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 یعلم أتیه یاعضا یشغل تیو رضا یبا تعهد سازمان یرابطه عدالت سازمان یبررس

 و بلوچستان ستانیس یو آزاد اسالم یلتدو هایدانشگاه

The Study of the Relationship between Organizational Justice , 

Organizational Commitment and Job Satisfaction of Faculty Members at 

State and Islamic Azad Universities in Sistan & Balouchestan 

 17/1/7999؛ پذیرش مقاله: 78/71/7991 افت نسخه نهایی:؛ دری1/9/7991 دریافت مقاله:

، 3یمحمدحسن پرداختچ، 2یولدوشف، 1محمد فرزانجو

   4اجارگاهو یکورش فتح
بها عهدهد    یرابطه  دهدا س سهازما     یپژوهش حاضر با هدف بررس چکیده:

 یدو ته  هایدا شگاه یدلم أتیه یادضا دگاهیاز د یشغل سیو رضا یسازما 

 نیه ا جها  شهده اسهس  ا    رانیه و بلوچستان ا ستانیتان ساس یو آزاد اسالم

صهورت گرتته  اسهس      یو هماسهتگ  یاسهتباا   ،یفیب  روش عوصه  یبررس

 یو آزاد اسهالم  یدو ته  ههای دا شهگاه  یدلم أتیه یاپژوهش، ادض ی مو  

باشهبد   یو بلوچستان مه  ستانی( استان سرا شدری)زابل، زاهدان، ا یشدرها

و  ،یعهدهد سهازما    ،سهازما ی  دهدا س  پرسشبام   س هاداده آوریابزار جمع

 وردبرآ %91 و %91، %99: :بعرعی ب  هاآن ییایک  پا باشدیم یشغل سیرضا

بها اسهتفاده از  هر      یو استباا  یفعوصی آمار از هاداده لیعحل ی  برادیگرد

از آن اسهس که     حهاکی  آمده دسسب  جیاستفاده شده اسس   تا SPSS اتزار

 نچبهی و ابههاد آن و هه    یو ابهاد آن، عهدد سازما  یسازما ددا س  سیوضه

آن بها عهدهد    دبوده اسس، رابط  ددا س و ابهها  یدر حد مطلوب یشغل سیرضا

دههد   یرا  شهان مه   یرابطه  مهبهادار   یشهغل  سیو ابهاد آن و رضا یسازما 

 یبه یبشیپه  یهیو عوز ای یددا س رو ،یابهاد ددا س سازما  نیاز ب نچبیه 

و دهدا س   یا یه دهدا س رو  ،یاو ددا س مهراوده  یرا از عهدد سازما  یشتریب

 نیبه  سیه داشت  اسس  در  دا یشغل سیرا از رضا یشتریب یببیشیپ یهیعوز

 ههای یژگه یبا عوجه  به  و   یشغل سیو رضا یبا عهدد سازما  یددا س سازما 

مشاهده  شهد  امها در  هوؤ مهسسه  عفهاوت       دارییرابط  مهب یکیدموگرات

  دیمشاهده گرد یارمهباد

 
 

 اتیه یادضا ،یشغل سیرضا ،یعهدد سازما  ،یددا س سازما  :هاکلید واژه

 .یدلم

M. Farzanjou (Ph.D.), Youldoshef (Ph.D.), M. 

Pardakhtchi (Ph.D.), K. Fathi vajargah (Ph.D.)  
Abstract: This study aims to explore the relationship between 

job satisfaction and organizational commitment with 

organizational justice in terms of the attitude of faculty members 

of state and Islamic Azad universities at Sistan and Blouchestan, 

Iran. This study is performed in a descriptive, referential and 

correlative method in which its study samples are faculty 

members of state and Islamic Azad Universities of Zabol, 

Zahedan and Iranshahr at Sistan and Balouchestan, Iran. Data 

collection tools are three questionnaires, including: 

Organizational Justice Questionnaire, Organizational 

Commitment Questionnaire& Job Satisfaction Questionnaire. 

