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  .7-31، )4(1 شناسي نهادهاي اجتماعي
  

   ادراك عدالت اجتماعي و تاثير آن بر رضايت شغلي
  

  2جويباري و توحيد دادخواه 1بيژن زارع
  

  3/6/93: تاريخ پذيرش        21/1/93: اريخ دريافتت
  

  چكيده
با توجه به . ز شغل مي باشدمقاله حاضر به دنبال بررسي رابطه ادراك عدالت اجتماعي و رضايت ا

باشد  اي مي اي و مراوده داراي سه بعد توزيعي، رويه ؛هاي موجود در زمينه عدالت، عدالت اجتماعي نظريه
روش مورد استفاده . ابعاد با رضايت در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته استكه رابطه هر يك از اين 

نفر از كاركنان اداره كل آموزش پرورش استان  265در اين تحقيق پيمايش مي باشد و حجم نمونه 
نتايج تحقيق نشان داد كه همبستگي بين دو متغير ادراك . مازندران و دانشگاه مازندران مي باشند

درصد از تغييرات  8/48مي باشد و عدالت اجتماعي به طور كلي  7/0ماعي و رضايت شغلي عدالت اجت
ؤلفه هاي عدالت اجتماعي، ادراك عدالت توزيعي ماز بين هر يك از . رضايت شغلي را توضيح مي دهد

در نهايت . نسبت به دو بعد ديگر در تحليل نهايي سهم بيشتري در توضيح رضايت شغلي افراد دارد
  .يج تحقيق نشان از برازش باالي نظريه مورد استفاده با داده هاي تجربي تحقيق داردنتا

دالت توزيعي؛ ادراك عدالت ادراك عدالت اجتماعي؛ رضايت شغلي؛ ادراك ع: واژه هاي كليدي
  اي اي؛ ادراك عدالت رويه مراوده

  
  
  
  
  

                                                            
                          dr_bizhanzare@yahoo.com، )نويسنده مسئول( ر جامعه شناسي  دانشگاه خوارزميدانشيا - 1
                                                                                             tohid.d.j@gmail.comكارشناس ارشد جامعه شناسي،  -2
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  مقدمه
انديشه بوده است و ذهن  بحث از عدالت همواره از چالش برانگيز ترين مباحث در تاريخ

بسياري از متفكران از يونان باستان تاكنون را به خود مشغول داشته است و در واقع تمامي 
مذاهب، مكاتب و ايدئولوژي ها به طور خاص به اين مفهوم توجه نشان داده اند و سعي كرده اند 

ي بر توضيح اين متفكران بسياري نيز در دوره هاي تاريخي مختلف سع. آن را توضيح دهند
مباحثي كه هر يك . مفهوم داشته اند و هر يك به گونه اي مباحثي را در اين باب ارائه كرده اند

به اين مفهوم ... اخالق، سياست، مذهب، اقتصاد، جامعه شناسي و چون  رويكردهاي مختلفياز 
  .نگريسته اند و به بسط آن پرداخته اند

 كه است انسان و جوامع فطري و اساسي نيازهاي از يكيآن  اجراي و ين رو عدالتا از
 كرده است فراهم انساني جوامع توسعه جهت مناسب بستريآن  وجود تاريخ طول همواره در

 از بسياري عقيده به). 26: 1388 ،، سقاييان نژاد اصفهاني، گرجي، نوروزي و رضايييعقوبي(
 زندگي دوام و قوام كه آنهاست ينتر بنيادي عدالت اخالقي، هاي فضيلت ميان در انديشمندان

 ترين غامض شايد عدالت بحث. سازد مي پذير امكان را انسانها سعادت با توأم و آميز صلح
  ).1379 نژاد، غني( باشد اجتماعي روابط يا ها انسان ميان روابط عرصه در اخالق موضوع

يگري مورد اصطالح عدالت اجتماعي از اصطالحاتي است كه شايد بيش از هر اصطالح د
 فراخور اجتماعي، عدالت به نياز. تاكيد فيلسوفان اجتماعي و انديشمندان سياسي بوده است

 و نسبي، رفاه كامل، امنيت به دسترسي برابر چون نيازهايي قالب در جوامع رشد و بلوغ سطح
 لتقاب عرصه خود، منابع محدود و نامحدود هاي خواسته با جامعه. مي يابد تجلي كافي يآگاه

 مثابه به دولت شود؛ و مي واقع شخصي منافع سازي بيشينه براي گوناگون، اجتماعي نيروهاي
 در جامعه عدالتي بي يا اجتماعي عدالت تحقق بر اعمالش و ها مشي خط كه نهادي رينت عمده
مراتب  به جامعه، هر قوام و حيات كه بپذيريم اگر اينكه ضمن .شود مي عمل وارد است مؤثر

عدالت  كه گفت توان مي دارد، بستگيآن  دهنده شكل عناصر پيوند استحكام و انسجام
 كنار در را مردم كه است عدالت زيرا دارد، جامعه بقاي و در حيات مهمي نقش اجتماعي
 پراكند مي اطراف به ساخته، متفرق راآنها  عدالتي كه بي درحالي سازد، مي منسجم يكديگر

  ).84: 1380پورعزت،(
 معناي به را عدالت اجتماعي برخي. ندارد وجود واحدي تعريف نيز جتماعيا عدالت از
 منابع از برخورداري و اجتماعي پايگاه قدرت سياسي، زمينه در موجود هاي نابرابري كاهش

 مي جامعه در ها پاداش يا سودها دفاع قابل توزيع راآن  نيز گروهي .اند كرده عنوان اقتصادي



  9                                  1393 پاييز/ 4شماره / اول  دوره/ ي نهادهاي اجتماعي سجامعه شنافصلنامه 
 

 

 
 

 و ندارد اجتماعي ترديدي عدالت حقانيت و اصالت به نسبت كس هيچ وجود، اين با .دانند
  .است هاي اجتماعي نظام اصول ترين اساسي از يكي آن، به دستيابي

وراي اين مباحث، مسئله عدالت اجتماعي در واقع چگونگي توزيع منابع، امتيازات و 
اين اساس نظام و امكانات و در كل همه چيزهاي خوب موجود در هر نظام اجتماعي است و بر 

قواعدي در جامعه براي توزيع و ارائه اين چيزهاي مطلوب شكل مي گيرد كه بازتاب گسترده 
  .اي بر روي فرد و جامعه دارد

اين ادعا وجود دارد كه هر اندازه جامعه اي منابع مادي و پاداش هاي معنوي را نابرابر 
جامعه نيز توسط اعضايش كمتر  توزيع كند متناسب با اين نابرابري ارزش هاي اساسي آن

ر مي ضو در نتيجه افراد در چنين شرايطي كمتر حا. پذيرفته شده و مورد احترام قرار مي گيرد
طبيعي است مديريت جامعه اي كه اعضايش حاضر . شوند در راه اهداف اجتماعي فداكاري كنند

شند و همچنين سازگاري به فداكاري در راه دستيابي به اهداف بلند مدت و كوتاه مدت آن نبا
: 1388، يعقوبي و همكاران(كمتري با يكديگر داشته باشند دشوارتر و پر هزينه تر خواهد بود 

در اينجا مسئله صرفا نحوه توزيع نيست بلكه ادراك و احساس افراد نيز از اين فرايند ها ). 15
ي كلي از فرايندها و يعني افراد در مقام كنشگر اجتماعي يك ارزياب. تاثيرگذار خواهد بود

حال اين سوال مطرح است كه اين گونه ارزيابي هاي افراد تا . مناسبات جاري در جامعه دارند
چه ميزان بر رضايتشان از نقشي كه جامعه بر عهده شان قرار داده است تاثيرگذار است؟ 

كننده در  اينجاست كه مي توان از ادراك افراد از عدالت اجتماعي به عنوان يك عامل تعيين
  . روابط اجتماعي شان نام برد

همچنين شغل افراد در جامعه را مي توان تا حدود زيادي نقش اجتماعي فرد در نظر 
به همين دليل مقاله . گرفت كه ازين طريق فرد به جايگاه خود را در جامعه وقوف مي يابد

اجتماعي دارند تا چه حاضر به دنبال پاسخ به اين سوال است كه ادراكي كه افراد از عدالت 
  ميزان بر رضايت آنان از شغل شان تاثيرگذار است؟

