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Introduction 
Promoting job satisfaction and improving the social health of teachers 

is one of the most important goals that school principals should pursue 

because the realization of such a thing will change the attitude of 

employees towards the directors of educational organizations. 

Therefore, the purpose of this study was to investigate the role of 

perception of organizational justice on job satisfaction and social 

health of secondary school teachers. 

 

Method 
The descriptive and correlational research method was used. 

Dependent variables include job satisfaction and social health and the 

independent variable was organizational justice. The population of the 

present research was all full-time secondary school teachers who were 

working in Behbahan (N=360) during the session 2020-2021. The 

sample consisted of 130 teachers selected through stratified random 

sampling from the mentioned population. The instruments used in this 

study are organizational justice developed by Neihoff and Moorman 

(1993), job satisfaction made based on Minnesota Job Satisfaction 

Questionnaire, and social well-being questionnaire made by Keyes 

(1998). These instruments were tested and adapted in a pilot study 
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before they were used in the main study. The reliability of all the 

instruments has been documented separately for the sample. 

Results 
The results of the Pearson correlation showed that there was a positive 

and significant relationship between organizational justice and job 

satisfaction (r =0.38, p<0.01). Positive and significant correlations 

were observed between perceptions of organizational justice and 

social health (r=0.49, p<0.01). The regression results showed that the 

organizational justice components explained 15% of changes in job 

satisfaction and 25% of changes in social health. 

 

Conclusion 
The study showed that the perception of organizational justice of 

managers improves job satisfaction and social health. Components of 

perception of organizational justice can predict job satisfaction and 

social health, and finally, suggestions were made to improve job 

satisfaction and social health of teachers by improving the level of 

organizational justice. 
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 اجتماعی سالمت و شغلی رضایت بر سازمانی عدالت از ادراک نقش
 بهبهان شهر معلمان

 

 اهلل درفش حجت
 فر مجتبی جهانی

 مجتهدی سغالم عبا
 چکیده

پژوهش حاضر در پی بررسی نقش ادراک از عدالت سازمانی بر رضايت شغلی و سالمت اجتماعی 
 آن کليهآماری  معلمان مدارس متوسطه شهر بهبهان بود. روش تحقيق توصيفی و از نوع همبستگی و جامعه

(. به روش =N 961به تدريس بودند ) مشغول 19-11 یليدر سال تحصکه  شهر بهبهان معلمان دوره متوسطه
(. ابزار گردآوری =n 191ای حجم نمونه از ميان جامعه مورد نظر انتخاب شد )گيری تصادفی طبقهنمونه

ها نشان دادند و سالمت اجتماعی بودند. يافته های ادراک از عدالت سازمانی، رضايت شغلیشامل پرسشنامه
و بين ادراک از عدالت سازمانی و  (>r ،11/1p=991/1ن ادراک از عدالت سازمانی و رضايت شغلی )که بي

( وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد >r ،11/1p=011/1ار )دنیمعسالمت اجتماعی رابطه مثبت و 
از تغييرات  درصد 11درصد از تغييرات رضايت شغلی و  11حدود های ادراک از عدالت سازمانی  که مؤلفه

ای و سپس عدالت رويهتعاملی  سازمانی، عدالتهای عدالت مؤلفهدر بين  تبيين کردند. سالمت اجتماعی را
ها نشان دادند که سالمت مجموع يافتهدر . اندبستگی را با سالمت اجتماعی معلمان داشتهمبيشترين ه

های شود مديران سازمان پيشنهاد می شوند.می ثرأهای آن متمؤلفهو  عدالت سازمانیاز  اجتماعی معلمان
بخش و به دور از تبعيض و با ايجاد عدالت در توزيع نگاه به کارکنان و امکانات آموزشی با ايجاد فضايی آرام

 موجود در سازمان، موجبات رضايت شغلی و به تبع آن سالمت اجتماعی کارکنان را فراهم نمايند. 
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 مقدمه
]از  در قاموس تمدن بشریها ترين واژهو عالی نتريمقدساز زيباترين، يکی  عدالت

از  ای،سليم الفطره آن از ديدگاه هر انسان رعايتو  گرددمی های دور تا کنون[ محسوبگذشته

 –هر چند خود ستمکار باشد –د، به طوری که هيچ انسانیآيترين امور به شمار میضروری

(. عدالت چارچوبی است که از Motahari, 1978دهد )اين موضوع را مورد انکار قرار نمی

شود. فرض  طور کامل تفسير و ادراک می طريق آن، حس اعتماد و فقدان اعتماد کارکنان به

ر منصفانه برای افراد محور اصلی و های عدالت سازمانی اين است که رفتااصلی نظريه

عدالتی ادراک بی(. Dehghan, 2010های آنان به تصميمات سازمانی است ) کننده واکنش تعيين

