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چکيده
هدف پژوهش حاضر ،پیش بینی میزان رضایت شغلی بر اساس مولفه های عدالت سازمانی وکیفیت زندگی
معلمان استثنایی زاهدان می باشد .این مطالعه توصیفی -از نوع همبستگی در سال 6931در زاهدان انجام شده
است .جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس استثنایی شهر زاهدان به تعداد  222نفر که به روش در
دسترس  641نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزارگردآوری داده ها ،سه پرسشنامه عدالت سازمانی مورمن و
نیهف ( ،)6339کیفیت زندگی برف ( )6339و رضایت شغلی وانت ( )6311می باشد .بود .داده ها با استفاده از
همبستگی و رگرسیون ازطریق نرم افزار  SPSS63تجزیه و تحلیل شدند  .نتایج نشان داد بین عدالت سازمانی
و رضایت شغلی و بین کیفیت زندگی با رضایت شغلی همبستگی مثبت و مستقیمی درسطحp≤ 1/16وجود
دارد .همچنین متغیر عدالت توزیعی و سالمت جسمی بیشترین پیش بینی را از رضایت شغلی معلمان دارند.

واژگان کليدي
عدالت سازمانی ،کیفیت زندگی ،رضایت شغلی ،معلمان
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کيفيت زندگي معلمان

مجله علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری (سال دوم)

