شد تأیید %95 اطمینان درسطح( عملکرد شغلي بر آن تبع

 ادراک رابطة بررسي عنوان تحت تحقیقي ،(1992) رجبي و منظری
 خدمات و پزشکي علوم دانشگاه کارکنان شغلي رضایت و سازماني عدالت

 سازماني عدالت مؤلفة داد نشان نتایج. ندداد انجام کرمان درماني بهداشتي
 ارتباط کارکنان شغلي رضایت با تعاملي و ای رویه توزیعي، عدالت شامل

 عدالت لفةمؤ دو تنها ها، لفهمؤ این بین از رگرسیون مدل در امامعنادار دارد 
 کادرا همچنین. بود شغلي رضایت بیني پیش به قادر تعاملي و توزیعي
 های درگروه مردان، و زنان بین در کارکنان شغلي رضایت و سازماني عدالت
 تفاوت مختلف تحصیالتي و استخدامي وضعیت خدمتي، سوابق سني،
 نداشت. داریمعنا

 اسالمي اخالق تأثیر و در تحقیقي نقش ،(1991همکاران ) و حسني
 کارکنان سازماني تعهد و شغلي رضایت بررا  سازماني فرهنگ و کار

 همبستگي تحلیل های . یافتهبررسي کردند اهواز چمران شهید دانشگاه
 و مثبت همبستگي متغیرها این میان داد نشان پژوهش متغیرهای میان

 در سازماني تعهد میانجي نقش تحقیق این در همچنین دارد، وجود معنادار
 فرهنگ بین رابطة در و شغلي رضایت و کار اسالمي اخالق بین رابطة

 .گرفت قرار تایید مورد شغلي رضایت و سازماني
 عدالت بین رابطة عنوان با پژوهشي در ،(2019) همکاران والتهانیه 

 و سازماني عدالت رابطة ادراک میزان بررسي به شغلي رضایت و سازماني
. ندپرداخت اردن کشور در بدني تربیت معلمان سوی از شغلي رضایت
 بدني تربیت ان منتخبمعلمنفر از  166 ،پژوهش این در کنندگان شرکت

 رضایت و سازماني عدالت پرسشنامه دواز  ها داده گردآوری برای .بودند
 خود کار از بدني تربیت معلمان اکثریت داد نشان نتایج. استفاده شد شغلي

به . است بوده مثبت سازماني عدالت خصوص در آنان ادراک و رنددا رضایت
 ابعاد تمامي بین معنادار و مثبت رابطة یك وجود دهندة نشان نتایج ،عالوه
 شد که مشخص همچنین. بود معلمان شغلي رضایت و سازماني عدالت
 از پس و دارد معلمان شغلي رضایت با را رابطه بیشترین ای مراوده عدالت

 قرار بعدی های رده در ترتیب به توزیعي عدالت و ای رویه عدالت آن
 .گرفتند

 ادراک رابطة تعیین هدف با پژوهشي در ،(2012) همکاران و دوندار
 جامعة آماری شاملهای حاصل از  داده شغلي، رضایت و سازماني عدالت

بررسي را  ترکیه کشور استانبول شهر ابتدایي مدرسه 55 معلمان از نفر 914
 حد در سازماني عدالت از معلمان ادراک نشان دادنتایج و تحلیل کردند. 

 سطح باالترین در ای مراوده عدالت میان این در که باشد مي خوبي نسبتاً
 حد در معلمان شغلي رضایت میزانشد  مشخص به عالوه،. گرفت قرار

 و حقوق بعد در و حداکثر در فردی بین ارتباطات بعد در که باشد مي متوسط
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 و معنادار رابطة كی داد نشان نتایج همچنین. باشد مي حداقل در دستمزد
 مانند عواملي. دارد وجود شغلي رضایت و سازماني عدالت بین مثبت

 در و ندارند ثیریتأ سازماني عدالت ادراک در ارشدیت تأهل و جنسیت،
. است تاثیرگذار سازماني ادراک بر مدرسه یك در کار ساعات میزان ،مقابل

 ثرأمت اما باشد مي ارشدیت و هلتأ وضعیت سن، ثیرتأ تحت شغلي رضایت
 .باشد نمي جنسیت عامل و مدرسه یك در کار ساعت از

 روش تحقیق -2
 ، و از آنجااست همبستگي تحقیقات نوع از و توصیفي حاضر پژوهش

 باشد. شود، از نوع کاربردی مي نتایج آن به طور عملي استفاده ميکه از 
کارکنان ترمینال بندری نفر یعني تمام  169 ،حاضرآماری پژوهش  جامعة