تواند اثر مخربی بر روحيه کار جمعی داشته باشد، زيرا اهتمام نيروی انسانی و ها میدر سازمان

تأثيرگذار  ازمان يکی از عوامل مهم وعدالت در سدهد. میانگيزش کارکنان را تحت تأثير قرار 

ها نسبت به رفتار عادالنه حاصل ها بوده و به صورت ادراک افراد يا گروهدر کارآمدی سازمان

(. برای Sayedjavadin, 2009) شده است از سوی سازمان و پاسخ آنها به چنين ادراکی تعريف

نظران طراحی گرديد؛ به عنوان هايی توسط صاحبادراک از عدالت سازمانی ابعاد يا مؤلفه

وع جديدی از مطالعات تجربی پيرامون عدالت سازمانی آغاز شد ن 1111ه در اوايل دهنمونه 

تعاملی  و عدالتای رويهعدالت  آن شناخت سه نوع عدالت يعنی عدالت توزيعی، که ماحصل

 (.Manzari & Rajab, 2013) ها بودسازمان در

-هایدالت توزيعی بيانگر ادراک کارکنان نسبت به دريافتیع Cropanzano (2007)به زعم 

از سوی سازمان منصفانه بوده است يا خير  یشان از سازمان است و اينکه آيا اين پرداخت

ای بيانگر اين مطلب است که آيا عدالت رويه ؟های خود(ها و ستادهميان داده ی هقايس)م

و در  ای مناسبی بهره جسته است يا خير؟ها از ابزارهسازمان برای تخصيص اين پرداخت

 تناسب رفتاری که يک فرد از يک شخص معتبر و صاحب نهايت عدالت تعاملی به معنای

 بزرگی، با کارمند يک کردن رفتار فردی به معنای بين عدالت و شامل داردقدرت دريافت می

باشد رکنان میکا با مربوط اطالعات تسهيم اطالعاتی يعنی احترام و عدالت و تواضع،

(Aghajani et al., 2016 .)ای در مطالعات توزيعی و عدالت رويه استفاده از دو فاکتور عدالت

اين . معرفی کردند سازمانی کافی نيست و نوع سومی از عدالت را به نام عدالت تعاملیعدالت 

مند احساس کار شود، بلکه حالتی است که يکها نمینوع عدالت، شامل عدالت نتايج يا رويه
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با او  گيری سازمان، عادالنهکند در طول تعامل با سرپرستان يا ديگران در فرايند تصميممی

. به عبارت ديگر، عدالت تعاملی با اين مسئله مربوط است که چگونه با افراد در شودرفتار می

 (.Mcnabb, 2009طول اين فرايند ها رفتار شود )

أثر از عدالت سازمانی باشد، رضايت شغلی است تواند مت يکی از متغيرهايی که می

(Gholampour & Pourshafei, 2018; Samadi & Samadi, 2016; Babazadeh, Jamshidian, 

& Moradi, 2014 .)جمله  پرداختن به رضايت شغلی از ابعاد گوناگونی حائز اهميت است از

 محيط و دهند می استعفا کنند، می تغيب بقيه از بيشتر شغل از ناراضی افراد کهعد سازمانی از بُ

 بيشتری روانی بهداشت و جسمی سالمت از راضی کارکنان مقابل در. کنند می ترک را کار

 افزايش کارشان به تعهد شان، شغلی رضايت افزايش با و کنند می عمر بيشتر و برخوردارند

 شغلی خشنودکننده های تجربه ؛عد اجتماعی نيز رضايت شغلی بسيار مهم استاز بُ يابد. می

واقع، رضايت شغلی  نفس و خشنودی از زندگی را در فرد افزايش دهند. در توانند اعتمادبه می

بر کل جامعه اثرگذار است و کارکنانی که از شغل خود رضايت دارند، در جهت رضايت 

انی تری به زندگی دارند و ازنظر رو نگرش مثبت ،دارند قدم برمی (کنندگان )مشتريان مراجعه

رضايت شغلی از (. Alimardani & Zabihi, 2020د )گذار تری را به نمايش می جامعه سالم

يکی از عوامل بسيار مهم در افزايش  و استباور به عدالت سازمانی ارکان ضروری و ارزشمند 

بسترسازی در ، سببن به هميباشد. ی و ايجاد نگرش مثبت در فرد نسبت به کارش میيکارآ

مطالعه رسمی رضايت شغلی با . استان ترين وظايف مدير، از مهمسازمانی ايجاد عدالت

به صورت رضايت شغلی  1191شروع شد و از دهه  1191در اوايل دهه  1ورنثمطالعات ها

گسترده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در اصل رضايت شغلی به اين دليل اهميت پيدا 

که کارگر  دنظران و مديران را قانع کردننسانی، صاحبکرد که طرفداران اوليه رويکرد روابط ا