The reliability of the questionnaires is as follows : 

Organizational justice: 93%, Organizational Commitment: 94% 

& Job satisfaction: 95%. To analyze data the descriptive 

statistics, SPSS software was used. The obtained results indicate 

that the status of organizational justice and its dimensions, 

organizational commitment and its dimensions as well as job 

satisfaction were in satisfactory conditions. Also, it was found 

that there is a significant relationship between justice and its 

dimensions with organizational commitment and its dimensions 

and job satisfaction. Among dimensions of organizational 

justice, procedural and distributive justice predicted 

organizational commitment more and intercourse, procedural 

and distributive justice predicted job satisfaction in a greater 

amount. Findings suggest that no significant difference was 

observed between organizational commitment and job 

satisfaction with organizational justice with respect to 

demographic characteristics (gender, type of employment, place 

of service, academic course and duration of service). However, 

there was a significant difference in the type of institution. 
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  مقدمه

ها و سایر ادراکات ذهبی پردازان دلو  شباختی رتتار را عابهی از باورها، ا تظارات، ارزش ظری 

دا بد  ب  بیان دیگر رتتار  اشی از ا تخاب آگاها   و مبطقی ا سان اسس   ظری  برابری ا سان می

ستوار اسس ک  آید و بر این پیش ترض اهای شباختی ا گیزش کاری ب  شمار مییکی از  ظری 

   (16: 7961 ،ارکبان رمز درک ا گیزش آ ان اسس )رضائیانهای کشباخس

کببد و عحقیقات  شان داده اسس ک  ترآیبدهای ددا س  قش مدمی در سازمان ایفای می

ها و رتتار کارکبان را ها ممکن اسس باورها، احساسات،  گرشچگو گی برخورد با اتراد در سازمان

 (  16:  1117، )باس کی وی دهد عحس عأثیر قرار

ها  ساس ب  سازمان و رتتار دادال   از سوی سازمان با کارکبان دموماً مبجر ب  عهدد باالعر آن

ددا تی کببد، شود  از سوی دیگر اترادی ک  احساس بیها میرتتار شدرو دی ترا قش از سوی آن

بی از عهدد سازما ی را از خود  شان کببد یا سطوح پاییب  احتمال بیشتری سازمان را رها می

جویی کببد  ببابراین درک دهبد و حتی ممکن اسس شروؤ ب  رتتارهای  اهبجاری مثل ا تقا می

ب  ددا س یا  ها چگو  کببد و آنشان چگو   قضاوت میایبک  اتراد در مورد ددا س در سازمان

برای درک رتتار سازما ی اسس  دهبد، از مااحث اساسی خصوصاًددا تی درک شده پاسخ میبی

 ( 76: 7968زاده، )حسین

ی مطا هات و عحقیقات ددا س سازما ی ب  آن پرداخت  شده، ا واؤ مسیر دیگری ک  در حوزه

هاسس  او ین عحقیقات پیرامون ددا س در ها و پیامدهای آنشرطها، پیشددا س در سازمان

تصل جدیدی از مطا هات عجربی  7991س از سال گردد  پبر می 7981ها ب  اوایل ده  سازمان

: ددا س شود ک  ماحصل آن شباخس س   وؤ ددا س یهبیپیرامون ددا س سازما ی آغاز می

 ها اسس ، ددا س عهاملی در سازمانایعوزیهی، ددا س روی 

های گذشت  مورد عهدد سازما ی یک  گرش مد  شغلی و سازما ی اسس ک  در  ول سال 

های رتتار سازما ی و روا شباسی خصوصاً روا شباسی اجتمادی یاری از محققان رشت دالق  بس

ها در بسیاری از عحقیقات مورد عأیید قرار بوده اسس  عأثیر مثاس عهدد سازما ی بردملکرد سازمان

ها بیشتر گرتت  اسس  اترادی ک  دارای عهدد کمتری هستبد عرک شغل و غیاس از کار  یز در آن

 ( 19: 7967حمدی، اسس )ا

 دهبد عهدد سازما ی را از س  جبا  ب  شرح زیر مورد بررسی قرار می 7مایر و آ ن

      عهددهبجاری -9عهدد مستمر  -1دا فی عهدد -7
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دبوان یک حا س احساسی مثاس یا مطاوؤ و پیامد ارزیابی شغلی از  رتی رضایس شغلی ب 

زیادی ب  سالمس تیزیکی و روا ی اتراد  یا عجرب  ترد اسس  این حا س احساسی مثاس، کمک

دهبده جو سازما ی بسیار مطلوب کبد  از  ظر سازما ی، سطح باالی رضایس شغلی، ا هکاسمی

(   11-11: 7961سید جوادین ) شوداسس ک  مبجر ب  جذب و بقای کارکبان در سازمان می

ر  ول اسس ک  همواره د ببابراین ددا س و اجرای آن یکی از  یازهای اساسی و تطری ا سان

برای عوسه  جوامع ا سا ی تراه  کرده اسس   ظریات مربوط ب   عاریخ وجود آن بستری مباسب

یاتت  و دامب  آن از  ظریات ادیان و ددا س ب  موازات گسترش و پیشرتس جامه  بشری عکامل