  
  سواالت تحقيق

  ثيرگذار است؟تأادراك افراد از عدالت اجتماعي تا چه ميزان بر رضايتشان از شغل  -
  ثير هر يك از ابعاد عدالت اجتماعي بر رضايت شغلي چگونه است؟تأميزان  -
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  مرور مطالعات مرتبط
وضوع مورد مطالعه هم در خارج وهم در داخل مطالعات مختلفي انجام در ارتباط با م

پذيرفته كه مي توانند هم از جهت نظري و هم روش شناختي و هم تعيين نقطه عزيمت اين 
بر اين اساس، به برخي از يافته هاي آن ها به صورت اجمالي اشاره . تحقيق، ياري رسان باشد 

  .مي شود
. ي به بررسي رابطه عدالت و رضايت مشتري پرداخته استدر تحقيق) 2001( 1تامپسون

مورد ) مراوده اي( عدالت توزيعي، رويه اي و تعامليبعد وي، در اين تحقيق عدالت را از سه 
پيش بيني كننده  بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيده است كه، عدالت توزيعي بهترين

عه خود به اين نتيجه رسيده است كه، عدالت ، نيز در مطال)2005( 2وارنر .رضايت شغلي است
در عين حال، عدالت توزيعي اثر گذار .رويه اي بهترين پيش بيني كننده رضايت شغلي است 
  . است ولي در مقايسه با عدالت رويه اي اثر كمتري دارد

هم نشان داد كه، بين سه بعد عدالت سازماني و رضايت از  )2005(3مطالعه ويسنا نت
ضايت از ارتقاء و در كل رضايت از شغل در بين مربيان يك دبيرستان در تگزاس سرپرست، ر

در حالي كه عدالت رويه اي و عدالت تعاملي به طور معني داري با . ارتباط معنادار وجود دارد
نوع كار ارتباط داشتند، ادر اك  عدالت رويه اي تنها با رضايت از ميزان پرداخت ارتباط معنا دار 

  . داشت
، ارتباط بين عدالت سازما ني و رضايت شغلي را در )2007( 4وردان، ترنر، پك و هانزج

بررسي كردند و نتيجه گرفتند كه از ميان  )NCAA5( نمونه اي متشكل از سرمربيان بسكتبال
ابعاد عدالت سازماني تنها ابعاد عدالت تعاملي و توزيعي پيش بيني كننده قوي براي رضايت 

  . شغلي هستند
ه در مطالعه خود دريافتند كه عدالت سازماني ادراك شده، ب )2007( 6ير و همكارانما

هم چنين . ويژه عدالت تعاملي و رويه اي، از جمله تبيين كننده هاي مهم تعهدسازماني هستند
بيگا نگي شغلي به عنوان يك ميانجي «در پژوهشي تحت عنوان  )2010( 7سيالن و كايناك

كه، بي عدالتي  اين نتايج دست يافتنده ب »ي سازماني و تعهد سازمانيارتباطي بين بي عدالت

                                                            
1. Thampson 
2. Clay-Warner 
3. Whisenant 
4. Jordan, Turner, Pack & Hanes 
5. National Collegiate Atheltic Association 
6. Mayer & Et al 
7. Cylan & Kaynak 
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 .توزيعي و رويه اي با احساس بيگانگي شغلي رابطه مثبت و با تعهد سازماني رابطه معكوس دارد
رابطه بين عدالت « درپژوهش خود با عنوان )2010(1ضمن اين كه سومرا خان، مختارو نيازي

دريافتند كه عدالت سازماني، نقش مهمي در عملكرد شغلي » نانسازماني و عملكرد شغلي كارك
و كاركناني كه از عدالت موجود رضايت دارند، داراي عملكرد بهتري نسبت به  كاركنان دارد

  .كاركنان ناراضي هستند
ثير گذاري ابعاد عدالت سازماني بر جنبه هاي گوناگون رضايت تأشناخت نحوه «پژوهش 

يد جوادين و همكاران است كه در صدد بررسي چگونگي ارتباط ميان از س»شغلي و سازماني 
برجنبه هاي ) عدالت توزيعي، عدالت رويه اي، و عدالت مراوده اي(عدالت سازماني وابعاد آن

يافته هاي اين پژوهش . مختلف رضايت شغلي در بين كاركنان شركت داده پردازي ايران است
ثير متفاوتي بر جنبه هاي متفاوت رضايت شغلي تأازماني نشان داد كه، ابعاد گوناگون عدالت س

، رضايت نوع احساس عدالت بر تعهد سازمانيدر عين حال، همواره هر .و سازماني داشته اند
سيدجوادين، فراحي و طاهري ( ثير معنادار داشته استتأكلي شغلي، و رضايت از سر پرستان 

  ).55-70: 1387 ،عطار
ؤثر بر رضايت شغلي كاركنان بانك مبررسي عوامل «ش حسيني هاشم زاده در پژوه

تغييرات رضايت شغلي در طول زمان در طي سه ) پا نل( به مطالعه طولي »صنعت و معدن
 -  يافته ها نشان داد كه، متغير هاي احساس برابري و عدالت، پايگاه اجتماعي. مرحله پرداخت

سازماني، ارضاي نيازهاي زيستي و مشاركت در تصميم گيري ها، مناسب بودن جو  اقتصادي،
ها حاكي از آن است كه، دو متغير  انجام، يافته -سر .ثير دارندتأبر رضايت شغلي ....  اجتماعي و

حسيني ( مربوط به ماهيت شغل ، تضاد نقش و ابهام نقش با رضايت شغلي رابطه منفي دارند
  ).17-36: 1389هاشم زاده، 

ارتباط بين ادراك از عدالت با رضايت شغلي در بين «در تحقيق  پورسلطاني و همكاران
به اين نتيجه  »كاركنان پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

در حالي . رسيدند كه، بين عدالت سازماني و رضايت شغلي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد
. مشاهده نشد ييچگونه رابطه معني داركه بين سن و عدا لت سازماني و رضايت شغلي ه

بين ادراك از عدالت سازماني واحساس رضايت ازشغل بر  ،يهمچنين، هيچگونه تفاوت معنا دار
نشان داد كه عدالت سازماني مي نيز نتيجه آزمون رگرسيون ساده . اساس جنس مشاهده نشد

  ). 59-70: 1390، زارعيان ، ميرزايي وپورسلطاني( تواند ميزان رضايت شغلي را پيش بيني كند

                                                            
1. Sumerakhan, Mukhtar & Niazi 
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 رابطه رضايت شغلي وعدالت سازماني ادراك«از ديگر پژوهش هاي انجام شده پژوهش 
يافته هاي . ، از نوري وهمكاران است»متغيرهاي جمعيت شناختي: شده با رفتار مدني سازماني

كه؛ بين رضايت شغلي وعدالت سازماني ادراك شده، وعدالت است  پژوهش حاكي از آن 
نتايج مدل . ازماني ادراك شده و رفتار مدني سازماني رابطه مثبت و معنادار وجود داردس

رگرسيوني نيز نشان مي دهد كه عدالت تعاملي در تبيين رفتار مدني سازماني معطوف به 
مقايسه گروه ها به لحاظ متغيرهاي جمعيت .سازمان توانسته اند وارد مدل رگرسيوني شوند

وضعيت استخدامي تفاوت گروه ها در متغيرهاي جنسيت، بخش و  شناختي نشان داد كه
كه عدالت سازماني و  براين، از يافته هاي اين پژوهش نتيجه گرفته مي شودبنا. معنادار است

نوري، صباحي، صالحيان و ( پيش بيني مي كنند خرده مقياس هاي آن، رفتارمدني سازماني را
  ).49-60: 1391، صميم

رابطه بين ادراك از عدالت سازماني با تمايل به ترك «در پژوهش  وحسني و جودت كردل
» اروميه) ع(خدمت، رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني كادر درماني بيمارستان امام رضا

بين ادراك از عدالت سازماني ورضايت شغلي و رفتار شهروندي : به اين نتيجه رسيدند كه
چنين، بين ادراك از عدالت و تمايل به ترك خدمت رابطه هم .سازماني رابطه معنادار وجود دارد

نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره نشان داد، كه از ميان سه . معنادار و منفي وجود دارد
ؤلفه هاي عدالت تعاملي و عدالت توزيعي در پيش بيني رضايت شغلي، و مؤلفه عدالت سازماني م

در . بيني رفتار شهروندي سازماني معنادار هستندعدالت رويه اي و عدالت تعاملي در پيش 
. توسط بعد عدالت تعاملي توضيح داده مي شود ،درصد از ترك خدمت 3حالي كه، تنها حدود 

