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Abstract 
Introduction: Organizational justice can lead to employees' satisfaction and creativity of in their work 
place. The aim of this study is to determine organizational justice and its correlation with job satisfaction in 
Employees of Zahedan University of Medical Science. 
Methods: This research is a descriptive-correlational study. From 4849 of Zahadan University of Medical 
Sciences staff, 357 male and female based on the Morgan's Table are randomly selected through random 
stratified sampling. Data is collected by “Niehoff and Moorman Organizational Justice Questionnaire” and 
“Susan Job Satisfaction Questionnaire” and is analyzed with SPSS/19. 
Results: Results indicate a significant and positive correlation between organizational justice and job 
satisfaction (P < 0.03, r = 0.33). Moreover, interactional justice is the greatest predictor of job satisfaction. 
With regard to level of education, there is a significant difference between organizational justice and job 
satisfaction (P < 0.05). 
Conclusions: The job satisfaction status in Zahedan University of Medical Sciences is optimal. 
Furthermore, interactional justice is the greatest predictor of job satisfaction. It is recommended that 
managers in health sector apply justice in their organizations. 
Keywords: Zahedan, Organizational Justice, Interactional Justice, Procedural Justice, Distributive Justice, 
Job Satisfaction 
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 مقاله پژوهشی            نشریه مدیریت ارتقای سالمت

 کارکنان دانشگاه علوم یشغل تیآن با رضا یو همبستگ یعدالت سازمان یبررس

 زاهدان یپزشک
 

 ،*2رضا بالغت  دی، س1 یسرگز یصغر

 
وچستان، و بل ستانیدانشگاه س ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یآموزش یزیو برنامه ر تیریارشد، گروه مد یکارشناس یدانشجو 1

 رانیزاهدان، ا
 رانیو بلوچستان، زاهدان، ا ستانیدانشگاه س ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یآموزش یزیو برنامه ر تیریگروه مد ار،یاستاد 2
 ستانیشگاه سدان ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یآموزش یزیو برنامه ر تیریگروه مد ار،یرضا بالغت، استاد دیس: مسئول سندهینو *