(. رضايت شغلی Bakhshalizadeh & Suleimani, 2018) خوشحال، کارگری سودآور است

نتيجه ادراک کارکنان است که محتوا و زمينه شغل آن چيزی را که برای کارمند ارزشمند است 

ساسی مثبت يا مطبوع است که کند. به عبارت ديگر، رضايت شغلی يک حالت احفراهم می

های آموزشی و از (. در سازمانRajabpour, 2018پيامد ارزيابی شغلی يا تجربه فرد است )

                                                           
1-  Hawthorne studies   
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جمله مدارس رضايت شغلی زمانی پديد می آيد که توزيع عادالنه برخوردها، امکانات و نتايج 

در  یمل اصلاز عوا يکیمعلمان  یشغل يترضااز طرف مديران برای کارکنان محرز باشد. 

يق که از طر شود میدر نظر گرفته  یاصل يرمتغ يک عنوان  به طور کلی بهمدرسه است و  يايیپو

 شود میاستدالل همچنين  (.Gehlawat & Gupta, 2013) شود می يابیمدرسه ارز یاثربخش آن،

 وری و افزايش توان تخصصی به جلبها برای به حداکثر رساندن سطح بهرهامروزه سازمان

وری را با بهبود بخشيدن به کيفيت اند و بهرهرضايت و دلبستگی منابع انسانی خود روی آورده

ترين متغير در ، مهم]معلمان[اند. در اين ميان رضايتمندی شغلی زندگی کاری مربوط ساخته

 .شودحيطه رفتار سازمانی محسوب می

وی در زمينه کارش شکوفا  مند باشد، خالقيت و استعداد اگر معلمی به شغل خود عالقه

تواند سالمت اجتماعی فرد را  و می شود خواهد شد و هرگز دچار خستگی و افسردگی نمی

شود  اش راضی نباشد هم خودش دچار افسردگی می عکس اگر معلمی از حرفه به تضمين کند.

مت و سال نتيجه خواهد بود و از اين رهگذر جامعه نيز دچار آسيب خواهد شد و هم کارش بی

 (.Mirdrikvandi, 2000) اجتماعی به خطر خواهد افتاد

تواند از عدالت سازمانی تأثير بپذيرد، سالمت اجتماعی  يکی ديگر از متغيرهايی که می

سالمت اجتماعی (. Faraji Armaki, Rozeh Kafal & Mohammadzadeh, 2015است )

عاد جسمی و روانی سالمت در کنار ابنزديک به چهار دهه است که مفهومی است که حدود 

شناسی ناهنجاری و و از نظر تجربی، ريشه در ادبيات جامعه مورد توجه قرار گرفته است

مبحث سالمت اجتماعی در سطح کالن با نظارت بر رفتار انسانی و بيگانگی اجتماعی دارد. 

 & Keyes) شودهای سالمت در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی مطرح میگيری آيتماندازه

Shapiro, 2004سالمت اجتماعی ارزيابی و شناخت فرد از چگونگی  ،(. به عبارت ديگر

عملکرد خود در اجتماع و کيفيت روابط او با افراد ديگر است )گزارش مطالعاتی و حمايت 

(. در اين Kaikhavan et al., 2021؛ به نقل از 1116طلبی گروه علمی سالمت اجتماعی، 

دار مثبت و منفی فرد در ارتباط با ديگران ی را ارزيابی رفتارهای معنیديدگاه سالمت اجتماع

داند که منجر به کارايی های سالمت هر جامعه میترين شاخصداند و آن را يکی از اساسیمی

پنج (. در يک تحليل عاملی گسترده يک مدل Helman et al., 2020شود )فرد در جامعه می
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ارائه شد که عبارتند از:  Keyes (1988)جتماعی توسط بُعدی قابل سنجش از سالمت ا

و شکوفايی  مشارکت اجتماعی ،انسجام اجتماعی، پذيرش اجتماعی ،همبستگی اجتماعی

اجتماعی. طبق اين ابعاد، فرد سالم از نظر اجتماعی زمانی عملکرد خوبی دارد که اجتماع را به 

ی بالقوه برای رشد و شکوفايی بداند؛ صورت يک مجموعه معنادار، قابل فهم و دارای نيروها

های اجتماعی است و خود را در اجتماع و پيشرفت آن شريک احساس کند که متعلق به گروه

 (.Yazdanpanah, 2015کند )

در زمينه مفهوم عدالت سازمانی و نقش آن بر رضايت شغلی، تحقيقات متعددی انجام 

نقش رضايت شغلی »تحت عنوان  تحقيقی در Ghanbarpour and Pourshafei (2018) گرفت.