 زن و %5/2 نفر یعني 4 ،ها پرسشنامهاز کل پاسخگویان به . باشد پارس مي
 129پاسخگویان مجرد و %  9/20نفر یعني  94مرد؛ % 5/96 نفر یعني 159
% 9/99 ،از کل پاسخگویانباشند. همچنین  % متأهل مي1/69یعني  نفر

دارای   %11دارای دیپلم،  %95از دیپلم، تر  دارای تحصیالت پایین
دارای % 2/1دارای مدرک کارشناسي و % 5/19تحصیالت فوق دیپلم، 

 ند. مدرک کارشناسي ارشد بود
پرسشنامه عدالت سازماني نیهوف و مورمن ، اطالعات آوری جمع ابزار

 پرسشنامه باشد. مي (MSQ) سوتا مینه شغلي رضایت پرسشنامهو  (1999)
سوال بر اساس  18که شامل  شدطراحي  1999در سال ن نیهوف و مورم

این پرسشنامه از سه بخش عدالت باشد.  ای لیکرت مي پنج گزینهمقیاس 
پرسشنامه  تشکیل شده است.ای  مراودهای و عدالت  عدالت رویه توزیعي،

اولین بار توسط برافیلد و روث در دانشگاه مینه  رضایت شغلي مینه سوتا
 گویه 19سوال طراحي و ساخته شد. این پرسشنامه دارای  100سوتا و با 

کامالً موافقم، به صورت ای لیکرت  گزینه 5است که در یك مقیاس 
تاحدی موافقم، نه موافق نه مخالف، تا حدی مخالفم و کامالً مخالفم 

داشتن رضایت شغلي  ایباالتر به معن ةب نمرکس شده است، کهگذاری  نمره
عد نظام پرداخت، نوع ب 6ر د يشغل تیپرسشنامه رضا نیا دربیشتر است. 
 طیو شرا یهبرر سبك ي،سازمان جوّ ،شرفتیپ یها ، فرصتيشغل سازمان

 .ردیگ يم رمورد سنجش قرا يکیزیف
استفاده جهت تایید روایي از روش اعتبار محتوا در این پژوهش،     

از اساتید و نفر شده توسط چند  . به این صورت که پرسشنامه تهیهشد
که در نتیجه مواردی جهت اصالح پیشنهاد و پس  شدمتخصصان بررسي 

 اسب با جامعة مورد ـامه نهایي متنـر پرسشنـورد نظـات مـال اصالحـاز اعم

 

ضریب آلفای  ،تایید پایایيبرای  های آن تدوین گردید. مطالعه و ویژگي
 90،آزمون ، محاسبه شد. در پیشکرونباخ برای سواالت مربوط به هر متغیر

سپس ضریب آلفا توزیع و ابتدایي  نفر از جامعة آماری انتخاب و پرسشنامة
. آلفای کرونباخ برای دو متغیر عدالت سازماني و رضایت شغلي شد محاسبه

ها از  واالت پرسشنامهت آمد. بنابراین سدسه ب 696/0و  846/0به ترتیب 
 باشند. انسجام دروني مناسبي برخوردار مي

 ها تجزیه و تحلیل داده -3
 بین بررسي ارتباط اصلي این پژوهش مسئله گفته شدکه طور  همان

 بندری ترمینال کارکنان از سوی سازماني عدالت کادرا ورضایت شغلي 
یك فرضیة با توجه به انواع مختلف عدالت سازماني،  باشد، که يم پارس

 مطرح شد و مورد آزمون قرار گرفت. اصلي و سه فرضیة فرعي 
  :اصلي فرضیة
 کارکنان شغلي رضایت با معناداری و مثبت رابطة سازماني عدالت

 .دارد پارس بندری ترمینال
 :فرعي های فرضیه

 شغلي رضایت با معناداری و مثبت رابطة توزیعي عدالتفرضیة اول: 
 .دارد پارس بندری ترمینال کارکنان

 شغلي رضایت با معناداری و مثبت رابطة ای رویه عدالتفرضیة دوم: 
 .دارد پارس بندری ترمینال کارکنان

 شغلي رضایت با معناداری و مثبت رابطة ای مراوده لتعدافرضیة سوم: 
 .دارد پارس بندری ترمینال کارکنان

 یك هر بودن نرمال اسمیرنوف کولموگروف ـ آزمون از استفاده باابتدا 
 معناداری سطح ،(1) جدول به توجه با که بررسي شد تحقیق متغیرهای از

 با آن های مولفه و سازماني عدالت متغیرهای از یك هرارتباط برای 
دست  به 05/0یعني  قبول قابل معناداری سطح از تر بزرگ شغلي رضایت