 balaghat@edpsy.usb.ac.ir: لیمی. ارانیو بلوچستان، زاهدان، ا

 21/60/1931 :مقاله تاریخ پذیرش    11/11/1931 :مقاله تاریخ دریافت

 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام
 

 مقدمه

 که بوده، عدل آدمی آرمان ترینمهم و مسأله تریناساسی دیرباز از

 عدالت،. (1) است داده قرار عنایت و توجه مورد را آن اندیشمندان

 کی عنوان به را آن بشر آفرینش، از. دارد بشر عمر قدمت به ایسابقه

 قضاوت و قوانین مبنای و آورده روی آن به و شناخته باطنی گرایش

 بشر برای افراد حق شدن پایمال اندازه به چیز هیچ. (2) است داده قرار

 و هکین عدالتی، بی هانداز به چیز هیچ و نیست انگیز نفرت و زجرآور

 هک است الهی و دینی آرمانی عدالت. آوردنمی پدید هاقلب در دشمنی

 ودخ جان عدالت راه در بسیاری و یافته رسالت آن تحقق برای پیامبران

 روح عدالتی بی و ظلم همواره بشر زندگی آغاز از. (9) اندکرده فدا را

 مرد مؤمن، بزرگ، و کوچک از جوامع اقشار و افراد همه و آزرده را بشر

 عدالت اجرای خواهان نادان، و دانا وستمدیده، ستمکار حتی زن، و

 .(1) باشندمی و بوده متنفر آن نقض از و بوده انسانی صفت بعنوان

 در. دارند وجود ما جامعه در که هستند مؤسساتی مهم شکل هاسازمان

 .(1) اندگرفته فرا را زندگی جوانب همه هاسازمان امروزی، دنیای

Thibaut & Walker  نیک آبرو، عزت، را سازمان قیاخال بنیادهای 

 اقدامات در باید مدیران که معتقدند هاآن. دانندمی عدالت و خواهی

 نشود، دار خدشه فردی هیچ آبروی و عزت که کنند عمل نحوی به خود

 ایلحظه برای حتی و شود رفتار دوستانه انسان و خواهانه نیک همواره

 .(0) نشود فراموش افراد اعمال در انصاف و عدالت رعایت

 ساختار یک عنوان به سازمانی عدالت پیرامون توجه اخیر، هایدهه در

 یافته افزایش صنعتی، سازمانی، روانشناسی رد هاپژوهش حوزه و مهم

 انسازم درون افراد اخالقی و منصفانه رفتارهای به سازمانی عدالت. است

 چکیده

و  یعدالت سازمان نیی. هدف پژوهش حاضر، تعشودیم یکار تیکارکنان و خالق تیرضا شیسبب افزا یعدالت سازمان :مقدمه

 است. 1939-31زاهدان در سال  یکارکنان دانشگاه علوم پزشک یشغل تیآن با رضا یهمبستگ

 ینفر از کارکنان مرد و زن دانشگاه علوم پزشک 1113پژوهش  نیا یبود. جامعه آمار یهمبستگ-یفیپژوهش از نوع توص نیا :روش کار

انتخاب  یاطبقه یتصادف یریگ-روش نمونه قینفراز کارکنان مرد و زن از طر 913زاهدان بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 

 Niehoff and Moorman Organizational Justice) "و مورمن هوفین یپرسشنامه عدالت سازمان"شدند. با استفاده از 

Questionnaire سوسان یشغل تیپرسشنامه رضا"( و" (Susan Job Satisfaction Questionnaire .به کار گرفته شد )

 قرار گرفت. لیمورد تحل 13اس اس نسخه  یها با نرم افزار اس پداده

( و عدالت P ،99/6  =r < 69/6کارکنان وجود دارد ) یشغل تیو رضا یعدالت سازمان نیب یمثبت و معنادار یهمبستگ ها:افتهی

ر عدالت د یها تفاوت معنادارآن التیکارکنان داشته است. با توجه به سطح تحص یشغل تیرا از رضا ینیب شیپ نیشتریب یامراوده

 (.P < 61/6مشاهده شد ) یشغل تیو رضا یسازمان

 شیپ نیشتریب یا. بعالوه، عدالت مراودهباشدیزاهدان باالتر از حد متوسط م یدر دانشگاه علوم پزشک یشغل تیرضا :یریجه گینت

 تیریددر سازمان تحت م یعدالت سازمان یابینظام سالمت از ارز رانیمد شودیم شنهادیکارکنان داشته است. پ یشغل تیرا از رضا ینیب

 خود استفاده کنند.

 یشغل تیرضا ،یعیعدالت توز ،یاهیعدالت رو ،یاعدالت مراوده ،یزاهدان، عدالت سازمان واژگان کلیدی:
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 هب کارکنان که است چیزهایی از بعضی منصفانه رفتار. گردند برمی