سرانجام، نقش ميانجي متغير رضايت شغلي در رابطه بين عدالت سازماني با رفتار شهر وندي 
  ).340-352: 1391ت كردلو، حسني و جود( ييد نشدتأسازماني و تمايل به ترك خدمت 

رابطه عدالت سازماني ادراك شده با « قنبري و حجاري در پژوهش خود تحت عنوان
به اين نتيجه  »رضايت شغلي و تعهد سازماني دبيران مدارس متوسطه دولتي شهر همدان 

ميزان ادراك عدالت سازماني ،رضايت شغلي و ادراك عدالت سازماني و تعهد : رسيدند كه
سر انجام، تحليل رگرسيون چند . ني دبيران دابطه مثبت و معنادار وجود داشته استسازما

متغيره نشان داد كه، از طريق عدالت تعاملي و عدالت توزيعي مي توان رضايت شغلي و تعهد 
  ).9-27: 1392قنبري و حجاري، (دبيران را پيش بيني كرد

بطه بين عدالت سازماني ، را« يار محمديان و همكاران در پژوهش خود تحت عنوان
ارائه  رضايت شغلي و اعتماد سازماني و تعهد سازماني با خود ارزيابي از تعالي سازماني به منظور

به » )مطالعه موردي اساتيد دانشگاه هاي آزاد اسالمي منطقه چهار كشور( يك مدل پيش بين
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خود ارزيابي از تعالي متغيرهايي كه كليدي ترين نقش را در تبيين  :كه اين نتيجه رسيدند
. عدالت توزيعي، اعتماد به سازمان، و اعتماد به همكاران مي شوند: سازماني ايفا مي كنند شامل
مستقيم و هم اثر غير مستقيم با ميانجي گري تعهد سازماني بر  عدالت توزيعي هم داراي اثر

  ).1-18 :1392،والدونديار محمديان، شفيع پور مطلق و ف( ازماني استخود ارزيابي از تعالي س
ثير عدالت سازماني، حمايت سازماني «تأسرانجام، امير كافي و هاشمي نسب در تحقيق 

به اين نتيجه رسيدندكه عدالت سازماني به  »ادراك شده و اعتماد سازماني برتعهد سازماني
ر مي ثيتأشكل غير مستقيم از طريق دو متغير اعتماد سازماني و حمايت سازماني ادراك شده 

و در نهايت،  غير مستقيم آن از طريق متغير اعتماد سازماني صورت مي گيرد ثيرتأ. گذارند
امير كافي و هاشمي ( ثيرمستقيم اعتمادسازماني برتعهد سازماني بيش از ديگر متغيرها استتأ

  ).33-62: 1392نسب، 
ه اين در يك جمع بندي از تحقيقات خارجي و داخلي انجام شده مي توان گفت، عمد

ضمن اين كه، رويكرد غالب . تحقيقات در سازمان ها يا مراكز غير آموزشي انجام پذيرفته است
در حالي كه تحقيق حاضر با رويكرد جامعه شناختي و . نيز روانشناختي يا مديريتي بوده است

ه انجام پذيرفته كه اين وضعيت مي تواند نقط )آموزش و پرورش و دانشگاه(در دو نهاد آموزشي 
  .قوت اين مطالعه به حساب آيد

  
  مباني نظري

 همواره اما. دارد فردي جنبه و است روانشناختي بحثي آن عام معناي در رضايت از بحث
. گيرد مي قرار روانشناختي عوامل از فراتر عواملي تاثير تحت سطحي هر در افراد رضايت
 گرچه. نيست مستثني دهقاع اين از است رضايت هاي جنبه از يكي كه نيز شغل از رضايت
 به تر ملموس آن فردي هاي جنبه كه شود مي محسوب روانشناختي امري افراد شغلي رضايت

 هم چنين و كاري سازمان هاي در سازماني و اجتماعي مناسبات و كار محيط اما رسد مي نظر
 مورد ها بررسي كه اين امر بايد در است گذار ثيرتأ آن بر سازمان از بيرون اجتماعي عوامل
  . شود واقع توجه

در زمينه رضايت از شغل نظريه هاي متفاوتي وجود دارد كه هر يك از اين نظريه ها سعي 
برخي از اين نظريه ها از عوامل روانشناختي بحث مي . كرده اند از زاويه ديد خود به آن بنگرند

نظريات مهمي كه در  يكي از. كنند و برخي ديگر از عوامل سازماني و برخي از عوامل اجتماعي
توضيح رضايت شغلي بيان شده است نظريه عدالت است كه با مفاهيمي مانند انصاف و برابري 

  . در مباحث نظري همراه است



 ادراك عدالت اجتماعي و تاثير آن بر رضايت شغلي                                                                    14

 

در پرداختن به مفهوم عدالت در ارتباط آن با رضايت دو سطح از عدالت مي تواند مورد 
تمامي . سطح مناسبات اجتماعي يكي در سطح مناسبات سازماني و ديگري در. نظر قرار گيرد

كارهاي انجام شده در ارتباط بين عدالت و رضايت از شغل با رويكرد سازماني انجام شده كه 
به بعد در زمينه  1990بيشتر ريشه در كارهاي گرينبرگ و مطالعات منسجمي كه از دهه 

عادالنه در سازمان سازمان ها انجام شده است دارد كه اين دسته از مطالعات صرفا به مناسبات 
آرنولد و اسپيل،  ؛ 2001جانسن، ؛ 1998اسكاپ،(پرداخته اند و نگاهي درون سازماني دارند

و  1388يعقوبي و همكاران،  ؛ 1383نعامي و شكركن،  ؛ 2005وارنر و همكاران، -؛ كالي 2006
نيز مي  در حالي كه بحث از مناسبات عادالنه در سطح جامعه). 1387سيدجوادين و همكاران، 

بايد در نظر داشت كه . تواند در اينجا تعيين كننده باشد كه به طور كلي مغفول مانده است
باشد و ارزيابي هايي  -انسان كنشگري اجتماعي است كه محدود به روابط در درون سازمان نمي

از رويه ها و فرايندهاي اجتماعي كالن تري نيز دارد كه بر نگرش ها، عقايد و كنش هايش 
  . ثيرگذار استأت

جايگاه مفهومي و تحقيقي عدالت اجتماعي از نظر تاريخي بر سه حوزه عدالت توزيعي و 
عدالت رويه اي و عدالت مراوده اي متمركز بوده است و براي هر يك از اين ابعاد مالك هاي 

به نظر وندورف،الكساندر و فايرستون شايد كهن ترين مالك . مشخصي نيز پيشنهاد شده است
در حقيقت . دالت توزيعي كه در قالب مطالعات تجربي تحت بررسي قرار گرفته، انصاف باشدع

انصاف اصلي ترين مالك و معيار عدالت توزيعي محسوب مي شود و همچنين از طرفي مالكي 
  ).295: 1383گل پرور و عريضي،(است كه با بيشتر اشكال تعامالت اجتماعي رابطه دارد

سال هاي اخير نظريه انصاف به يكي از نظريه هاي عمومي رفتار  بايد اذعان داشت كه در
اين نظريه عناصري از ديگر رويكرد هاي نظري مثل نظريه هاي . اجتماعي تبديل شده است

. خاص هماهنگ كرده است دتقويت، مبادله، سازگاري شناختي و روان تحليلي را در يك رويكر
چگونه در باب عادالنه يا ناعادالنه بودن رفتار مسئله اصلي نظريه برابري آن است كه مردم 

). 581: 1369ازكمپ،(ديگران با آن ها تصميم گرفته و نسبت به آن واكنش نشان مي دهند 
ؤثر مي داند و منبع مثيرپذيري از نظريه مبادله عوامل خارجي را بر خشنودي تأاين نظريه با 

ند كه از نابرابري و بي عدالتي ادراك ناخشنودي را تمايل افراد به تخفيف تنش هايي مي دا
كاركنان در يك نظام اجتماعي كار مي كنند كه در آن هر يك تا اندازه اي به . شده برمي خيزد

آن ها يكديگر را مي بينند، نسبت به يكديگر قضاوت مي كنند و چگونگي . ديگران وابسته است
در واقع اين نظريه از فرآيند مقايسه  ). 17: 1373طالبان،(پاداش دهي افراد را تفسير مي كنند 
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مقايسه اجتماعي عبارت است از ارزيابي . اجتماعي براي تحليل رفتار افراد استفاده مي كند
  ).131: 1386رضائيان،(وضعيت خودمان در چارچوب وضعيت هايي كه سايرين دارند 