 پیروی نرمال توزیع از بررسي این در متغیرها کلیة نمرات نتیجه در آمد.
 رابطة و همبستگي تبیین منظور به پیرسون آزمون بر این اساس. کنند مي
 شد. انتخاب شغلي رضایت و سازماني عدالت بین

 اسمیرنوف متغیرها کولموگروف ـنتایج  آزمون (: 1جدول )

 اسمیرنوف آزمون کولموگروف ـ متغیرها
 سطح معناداری zمقدار  نمونهحجم 

 295/0 966/0 169 یعیعدالت توز
 195/0 069/1 169 یا هیعدالت رو

 168/0 112/1 169 یا عدالت مراوده
 628/0 649/0 169 رضایت شغلی

 
 

 یشغل تیعدالت و رضاهمبستگی پیرسون بین ابعاد (: 2جدول )
                                                                  پیرسون                
ضریب  تعداد متغیر

 همبستگی
سطح 

 معناداری
 906/0 081/0 169 عدالت توزیعی

 099/0 162/0 169 یا هیعدالت رو
 096/0 164/0 169 یا عدالت مراوده

 098/0 162/0 169 عدالت سازمانی

 معناداریسطح و  ضریب همبستگي پیرسون( با توجه 2طبق جدول )
906/0=p،  ح معناداری سط برحسبي شغل تیو رضا يعیعدالت توزبین
050/0<p فرضیة ،بنابراین ،شود ری مشاهده نميمعنادا رابطة گونه هیچ 

  شد.رد  فرعي اول
 و سطح معناداری ضریب همبستگي پیرسون( با توجه 2طبق جدول )

099/0=p،  معناداریح بر حسب سطي شغل تیو رضا یا هیعدالت روبین 
050/0>p وجود دارد، در نتیجه،  %95در سطح بیش از  یرابطة معنادار

 ةرابط یا هیعدالت رو یبرقرارین معنا که ه ا. بشدفرعي دوم تأیید  فرضیة
 پارس دارد. یبندر نالیکارکنان ترم يشغل تیرضا اب یمثبت و معنادار

( با توجه به ضریب همبستگي پیرسون و سطح 2طبق جدول )
ای و رضایت شغلي برحسب سطح  بین عدالت مراوده ، p=096/0 معناداری
وجود دارد،  %95معناداری در سطح بیش از  رابطة p<050/0 معناداری

عدالت  یبرقرارمعنا که  . به اینبنابراین، فرضیة فرعي سوم تأیید شد
 یبندر نالیکارکنان ترم يشغل تیرضا اب یمثبت و معنادار ةرابط یا مراوده

 پارس دارد.
و ضریب همبستگي پیرسون  ( با توجه به2طبق جدول )آخر،  دست

برحسب ي شغل تیو رضا يعدالت سازمانبین ، p=099/0 سطح معناداری
% وجود 95معناداری در سطح بیش از  رابطة p<050/0ح معناداری  سط

عدالت  یبرقرارین معنا که . به اشود دارد، بنابراین، فرضیة اصلي تأیید مي
 یبندر نالیکارکنان ترم يشغل تیرضا اب یمثبت و معنادار ةرابط يسازمان

 پارس دارد.
 غیره به روش گام به گام مت(: عناصر اصلی تحلیل چند3) جدول

 رضایت شغلیمتعغر وابسته بینی  برای پیش
خطای 
 معیار

 مقدار افزوده
 مرحله نام متغیر R2 R2 R شده به

عدالت  164/0 026/0 021/0 06/18
 اول یا مراوده

باشد.  مي 6/2 اول ی در مرحلها عدالت مراوده برای متغیر R2مقدار 
رگرسیون در هر  متغیر به معادلة ارد کردندهد که با و این مقدار نشان مي

شده است. با توجه از مراحل چند درصد از تغییرات متغیر وابسته تبیین  یك
رگرسیون به روش گام به گام تا یك مرحله پیش رفته  به اینکه معادلة

از تغییرات متغیر رضایت شغلي توسط مدل  %6/2رو، در کل است، از این
 است.تبیین شده 

 ر متغیرهای درون معادله برای عناص (:4) جدول
 ی متغیر وابسته )رضایت شغلی(نبی پیش

 سطح
 t Betaمقدار  داریمعنا

 نام متغیر B شدهاستاندارد

 یا عدالت مراوده 966/0 164/0 11/2 096/0

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

 که متغیر ( مشخص شد4جه به مقدار ضریب رگرسیون در جدول )با تو
و  tمقدار  مستقیم و مثبت دارد.ي رابطة شغل تیرضای با ا عدالت مراوده