به  «های ورزشیدر ارتباط عدالت سازمانی با تمايل به ترک شغل در بين کارشناسان فدراسيون

و بر تمايل به ترک شغل،  دارمعنیکه اثر عدالت سازمانی بر رضايت شغلی،  اين نتيجه رسيدند

بررسی رابطه بين »خود با عنوان در تحقيق  Iranzadeh and Asadi (2015) ادار است.عنیغيرم

نتيجه گرفتند که بين عدالت سازمانی و رضايت « ادراک از عدالت سازمانی و رضايت شغلی

بينی ای در پيشدار و مثبتی وجود دارد. البته سهم مقياس عدالت رويهشغلی رابطه معنی

 Golparvar et al. (2013)های عدالت سازمانی بود. مقياسرضايت شغلی بيشتر از ساير خرده

-در تحقيق خود نشان دادند که بين رضايت شغلی و هر سه بُعد عدالت سازمانی رابطه معنی

از ادراک ه بررسی رابط»عنوان  با Manzari and Rajabi (2013)داری وجود دارد. نتايج تحقيق 

نی دالت سازمانی و رضايت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماع

ای و تعاملی با رضايت عدالت سازمانی شامل عدالت توزيعی، رويه همؤلف ندنشان داد «کرمان

 هها، تنها دو مؤلفاما در مدل رگرسيون از بين اين مؤلفه ،دارد دارمعنیشغلی کارکنان ارتباط 

 بينی رضايت شغلی بود.عدالت توزيعی و تعاملی قادر به پيش

بر سالمت اجتماعی معلمان پژوهش اندکی انجام گرفته  در زمينه نقش عدالت سازمانی

درباره سالمت اجتماعی  Faraji Armaki et al. (2014)های پژوهشی است؛ از جمله يافته

شده و ابعاد سه گانه آن با ميزان سالمت معلمان نشان داد که بين عدالت سازمانی ادراک

دهد عدالت تعاملی و پس از آن ان میاجتماعی معلمان رابطه مستقيم وجود دارد. نتايج نش

ای بهترين موقعيت را هم از لحاظ امتياز مکتسبه و هم از لحاظ همبستگی با عدالت مراوده
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سالمت اجتماعی معلمان دارند. همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که عدالت تعاملی 

مت اجتماعی معلمان را تواند سالشده است که میترين مؤلفه از عدالت سازمانی ادراکمهم

  بينی کند.پيش

تواند باعث بررسی موانع موجود بر سر راه رضايت شغلی و سالمت  انجام اين پژوهش می

 شهرستان بهبهان و تربيت مياندرکاران تعل و دست های رفع آن گردد و مديران اجتماعی و راه

بهبود در جهت  مقتضی را الزم و ماتيپژوهش تصم نيخواهند توانست با استفاده از نتايج ا

تواند به های اين پژوهش میيافته .رضايت شغلی و سالمت اجتماعی معلمان انجام دهند

ها و نواحی استان خوزستان در جهت شناسايی عوامل مديران آموزش و پرورش شهرستان

 تأثيرگذار بر رضايت شغلی و سالمت اجتماعی معلمان کمک شايانی نمايد. 

 

  روش

 گیریاری، نمونه و روش نمونهجامعه آم
پژوهش عبارت تگی بود. جامعه آماری وش پژوهش حاضر توصيفی و از نوع همبسر

که معادل  13-19معلمان شاغل در مقطع متوسطه شهر بهبهان در سال تحصيلی تمامی بودند از 

ی جسکر دولبر اساس ج رنف 191داد ، تعایگيری تصادفی طبقه. به روش نمونهدبودن نفر 961

 .اب شدندانتخبه عنوان حجم نمونه و مورگان 
 

 ابزارهای پژوهش
(، Minnesota, 1992) پرسشنامه رضايت شغلیسه استفاده از  ابزار گردآوری اطالعات با

وری ( گردآKeyes, 1998( و سالمت اجتماعی )Niehoff & Morman, 1993) ازمانیعدالت س

عدالت  آن مربوط به گويه 6است که  يهگو 11 نامه عدالت سازمانی دارایپرسشند. شد

 Rahim, et al. (2000). سنجدعدالت تعاملی را می گويه 1ای و عدالت رويه گويه 6وزيعی، ت

 96/1برای عدالت توزيعی،  16/1پايايی اين پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

آن را با انجام تحليل عاملی تأييدی برای عدالت تعاملی و روايی  10/1ای، و برای عدالت رويه

اين ريب پايايی ض Piriaei, Arshadi, and Neissi (2013)در حد بسيار مطلوبی گزارش کردند. 