. رح شده استنظريه انصاف در واقع در ادامه نظريه عدالت توزيعي در نظريه مبادله مط
افراد از نظر هومنز به عنوان كساني كه آن فعاليت هايي را كه تمايل به سود را افزايش خواهد 

در مقايسه با بعضي استانداردهاي عدالت توزيعي بروز مي  -پاداش هاي با هزينه كمتر –داد 
قادر به  از نظر هومنز هر چه قاعده عدالت توزيعي بيشتر به ضرر فرد. دهند، ديده مي شوند

واقعيت يافتن نباشد، احتمال اين كه وي رفتار ادراكي مانند نارضايتي از خود بروز دهد بيشتر 
ميزان درك افراد از برابر و يا نابرابر بودن شرايط فردي و اجتماعي ).345: 1382ترنر،(مي شود

ان چه به عبارت ديگر، چن. در يك مبادله، عنصر مهمي در عملكرد و رضايت خاطر مي باشد
افراد اصل عدالت و برابري را به عنوان اصل حاكم بر مبادله بپذيرند، پريشاني و ناراحتي زماني 
به وجود مي آيد كه پاداش ها توزيع نامناسبي داشته باشند، و يا هنگامي كه فرد از عدم وجود 

  ).17: 1374، صفدري(چنين توزيع عادالنه اي رنج ببرد
دو قضيه اول مربوط به رفتار و . والستر در اينجا صادق است چهار قضيه والستر و برشيد و

عملكرد انسان به طور كلي و دو قضيه ثانويه به نتايج و پيامدهاي پيش بيني شده نابرابري 
قضيه اول بر اين امر تاكيد دارد كه فرد تالش خواهد كرد كه بازده خود را به . مربوط مي گردد

آنچه در اين قضيه حائز ). ارت از پاداش منهاي هزينه باشدوقتي بازده، عب(حد اكثر برساند 
اهميت است، انگيزه به حداكثر رساندن سود به عنوان يك اصل بديهي مورد نظر قرار گرفته 

  .است
در قضيه پيامدها، نتايج ناشي از ادراك افراد از نابرابري در روابط مبادله اي مورد تاكيد 

گر غير منصفانه بودن روابط مبادله اي از نگاه فردي كه در قرار گرفته است و يا به عبارت دي
وقتي افراد در مي يابند در روابط نامنصفانه اي شركت جسته اند دچار  .مبادله شركت دارد

. پريشاني و ناراحتي مي شوند و هرچه روابط ناعادالنه تر باشد، نارضايتي آنها بيشتر است
تي به اين مساله بستگي خواهد داشت كه فرد از بي مطمئناً نوع و ميزان پريشاني و نارضاي

با كمي تامل مي توان به تشابه اين قضيه با قضيه . عدالتي و ضرر يا سود آن چقدر رنج ببرد
از نظر اين محققين روابطي كه منجر به پريشاني و ناراحتي و در . عدالت توزيعي هومنز پي برد

در نهايت باعث عكس العمل هاي فردي در مقابل  نتيجه نارضايتي فرد از فرآيند مبادله گردد
همين نگرش باعث مي گردد كه آنها قضيه آخر نظريه خود را اين گونه بيان . آن خواهد شد

افرادي كه درمي يابند كه در يك رابطه ناعادالنه شركت داشته اند، سعي مي كنند : كنند
هرچه نابرابري بيشتر باشد، . نمايند نارضايتي خود را با برقراري برابري و عدل و انصاف برطرف
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 نارضايتي و سعي و تالش آن ها براي اصالح اين وضع و برقراري عدل و برابري بيشتر است
  ).18: 1374، صفدري(

بحث در حوزه عدالت رويه اي با بررسي هاي پيشگامانه تيبوت و والكر آغاز شد كه دو 
  .كنترل فرايند -2 ؛كنترل تصميم -1: دمالك اصلي را براي عدالت رويه اي معرفي كرده ان

كنترل تصميم اشاره به اين دارد كه آيا فرد در نتيجه يا تصميم نهايي تحقق عادالنه امور، 
و كنترل فرآيند نيز اشاره اي است به اين كه آيا . امكانات و غيره، سهمي داشته است يا خير

طبق نظر ).296: 1389و عريضي، گل پرور( فرد سهمي در فرآيند تصميم گيري داشته يا خير
 عدالت ادراك ميزان بر دارند، فرآيندها و ها تصميم بر تيبوت و والكر ميزان كنترلي كه افراد

  .مؤثر است هاآن  توسط
  

  ابعاد عدالت اجتماعي
به طور كلي در بحث از عدالت اجتماعي توسط انديشمندان سه بعد عدالت توزيعي، 

  .ه اي مطرح شده استعدالت رويه اي و عدالت مراود
 كه ميزاني مورد در افراد در يك جامعه كه هنگامي :ادراك عدالت توزيعي -الف
 رعايت عدالت ميزان واقع در كنند مي قضاوت هستند، اخالقي و درست مناسب نتايج پيامدها و
 انذينفع ديدگاه از غالباً توزيعي، عدالت .دهند قرار مي داوري مورد را جامعهآن  در توزيعي
 كرده بررسي دهندگان تخصيص منظر از را توزيعي محققان عدالت از برخي اما. مي شود مطرح

 و پيامدها توزيع به مربوط تصميمات از شده ادراك انصاف عدالت توزيعي، اساس براين. اند
 و آوردهآمده  دست به نتايج مقايسه به يك جامعه اعضاي عدالت، از اين بعد در .است نتايج
  ).35: 1388اوتارخاني،( پردازند مي خود هاي

 و سازمان به باخود آن چه به افراد.گيرد قرارمي مبادله اصل برمبناي دراصل توزيعي عدالت
 داشت توجه بايد. نگرند اند، مي كرده دريافت آنچه درقبال اي مبادله منزله به آورده اند جامعه

 مجموعه گسترده بلكه گردد ا نميه پرداخت بودن عادالنه به محدود فقط توزيعي عدالت كه
كاري،  هاي برنامه ها، تنبيه ها، پاداش ارتقاها، قبيل از اجتماعي و سازماني پيامدهاي از اي

  .)1385صحرايي،(گيرد مي بر در را عملكرد هاي ارزيابي و مزايا
 مورد رويه هاي از شده درك عدالت رويه اي، عدالت: ادراك عدالت رويه اي -ب
 به كه هستندآن  خواهان افراد در يك جامعه اساس براين. تصميم گيري است يبرا استفاده

به  عدالت از بعد اگر اين. باشند داشته مشاركت ها گيري تصميم در تأثيرگذاري مناسب و نحو
 گيري تصميم در فرآيند كه باشند داشته را برداشت اين جامعه اعضاي و شود ادراك خوبي
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 است اين بر تصور كه چرا بود، خواهد تحمل قابل كوتاه مدت در بنامطلو نتايج هستند، دخيل
 هاي پاداش يا منافع و توزيع هاي رويه اگر. است بوده منصفانه و كه تصميم گيري فراگير

 بيشتري تمايل همكاري ادامه به همكاري شبكه باشد، اعضاي نيزمنصفانه همكاري از حاصل
 .باشد مي تصميم اخذ فرآيندهاي چگونگي است مهم آنچه اي رويه درعدالت .داشت خواهند

تصميم  به رسيدن فرآيندهاي و رويه ها بايد شود مي اخذ تصميماتي چه اين كه از فارغ
 صحيحي اطالعات بايد شود ادراك خوبي به بتواند اي رويه عدالت اين كه براي. باشد منصفانه

 براين. ارائه شود همكاري شبكه اعضاي تمامي به گيري تصميم هاي رويه اخذ چرايي در خصوص
 چرا يا و اند شده خاص استفاده طريق به ها رويه چرا كه شود مشخص همه براي بايد اساس
 صورت در كه است داده نشان تحقيقات. اند شده توزيع خاص شيوه هاي به پيامدها يا و منافع
 را خود مدت كوتاه فردي منافع تا داشت خواهند تمايل بيشتري افراد رويه اي عدالت تحقق
 رويه يك هاي ويژگي گرفته صورت تحقيقات به عنايت با. جامعه كنند يا جمعي منافع تابع

  :از عبارتند منصفانه
  ،باشند برخوردار نسبي ثبات از زمان درطول بايد ها رويه: ثبات. 1
  ،باشند نگري يكسو و تعصب از عاري بايد ها رويه: بي طرفي .2
  ،باشند شده طراحي دقيق بايد ها رويه: دقت. 3
  ،رويه ها بايد تغيير پذير باشند :انعطاف. 4
  ،باشند عام توافق مورد بايد ها رويه: فراگيري. 5
  ).34: 1388اوتارخاني،( باشند اخالقي بايد ها رويه :اخالق. 6
 به بايد شود درك خوبي به اي مراوده عدالت اينكه براي: ادراك عدالت مراوده اي -ج
  :كرد توجه زير عوامل