عدالت  متغیر داد که رابطة نشانمتغیره سطح معناداری معادله چند
% 99 با فاصلة اطمینان p<01/0 ي در سطحشغل تیرضای و متغیر ا مراوده

 باشد. معنادار مي
 بنابراین شکل نهایي معادله به صورت زیر در مي آید:

Y= 47.34 + 0.36 (X1) 

 ی با آزمون فریدمنابعاد عدالت سازمان یبند رتبه(: 5) جدول
 ابعاد عدالت میانگین انحراف معیار میانگینرتبه  نهایی رتبه

 یعیتوز 09/12 86/9 46/1 9
 یا مراوده 16/22 19/8 86/2 1
 یا هیرو 92/19 14/5 66/1 2

n= 163 
chi-square= 195.399 

DF= 2 
Sig= 0.000 

میانگین هر  های میانگین، انحراف معیار و رتبة شامل آماره (5) جدول
باشد. با توجه به  سازماني بر اساس آزمون فریدمن ميیك از ابعاد عدالت 

مچنین سطح و ه 2آزادی  با درجة (chi-square) اسکوئر کای مقدار آمارة
شده دارای رتبه یکسان متغیرهای ذکر ،05/0تر از  معناداری کوچك

دارای باالترین میانگین ای  به عبارت دیگر، متغیر عدالت مراودهباشند.  نمي
 یعني در رتبةو متغیر عدالت توزیعي دارای کمترین میانگین  1 یعني در رتبة

 قرار دارد. 9

 
 بندی ابعاد عدالت سازمانی (: رتبه1شکل )
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 و معنادار رابطة كی داد نشان نتایج همچنین. باشد مي حداقل در دستمزد
 مانند عواملي. دارد وجود شغلي رضایت و سازماني عدالت بین مثبت

 در و ندارند ثیریتأ سازماني عدالت ادراک در ارشدیت تأهل و جنسیت،
. است تاثیرگذار سازماني ادراک بر مدرسه یك در کار ساعات میزان ،مقابل

 ثرأمت اما باشد مي ارشدیت و هلتأ وضعیت سن، ثیرتأ تحت شغلي رضایت
 .باشد نمي جنسیت عامل و مدرسه یك در کار ساعت از

 روش تحقیق -2
 ، و از آنجااست همبستگي تحقیقات نوع از و توصیفي حاضر پژوهش

 باشد. شود، از نوع کاربردی مي نتایج آن به طور عملي استفاده ميکه از 
کارکنان ترمینال بندری نفر یعني تمام  169 ،حاضرآماری پژوهش  جامعة

 زن و %5/2 نفر یعني 4 ،ها پرسشنامهاز کل پاسخگویان به . باشد پارس مي
 129پاسخگویان مجرد و %  9/20نفر یعني  94مرد؛ % 5/96 نفر یعني 159
% 9/99 ،از کل پاسخگویانباشند. همچنین  % متأهل مي1/69یعني  نفر

دارای   %11دارای دیپلم،  %95از دیپلم، تر  دارای تحصیالت پایین
دارای % 2/1دارای مدرک کارشناسي و % 5/19تحصیالت فوق دیپلم، 

 ند. مدرک کارشناسي ارشد بود
پرسشنامه عدالت سازماني نیهوف و مورمن ، اطالعات آوری جمع ابزار

 پرسشنامه باشد. مي (MSQ) سوتا مینه شغلي رضایت پرسشنامهو  (1999)
سوال بر اساس  18که شامل  شدطراحي  1999در سال ن نیهوف و مورم

این پرسشنامه از سه بخش عدالت باشد.  ای لیکرت مي پنج گزینهمقیاس 
پرسشنامه  تشکیل شده است.ای  مراودهای و عدالت  عدالت رویه توزیعي،

اولین بار توسط برافیلد و روث در دانشگاه مینه  رضایت شغلي مینه سوتا
 گویه 19سوال طراحي و ساخته شد. این پرسشنامه دارای  100سوتا و با 

کامالً موافقم، به صورت ای لیکرت  گزینه 5است که در یك مقیاس 
تاحدی موافقم، نه موافق نه مخالف، تا حدی مخالفم و کامالً مخالفم 

داشتن رضایت شغلي  ایباالتر به معن ةب نمرکس شده است، کهگذاری  نمره
عد نظام پرداخت، نوع ب 6ر د يشغل تیپرسشنامه رضا نیا دربیشتر است. 
 طیو شرا یهبرر سبك ي،سازمان جوّ ،شرفتیپ یها ، فرصتيشغل سازمان

 .ردیگ يم رمورد سنجش قرا يکیزیف
استفاده جهت تایید روایي از روش اعتبار محتوا در این پژوهش،     