 کردند، گذاری سرمایه سازمان در را شانانرژی و زمان که کسانی عنوان

 ریافتید برانصاف تمرکز برای رهبران نگرانی انتظارات این. دارند انتظار

 .(12-3) دهدمی افزایش را کارکنانشان بوسیله

 سازمانی عدالت پیچیده هاینظریه که کردند بیان همکاران و اقدسی

 شده انجام هاییپژوهش. (12) است نیاز کاری محیط در وساطت برای

 رفتارمدنی با سازمانی عدالت که دهدمی نشان آن نتایج که است،

 شنق و اهمیت مطالعات، این نتایج که دارد داری معنی ارتباط سازمانی

 انکارکن رفتارهای در مهم انگیزش ابزار یک عنوان به را سازمانی عدالت

 ازمانیس مدنی رفتار مختلف ابعاد به توجه اینکه به نظر با. کندمی بیان

 یزی،ر برنامه برای مفیدی پیامدهای ابعاد، آن دقیق شناسایی و کارکنان

 به توجه پس دارد، آنان باالی عملکرد و کارایی افزایش سازماندهی،

 .(19) است اهمیت دارای سازمانی عدالت

 با که است اهمیت دارای جهتآن از سازمانی عدالت کلی، طور به

 شغلی رضایت شهروندی، تعهدات، قبیل از سازمان بحرانی فرایندهای

 ار داری معنی همبستگی یک پیشین مطالعات. دارد رابطه عملکرد و

 .(11) کندمی ارائه سازمانی عدالت و گیری تصمیم رهبری، سبک بین

 رفتارهای و هانگرش روی تواندمی سازمانی عدالت ادراک چنین هم

 کردعمل به منجر منصفانه غیر رفتار ادراک. بگذارد تأثیر کاری محیط

 جویی انتقام رفتارهای و بیشتر شغل ترک پایین، اخالق پایین، شغلی

 از قوی حس یک سازمان افراد. شودمی سازمان جهت در بیشتری

 هنگام در را هاآن ادراک که دارند نیاز رهبران و دارند عدالت و انصاف

 که داشت توجه باید. (11, 11) دهند قرار مالحظه مورد تصمیم اتخاذ

 اهتمام زیرا دارد، جمعی کار روحیه بر مخربی اثرات عدالتی بی ادراک

 بی. دهدمی قرار الشعاع تحت را کارکنان انگیزش و انسانی نیروی

 موجب سازمان، های ستاده و دستاوردها منصفانه غیر توزیع و عدالتی

 و تالش روحیه تنزل شغلی، رضایت عدم کارکنان روحیه تضعیف

 ریانج پایداری و بقا رمز عدالت رعایت بنابراین،. شودمی آنان در فعالیت

 .(11) است کارکنان و سازمان پیشرفت و توسعه

 اتخاذ که تصمیماتی و کنند عمل عادالنه باید هاسازمان مدیران

 هب نقششان در مدیران. کند منعکس را منصفانه رفتارهای کنندمی

 هاتسیاس بر که هستند روبرو زیادی سازمانی تصمیمات با رهبر، عنوان

 است این مهم مسأله رابطه همین در گذارد؛می تأثیر روزانه هایرویه و

 انهمنصف را سازمانی موضوعات و هاسیاست این اندازه چه تا کارکنان که

 ایرفتاره حفظ و توسعه که داشت توجه باید نتیجه در. کنندمی درک

 برای کارکنان و سازمان در عدالت ادراک و احساس ایجاد و عادالنه

 و تالش هایانگیزه وفاداری، و تعهد کارکنان، مثبت هاینگرش افزایش

 .(10) است ضروری هاآن جمعی و فردی عملکرد

 شناختی روان هایدیدگاه آن در که است ایحوزه شغلی رضایت

 به یک هر تربیتی و سیاسی علوم اقتصادی، ناختی،ش جامعه اجتماعی،

 هزاران کشوری، هر در امروزه. (11, 13) اندگفته سخن آن در خود سهم

 طریق، این از و داشته اشتغال آن به افراد که دارد وجود حرفه و شغل

 و شناسان روان توجه مورد همواره آنچه. دهندمی ادامه خود زندگی به

 ترضای این آثار و افراد شغلی رضایت بوده اجتماعی علوم اندیشمندان

 .(26, 13) باشدمی کارشان بازدهی و هاآن روحیه در

 مهم جامعه سالمت اندرکاران دست شغلی رضایت اهمیت رابطه این در