 رای عدالت سازمانی،ب 96/1تا 39/1ين پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در سه مقياس ب
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با استفاده از ضريب  زمانیپرسشنامه عدالت ساايی پايدر اين پژوهش، ت. شده اس گزارش

 .تگزارش شده اس 11/1اخ، آلفای کرونب

 Khodayarifardد )باشسوتا می پرسشنامه مينه شغلی گيری رضايتاندازه ابزارترين متداول

et al., 2010گويه است که هدف آن بررسی  11 دارای وتامينوسرضايت شغلی نامه (. پرسش

 ،جو سازمانی، فرصت پيشرفت، نوع شغل ،داختعد نظام پرشش بُ ابعاد رضايت شغلی در

باشد و براساس مقياس ليکرت کامالً مخالفم تا کامالً موافقم می و شرايط فيزيکیی سبک رهبر

 . به دست آمد 91/1 هاگويهشود. در مطالعه حاضر نيز، همبستگی درونی می گذارینمره

باشد میگويه  16دارای  ساخته شده و Keyes (1998)پرسشنامه سالمت اجتماعی توسط 

و  مشارکت اجتماعی ،انسجام اجتماعی، پذيرش اجتماعی ،که شامل ابعاد همبستگی اجتماعی

در پژوهش  پايايی آن با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ،د. باشمی شکوفايی اجتماعی

Yazdanpanah and Nikvarz (2015)، 11/1  پايايی پرسشنامه سالمت شده استگزارش .

 محاسبه شد. 31/1تماعی در اين تحقيق با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ، اج

های گرايش مرکزی و های آمار توصيفی مانند شاخصاز روش ها:روش تحلیل داده

ها استفاده شد، همچنين برای برسی توزيع نرمال بندی دادهپراکندگی به منظور خالصه و طبقه

های پرت و اسميرنوف بهره گرفته شد. بررسی داده –وفها، از آزمون آماری کولموگرداده

ها انجام شد. به منظور بررسی شدت و تر دادههای گمشده به منظور غربالگری مطلوبداده

های رگرسيون خطی ساده جهت رابطه بين متغيرهای پژوهش از همبستگی پيرسون و تکنيک

 های ذکر شده استفاده گرديد. ليلبه منظور انجام تح SPSSاستفاده گرديد. از نرم افزار 
 

 ها یافته

 دهد.های جمعيت شناختی نمونه انتخابی را نمايش میويژگی 1جدول 

ها استفاده شد. جدول اسميرنوف به منظور بررسی نرمال بودن داده -از آزمون کولموگروف

 دهد.نمايش می 16/1داری های مربوط به اين آزمون را در سطح معنیداده 1

 16/1 داریها و توزيع نرمال در سطح معنیدار توزيع دادهنشان از تفاوت غيرمعنی 1ج جدول نتاي

همبستگی  ها و مجاز بودن استفاده از ضريبدارد، اين گفته به معنی نرمال بودن توزيع داده

 ها و استفاده از تحليل رگرسيون دارد.برای داده
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Table 1. 

Demographic characteristics of the selected sample 
Demographic characteristics Frequency (percentage) 

Gender 
Male (%42.3)55 

Female (%57.2)75 

Level of Education 

Bachelor (%60)78 

Master (%39.2)51 

PhD (%0.8)1 

Job Experiences 

work under 5 years (%18.5)24 

6 to 10 years (%28.5)37 

11 to 15 years (%16.2)21 

16 to 20 years (%31.1)17 

Over 21 years (%23.7)31 
 

Table 2. 

Kolmogorov-Smirnov test normality of the data 

 
Kolmogorov-Smirnov test 

N MEAN SD Test statistics p-value 

Job satisfaction 130 81.80 10.28 1.26 0.085 

Organizational justice 130 66.56 15.67 0.61 0.846 

Social health 130 103.72 14.72 1.01 0.257 

 

 9برای بررسی رابطه بين متغيرها از ضريب همبستگی پيرسون استفاده شد، که جدول 

 دهد.داری اين ضريب، نمايش میهايی برای بررسی معنیميزان اين همبستگی را به همراه داده
 

Table 3. 

Correlation between job satisfaction and job health variables with perception of social 

justice 

Variables 
Organizational justice 

N Correlation p-value 

Job satisfaction 130 0.39 0.000 

Social health 130 0.51 0.000 

 

راک سازمانی و متغيرهای رضايت شغلی دار بين ادنشان از همبستگی معنی 9نتايج جدول 

تر و و سالمت اجتماعی دارد. اين رابطه مثبت و نسبتاً قوی است. به منظور بررسی دقيق

های عدالت سازمانی و رضايت شغلی را همبستگی بين مؤلفه 0تر اين روابط جدول جزيی

ک از عدالت های رضايت شغلی و ادرادهد. کليه مقادير همبستگی بين مؤلفهنمايش می

 دار هستند.معنی 11/1سازمانی در سطح 
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Table 4. 