پيش بيني ميزان رضایت شغلي بر اساس مولفه هاي عدالت سازماني و
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مقدمه
امروزه تمامی صاحبنظران و اندیشمندان بر اهمیت و نقش نیروی انسانی به عنوان عامل توسعه در هر کشور واقفند و بر آن
تاکید دارند .بنابراین توجه به روحیه و انگیزه های انسانی در هر سازمان از اولویت باالیی برخوردار است .از این رو رضایت افراد از
کار شرطی اساسی در پیشبرد اهداف یک سازمان است .یک سازمان زمانی می تواند در دستیابی به اهداف خود موفق باشد ،که
بتواند افراد را همسو با اهداف خود قرار دهد و افراد سازمان احساس کنند که اهداف سازمان با اهداف آنها یکی است .این
موفقیت برای سازمانی حاصل نمی شود مگر اینکه سازمان بتواند از لحاظ فیزیکی و روانی محیطی فراهم کند که افراد در آن
محیط احساس رضایت داشته باشند .رضایت شغلی کارکنان موجبات افزایش بهروری ،افزایش روحیه و تعهد سازمانی را فراهم
می نماید .کا رکنانی که از کار خود رضایت شغلی دارند در مقایسه با آنان که احساس رضایت نمی کنند بازدهی یا تولید بیشتری
دارند (نهتانی .) 6934 ،با پیچیده تر شدن روز افزون جوامع امروزی به طور حتم رسالت سازمان ها در جهت برآوردن انتظارات
افراد جامعه حساس تر و با اهمیت تر می شود  ،به طور کلی می توان ادعا نمود دنیا ،دنیای سازمان ها است ،آنچه امروزه در
سازمان ها از اهمیت خاصی برخوردار است نقش اساسی انسان به عنوان گرداننده اصلی سازمان ها می باشد .از آنجایی که انسان
موجودی اجتماعی است زندگی سالم و موفقیت آمیز برای او بدون همکاری و هماهنگی با دیگر انسان ها مشکل و در بعضی
مواقع غیر ممکن است .فعالیت های گروهی افراد در سازمان ها در برگیرنده هویت و کارایی هر سازمان است .کارایی و توسعه هر
سازمان تا حد زیادی به کاربرد نیروی انسانی بستگی دارد ،هر قدر که سازمان ها بزرگتر می شود ،بالطبع مشکالت این نیروی
عظیم اضافه می شود (قلتاش .)6939 ،سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن به وجود پیوندی قوی بین اجزاء
و عناصر تشکیل دهنده آن وابسته است .سازمان عبارتست از هماهنگی معقول تعدای از افراد که برای تحقق هدف یا منظور
مشترکی از طریق تقسیم وظایف و برقرای روابط منظم و منطقی به طور مستمر فعالیت می کنند (عالقه بند.)6921 ،
ادبیات پژوهش
عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسانها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است .امروزه با توجه به نقش
فراگیر و همه جانبه سازمان ها در زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت در سازمان ها بیش از پیش آشکارتر شده است.
سازمانهای امروزی اجزایی از جامعه بوده لذا تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است .ادراک بی عدالتی
اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد ،زیرا اهتمام نیروی انسانی و تعهد سازمانی کارکنان را تحت اشعاع خود قرار میدهد  .بی
عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان  ،روحیه کارکنان را تضعیف می کند و روحیه تالش و فعالیت آنها
را تنزل می دهد .بنابراین رعایت عدالت رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است ( سید جوادین و
همکاران  .)6921 ،واژه عدالت سازمانی به ادراک کارکنان از عدالت موجود در سازمان و رفتار منصفانه کارکنان سازمان اشاره
دارد (الیکتونر .)2166 ،مورن ( ) 6336بر اساس یافته های خود بر روی عدالت سازمانی بیان می کند که رفتار منصفانه در
نگرش مثبت کارکنان و عملکرد باالی شغلی آن ها نقش مثبت دارد (اولسون .)2161 ،شایان توجه است که عدالت یک امر
ذهنی است ،یعنی یک موضوع برای یک شخص ممکن است مطلوب و منصفانه باشد و همان موضوع برای شخص دیگر منصفانه
نباشد ،پس ادراک عدالت است که قضاوت فرد را در این خصوص شکل می دهد نه مفهوم عدالت به صورت یک امر عینی
خارجی (کروپانزانو و همکاران .)2116 ،محققان سازمانی ادعا می کنند که عدالت سازمانی نیاز اساسی برای مدیریت موثر
سازمانی است .عدالت ادراک شده در سازمان نگرش های کارکنان را نسبت به شغل شان و اهمیت محیط مناسب و مفید کاری
شان پیش بینی می کند (عارفی و همکاران .)6934 ،عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره
در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است .نظریات مربوط به عدالت به موازات
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گسترش و پیشرفت جامعه بشری تکامل یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فالسفه به تحقیقات تجربه کشیده شده است .به
لحاظ تاریخی  ،ریشه های وجود تصور از ایده عدالت را می توان در بین اساطیر یونانی و از قرن هشتم (ق.م) جستجو کرد طرح
ایده عدالت به عنوان یک ایده ماوراء طبیعی و بعنوان نظم کیهان  ،تصور اولیه از عدالت است که شاید تداوم مطلقش را بتوان تا
چهار قرن دانست  .در این زمان خدایان منبع عدالت می باشند و بشر تحت کنترل و قدرت ما فوق طبیعی خدایانی که نماد
درستی هستند مورد لطف یا عقاب قرار می گیرند و به همین لحاظ نوعی عدالت (الهی  )divineشکل می گیرد
(فورکوش .)6319،6رفتار منصفانه چیز ی است که کارکنان زمانی که توانایی های خود را در سازمان سرمایه گذاری می کنند،
انتظار تحقق آن را دارند (ابرلین و تاتوم .)2112 ،عدالت سازمان شامل  9حیطه می باشد  )6 :عدالت توزیعی – عدالت توزیعی
به عادالنه بودن پیامدهای شغلی متفاوت از جمله سطح درآمد و مسولیت های شغلی (چالوردی )2111 ،به قضاوت منصفانه از
توزیع نتایج اشاره دارد ،مانند سطوح پرداخت یا فرصت های ارتقا در یک بافت سازمانی (رامین مهر و همکاران)2 .)6922 ،
عدالت رویه ای -یعنی عدالت درک شده از فرایندی که برای تعیین توزیع پاداش ها استفاده می شود (یزدانی)9 .)6932 ،
عدالت تعاملی :نوع سوم از عدالت در سازمان ها عدالت تعاملی نامیده می شود .عدالت تعاملی شامل روشی است که در آن
عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زیر دستان منتقل می شود .این نوع عدالت مرتبط به جنبه های فرآیند ارتباطات (همچون
ادب ،صداقت و احترام) بین فرستنده و گیرنده ی عدالت است(بهاری فر و جواهری کامل .)6923،امروزه یکی از مفاهیم
جدیدی که در علوم بهداشتی به ویژه بهداشت روان وارد شده است ،مفهوم کیفیت زندگیاست .در دنیای امروز
زندگی کردن تنها به معنای زنده بودن و بیمار نبودن نیست ،بلکه چگونگی زندگی نیز اهمیت دارد .در چنین
شرایطی دیگر افزایش میانگین طول عمر و امید به زندگی هدف نیست ،بلکه هدف افزایش سالهای زندگی سالم
است .بدین معنی که چند سال از عمر افراد به سالمت سپری شده است(جمالی .)6922 ،کیفیت زندگی مفهومی است
انتزاعی که نمی توان برای آن تعریف جامعی ارائه داد و به طور کلی تعریف مفهومی آن چندان ساده نیست .مفهوم کلی کیفیت
زندگی عبارت است از احساس ذهنی فرد از بهزیستی که از تجارب فعلی زندگی به طور کلی نشأت می گیرد (نیلفروشان و
همکاران . )6922 ،کارلسون و همکاران ( ) 2111بیان می کنند که به دو دلیل اکثر محققین بر این باورند که تعریف
رایجی برای کیفیت زندگی وجود ندارد :او ل به این دلیل که کیفیت زندگی دارای ابعاد متعددی است و اجزاء زیادی
از زندگی شخص را در بر می گیرد و دوم اینکه هر فرد یک برداشت منحصر به فرد در رابطه با حیطه های مختلف
زندگی دارد .بنابراین هر فرد فاکتورهای خ اصی را برای مفهوم ارتقاء کیفیت زندگی دارد که ممکن است این فاکتور
برای دیگری بدترین معنی را بدهد (حجتی عابد .)6921 ،برای کیفیت زندگی ابعادی درنظر گرفته اند که عبارتند از :الف)
بعد جسمانی :مربوط می شود به دریافت فرد از توانایی هایش در انجام فعالیت ها و وظایف روزانه که نیاز به صرف انرژی دارد.
همچنین مربوط می شود به درد ،ناراحتی ،استراحت ،خواب ،ظرفیت و توان انجام کار .ب) بعد روانی :جنبه های روحی و
احساس سالمت مانند افسردگی ،ترس ،عصبانیت ،خوشحالی و آرامش را دربر می گیرد .بعضی از رده های این بعد عبارتند از:
تصویر از خود ،احساسات مثبت ،احساسات منفی ،اعتقادات مذهبی ،فکر کردن ،یادگیری ،حافظه و تمرکز حواس .ج) بعد
اجتماعی :این بعد به توانایی های فرد در برقرار کردن ارتباط با اعضای خانواده ،همکاران و سایر گروه های اجتماعی ،وضعیت
شغلی و شرایط اقتصادی کلی مربوط می شود (بابائیان .)6924 ،نیروی انسانی یا عامل انسانی بیتردید شریف ترین ،مهم ترین و
ارزشمند ترین عامل بین عوامل و منابع مختلف تولید است .عامل انسانی در هر سازمانی تمامی افراد و کارکنان شاغل در
سازمان اعم از مدیران ،معلمان ،متخصصین،کارشناسان ،کارمندان و کارگران را در رده های مختلف شغلی در بر می گیرد
(دادنیا .)6921 ،می توان ادعا نمود که مهم ترین سرمایة سازمان ها ،نیروی انسانی شاغل در آنهاست .در سال های اخیر
1. Forkosch
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سازمان های پیشرفته و موفق بخش عظیمی از زمان و سرمایه خود را به نیروی انسانی اختصاص داده اند تا آن را برای افزایش
ب هره وری و کارایی سازمان بکار گیرد .پیش نیاز این امر شناخت منابع انسانی نه تنها از نظر کمیت ،بلکه همچنین از نظر کیفیت
و نوع نگرش آن نسبت به شغلش در سازمان می باشد (تهوری .)6924 ،به همین دلیل یکی از مسائل مهمی که در هر سازمانی
باید مورد توجه قرار گیرد ،خشنودی و رضایت شغلی کارکنان آن است (میردریکوندی .)6921 ،رضایت شغلی ،واکنش عاطفی و
هیجانی فرد نسبت به شغلش تعریف شده است (فالهرتی .)2114 ،همچنین آن را به عنوان نگرش شخص در مورد شغلش
تعریف کرده اند (برت و دراسگو .)2112 ،6درحقیقت رضایت شغلی نوعی سازگاری عاطفی فرد با شغلش و شرایط آن است که
خود شامل دو مولفه شناختی و رفتاری است .جنبه شناختی عقاید کارکنان در موقعیت شغلی و جنبه رفتاری آن تمایل رفتاری
فرد را نسبت به شغلش نشان می دهد (جکس 2112 ،2به نقل از باغبان و همکاران.)6921 ،رضایت شغلی نیز به عنوان
مهمتـرین نگـرش ،بـه طـرز تلقـی یـا قضاوتی که اعضای یک سازمان نسبت به شغل و محـیط کـار خـود دارند بازمیگردد.
منظور از رضایت شغلی فرد ،آن است کـه وی بـه طور کلی شغل خود را دوست داشته و برای آن ارزش قائـل باشـد ونگرش
مثبتی نسبت به آن داشته باشد(فلدمن و آرنولد .)6329،تحقیقات زیادی حول این متغیرها صورت گرفته است .مانوکیان
( )6922دریافت که بین رضایت شغلی با کیفیت زندگی در پرستاران بخشهای سرطان و زایمان -مامائی رابطه مثبت معنادار
دارد .شکر کن و عبدالزهرا نعامی ( )6922دریافتند که بین عدالت سازمانی کلی با حیطه های مختلف خشنودی شغلی
همبستگی وجود دارد .یو و همکاران ( )2112نشان دادند که بین رضایت شغلی و کیفیت زندگی ،رابطه مثبتی وجود داشت.
فلنگان ( )6312دریافت که راحتی جسمانی سالمتی،کار ،تفریح فعال،یادگیری و بیان خالقانه با رضایت شغلی رابطه مثبتی
وجود دارد.