 یب آن تبع به و عده این شغلی رضایت عدم چراکه نماید،می ضروری و

-21) رساند خواهد جدی آسیب جامعه بدنه به هافعالیت در انگیزگی

 و سازمانی عدالت تعیین حاضر مطالعه انجام از هدف لذا. (29

 اهدانز پزشکی علوم دانشگاه کارکنان شغلی رضایت با آن همبستگی

 .است بوده

 روش کار

 این آماری جامعه. است همبستگی-توصیفی نوع حاضراز پژوهش

 در زاهدان پزشکی علوم دانشگاه مرد و زن کارکنان کلیه را، پژوهش

 هک داد تشکیل بودند کار به مشغول دانشگاه این در که 39-31 سال

 دولج از استفاده با کارکنان برای نمونه تعداد. بود نفر 1113 هاآن تعداد

. شدند انتخاب نفر 913 ایطبقه تصادفی گیرینمونه صورت به مورگان

 کاردانی، دیپلم،) تحصیلی مدرک اساس بر هاطبقه روش این در

 سپس و مشخص( تخصصی دکترای و ارشد کارشناسی کارشناسی،

 .شدند تعیین تصادفی روش به هانمونه

 مورمن و نیهوف سازمانی عدالت پرسشنامه" از مطالعه این در

(Niehoff and Moorman Organizational Justice 

Questionnaire )سوسان شغلی رضایت پرسشنامه" و" (Susan 

Job Satisfaction Questionnaire)  ها داه آوری جمع برای 

 .(21) شد استفاده

 طراحی 1339 سال در "مورمن و نیهوف سازمانی عدالتپرسشنامه 

 بعد سه و باشدمی ایدرجه 1 لیکرت مقیاس و سؤال 11 دارای که شد

 این از. دهدمی قرار بررسی مورد را ایمراوده و ایرویه توزیعی، عدالت

( 16،3،1،3،0) سؤاالت توزیعی، عدالت( 1،1،9،2،1) سؤاالت میان

 عدالت( 11،13،10،11،11،19،12،11) سؤاالت و ایرویه عدالت

 است لیکرت اساس بر دهی نمره. کندمی بررسی را( ایمراوده) تعاملی

 کامالً و 1 = موافقم ،9 = ندارم نظری ،2 = مخالفم ،1 = مخالفم کامالً)

 روایی. باشدمی 36 نمره حداکثر و 11 نمره حداقل که( 1 = موافقم

 این پایایی(. 29) است گرفته قرار مدیریت اساتید تأیید مورد آن صوری

 یپزشک علوم دانشگاه هایبیمارستان کارکنان پژوهشِ در پرسشنامه

 (29) 31/6 کرونباخ آلفای روش به نفر 911 نمونه تعداد به تهران

 .(29) است شده گزارش

 بعدی تک و سؤال 19 دارای نیز "سوسان شغلی رضایت پرسشنامه"

. دهدمی قرار سنجش مورد را سازمان در افراد شغلی رضایت که است

 نظری ،2 = مخالفم ،1 = مخالفم کامالً) است لیکرت اساس بر دهینمره

 حداکثر و 19 نمره حداقل که( 1 = موافقم کامالً و 1 = موافقم ،9 = ندارم

 .باشدمی 16 نمره

 تاس گرفته قرار تأیید مورد مدیریت مدرسین توسط آن صوری روایی

 و قطعات تولید دولتی سازمان کارکنانِ پژوهشِ در آن عاملی تحلیل و

 کلی طور به نفر 16 نمونه تعداد به رضویبه خراسان دریایی هایسازه

 .(21) است مناسب برازش دارای

 تولید دولتی سازمان کارکنانِ پژوهشِ در در پرسشنامه این پایایی

 به نفر 16 نمونه تعداد به رضویبه خراسان دریایی هایسازه و قطعات

 .(21) است شده گزارش 39/6 کرونباخ آلفای روش

 و است صوری نوع از نیز حاضر پژوهش در مذکور هایپرسشنامه روایی

 آموزشی ریزیبرنامه و مدیریت گروه مدرسین از نفر 16 تأیید مورد

 قرار تانبلوچس و سیستان دانشگاه شناسیروان و تربیتی علوم دانشکده

 ضریب از هاپرسشنامه پایایی تعیین جهت حاضر مطالعه در. گرفت
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 جامعه افراد از نفر 96 میان توزیع با که شد استفاده کرونباخ آلفای