Pearson correlation between components of organizational justice and job satisfaction 

Components of JS 

Components of OJ 

Distributive 

justice 

Procedural 

justice 

Interactive 

justice 

Payment system 0.31 0.42 0.31 

Job type 0.56 0.50 0.32 

Developmental opportunity 0.61 0.31 0.51 

Organizational climate 0.40 0.48 0.68 

Leadership style 0.19 0.40 0.85 

Physical conditions 0.38 0.39 0.58 

 

 11مينان که در سطح اط   شودضريب همبستگی پيرسون  مشاهده می آزمونبا توجه به 

، پرداختهای رضايت شغلی شامل نظام درصد، ميان متغير ادراک از عدالت سازمانی با مؤلفه

طور کلی   يزيکی و بهفی، شرايط رهبريشرفت، جو سازمانی، سبک پهای ، فرصتشغلنوع 

تر اين تر و جزيیدار و مثبت وجود دارد. به منظور بررسی دقيقی رابطه معنیشغلرضايت 

های ادراک از عدالت سازمانی و سالمت اجتماعی را همبستگی بين مؤلفه 6ول روابط جد

درصد، ميان متغير  11در سطح اطمينان  6دهد. همچنين مطابق با مندرجات جدول نمايش می

ی، اجتماعهای آن شامل همبستگی ادراک از عدالت سازمانی با سالمت اجتماعی و مؤلفه

طور کلی  ی و به اجتماعی، شکوفايی اجتماعمشارکت  ی،اجتماعی، پذيرش اجتماعانسجام 

 دار و مثبت وجود دارد.رابطه معنی یاجتماعسالمت 
Table 5. 

Pearson correlation between the variables of organizational justice and social health 

Components of SH 

Components of OJ 

Distributie 

justice 

Procedural 

justice 

Interactive 

justice 

Social solidarity 0.37 0.38 0.46 

Social cohesion 0.39 0.39 0.57 

Social acceptance 0.58 0.38 0.63 

Social participation 0.41 0.41 0.60 

Social flourishing 0.31 0.65 0.75 
 

وان متغير مالک، از تحليل بينی ادراک عدالت سازمانی به عنبه منظور بررسی قدرت پيش

آزمون دوربين واتسون را برای بررسی مفروضات تحليل رگرسيون  6رگرسيون استفاده شد. جدول 

 بين هستند.دهد. در اين مدل رضايت شغلی و سالمت اجتماعی متغيرهای پيشنشان می
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Table 6. 

Results from the Durbin-Watson to test regression assumptions 
Model specifications R R2 SE D_W p-value 

Criterion variable: JS Predictor 

variable: OJ 
0.59 0.34 12.73 2.05 0.000 

Criterion variable: OH  

Predictor variable:  OJ 
0.61 0.37 10.73 1.98 0.000 

 

( حد 16/1، از آن جايی که مقدار آزمون دوربين واتسون )6بر اساس مندرجات جدول 

شود و بنابراين قرار دارد، فرض عدم وجود همبستگی بين خطاها رد نمی 6/1و  6/1فاصل بين 

دار بودن مدل پيشنهادی و اينکه حداقل توان از رگرسيون استفاده نمود. به منظور بررسی معنیمی

رسيون در دار باشد از تحليل واريانس استفاده شده است. نتايج تحليل رگيکی از ضرايب معنی

 بين دارد.شده توسط متغيرهای پيشدار بودن مقدار واريانس تبييننشان از معنی 9و  3جداول 
 

Table 7. 

Summary of analysis of variance for the model: Job satisfaction criterion variable 

and predictor variable organizational justice 

 
Sum of 

squares 

Mean of 

squares 
F R R2 P-value 

Predicted 11093.22 5546.61 34.21 0.59 0.34 0.000 

Residuals 20431.11 162.15     

Total 31524.33      
 

Table 8. 
Summary of analysis of variance for the model: social health criterion variable 
predictor of organizational justice perception 

 
Sum of 

squares 

Mean of 

squares 
F R R2 P-value 

Predicted 22086.11 11043.06 96.53 0.61 0.37 0.000 

Residuals 14298.98 114.39     

Total 36385.09      
 

-دهد که مدل: متغير مالک  رضايت شغلی و متغير پيشنشان می  9و  3مندرجات جدول 

سالمت  مالک ريمتغ ( و همچنين مدل:p ،11/90=F≤11/1ی )ادراک عدالت سازمانبين 

داری های معنی( مدلp ،69/16=F≤11/1) یادراک عدالت سازمان نيبشيپ ريمتغاجتماعی 

 1دار است. جدول ده توسط هر دو مدل مطلوب و معنیشهستند، و ميزان واريانس تبيين

 دهد.بين و مالک به همراه ضرايب رگرسيون را نمايش میمتغيرهای پيش
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Table 9. 