روش پژوهش
این مطالعه یک پژوهش توصیفی  -همبستگی می باشد .مکان مدارس استثنایی شهر زاهدان و جامعه آماری شامل کلیه
معلمان استثنایی در سال  31به تعداد  222نفر می باشد که از این تعداد با استفاده از جدول مورگان  641نفر به روش نمونه
گیری در دسترس انتخاب شدند .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  spss- 19انجام شد که پس از ورود اطالعات
مربوط به افراد به کامپیوتر ،ابتدا شاخص های هرکدام از متغیرها (با استفاده از جمع نمرات پرسشنامه ها و مشخص کردن هر
مولفه ) برای هر فرد مح اسبه و در مجموع افراد به صورت شاخص های میانگین و انحراف استاندارد گزارش شدند .تعیین ارتباط
بین مولفه های مستقل (عدالت سازمانی و کیفیت زندگی) با متغیر وابسته (رضایت شغلی) از طریق ضریب همبستگی پیرسون و
رگرسیون گام به گام انجام شد.
ابزار سنجش در مطالعه فوق شامل موارد زیر بود:
الف) پرسشنامه عدالت سازمانی مورمن و نیهف ( :)6339این پرسشنامه دارای  21گویه و  9بعد عدالت توزیعی ،رویه ای و مراوده ای می
باشد .نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت می باشد .پایایی بدست آمده از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب برای
تک تک متغیر ها و کل  1/12 ،1/31 ،1/31و  1/21گزارش شده است.