از اساتید و نفر شده توسط چند  . به این صورت که پرسشنامه تهیهشد
که در نتیجه مواردی جهت اصالح پیشنهاد و پس  شدمتخصصان بررسي 

 اسب با جامعة مورد ـامه نهایي متنـر پرسشنـورد نظـات مـال اصالحـاز اعم

 

ضریب آلفای  ،تایید پایایيبرای  های آن تدوین گردید. مطالعه و ویژگي
 90،آزمون ، محاسبه شد. در پیشکرونباخ برای سواالت مربوط به هر متغیر

سپس ضریب آلفا توزیع و ابتدایي  نفر از جامعة آماری انتخاب و پرسشنامة
. آلفای کرونباخ برای دو متغیر عدالت سازماني و رضایت شغلي شد محاسبه

ها از  واالت پرسشنامهت آمد. بنابراین سدسه ب 696/0و  846/0به ترتیب 
 باشند. انسجام دروني مناسبي برخوردار مي

 ها تجزیه و تحلیل داده -3
 بین بررسي ارتباط اصلي این پژوهش مسئله گفته شدکه طور  همان

 بندری ترمینال کارکنان از سوی سازماني عدالت کادرا ورضایت شغلي 
یك فرضیة با توجه به انواع مختلف عدالت سازماني،  باشد، که يم پارس

 مطرح شد و مورد آزمون قرار گرفت. اصلي و سه فرضیة فرعي 
  :اصلي فرضیة
 کارکنان شغلي رضایت با معناداری و مثبت رابطة سازماني عدالت

 .دارد پارس بندری ترمینال
 :فرعي های فرضیه

 شغلي رضایت با معناداری و مثبت رابطة توزیعي عدالتفرضیة اول: 
 .دارد پارس بندری ترمینال کارکنان

 شغلي رضایت با معناداری و مثبت رابطة ای رویه عدالتفرضیة دوم: 
 .دارد پارس بندری ترمینال کارکنان

 شغلي رضایت با معناداری و مثبت رابطة ای مراوده لتعدافرضیة سوم: 
 .دارد پارس بندری ترمینال کارکنان

 یك هر بودن نرمال اسمیرنوف کولموگروف ـ آزمون از استفاده باابتدا 
 معناداری سطح ،(1) جدول به توجه با که بررسي شد تحقیق متغیرهای از

 با آن های مولفه و سازماني عدالت متغیرهای از یك هرارتباط برای 
دست  به 05/0یعني  قبول قابل معناداری سطح از تر بزرگ شغلي رضایت

 پیروی نرمال توزیع از بررسي این در متغیرها کلیة نمرات نتیجه در آمد.
 رابطة و همبستگي تبیین منظور به پیرسون آزمون بر این اساس. کنند مي
 شد. انتخاب شغلي رضایت و سازماني عدالت بین

 اسمیرنوف متغیرها کولموگروف ـنتایج  آزمون (: 1جدول )

 اسمیرنوف آزمون کولموگروف ـ متغیرها
 سطح معناداری zمقدار  نمونهحجم 

 295/0 966/0 169 یعیعدالت توز
 195/0 069/1 169 یا هیعدالت رو

 168/0 112/1 169 یا عدالت مراوده
 628/0 649/0 169 رضایت شغلی

 
 

 یشغل تیعدالت و رضاهمبستگی پیرسون بین ابعاد (: 2جدول )
                                                                  پیرسون                
ضریب  تعداد متغیر

 همبستگی
سطح 

 معناداری
 906/0 081/0 169 عدالت توزیعی

 099/0 162/0 169 یا هیعدالت رو
 096/0 164/0 169 یا عدالت مراوده

 098/0 162/0 169 عدالت سازمانی

 معناداریسطح و  ضریب همبستگي پیرسون( با توجه 2طبق جدول )
906/0=p،  ح معناداری سط برحسبي شغل تیو رضا يعیعدالت توزبین
050/0<p فرضیة ،بنابراین ،شود ری مشاهده نميمعنادا رابطة گونه هیچ 

  شد.رد  فرعي اول
 و سطح معناداری ضریب همبستگي پیرسون( با توجه 2طبق جدول )

099/0=p،  معناداریح بر حسب سطي شغل تیو رضا یا هیعدالت روبین 
050/0>p وجود دارد، در نتیجه،  %95در سطح بیش از  یرابطة معنادار

 ةرابط یا هیعدالت رو یبرقرارین معنا که ه ا. بشدفرعي دوم تأیید  فرضیة
 پارس دارد. یبندر نالیکارکنان ترم يشغل تیرضا اب یمثبت و معنادار