 ذينفعان مطرح تمامي براي روشني و صداقت به داليل منافع، توزيع خصوص در آيا. 1
  است؟ شده

  كنند؟ مي برخورد محترمانه ذينفعان، تمامي با اصلي آيا تصميم گيرندگان. 2
 مرتبط توجيهات و تشريحات .1 :است اصلي بعد دو داراي اي مراوده عدالت براين اساس، 

 ذينفعان تمامي به نسبت خيرانديشي .2رفتارها  حساسيت سطح و تصميمات به
  ).35: 1388اوتارخاني،(

 را بقيه فوق، هاي حالت از يك هر در عدالت رعايت كه در نهايت اين نكته بايد توجه شود
 توزيع، در عدالت رعايت عدم صورت در گفت، توان مي كه به طوري دهد، مي قرار ثيرتأ تحت
 هاي رويه توسعه اينكه ضمن .بود خواهد حاصل اي بي رويه و اي اودهمر عدالت بر تأكيد
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در  عدالت رعايت عدم و سازد، مي خدشه وارد مراوده و توزيع در عدالت روند بر ناعادالنه
 احتمال دهد، مي قرار معرض هتك در را جامعه افراد احترام و نفس عزت اين كه ضمن مراوده،
 امكان و تسهيالت اجتماعي، و امكانات تر عادالنه توزيع يبرا طلبانه حق هاي حركت موفقيت
 در مراودات برابر احترام از برخورداري كه، حالي در دهد؛ مي كاهش را اي رويه عدالت توسعه

حمايت  به افراد اعتماد و افزايد مي عدالت خواهانه هاي حركت موفقيت احتمال بر اجتماعي،
 اين كه ضمن دهد؛ مي افزايش را اجتماعي نهادهاي تيبانيپش از برخورداري و جامعه افراد ساير

 احتمال از انگاري، خودبزرگ و استكباري هاي نمايش و ها گري جلوه مجال محدود شدن
 برابر احترام و حرمت از مردم وقتي زيرا كاهد؛ مي خواه هاي عناصر زيادت مداخله موفقيت
 خدشه حق اين بر دهند اجازه كه دارد حتمالا كمتر يابند، وقوفآن  ارزش بر و باشند برخوردار

 در عدالت رعايت ضرورت كه است اين كرد توجهآن  به بايد اينجا در كه مهمي نكته .گردد وارد
 و گيرند مي نظر تحت را خود با رفتار هاي رويه افراد كه آنست از ناشي نحوه اجرا و مراوده

 باآنها  رفتار نحوة بودن عادالنه دراكا تأثير تحت را با ديگران خود مناسبات از بسياري
 و منابع تخصيص براي تصميم اتخاذ فرآيند رويه، عدالت در واقع در. دهند مي شكل خودشان

 انصاف به توزيع، در عدالت كه حالي در دهد؛ قرار مي مدنظر را مذكور تصميمات اجراي ة نحو
 ادراك بر مراوده، در عدالت و دارد؛ افراد اشاره دريافتي تخصيص هاي يا پيامدها از شده ادراك
  ).29: 1385 صحرايي،( نمايد مي داللت اشخاص ساير با متقابل رفتار كيفيت از افراد

افراد در سطح جامعه به ارزيابي رويه ها و مراودات و هم چنين توزيع امكانات در سطح 
دالنه ارزيابي تحت چنين شرايطي فرد هرچه نظم اجتماعي موجود را عا. جامعه مي پردازند

با توجه به اتخاذ اين رويكرد، افراد زماني . كند، موقعيت خود را در جامعه بيشتر مي پذيرد
انتخاب كرده ازبين فرصت هاي شغلي متعددي را  آننگرش مثبتي به شغل خود دارند كه 

نه در معنايي وسيع تر و جامع تر، برابري در توزيع فرصت هاي شغلي، توزيع برابرا و .باشند
امكانات و فرصت ها در جامعه مانند فرصت هاي آموزشي، فرصت هاي ترقي و پيشرفت و 
امكاناتي از اين قبيل، توزيع فرصت هاي شغلي بر مبناي كفايت و لياقت، همچنين دامنه وسيع 

  .ثير گذار استتأدر انتخاب شغل براي افراد، به طور كلي بر نگرش هاي شغلي افراد 
رصت هاي شغلي، عدالت اجتماعي مي تواند معطوف به توزيع منابع همچنين، عالوه بر ف

دراك افراد از توزيع عادالنه و ا. ارزشمند و امتيازات مادي و معنوي در بين اعضاي جامعه باشد
 زماني كه فرد. ثيرگذار استتأناعادالنه امكانات ارزشمند در جامعه بر نگرش فرد از شغلش 

در قبال انجام كارش در اختيارش قرار مي دهد با مزايايي كه  كند مزايايي كه جامعه مقايسه
اقشار ديگر جامعه در اختيارشان قرار مي گيرد، منصفانه توزيع نشده، اين ادراك فرد بر رضايتي 
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به طور مثال يك معلم بازدهي كار خود و مزايايي كه در (  ثير گذار استتأكه از شغلش دارد 
در چنين حالتي ادراك فرد از عدالت ). قرار مي گيرد را با يك فوتباليست مقايسه كند اختيارش

  .ؤثر استمدر جامعه بر نگرش كلي اش نسبت به شغلش 
عالوه بر اين ها، ممكن است افراد عدالت اجتماعي را در چارچوب رويه هاي عادالنه در 

زماني كه افراد ادراك كنند . ثير بگذاردتأ جامعه ارزيابي كنند و اين ارزيابي بر رضايت شغلي آنها
كه رويه ها و مناسباتي كه در جامعه براي دستيابي به امكاناتي خاص و هم چنين ارزيابي افراد 
و عملكردشان، تعريف شده است منصفانه نيست، اين ادراك مي تواند بر نگرش هاي شغلي 

دليل داشتن پارتي به راحتي در به طور مثال فرض كنيد شخصي به (تاثير گذار باشدتأشان 
سلسله مراتب شغلي ارتقاء پيدا كند و شخص ديگري هرچند با عملكرد خوب نتواند به مدارج 

  ).عالي مورد نظر خود دست يابد
در نهايت بايد ذكر گردد كه در تمام طول تحقيق تنها ادراك افراد از عدالت مد نظر است 

بايد پذيرفت كه انسان ها بر اساس . آن ها مي گذاردو تاثيري كه اين ادراك بر رضايت شغلي 
ادراكي كه از واقعيت دارند نگرش ها و اعمال خود را انسجام مي بخشند و قالب هاي 

  . ثير خود قرار مي دهدتأايدئولوژيك بخش عمده اي از پندار ها و ادراكات افراد را تحت 
 از محيط را كه هايي و برداشت ها آن، افراد پنداشت وسيله به كه است فرآيندي اداراك

 در ادارك مفهوم اهميت .دهند مي معناآن  به وسيله و بدين كنند مي دارند تنظيم و تفسير
و (آنها  برداشت يا پنداشت ادراك، نوع به مردم رفتار كه است علت به اين تحقيقات و مطالعات

  ).17 :1385،صحرايي(بستگي دارد) واقعيت خود به نه
آن چه اهميت پيدا مي كند ادراك افراد از عدالت در سطوح سازمان و  پس در اين جا

يعني بيشتر به جنبه ذهني اين قضيه تاكيد مي شود نه آنچه واقعا در سازمان و . جامعه است
ادراك برابري و عدالت در اين جا به عنوان يك مفهوم ذهني مورد بررسي . جامعه وجود دارد

ادالنه بودن توزيع ها، رويه ها و مراودات بيشتر از واقعيت عيني گيرد و تصور فرد از ع قرار مي
  .عادالنه بودن توزيع ها، رويه ها و مراودات موثر است

  
  ه هافرضي

به نظر مي رسد افراد هرچه مناسبات اجتماعي را عادالنه تر ارزيابي كنند، رضايت ) 1
  .بيشتري از شغلشان خواهند داشت

ادارك عدالت توزيعي در افراد، رضايت شغلي شان افزايش  به نظر مي رسد با افزايش) 2
  .يابد
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به نظر مي رسد با افزايش ادارك عدالت رويه اي در افراد، رضايت شغلي شان افزايش ) 3
  .يابد