 و نیهوف سازمانی عدالت پرسشنامه" پایایی میزان حاضر، پژوهش

 دست به 13/6 "سوسان شغلی رضایت مهپرسشنا" و 32/6 "مورمن

 .آمد

 بررسی منظور به ها،آن استخراج و خام هایداده گردآوری از پس

 هوفنی سازمانی عدالت پرسشنامه" در کارکنان سازمانی عدالت وضعیت

 از "سوسان شغلی رضایت پرسشنامه" در شغلی رضایت و "مورمن و

 همچنین. شد استفاده( One sample t-test) اینمونه تک تی آزمون

 شغلی رضایت و سازمانی عدالت بین همبستگی بررسی منظور به

 عنیم سطح و شد استفاده پیرسون همبستگی ضریب آزمون از کارکنان

 استفاده با هاداده .است شده گرفته نظر در 61/6 مطالعه این در داری

 .گرفتند قرار تحلیل مورد 13 نسخه اس اس پی اس افزار نرم از

 هایافته

 نفر 913 تعداد زاهدان، پزشکی علوم دانشگاه کارکنان نفر 1113 کل از

 تعداد و( درصد 01/13) مرد هاآن از نفر 136 که شدند مطالعه وارد

 .بودند( درصد 93/12) زن نفر 113

 میانگین با سازمانی عدالت که دهدمی نشان نتایج همچنین

 عدالت توزیعی، عدالت شامل آن ابعاد چنین هم و( 06/11±16/13)

 ،63/13(12/9) هایمیانگین با ترتیب به ایمراوده عدالت و ایرویه

( T value= 16/12) متوسط حد از 13/22(11/0) و 10/13(13/9)

 61/6) باشندمی معنادار درصد 33 سطح در همگی که است بوده باالتر

 >P )بررسی مورد سازمان در آن ابعاد و عدالت مطلوبیت بیانگر که 

 باالتر( 1/12) متوسط حد از( 31/11) میانگین با شغلی رضایت. است

 که( P<  61/6) باشدمی معنادار درصد 33 سطح در که است بوده

 جدول) است بررسی مورد سازمان در آن شغلی رضایت مطلوبیت بیانگر

1.) 

 

 آن ابعاد و سازمانی عدالت وضعیت :1 جدول

 t P value متوسط حد معیار انحراف میانگین متغیر

 <6661/6 02/21 16/12 12/9 63/13 توزیعی عدالت

 <6661/6 12/21 16/12 13/9 10/13 ایرویه عدالت

 <6661/6 11/10 16/13 11/0 13/22 ایمراوده عدالت

 <6661/6 16/21 16/12 06/11 16/13 سازمانی عدالت

 <6661/6 31/11 90 16/3 31/11 شغلی رضایت

 و سازمانی عدالت بین شود،می مشاهده 2 جدول در که طورهمان

 درصد 33 سطح در معناداری همبستگی کارکنان شغلی رضایت

 متوسط حد در همبستگی این که( P ،33/0 =r<  61/6) شد مشاهده

 همبستگی نیز شغلی رضایت و توزیعی عدالت بین چنین هم. است

( P ،33/0  =r<  61/6) شد مشاهده درصد 33 سطح در معناداری

 33 سطح در معناداری همبستگی شغلی رضایت و ایرویه عدالت بین

 و ایمراوده عدالت بین( P ،32/0  =r<  61/6) شد مشاهده درصد

 شد مشاهده درصد 33 سطح در معناداری همبستگی نیز شغلی رضایت

(61/6  >P ،33/0  =r )افزایش با گفت توانمی آماری لحاظ به لذا 

 .یابدمی افزایش نیز کارکنان شغلی رضایت سازمانی، عدالت

 بیشترین ایمراوده عدالت اول گام در داد، نشان گام به گام رگرسیون

 تنهایی هب متغیر این. است داشته کارکنان شغلی رضایت از را بینی پیش

 در و کند بینی پیش را کارکنان شغلی رضایت تغییرات 16/6 توانسته

 وییپیشگ توانایی ایرویه عدالت سپس و توزیعی عدالت بعدی هایگام

 (.9 جدول) داشتند را شغلی رضایت

 