Regression model coefficients for research models 
Model B β T p-value 

Criterion variable: job satisfaction 

Predictive variable: distributive justice 

18.67 - 7.56 0.000 

0.43 0.39 4.99 0.000 

Criterion variable: job satisfaction 

Predictive variable: procedural justice 

13.87 - 6.58 0.000 

0.64 0.59 8.98 0.000 

Criterion variable: job satisfaction 

Predictive variable: interactive justice 

11.67 - 3.41 0.000 

0.37 0.71 4.00 0.000 

Criterion variable:   social health 

Predictive variable: distributive justice 

4.38 - 6.64 0.000 

0.62 0.81 4.56 0.000 

Criterion variable: social health 

Predictive variable: procedural justice 

9.83 - 8.67 0.000 

0.50 0.61 7.42 0.000 

Criterion variable: social health 

Predictive variable: interactive justice 

7.10 - 6.11 0.000 

0.39 0.42 5.57 0.000 

 

 گیری بحث و نتیجه
ت. طول تاريخ مطرح بوده اسهای بشر در ترين دغدغهی از اساسیعنوان يک عدالت به

ها در زندگی اجتماعی انسان نقش عدالت سازمان هجانب اگير و همهامروزه با توجه به نقش فر

 اين مقوله امروزه يکی از مفاهيمی است که سبببه همين ، ها آشکارتر شده استسازمان در

پژوهش حاضر نيز با . اندها به اهميت آن پی برده و تحقيق در اين زمينه را آغاز کردهسازمان

رضايت شغلی و سالمت اجتماعی معلمان دوره در عدالت سازمانی بررسی نقش  هدف

  عدالت سازمانیهای ادراک از مؤلفهانجام گرفت. نتايج حاصل از تحقيق نشان داد که متوسطه 

ات تحقيقساير د. اين يافته با نتايج ندار معلمان دوره متوسطهداری بر رضايت شغلی یمعنتأثير 

 ,Jordan et al., 2013; Iranzadeh & Asadi, 2015; Rahimnia & Hoshyarهمسو است )

2010; Poursoltani et al., 2013; Naderi & Tanowa, 2015; Gholampour & Pourshafei, 

2018; Zeinalipour et al., 2010 .)توان گفت که وجود عدالت تحقيق می هبا توجه به اين يافت

را  معلمانرضايت شغلی ميزان  ،های آموزشی به اجرای آن در محيط کارو باور مديران سازمان

سازی آن در سازمانی و رويکردهای پياده توجه به مفهوم عدالت ،افزايش خواهد داد. بنابراين

گذاران سياستتوجه  بايد مورد آموزشی و از جمله مدرسه و کالس درسهای سازمان

آن  تبع و به معلمانشغلی  سطح رضايت ءارتقا هقرار گيرد تا با عنايت به آن زمين آموزشی
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توزيعی بر  عدالت مؤلفهکه اثر  . الزم به يادآوری استشود عملياتیاهداف سازمانی  تحقق

و  Ghanbarpour et al. (2014)ه ديگر بود. اين نتيجه با يافت مؤلفهرضايت شغلی بيشتر از دو 

Naderi and Tanwa (2015)  تحقيق  هو با نتيجهمخوانIranzadeh and Asadi (2015) 

کنندگان های مشارکتديدگاهرا شايد بتوان به تفاوت در  است. اين عدم همخوانی اهمخوانن

به عبارت ديگر، اين ناهمخوانی حکايت از آن دارد که بين ديدگاه  داد. ها نسبتدر پژوهش

-های جمعيتهای ناهمخوان پيشين و اين پژوهش بر اساس ويژگیکنندگان در پژوهشمشارکت

عدالت های مؤلفهتوان گفت چنانچه يافته می در مورد اينوت وجود دارد. شان تفاشناختی

نتيجه آن  دند و در سطح مطلوبی باشندر يک سازمان رعايت شوبه دقت و تفکيک سازمانی 

ها استدالل در تبيين اين يافته Ghanbarpour et al. (2015)خواهد بود. رضايت شغلی کارکنان 

ها در کلی عدالت سازمانی منجر به تشريح نقش هر يک از مؤلفه کردند که بحث درباره قواعد

در بسيارى از شرايط، افراد براى تعيين رضايت شغلى خود و  شودافزايش رضايت شغلی می

ترى در جاى رجوع به قواعد کلى انصاف و عدالت، به قواعد جزئى باشند به رتشايد راحت

و نوع روابط  اى( ،)عدالت رويهگيرى هاى تصميمرويه توزيعى(، عدالت)سطح توزيع پيامدها 

کنند. به احتمال زياد، کلى بودن قواعد انصاف و  تعاملی( رجوععدالت ) مديران و سرپرستان

عاطفى نظير رضايت شغلى با دشوارى مواجه  هاىگيرى پاسخعدالت، سطح ابهام را براى شکل

 های آموزشیمديران سازمانشود يشنهاد میپ بنابراين با توجه به توضيحاتی که گذشت،. کندمى

عدالت سازمانی را که هر کدام  هایمؤلفههمه های خود، منظور برقراری عدالت در سازمان به