به نظر مي رسد با افزايش ادارك عدالت مراوده اي در افراد، رضايت شغلي شان ) 4
  .افزايش يابد

  
  روش پژوهش

چنين از مه. استفاده شد يا توجه به اهداف مورد نظر از روش پيمايشدر تحقيق حاضر ب
محيط پژوهشي در اين . تكنيك پرسشنامه براي جمع آوري داده ها مورد نياز استفاده شد

. تحقيق اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران و همچنين دانشگاه مازندران مي باشد
خش اداري اداره كل آموزش و پرورش استان جامعه آماري تحقيق شامل كليه كاركنان ب

تعداد كاركنان دانشگاه مازندران طبق آمار ارائه شده از . مازندران و دانشگاه مازندران مي باشند
نفر كاركنان رسمي و قراردادي مي باشد و كاركنان اداره كل  500دفتر كارگزيني برابر با 

پس در مجموع كل جامعه . نفر مي باشد 366آموزش و پرورش استان مازندران نيز برابر با 
نفر  265با توجه به فرمول كوكران، حجم نمونه برابر با . نفر است 865آماري اين تحقيق برابر با 

  .به دست آمد
شيوه نمونه گيري بدين ترتيب انجام شد كه پس از تعيين حجم نمونه كل، حجم نمونه 

استفاده از فرمول زيرحجم نمونه در هر به همين خاطر با . در هر سازمان نيز محاسبه شد
برابر با جامعه آماري در درون هر يك از سازمان ها  N1در فرمول زير . سازمان محاسبه شد

نيز نمونه كل در تحقيق  265برابر با كل جامعه آماري مي باشد و  Nو ) تعداد افراد هر سازمان(
يد از دانشگاه مازندران گرفته شود برابر با با توجه به فرمول زير تعداد نمونه اي كه با. مي باشد

نفر و تعداد نمونه اي كه بايد از اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران انتخاب شود  153
  .نفر است 112برابر با 

  
     

در مرحله آخر با توجه به اينكه حجم هر نمونه در درون هر سازمان به دست آمد به شيوه 
  .فراد درون هر سازمان نمونه گيري شدنمونه گيري تصادفي از ا

واحد مطالعه در اين تحقيق فرد است، كه براي تكميل پرسشنامه به وي : واحد مطالعه
  .مراجعه شده است
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  يافته هاي تحقيق
  توصيف مفاهيم

گويه است كه حداكثر نمره ممكن در اين  24شاخص رضايت شغلي مجموع نمرات 
مي باشدكه به ترتيب نشان دهنده  24مكن نيز برابر با و حداقل نمره م 120شاخص برابر با 

و  37كمترين رضايت شغلي در ميان افراد برابر با . رضايت كامل و نارضايتي كامل از شغل است
  . بوده است 111بيشترين نمره برابر با 

هم چنين . مي باشد 02/15و انحراف معيار  19/78ميانگين نمره رضايت افراد مورد مطالعه 
است و مطابق با آزمون  -327/0و كشيدگي آن برابر با  -211/0ان چولگي شاخص برابر با ميز

، شكل توزيع رضايت  42/0و سطح معنا داري  88/0اسميرنف كه مقدار آن  -كولموگروف
همچنين عالمت منفي چولگي بيانگر اين است كه اكثر . شغلي از توزيع نرمال برخوردار است

  .اند ميانگين را به خود اختصاص داده زافراد نمرات باالتر ا
بيشترين نمره . گويه به دست آمده است 23متغير ادراك عدالت اجتماعي از تركيب 

مي باشد كه به معناي  23و كمترين نمره ممكن نيز  115ممكن براي عدالت اجتماعي برابر با 
ترين نمره كسب شده  در اين ميان كم. باالترين و پايين ترين ادراك از عدالت اجتماعي است

در سازمان ارزيابي  است كه نشان مي دهد كساني بوده اند كه پايين ترين ميزان عدالت را 23
 87است و در نتيجه دامنه تغييرات برابر با  110چنين بيشترين نمره نيز برابر با هم. كرده اند
 70/17معيار آن نيز  و انحراف 35/57ميانگين نمره ادراك عدالت اجتماعي برابر با . مي باشد
 - و هم چنين آزمون كولموگروف  -313/0و كشيدگي  278/0با توجه به چولگي . مي باشد

به دست آمده، نتيجه مي  557/0با سطح معني داري  792/0اسميرنف كه مقدار آن برابر با 
همچنين چولگي مثبت آن . عدالت اجتماعي از توزيع نرمال برخوردار است شود كه شاخص

  .دهنده آن است كه اكثر افراد نمرات پايين تر از ميانگين را به خود اختصاص داده اند نشان
  چگونگي توزيع نمرات پاسخگويان از متغير ادراك از عدالت اجتماعي :1جدول 

  
  
  
  
  
  

  درصد  فراواني ادراك عدالت اجتماعي
  1/21  56 خيلي پايين

  6/33  89 پايين
  7/31  84 متوسط

  3/11  30 باال
  3/2  6 خيلي باال
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درصد فراواني افراد در مـورد هـر يـك از ابعـاد ادراك عـدالت اجتمـاعي در جـدول زيـر آمـده          
  .است
      

  چگونگي توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ابعاد عدالت اجتماعي: 2جدول 
  ادراك شده

  پايين  متوسط  باال  ابعاد عدالت اجتماعي
 6/40  46 4/3 ادراك عدالت توزيعي

 4/40  7/48 9/10 عدالت رويه ايادراك
 6/42  8/40 6/16 ادراك عدالت مراوده اي

  
همانطور كه از يافته هاي جدول باال مشخص است بيشتر افراد مورد بررسي مناسبات اجتماعي 

  .ارزيابي مي كنند هرا در سطح جامعه ناعادالن
  

  هاي تبييني يافته
ود كه بين ادراك عدالت اجتماعي در فرضيه اول پژوهش عنوان مي ش )1آزمون فرضيه 

به عبارتي هرچه افراد مناسبات اجتماعي را . در افراد و رضايت شغلي شان رابطه وجود دارد
از آن جايي كه سطح سنجش هر دو . عادالنه تر ارزيابي كنند رضايت شغلي بيشتري دارند

متغيره استفاده متغير در سطح فاصله اي است براي آزمون اين فرضيه از رگرسيون خطي دو 
  .شده است

    
  تحليل رگرسيوني ادراك عدالت اجتماعي و رضايت شغلي: 3جدول 

 R R2  متغير مستقل

R2
تعديل 
  شده

F 
 داري معني

F 
t 

 داري معني
t 

  000/0  89/15  000/0 611/252 488/0 49/0 70/0 عدالت اجتماعي
  

به /. 7گي دو متغير برابر با با توجه به يافته هاي تحقيق در مورد اين فرضيه ميزان همبست
همچنين با توجه به ضريب تعيين . دست آمده كه نشان دهنده همبستگي باالي دو متغير است

 8/48به دست آمده، اين مقدار ضريب تعيين نشان مي دهد كه  488/0تعديل شده كه برابر با 
. تبيين مي شوددرصد از واريانس هاي متغير رضايت شغلي به وسيله ادراك عدالت اجتماعي 
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معنادار است،  01/0در سطح خطاي كوچكتر از  611/252به دست آمده كه برابر با  Fمقدار 
نشان از آن دارد كه متغير مستقل قادر است به خوبي تغييرات متغير وابسته را تبيين كند و 

  .نشان از قدرت تبيين متغير مستقل ادراك عدالت اجتماعي دارد
ذكر شده مي توان نتيجه گرفت كه فرضيه مورد بررسي تاييد مي  با در نظر گرفتن موارد

بنابراين بين ادراك عدالت اجتماعي افراد و رضايت شغلي آن ها رابطه معناداري وجود . شود
بدين ترتيب مي توان گفت، هرچه قدر افراد مناسبات اجتماعي حاكم بر سازمان را عادالنه . دارد

  .ن از شغلي كه دارند افزايش مي يابدتر ارزيابي كنند ميزان رضايتشا
يافته هاي اين فرضيه از برازش خوب بين نظريه مورد استفاده و يافته هاي تحقيق 

طبق نظريه عدالت اجتماعي، افراد به ارزيابي مناسبات اجتماعي حاكم بر جامعه . حكايت دارد
نه ارزيابي كند، مي پردازند و تحت چنين شرايطي فرد هرچه نظم اجتماعي موجود را عادال