( با توجه به ضریب همبستگي پیرسون و سطح 2طبق جدول )
ای و رضایت شغلي برحسب سطح  بین عدالت مراوده ، p=096/0 معناداری
وجود دارد،  %95معناداری در سطح بیش از  رابطة p<050/0 معناداری

عدالت  یبرقرارمعنا که  . به اینبنابراین، فرضیة فرعي سوم تأیید شد
 یبندر نالیکارکنان ترم يشغل تیرضا اب یمثبت و معنادار ةرابط یا مراوده

 پارس دارد.
و ضریب همبستگي پیرسون  ( با توجه به2طبق جدول )آخر،  دست

برحسب ي شغل تیو رضا يعدالت سازمانبین ، p=099/0 سطح معناداری
% وجود 95معناداری در سطح بیش از  رابطة p<050/0ح معناداری  سط

عدالت  یبرقرارین معنا که . به اشود دارد، بنابراین، فرضیة اصلي تأیید مي
 یبندر نالیکارکنان ترم يشغل تیرضا اب یمثبت و معنادار ةرابط يسازمان

 پارس دارد.
 غیره به روش گام به گام مت(: عناصر اصلی تحلیل چند3) جدول

 رضایت شغلیمتعغر وابسته بینی  برای پیش
خطای 
 معیار

 مقدار افزوده
 مرحله نام متغیر R2 R2 R شده به

عدالت  164/0 026/0 021/0 06/18
 اول یا مراوده

باشد.  مي 6/2 اول ی در مرحلها عدالت مراوده برای متغیر R2مقدار 
رگرسیون در هر  متغیر به معادلة ارد کردندهد که با و این مقدار نشان مي

شده است. با توجه از مراحل چند درصد از تغییرات متغیر وابسته تبیین  یك
رگرسیون به روش گام به گام تا یك مرحله پیش رفته  به اینکه معادلة

از تغییرات متغیر رضایت شغلي توسط مدل  %6/2رو، در کل است، از این
 است.تبیین شده 

 ر متغیرهای درون معادله برای عناص (:4) جدول
 ی متغیر وابسته )رضایت شغلی(نبی پیش

 سطح
 t Betaمقدار  داریمعنا

 نام متغیر B شدهاستاندارد

 یا عدالت مراوده 966/0 164/0 11/2 096/0

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

 که متغیر ( مشخص شد4جه به مقدار ضریب رگرسیون در جدول )با تو
و  tمقدار  مستقیم و مثبت دارد.ي رابطة شغل تیرضای با ا عدالت مراوده

عدالت  متغیر داد که رابطة نشانمتغیره سطح معناداری معادله چند
% 99 با فاصلة اطمینان p<01/0 ي در سطحشغل تیرضای و متغیر ا مراوده

 باشد. معنادار مي
 بنابراین شکل نهایي معادله به صورت زیر در مي آید:

Y= 47.34 + 0.36 (X1) 

 ی با آزمون فریدمنابعاد عدالت سازمان یبند رتبه(: 5) جدول
 ابعاد عدالت میانگین انحراف معیار میانگینرتبه  نهایی رتبه

 یعیتوز 09/12 86/9 46/1 9
 یا مراوده 16/22 19/8 86/2 1
 یا هیرو 92/19 14/5 66/1 2

n= 163 
chi-square= 195.399 

DF= 2 
Sig= 0.000 

میانگین هر  های میانگین، انحراف معیار و رتبة شامل آماره (5) جدول
باشد. با توجه به  سازماني بر اساس آزمون فریدمن ميیك از ابعاد عدالت 

مچنین سطح و ه 2آزادی  با درجة (chi-square) اسکوئر کای مقدار آمارة
شده دارای رتبه یکسان متغیرهای ذکر ،05/0تر از  معناداری کوچك

دارای باالترین میانگین ای  به عبارت دیگر، متغیر عدالت مراودهباشند.  نمي
 یعني در رتبةو متغیر عدالت توزیعي دارای کمترین میانگین  1 یعني در رتبة

 قرار دارد. 9

 
 بندی ابعاد عدالت سازمانی (: رتبه1شکل )

 

0
5

10
15
20
25

 رویه ای مراوده ای توزیعي
12.03 میانگین 22.17 13.32



یی
دریا

ل 
و نق

ل 
حم

ت 
صنع

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

86

 گیری نتیجه -4

 های ي رضایت شغلي کارکنان توسط مؤلفهبین برای بررسي قابلیت پیش
ین به ا .شدروش گام به گام استفاده عدالت سازماني از رگرسیون خطي و 

ور تقریبي دارای ط ها به داده. بررسي شدمنظور ابتدا فرضیات رگرسیون 
و میانگین آنها نزدیك صفر و انحراف استاندارد آنها  توزیع نرمال بودند