 کارکنان شغلی رضایت و سازمانی عدالت بین رابطه :2 جدول

 سازمانی عدالت ای مراوده عدالت ای رویه عدالت توزیعی عدالت شغلی رضایت

 99/6 91/6 21/6 29/6 همبستگی

P value 6661/6> 6661/6> 6661/6> 6661/6> 

 شغلی رضایت بر مؤثر عوامل رگرسیون مدل برازش نتیجه :3 جدول

 P value استاندارد B تغییر F شده تعدیل r R2 متغیر  گام

 <6661/6 92/6 10/16 16/6 91/6 ای مراوده عدالت 1

 61/6 9/6 09/11 11/6 29/6 توزیعی عدالت 2

 61/6 93/6 20/19 16/6 21/6 ای رویه عدالت 3

 نگربیا کارکنان سازمانی عدالت زمینه در شده بیان 1 جدول در که آنچه

 با کارکنان شده کسب نمره( 69/06) میانگین بیشترین که، است این

 با( 12/12) میانگین کمترین و ارشد کارشناسی تحصیالت سطح

 عدالت میانگین. است داده اختصاص خود به را دیپلم تحصیالت

. دارد داری معنی تفاوت کارکنان تحصیالت سطوح در سازمانی

( 23/11) میانگین بیشترین کارکنان شغلی رضایت زمینه در همچنین

 نگینمیا کمترین و دیپلم تحصیالت سطح با مدیران شده کسب نمره



 5931پاییز ، 5، شماره 6، دوره مدیریت ارتقای سالمت نشریه

 

1 

 

 ارکنانک تحصیالت سطوح در کارکنان شغلی رضایت میانگین همچنین. است داده اختصاص خود به را ارشد کارشناسی تحصیالت با( 22/16)

 .دارد داری معنی تفاوت

 

 هاآن تحصیالت سطح به توجه با کارکنان رضایت و سازمانی عدالت در تفاوت راهه یک واریانس تحلیل آزمون نتایج :4 جدول

 معناداری سطح F آزادی درجه استاندارد انحراف میانگین تعداد 

 66/6 23/1 912 ،9    تحصیالت سطح

    29/11 12/12 01 دیپلم

    63/3 92/13 161 کاردانی

    60/11 39/13 106 کارشناسی

    91/11 69/06 91 ارشد کارشناسی

 66/6 16/1 912 ،9    شغلی رضایت

    91/1 23/11 01 دیپلم

    01/1 91/16 161 کاردانی

    31/3 0316/12 106  کارشناسی

    31/3 22/16 91 ارشد کارشناسی

 

 