افراد مورد بررسي اين تحقيق نيز در مقام كنشگر . موقعيت خود را در جامعه بيشتر مي پذيرد
آگاه، ارزيابي هايي از مناسبات اجتماعي، توزيع پست ها و مقام ها در جامعه، فرصت هاي 

  .دارند دستيابي به شغل و امكانات آموزشي و خدمات رفاهي در جامعه و مسائلي از اين دست
افرادي كه شغل خود را در بين دامنه وسيعي كه براي انتخاب داشته اند انتخاب كرده 

از خدمات آموزشي مناسب و عادالنه براي دستيابي به مشاغل مورد نظر خود استفاده  و باشند،
چنين رفتار اختيارشان قرار گرفته باشد و هم خدمات رفاهي مناسبي در و نيزكرده باشند، 

را نسبت به كاري كه انجام مي دهد محترمانه و ارزشمند و در نهايت عادالنه ارزيابي جامعه 
كند، به طور مشخص نگرشي كه به شغل خود كه در يك فرآيند عادالنه كسب شده و رفتار 

چنين كاركناني كه هم. مي شود دارد، نگرش مثبتي استعادالنه اي هم در قبال آن در جامعه 
قطع سمت و مقامي را هم كه  م را عادالنه و منصفانه نمي دانند به طورمناسبات اجتماعي حاك

در جامعه نصيبشان شده است را عادالنه نمي دانند و نتيجه منطقي اين فرآيند عدم رضايت از 
پس طبق يافته هاي اين تحقيق ادراكي كه افراد از ميزان عدالت . جايگاه اجتماعي شان است
  .ايتي كه از شغلشان دارند تاثيرگذار استدر سطح جامعه دارند بر رض

اين فرضيه بيان مي كند كه با افزايش ادارك عدالت توزيعي در افراد،  )2آزمون فرضيه 
از آنجا كه هر دو متغير در سطح فاصله اي مي باشند از . يابدمي رضايت شغلي شان افزايش 

  .درگرسيون خطي دو متغيره براي آزمون اين فرضيه استفاده مي شو
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  تحليل رگرسيوني ادراك عدالت توزيعي و رضايت شغلي  :4جدول 
متغير 
 R R2  مستقل

R2
تعديل 
  شده

F 
 داري معني

F 
T 

داري  معني
t 

عدالت 
  000/0 648/14  000/0  55/214  447/0  449/0  670/0  توزيعي

  
همانطور كه مشاهده مي شود آماره هاي مربوط به تحليل رگرسيون خطي دو متغيره در 

مي باشد  670/0طبق جدول باال ضريب همبستگي بين دو متغير برابر با . ل آمده استجدو
ضريب تعيين به دست آمده برابر با . نتيجه مي شود كه همبستگي بين دو متغير نسبتا باال است

حدود مي باشد كه نشان دهنده آن است كه  447/0و ضريب تعيين تعديل شده برابر با  449/0
ؤلفه مرات متغير رضايت شغلي را متغير ادراك عدالت توزيعي بدون حضور درصد از تغيي 45

و سطح معني  55/214نيز در اين جا برابر با  Fآماره .هاي ديگر عدالت اجتماعي تبيين مي كند
معنادار  01/0به دست آمده است كه نشان مي دهد در سطح خطاي كوچكتر از  0/ 000داري 
  .است

يعني . ه شده نتيجه مي شود كه فرضيه مورد آزمون پذيرفته مي شوداز مطالب و توضيحات ارائ
به اين معني كه . بين ادراك عدالت توزيعي در افراد و رضايت شغلي شان رابطه وجود دارد

و عادالنه تري نسبت به توزيع منابع و پاداش ها در جامعه  هرچقدر افراد ارزيابي مثبت تر
  .ؤثر استمشغلي آن ها  داشته باشند اين ارزيابي بر رضايت

عدالت توزيعي به كسب سود متناسب با سرمايه گذاري تاكيد دارد و عدم توازن بين اين 
دو باعث خواهد شد كه فرد نسبت به روند و هنجارهاي حاكم بر مبادله ناراضي و از تداوم آن 

قبال دريافت هاي افراد به داده هاي خود در قبال جامعه به منزله مبادله اي در . ناخشنود باشد
اين دريافت ها فقط مربوط به پرداخت ها كه جنبه مادي دارد نمي باشد و . خود مي نگرند

بر اساس نظريه عدالت توزيعي در . مجموعه گسترده اي از پيامدهاي اجتماعي را شامل مي شود
كم بر انصاف، چنانچه افراد اصل عدالت و برابري را به عنوان اصل حا همكتب مبادله و نظري

مبادله بپذيرند، پريشاني و ناراحتي زماني به وجود مي آيد كه دريافت ها توزيع نامناسبي داشته 
طبق اين نظريه كاركنان . باشد و يا اينكه فرد از عدم وجود چنين توزيع عادالنه اي رنج ببرد

ي از سازمان هاي مورد بررسي در مقام يك كنشگر آگاه به ارزيابي پيامدهاي اجتماعي ناش
كساني كه اين پيامد ها را عادالنه ارزيابي مي . كاري كه در جامعه انجام مي دهند مي پردازند
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دانند  كنند نگرش مثبت تري به شغل خود دارند و كساني كه اين پيامدها را ناعادالنه مي
  .نگرشي كه نسبت به شغلشان دارند نگرشي منفي است

اي و  افراد از عدالت رويه كه بين ادراككند  اين فرضيه بيان مي )3آزمون فرضيه 
اي در  تري از عدالت رويه يعني هرچه افراد ارزيابي مثبت. رضايت شغلي آنان رابطه وجود دارد

از آنجا كه هر دو متغير در سطح . يابد جامعه داشته باشند رضايت شغلي آنان افزايش مي
  .شود ن اين فرضيه استفاده ميباشند از رگرسيون خطي دو متغيره براي آزمو اي مي فاصله

  
  اي و رضايت شغلي تحليل رگرسيوني ادراك عدالت رويه :5جدول 

 R R2  متغير مستقل

R2
تعديل 
  شده

F 
 داري معني

F 
T 

داري  معني
t 

  000/0 073/12  000/0 758/145  354/0  357/0 597/0  اي عدالت رويه
  

شود  باشد نتيجه مي مي 597/0طبق جدول باال ضريب همبستگي بين دو متغير برابر با 
و  357/0ضريب تعيين به دست آمده برابر با . كه همبستگي بين دو متغير در حد متوسط است

درصد از  4/35مي باشد كه نشان دهنده آن است كه  354/0ضريب تعيين تعديل شده برابر با 
نيز در  Fماره آ. تغييرات متغير رضايت شغلي را متغير ادراك عدالت رويه اي تبيين مي كند

به دست آمده است كه نشان مي دهد در  000/0و سطح معني داري  758/145اينجا برابر با 
معنادار است و بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت كه متغير  01/0سطح خطاي كوچكتر از 

 با توجه به آن چه. قدرت تبيين بالنسبه خوبي در تبيين متغير وابسته برخوردار است از مستقل
يعني هرچه افراد ارزيابي . ييد مي شودتأتوان ادعا كرد كه، فرضيه مورد آزمون  -گذشت مي

  . مثبت تري از عدالت رويه اي در جامعه داشته باشند رضايت شغلي شان افزايش مي يابد
هاي توزيع منافع و پاداش ها و همچنين نحوه  اي، عدالت درك شده از رويه عدالت رويه

بر اين اساس افراد در يك جامعه خواهان آن . يابي افراد در جامعه استتصميم گيري و ارز
با . هستند كه به نحو مناسب و تاثيرگذاري در تصميم هاي اجتماعي مشاركت داشته باشند

توجه به اين، افرادي كه نحوه ارزيابي جامعه در قبال كاري كه انجام مي دهند را منصفانه مي 
تخصيص منابع را منصفانه مي دانند، نقش خود و فعاليتي كه انجام دانند، مناسبات و رويه هاي 

مي دهند را در جامعه مثبت و مفيد ارزيابي مي كنند به طور مشخص نگرشي كه به شغلشان 
از طرف ديگر كاركناني كه اين رويه ها . دارند نگرش مثبتي است و رضايت شغلي باالتري دارند



 ادراك عدالت اجتماعي و تاثير آن بر رضايت شغلي                                                                    26

 

مثال ادراك مي كنند كه در جامعه آن چيزي كه باعث موفقيت (را رويه هايي عادالنه نمي دانند 
و پيشرفت افراد در سلسله مراتب شغلي و اجتماعي مي شود تخصص و لياقت نيست بلكه 