1. Berrt & Drasgow
2. Jax
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ب -پرسشنامه کیفیت زندگی برف ( :)6339این پرسشنامه دارای  21گویه و  4بعد سالمت جسمی ،سالمت روانشناختی ،روابط اجتماعی و
محیط می باشد .نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت می باشد .پایایی بدست آمده از طریق آلفای کرونباخ به
ترتیب برای تک تک متغیر ها و کل  1/22 ،1/91 ،1/23و  1/36گزارش شده است.
پ -پرسشنامه رضایت شغلی دانت ( :)6311این پرسشنامه دارای  91گویه و  2بعد عوامل انگیزشی و شغلی می باشد .نمره گذاری این
پرسشنامه بر اساس مقیاس هفت درجه ای لیکرت می باشد .پایایی بدست آمده از طریق آلفای کرونباخ  1/24گزارش شده است.
یافته ها
جدول ( .)1ماتریس همبستگي ارتباط بين متغير هاي عدالت سازماني و رضایت شغلي
متغیر
رضایت شغلی

عدالت توزیعی

عدالت رویه ای

عدالت مراوده ای

عدالت سازمانی

**1/43

**1/92

**1/93

**1/42

مقدارهمبستگی
()r

*p≤٠/۵۵ ** p≤٠/١١
نتایج حاصل از تحلیل داده ها برای بررسی ارتباط بین متغیر های عدالت سازمانی و رضایت شغلی جدول شماره  6بیانگر آن است که بین
بین عدالت سازمانی با رضایت شغلی ( )r =1/42درسطح  p≤ 1/16رابطه معناداری وجود دارد.