سیاری از کببده ببیبیتالسف  ب  عحقیقات عجربی کشیده شده اسس  ددا س سازما ی پیش

ک  اخیرا مورد عوج   عرین پیامدهای ددا س سازما یمتغیرهای دیگر سازما ی اسس ک  از مد 

، گرتت  اسس، یکی عهدد سازما ی و ابهاد آن، و دیگری رضایس شغلی کارکبان اسس )یهقوبی

7966 :11)  

اعید با ها ب  اسدهبد و دا شگاهادضای هیأت دلمی، بد   اصلی هر دا شگاه را عشکیل می

دبوان یکی از ارکان عهلی  و عربیس،  یاز دار د عا در آموزش دا شجویان و ارعقای دلمی ا گیزه، ب 

جامه  مهثر واقع شو د  وجود عبش، دد  ددا س، دد  عهددسازما ی و دد  رضایس شغلی ادضای 

ا ع ی سالمس جسمی و روا ی و کیفیس ز دگی کاری و معوا د، عحدیدکببدههیأت دلمی می

ی ددا س دستیابی ب  اهداف عوسه  تردی سازما ی اجتمادی باشد  درپژوهش حاضر رابط 

های دو تی و سازما ی با عهدد سازما ی و رضایس شغلی از دیدگاه ادضای هیأت دلمی دا شگاه

 آزاد اسالمی استان سیستان و بلوچستان ایران مورد بررسی قرار گرتس 

 

 پژوهش پیشینه

، پژوهشی را عحس دبوان بررسی رابط  ددا س سازما ی با عهدد سازما ی (7961یادگاری )

کارکبان مدارس راهبمایی دخترا    واحی هفس گا   مشدد ا جا  داده اسس   تایج  شان داد ک  

کببد بیشتر اسس و ارعااط ها ددا س سازما ی را ردایس میعهدد سازما ی کارکبا ی ک  مدیران آن

 ید مهباداری مشاهده گرد

( در پژوهشی در بین کارکبان شدرداری اصفدان  شان داده اسس ک  بین 7966غفوری )

های مختلف عهدد سازما ی هماستگی مثاس و مهباداری مشاهده ددا س سازما ی و حیط 

 شود  می

ارعااط بین ادراک از ددا س با  ( پژوهشی با دبوان7991) و همکاران پور سلطا یحسین

رکبان پژوهشکده عربیس بد ی و دلو  ورزشی وزارت دلو  و عحقیقات ا جا  رضایس شغلی در کا
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ا د،  تایج  شان داد ک  بین ددا س سازما ی و رضایس شغلی ارعااط مثاس و مهبی داری داده

 وجود دارد 

های ی ددا س سازما ی و جبا ( عحقیقی با دبوان عایین رابط 7997 اظمی و همکاران )

ا د،  تایج عحقیق  شان داد ک  ادراک از ددا س اران خدمس ا جا  دادهگو اگون رضایس از ج

چبین هر س  بهد ددا س سازما ی با رضایس از جاران خدمات رابط  مثاس و قوی دارد  ه 

 داری دار د سازما ی با رضایس از جاران خدمات رابط  مثاس و مهبی

س سازما ی و رضایس شغلی مهلمان و ( عحقیقی با دبوان رابط  ددا 7997ایما ی و همکاران )

ا د،  تایج  شان داد ردایس ددا س مدارس دادی، استثبایی و استهدادهای درخشان ا جا  داده

سازما ی در میان کارکبان سازما ی از جمل  مهلمان  قش مدمی در اتزایش رضایس شغلی داشت  

 رابط  مهباداری ومثاس وجود دارد  و

 ی عحقیقی رابط  ددا س عهاملی و عهدد سازما ی را بررسی  (7998و دیگران ) 7بروکبر

 ا د ا د و عأثیر مثاس ددا س عهاملی بر عهدد سازما ی کارکبان را بیان  مودهکرده

( ا جا  شده اسس حاکی از آن بود ک  ددا س 7996) 1عحقیقی ک  عوسط ا دروبالیراستا ی

تردی و ددا س عهاملی را مهثرعر یاتت  اسس بینسازما ی بر عهدد سازما ی اثرگذار اسس اما ددا س 

 چبین ددا س روی  ای را مهثر در ادتماد ب  مدیریس دا ست  اسس ه 

ای  قش ( در عحقیق خود ب  این  تیج  رسید د ک  ددا س روی 1117و همکاران ) 9پیالیی 

و ددا س عوزیهی در  ها،عری از ددا س عوزیهی در ایجاد رضایس و عهدد و ادتماد در آمریکاییمد 

 کبد هبد  قش بیشتری را ایفای می

ای بدترین در پژوهشی ب  این  تیج  دسس یاتس ک  ددا س روی  (1111) 1وار ر

گوکببده رضایس شغلی اسس و در این میان گرچ  ددا س عوزیهی  یز مهثر اسس و یکن عأثیر پیش