 بحث

 ایترض و سازمانی عدالت بین همبستگی بررسی به شده ارائه پژوهش

 جنتای از. است پرداخته زاهدان پزشکی علوم دانشگاه کارکنان شغلی

 عدالت از دانشگاه این کارکنان که آید برمی چنان حاصل مطالعه

 مشابه مطالعات با که داشته رضایت کاری فضای در موجود سازمانی

 مردانی و ،(21) کریمی و حسنی ،(29) همکاران و خواه وطن مانند

 زرندی پورسلطانی مطالعات با ولی است همسو (20) همکاران و حموله

 رضایت پایین سطح از که (21) همکاران و سیادت (23) نادری و

 مختلف جوامع به توانمی را موجود اختالف. است مخالف داشت حکایت

 دتعدا نیز و( کارمندان و ورزشکاران درمانی، کادر دبیران،) مطالعه مورد

 .داد نسبت اطالعات گردآوری ابزار حتی و نمونه

 لتعدا بین معناداری و مثبت همبستگی ها،یافته نتایج به توجه با

 ایمراوده عدالت و شد مشاهده کارکنان شغلی رضایت و سازمانی

 هایافته .است داشته کارکنان شغلی رضایت از را بینی پیش بیشترین

 شغلی رضایت و سازمانی عدالت بین: که کنندمی نشان خاطر نیز

 ولی ندارد وجود معناداری تفاوت مرد و زن جنسیت اساس بر کارکنان

 .اشتد معناداری تفاوت کارکنان تحصیالت سطح به توجه با ارتباط این

 و زرندی پورسلطانی ،Zu'bi A- (23) یافته با حاضر پژوهش نتایج

 همسو (91) همکاران و پور زینال (96) حجاری و قنبری ،(23) نادری

 افزایش با که بودند دریافته خود مطالعه مورد جوامع در آنان. باشدمی

 .رفت خواهد باالتر نیز شغلی رضایت سازمانی، عدالت سطح

 تواندیم سازمانی عدالت گفت هایافته نتایج به توجه با توانمی نتیجه در

 رغی رفتار ادراک. بگذارد تأثیر کاری محیط رفتارهای و هانگرش روی

 بیشتر شغل ترک پایین، اخالق پایین، شغلی عملکرد به منجر منصفانه

 افراد. شودمی سازمان جهت در بیشتری جویی انتقام رفتارهای و

 که دارند نیاز رهبران و دارند عدالت و انصاف از قوی حس یک سازمان

 باید. دهند قرار مالحظه مورد تصمیم اتخاذ هنگام در را آنان ادراک

 جمعی کار روحیه بر مخربی اثرات عدالتی بی ادراک که داشت توجه

 بی. است گذار اثر کارکنان انگیزش و انسانی نیروی اهتمام بر زیرا دارد،

 موجب سازمان، های ستاده و دستاوردها منصفانه غیر توزیع و عدالتی

 و تالش روحیه تنزل و شغلی رضایت عدم و کارکنان روحیه تضعیف

 رینتمهم از سازمانی عدالت اینکه به توجه با و شودمی آنان در فعالیت

 هب باشدمی سازمانی هر در کارکنان شغلی رضایت تاثیرگذار عوامل

 رد اثربخش کار و فعالیت انگیزه ایجاد منظور به هاسازمان خاطر همین

 یتمهید هایشیوه و مدیریتی تدابیر و اقدامات به دست خود کارکنان

 با سازمانی هر در مهم امر این به دستیابی که زیرا زنند،می زیادی

 رد موارد این به توجه. دارد ارتباط سازمان آن اهداف به نیل و پیشرفت

 .باشدمی مؤثر هاسازمان در کارکنان عملکرد فرایند و رفتار نحوه

 گیری نتیجه

 لومع دانشگاه در شغلی رضایت سطح که داد نشان حاضر مطالعه نتایج

 مطالعه این در همچنین. دارد قرار مطلوب سطح در زاهدان پزشکی

. شد داده نشان شغلی رضایت و سازمانی عدالت بین مثبت همبستگی

 ارزیابی برای پیشگویی قابل شاخص یک ایمراوده عدالت طرفی از

 هایمحدودیت تمامی حاضر پژوهش .است کارکنان شغلی رضایت

 اب کنندگان تکمیل است ممکن عبارتی به. داراست را ایپرسشنامه

 ؤاالتس به صحیح پاسخ یا و باشند نکرده پر را پرسشنامه کامل حوصله

 .باشند نداده

 علوم دانشگاه در شغلی رضایت وجود بر مبنی مطالعه نتیجه به توجه با

 فیتکی بهبود جهت ظرفیت این از که شودمی پیشنهاد زاهدان، پزشکی

 نتیجه به توجه با همچنین. جست بهره مراجعین رضایت و خدمات

 و سازمانی عدالت بین مثبت همبستگی یعنی حاضر، مطالعه دیگر

 غلیش رضایت ارتقای و دارینگه جهت شودمی پیشنهاد شغلی، رضایت

 در آن بسط هایراه و سازمانی عدالت به پیش از بیش آمده دست به

 اب مستقیم ارتباط راستا، همین در. گیرد صورت الزم اقدامات دانشگاه

 جهت غیررسمی زمان اختصاص پاسخ، و پرسش جلسات کارکنان،

 و مسائل بررسی جهت نمایندگان ارسال و گو، وگفت و پاسخگویی

 .شود واقع مفید و مؤثر تواندمی زمینه این در کارکنان مشکالت
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