جدول( )2نتایج رگرسيون پيش بيني رضایت شغلي
گام

متغیرپیش بین

6

عدالت توزیعی

متغیر
مالک

R

رضایت

1/43

R2

F

Sig

Β

T

Sig

1/29

92/61

1/11

1/431

62/62

1/11

شغلی

همانطور که در جدول شماره  2مشاهده می شود متغیر عدالت توزیعی بیشترین پیش بینی را از رضایت شغلی معلمان داشته است.
این متغیر توانسته است  1/29از رضایت شغلی را پیش بینی کند .مقدار  Fنشان دهنده ی معنادار بودن این پیش بینی در سطح p≤ 1/16
می باشد .میزان  tدر سطح  1/16معنادار است.
جدول ( .)3ماتریس همبستگي ارتباط بين متغير هاي کيفيت زندگي و رضایت شغلي
سالمت جسمی

متغیر

سالمت

روابط اجتماعی

محیط

کیفیت زندگی

روانشناختی
رضایت شغلی

مقدارهمبستگی

**1/21

**1/21

*1/61

*1/64

**1/21

()r
*p≤٠/۵۵ ** p≤٠/١١
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نتایج حاصل از تحلیل داده ها برای بررسی ارتباط بین متغیر های کیفیت زندگی و رضایت شغلی جدول شماره  9بیانگر آن است که بین
بین کیفیت زندگی با رضایت شغلی ( )r =1/21درسطح  p≤ 1/16رابطه معناداری وجود دارد.
جدول( )4نتایج رگرسيون پيش بيني رضایت شغلي بر اساس کيفيت زندگي
متغیر

گام

متغیرپیش بین

6

سالمت

رضایت

جسمی

شغلی

مالک

R

1/21

R2

F

sig

Β

t

Sig

1/11

3/11

1/11

1/212

3/92

1/11

همانطور که در جدول شماره  4مشاهده می شود متغیر سالمت جسمی بیشترین پیش بینی را از رضایت شغلی معلمان داشته است .این
متغیر توانسته است  1/11از رضایت شغلی را پیش بینی کند .مقدار  Fنشان دهنده ی معنادار بودن این پیش بینی در سطح  p≤ 1/16می
باشد .میزان  tدر سطح  1/16معنادار است.

بحث و نتيجه گيري
هدف پژوهش حاضر پیش بینی میزان رضایت شغلی بر اساس مولفه های عدالت سازمانی و کیفیت زندگی معلمان مدارس استثنایی شهر
زاهدان می باشد .نتایج حاصل نشان داد که بین عدالت سازمانی و کیفیت زندگی (متغیر مستقل) با رضایت شغلی (متغیر وابسته) رابطه ای
مستقیم و مثبت معناداری وجود دارد .می توان استنباط کرد هر میزان عدالت و کیفیت زندگی باالتر باشد میزان رضایت شغلی باالتر می
باشد و بالعکس.
نتایج پژوهش با توجه به جدول  6ضریب همبستگی نشان داد که ارتباط معناداری بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی وجود دارد.
همچنین عدالت توزیعی بیشترین پیش بینی را از رضایت شغلی معلمان داشته است .یافته های این پژوهش با یافته های شکرکن و
عبدالزهرا نعامی ( )6922و لی ( )2111همسو می باشد.
همچنین نتایج پژوهش حاکی از ارتبا ط بین کیفیت زندگی و رضایت شغلی می باشد و سالمت جسمی بیشترین پیش بینی را از رضایت
شغلی داشته است .نتایج این پژوهش با یافته های مانوکیان ( )6922و های یو و همکاران ( )2112همسو می باشد.
شاید بتوان بدون اغراق ادعا کرد که موفقیت هر سازمانی در مرحله اول در گرو انتخاب صحیح کارکنان و آموزش آنان و در مرحله دوم
منوط به کارکرد اعضای آن است (سینجر .)6921 ،فشیرو هانا رضایت شغلی را عامل روانی قلمداد مینمایند و آن را نوعی سازگاری عاطفی
با شغل و شرایط اشتغال قلمداد مینمایند .یعنی اگر شغل مورد نظر لذت مطلوب را برای فرد تأمین نماید ،در این حالت فرد از شغلش
راضی و در صورتی که رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد در این حالت فرد از شغلش راضی و در صورتی که رضایت و لذت مطلوب را به
فرد ندهد در این حالت فرد شروع به مذمت شغل مینماید و در صدد تغییر آن بر میآید .چستر برنارد عقیده دارد که رضایت شغلی باعث
تداوم همکاری فرد و سازمان میگردد( .دلربایی .) 6924 ،بنابراین می توان نتیجه گرفت که هر میزان که اعتماد و کیفیت زندگی بیشتر
باشد به همان میزان هم رضایت باالتر می باشد.
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