، و يا اهميتي براي نقش خود در تصميمات و فعاليت هاي اجتماعي قائل )داشتن پارتي است
مي پذيرند و اين جايگاه را متناسب با لياقت نيستند، در نتيجه جايگاهي كه در جامعه دارند را ن

و كفايت خود نمي دانند و به همين خاطر نگرشي كه به شغلشان دارند نگرش مثبتي نمي 
  .باشد

 اي اين فرضيه بيان مي كند كه با افزايش ادارك عدالت مراوده )4آزمون فرضيه 
هر دو متغير در سطح فاصله اي از آن جا كه . در افراد، رضايت شغلي شان افزايش يابد) تعاملي(

  .شود مي باشند از رگرسيون خطي دو متغيره براي آزمون اين فرضيه استفاده مي
  

  تحليل رگرسيوني ادراك عدالت مراوده اي اجتماعي و رضايت شغلي :6 جدول

 R R2  متغير مستقل

R2
تعديل 
  شده

F 
 داري معني

F 
T 

داري  معني
t 

  000/0  92/12  000/0 926/166  386/0  388/0 623/0  اي عدالت مراوده
  

شود  مي باشد نتيجه مي 623/0طبق جدول باال ضريب همبستگي بين دو متغير برابر با 
و  388/0ضريب تعيين به دست آمده برابر با . كه همبستگي بين دو متغير نسبتا باال است

درصد از  6/38مي باشد كه نشان دهنده آن است كه  386/0ضريب تعيين تعديل شده برابر با 
آماره . تغييرات متغير رضايت شغلي را متغير ادراك عدالت مراوده اي اجتماعي تبيين مي كند

F  به دست آمده است كه نشان مي  000/0داري  و سطح معني 926/166نيز در اينجا برابر با
  .معنادار است 01/0دهد در سطح خطاي كوچكتر از 

يعني . كه فرضيه مورد بررسي مورد پذيرش است از نتايج باال اين نتيجه حاصل مي شود
طبق رهيافت . ثير گذار استتأادراك عدالت مراوده اي در افراد بر ميزان رضايت شغلي آنان 

عدالت مراوده اي، نوع برخوردي كه با افراد از طرف مخصوصا باالدستان در جامعه مي شود بر 
بنابراين كاركناني . ا در افراد برمي انگيزدنگرش ها و ادراكات افراد موثر است و واكنش هايي ر

كه ادراك مي كنند مسئولين در قبال كاري كه آنها انجام مي دهند برايشان ارزش و اهميت و 
احترام قائلند، رفتاري كه مسئولين با مردم دارند رفتاري صادقانه و محترمانه و به طور كلي 

ر مي پذيرند و نگرش مثبت تري به شغلشان رفتاري عادالنه است، جايگاه اجتماعي شان را بهت
  .دارند
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  رگرسيون چندگانه
ؤلفه هاي سه گانه عدالت اجتماعي و مهمانطور كه از يافته هاي تحقيق بر مي آيد بين 

ؤلفه ها را در مبراي اينكه نقش هر يك از . رضايت از شغل رابطه اي مثبت و معنادار وجود دارد
 رگرسيون انجام براي. از رگرسيون چندگانه استفاده شدؤلفه هاي ديگر مشخص شود محضور 

  .است آمده پايين جدول در آن از حاصل نتايج شد و استفاده اينتر روش از چندگانه
  

رگرسيون چند متغيره ابعاد عدالت اجتماعي ادراك شده ومتغير وابسته رضايت  : 7جدول 
  شغلي

R R2 R2 تعديل شده F معني داريF 

706/0 498/0 492/0 221/86  00/0  

  
نشان مي  706/0همان طور كه از جدول باال مشخص است ضريب همبستگي چندگانه 

ضريب تعيين . وابسته وجود دارددهد كه همبستگي بسيار قوي بين متغيرهاي مستقل و متغير 
نشان مي دهد كه  492/0به دست آمده و ضريب تعيين تعديل شده برابر با  498/0برابر با 

ؤلفه هاي سه گانه عدالت اجتماعي مدرصد از تغييرات متغير وابسته رضايت شغلي توسط  2/49
هاي ديگري كه درصد است توسط متغير 8/50برابر با  ،تبيين مي شوند و مجذور كميت خطا

كه در سطح كوچكتر از  Fهمچنين نتيجه آزمون . در اين مدل قرار ندارند توضيح داده مي شود
يك درصد معنادار است نشان مي دهد كه مدل رگرسيوني تحقيق مدل مناسبي مي باشد و 

  .قادر است به خوبي تغييرات متغير وابسته را توضيح دهد
ؤلفه مرسيوني برمي آيد، پس از ورود همزمان سه همان طور كه از نتايج تحليل هاي رگ

ؤلفه ديگر از قدرت تبيين مؤلفه ادراك عدالت توزيعي در مقايسه با دو مادراك عدالت اجتماعي، 
ؤلفه عدالت رويه اي و عدالت مراوده اي هرچند رابطه معناداري مباالتري برخوردار است و دو 

عدالت توزيعي در حد پايين تري قرار دارد كه اين با رضايت شغلي دارند، رابطه آنان نسبت به 
نشان دهنده آن است كه نظريه هاي انصاف و عدالت توزيعي مبادله از برازش بهتري براي  امر

  .توضيح تغييرات متغير رضايت شغلي در جامعه مورد بررسي برخوردار است

 معني داري T بتا  

  00/0 235/6 417/0 عدالت توزيعي
  025/0 235/2 161/0 عدالت رويه اي

  010/0 582/2 196/0 عدالت مراوده اي
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  نتيجه گيري
زشمند به عنوان يكي از چالش همواره در هر جامعه اي نحوه توزيع امكانات و منابع ار

برانگيزترين مباحث مطرح بوده است و اين فرايند مي تواند بر ساير مناسبات حاكم بر جامعه 
اين كه افراد رويه ها، مراودات و توزيع امكانات در جامعه را چگونه ارزيابي مي . تاثيرگذار باشد

ين رو پژوهش حاضر به ا از. باشدثير گذار تأكنند بر ساير جنبه هاي اجتماعي شان مي تواند 
  .ثير ادراك افراد از عدالت اجتماعي بر رضايتشان از شغل استتأدنبال بررسي 

يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه هرچند كه پژوهشگران قبلي توجه اندكي به عدالت 
ن اما يافته هاي اي.اجتماعي از ديدگاه جامعه شناختي براي توضيح رضايت شغلي داشته اند

. كه اين مفهوم نقش تعيين كننده اي در توضيح رضايت شغلي دارد پژوهش نشان داد
است كه نشان از همبستگي باالي بين دو  7/0همبستگي به دست آمده بين دو مفهوم برابر با 

  . مفهوم است
هاي انجام  اي اين پژوهش با يافته هاي پژوهشبايد بر اين نكته نيز تصريح كرد كه يافته ه

؛ جوردان و 2005؛ ويسبانت، 2005 ؛ وارنر، 2000تامپسون، : ه خارجي وداخلي هم چونيافت
؛ سومراخان و همكاران، 2010؛ سيالن و كايناك، 2007؛ ماير و همكاران، 2007همكاران، 

؛ پورسلطاني و 1389؛ حسيني هاشم زاده،1387؛ سيد جوادين و همكاران، 2010
؛ قنبري و حجاري، 1391؛ نوري و همكاران، 1391؛ حسني و جودت كردلو، 1390همكاران،

در مجموع عليرغم  1392؛ اميركافي و هاشمي نسب،1392؛ يار محمديان وهمكاران، 1392
  .ها هم سو است رويكرد هاي متفاوت آن

اجتماعي مشخص شد كه از بين ؤلفه ادراك عدالت مچنين با ورود همزمان سه هم
زيعي ادراك شده است كه بيشترين نقش را در توضيح ؤلفه عدالت تومگانه،  هاي سه ؤلفهم

اين نشان از آن دارد كه افراد بيش از هر چيز به توزيع منابع . تغييرات رضايت شغلي دارد
اين امر شايد به دليل اهميت يافتن بيشتر مشكالت اقتصادي .ارزشمند در جامعه توجه دارند

عني ي ديگر عدالت اجتماعي ادراك شده ياو بر همين اساس است كه جنبه ه. براي افراد باشد
خردر مرتبه بعد تأحاظ تقدم و ه لاي ادراك شده و  عدالت مراوده اي ادراك شده ب عدالت رويه

اين يافته، با يافته ديگر تحقيقات انجام شده به طور . از عدالت توزيعي ادراك شده قرار دارند
  .كامل تفاوت دارد
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