عدالت  بعدنتایج نشان داد  .ها ثابت بود و واریانس داده 1 نزدیك به
شد و مطابق با ي رضایت شغلي کارکنان را دارا ميبین قابلیت پیش یا مراوده

تغییرات رضایت شغلي  %6/2طور کلي نزدیك به  ضریب تعیین حاصله، به
اما خطای . تبیین استبیني و  پیشای سازماني قابل  لت مراودهاز روی عدا

بود، در  05/0ای و توزیعي بیشتر از  آزمون برای دو مؤلفة عدالت رویه
با نتایج پژوهش  ها . این یافتهشدنداین دو مؤلفه از مدل حذف نتیجه، 

زاده و  (، ایران1989) پور و همکاران (، زینعلي1992) پورسلطاني و همکاران
بیني پیش قابلیتای عدالت سازماني ه مبني بر اینکه مولفه( 1988) اسدی

 همخواني دارد.را دارند، رضایت شغلي 
ی را بیشتر با نتایج و پیامدهای ا محققان عدالت رویهسو،  از یك
را بیشتر با نتایج د نسبت به سازمان و عدالت توزیعي نگرش افرا سازماني و

از سوی دیگر، عدالت فردی از جمله رضایت شغلي مرتبط مي دانند. 
مستقیم تعیین و مشخص  ز طریق بررسي رفتار مدیر و ناظرانای ا مراوده

در اجرای این عدالت به صورت مطلوب  انو ناظر انو چنانچه مدیر شود مي
، کارکنان نسبت به آنها و سازمان خود احساس رضایت کنندعمل 

 د. نماین مي

 :پیشنهادات
 رضایتمندی به تواند مي عدالت ادراک سطح ( از آنجا که ارتقای1)

 در و فردی عملکرد افزایش باعث خود که بیانجامد خود شغل از کارکنان
، پیشنهاد شد خواهد  سازمان توسعة و رشد، وری بهره افزایش نهایت

ای عمل کنند که سطح ادراک عدالت  شود مدیران سازمان به گونه مي
 از استفاده و کارکنان تکریمنسبت به  مدیران( 2سازماني افرایش یابد، )

 جهت مناسب راهکارهای از و باشند داشته ای ویژه نگاه آنها نظرات نقطه
 در (9کنند، ) استفاده مختلف سطوح کارکنان و مدیریت بین تعامل ایجاد

تأیید  شغلي رضایت و توزیعي عدالت بین معنادار رابطة وجود پژوهش این
 عدالت از دهندگان پاسخ ادراک پایین سطح ناشي شاید ، که این امرنشد

 توزیعي عدالتاز  درک سطح ارتقای جهت شود پیشنهاد مي. باشد توزیعي
( و انصاف اصل) شود برقرار ای عادالنه تناسب کارکنان پاداش و تالش بین

 کارکنان زیرا ،کنند دریافت یکساني پاداش مشابه شرایط دارای افراد تمامي

 همکاران پاداش به تالش نسبت با را خود پاداش به تالش نسبت همواره
امتیاز  میانگین( 4) و (برابری اصل)کنند  مي مقایسه سازمان در خود
 این. بود متوسط حد در کارکنان، سوی از سازماني عدالت به شده داده

 حد در سازماني عدالت از کارکنان ادراک سطح که دهد مي نشان موضوع
 و علمي های روش اتخاذ با مجموعه مدیریت است الزم و باشد نمي باال

 کنند  تالش آن ارتقای به نسبت عملي

 مراجع
 (. بررسي رابطة رفتار مدني و عدالت1988). اسدی، نازل سلیمان،، زاده ایران .1

سازماني با خشنودی شغلي کارکنان دانشگاه محقق اردبیلي، نشریة فراسوی 
 .  65 -49 ، ص10، شمارة 9مدیریت، سال 

 بین ارتباط(. 1990). حسین زارعیان،  ،فهیمه میرزائي، ،حسین ورسلطاني،پ .2
 علوم و بدني تربیت پژوهشکدة کارکنان در شغلي رضایت با عدالت از ادراک
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  .60 -59. ص ،1 شماره ،1 سال ورزشي، مدیریت
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 گیری نتیجه -4

 های ي رضایت شغلي کارکنان توسط مؤلفهبین برای بررسي قابلیت پیش
ین به ا .شدروش گام به گام استفاده عدالت سازماني از رگرسیون خطي و 

ور تقریبي دارای ط ها به داده. بررسي شدمنظور ابتدا فرضیات رگرسیون 
و میانگین آنها نزدیك صفر و انحراف استاندارد آنها  توزیع نرمال بودند