 دهند. بيانگر ادراک نوعی از عدالت در سازمان توسط کارکنان است، مدنظر قرار

يج تحقيق نشانگر در بررسی نقش عدالت سازمانی در ارتقاء سالمت اجتماعی معلمان نتا

اين است که سالمت اجتماعی معلمان به طور قابل توجهی تحت تأثير ابعاد عدالت سازمانی 

توان ادعا نمود که با ارتقاء سطح عدالت در سازمان، سالمت اجتماعی است. بنابراين می

دست آمده عدالت توزيعی دارای کمترين امتياز و ه يابد. طبق نتايج بمعلمان افزايش می

شود. نتايج نشان ها در سازمان احساس میمطلوبيت است، پس لزوم توجه بيشتر به توزيع

ای بهترين موقعيت را هم از لحاظ امتياز دهد عدالت تعاملی و پس از آن عدالت رويه می

اش با سالمت اجتماعی معلمان دارند. همچنين نتايج تحليل مکتسبه و هم از لحاظ همبستگی
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شده است که ترين مؤلفه از عدالت سازمانی ادراککه عدالت تعاملی مهم رگرسيون نشان داد

بينی کند. بنابراين توجه به عدالت تعاملی در سازمانی تواند سالمت اجتماعی معلمان را پيشمی

ای دارد. عدالت تعاملی به کيفيت رفتار و مرودات رهبران سازمان همچون مدرسه اهميت ويژه

رد که خود دارای دو بخش است. بخش اول که به آن عدالت بين فردی با کارکنان اشاره دا

شود رفتار دوستانه، مؤدبانه، محترمانه و به دور از سياسی کاری مديران در هنگام گفته می

مواجهه با کارکنان بوده و بخش دوم يعنی عدالت اطالعاتی، ارائه توضيحات و داليل مستدل، 

(. به Nabatchi, 2007باشد )اتخاذ شده از سوی مديران می شفاف و قابل قبول برای تصميمات

هاست. اين  يافته با نتايج تحقيق گيریعبارت ديگر عدالت اطالعاتی شفافيت در تصميم

Faraji et al. (2015) ترين مؤلفه از ای در تحقيق آنها، مهمناهمخوان است چون عدالت رويه

-باشد. يافتهبينی سالمت اجتماعی کارکنان میپيش شده بود که قادر بهعدالت سازمانی ادراک

ای با مواری مانند پرهيز از اعمال نظر شخصی های پژوهشی آنها نشان داد که عدالت رويه

گيری، اعمال تصميمات شغلی سازی فرايند تصميمگيری مشارکتی، شفافمدير، اعمال تصميم

که يک مدير بتواند موارد ياد شده را در يکسان و عادالنه برای همه سروکار دارد و در صورتی 

توان شاهد بود که معلمان با شوق و عالقه بيشتر و با قدرت و سطح مدرسه اجرا نمايد می

تر با وجود سختی کار به فعاليت بپردازند و از اين طريق با انرژی و پشتکار در زمان طوالنی

 دار به شدت کار کنند.دلگرمی و احساسی از شادی و لذت، به طور هدفمند و معنا

های آموزشی و سازمانتوان بدين گونه بيان داشت که يشنهاد کلی حاصل از تحقيق را میپ

 هکارکنان خود، بايد زمينو سالمت اجتماعی  ارتقاء رضايت شغلیمنظور  بهاز جمله مدارس 

ا و هنمايند و توزيع عادالنه فرصتفراهم را در محيط کار خود ازمانی س عدالتتوسعه 

 های مديران باشند.امکانات ميان همه کارکنان در محيط کار، جزو اولويت
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مقدمه، مبانی نظری، بررسی متون، نتيجه گيری و ترتيب منابع توسط دکتر حجت  سهم مشارکت نویسندگان:
اله درفش به عنوان نويسنده مسئول و غالم عباس مجتهدی انجام شده است. روش تحقيق، روايی و 

يی ابزار تحقيق و تحليل آماری تحقيق انجام شده توسط دکتر مجتبی جهانی فر. همه نويسندگان نتايج پايا
 را مورد بحث قرار دادند، نسخه نهايی نسخه خطی را بررسی و تاييد کردند.

ويسندگان از کليه همکاران عزيز و کل معلمان و مديران مدارس متوسطه شهرستان بهبهان که ن سپاسگزاری:
 را در انجام اين تحقيق ياری نموده اند تشکر و قدردانی می نمايد.ما 

نويسندگان اعالم می کنند که در اين مقاله تضاد منافع وجود ندارد. اين مقاله با راهنمايی دکتر  منافع: تضاد
 حجت اله درفش و با مشورت دکتر مجتبی جهانی فر از پايان نامه کارشناسی ارشد استخراج شده است.

 .وده استباين مقاله از حمايت مالی برخوردار ن بع مالی:منا
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