عدالت  بعدنتایج نشان داد  .ها ثابت بود و واریانس داده 1 نزدیك به
شد و مطابق با ي رضایت شغلي کارکنان را دارا ميبین قابلیت پیش یا مراوده

تغییرات رضایت شغلي  %6/2طور کلي نزدیك به  ضریب تعیین حاصله، به
اما خطای . تبیین استبیني و  پیشای سازماني قابل  لت مراودهاز روی عدا

بود، در  05/0ای و توزیعي بیشتر از  آزمون برای دو مؤلفة عدالت رویه
با نتایج پژوهش  ها . این یافتهشدنداین دو مؤلفه از مدل حذف نتیجه، 

زاده و  (، ایران1989) پور و همکاران (، زینعلي1992) پورسلطاني و همکاران
بیني پیش قابلیتای عدالت سازماني ه مبني بر اینکه مولفه( 1988) اسدی

 همخواني دارد.را دارند، رضایت شغلي 
ی را بیشتر با نتایج و پیامدهای ا محققان عدالت رویهسو،  از یك
را بیشتر با نتایج د نسبت به سازمان و عدالت توزیعي نگرش افرا سازماني و

از سوی دیگر، عدالت فردی از جمله رضایت شغلي مرتبط مي دانند. 
مستقیم تعیین و مشخص  ز طریق بررسي رفتار مدیر و ناظرانای ا مراوده

در اجرای این عدالت به صورت مطلوب  انو ناظر انو چنانچه مدیر شود مي
، کارکنان نسبت به آنها و سازمان خود احساس رضایت کنندعمل 

 د. نماین مي

 :پیشنهادات
 رضایتمندی به تواند مي عدالت ادراک سطح ( از آنجا که ارتقای1)

 در و فردی عملکرد افزایش باعث خود که بیانجامد خود شغل از کارکنان
، پیشنهاد شد خواهد  سازمان توسعة و رشد، وری بهره افزایش نهایت

ای عمل کنند که سطح ادراک عدالت  شود مدیران سازمان به گونه مي
 از استفاده و کارکنان تکریمنسبت به  مدیران( 2سازماني افرایش یابد، )

 جهت مناسب راهکارهای از و باشند داشته ای ویژه نگاه آنها نظرات نقطه
 در (9کنند، ) استفاده مختلف سطوح کارکنان و مدیریت بین تعامل ایجاد

تأیید  شغلي رضایت و توزیعي عدالت بین معنادار رابطة وجود پژوهش این
 عدالت از دهندگان پاسخ ادراک پایین سطح ناشي شاید ، که این امرنشد

 توزیعي عدالتاز  درک سطح ارتقای جهت شود پیشنهاد مي. باشد توزیعي
( و انصاف اصل) شود برقرار ای عادالنه تناسب کارکنان پاداش و تالش بین

 کارکنان زیرا ،کنند دریافت یکساني پاداش مشابه شرایط دارای افراد تمامي

 همکاران پاداش به تالش نسبت با را خود پاداش به تالش نسبت همواره
امتیاز  میانگین( 4) و (برابری اصل)کنند  مي مقایسه سازمان در خود
 این. بود متوسط حد در کارکنان، سوی از سازماني عدالت به شده داده

 حد در سازماني عدالت از کارکنان ادراک سطح که دهد مي نشان موضوع
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Abstract 
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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Abstract 
ervice life of a ship, is estimated that an average of 25 to 30 years later, another ship for governance and service 
delivery, not safe. 95% of these giant ships are built of steel and recycled as a result of their ingredients, seem to be 

quite economical. Considering the attractiveness of the industry for the development of domestic industries, increasing 
the efficiency of employment, the provision of basic supplies steel industry as well as old ships already sent for 
recycling to other countries and the exchange out of the country or the vessels with bottom tonnage at the shipyards 
build and repair for recycling trafficking and no attention to environmental issues is not, the researcher seeks to 
Feasibility study of establishment ship recycling industry at the Arvand Free Zone. Brainstorming as the main tools for 
data collection were used in this study, which includes a team of 15 senior managers of the respective organizations, 
sample size is formed. After four meetings with team members brainstorming and analysis data with AHP model in 
Expert Choice 11 inference that the most important factors in the establishment of ship recycling industry include: 
safety and environmental laws, employment, national income, access and hinterland, specialty staffing and flotation of 
drowned vessel which safety and environmental laws factor with degree of importance 0.496 between other factor 
denoted as the most important measure. 

Key words: recycling of ship, marine pollution, development of economic, Hong Kong and the Basel Convention, 
Arvand Free Zone. 
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