  کمتری دارد 

ا س و رضایس مشتری را سبجیده اسس او در ( در عحقیقی رابط  بین دد1171) 1عامپسون

ای و عهاملی مورد بررسی قرار داده اسس و ب  این عحقیق ددا س را از س  بهد ددا س عوزیهی، روی 

 باشد ی رضایس میکببدهسس ک  ددا س عوزیهی بدترین پیشگواین  تیج  رسیده ا

 رانیمدی شغل سیرضا وی  سازما عهدد انیم ارعااطی بررس ب  خود قیعحق در( 7961) یزارد

 اسس آن ازی حاک جی تا  اسس پرداخت  خراسان استانی هاآموزشگاهی بد  سیعرب مرد مهلمان و

  اسس شتریب مهلمان از رانیمدی شغل سیرضا وی سازما  عهدد زانیم ک 

                                                 
1. Brokner     2. Androw blayer Estali 
 

3. Pilaee      4. Warner 
 

5. Tampson 
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با کیفیس ارائ  عهدد سازما ی : بررسی رابط  ای عحس دبواندر مقا   (7991) یمیرزا محمد

ب  این  تیج  دسس یاتس ک  هیأت دلمی دا شگاه شاهد ت در کارکبان اداری و آموزشی غیرخدما

چبین بین رضایس مرد اسس و ه  کارکبانب   فع  کارکبانعفاوت مهباداری در عهدد سازما ی 

  شغلی و عهدد سازما ی رابط  مهباداری وجود دارد

 زانیم ک  کرد مشخص و داد ا جا ی قیعحق  یعرکی هاآموزشگاه در( 1111) 7پیکلسیوی ک

  ددار قراریی باال سطح در مرد مهلمان انیم دری سازما  عهدد

 کاری دملکرد و شغلی رضایس با سازما ی عهدد بررسی ب  عحقیقی در( 1116) 1متایعی

  دارد وجود مهباداری رابط  توق متغیرهای بین ک  داد  شان او هاییاتت   پرداخس

رضایس شغلی ادضای هیأت دلمی  بررسیهشی را عحس دبوان ( پژو7918)  وربخش

های این عحقیق یاتت  ا جا  داد،سراسر کشور براساس  ظری  هرزبرگ  بد یهای عربیس دا شکده

 رضایس شغلی مهثر د   ایجاددهد ک  ه  دوامل ا گیزشی و ه  دوامل بدداشتی در  شان می

ثر بر رضایس شغلی ادضای هبررسی دوامل م( عحقیقی با دبوان 7961)جهفرزاده کرما ی 

های پژوهش مذکور ا جا  داده اسس  یاتت  رسا ی در ایرانا الؤ کتابداری وی ت دلمی رشت أهی

چبین بین دو تی و آزاد اسالمی و ه های  شان داد ک  بین میزان رضایس شغلی مدرسان دا شگاه

های مختلف داخل کشور )دو تی و آزاد ا تحصیل از دا شگاهمیزان رضایس شغلی مدرسان تارغ

 اسالمی( و خارج از کشورعفاوت مهباداری وجود دارد 

ی رضایس شغلی و عهدد (در پژوهشی عحس دبوان بررسی رابط 7966) دا ش ترد و همکاران

یی کارکبان شرکس توالد یزد ب  این  تیج  دسس یاتس ک  با باال رتتن عهدد سازما ی با کارآ

یابد از  رتی ب  د یل اثرگذاری سازما ی و رضایس شغلی، کارآیی کارکبان سازمان اتزایش می

عوان اذدان داشس ک  با اتزایش یک واحد رضایس شغلی باالی رضایس شغلی بر عهدد سازما ی می

 رود ی باال میواحد عهدد سازما  8%

( در پژوهشی، رابط  رضایس شغلی و عهدد سازما ی کارکبان 7997بیدختی و همکاران )

آموزش و پرورش را مورد بررسی قراد داد د   تییج  این پژوهش حاکی ازآن بود ک  بین میزان 

 رضایس شغلی و عهدد سازما ی کارکبان رابط  مثاس و مهباداری برقرار اسس  

بررسی رابط  بین رضایس شغلی و  شاط  ( عحقیقی با دبوان7997همکاران ) ی وآبادزارؤ شاه

ا د ک   تایج  شان داد بین میزان اجتمادی در دبیران مقطع متوسط  شدر جیرتس ا جا  داده

 رضایس شغلی و  شاط اجتمادی با متغیر جبسیس عفاوت مهباداری وجود دارد 

                                                 
1. Key wit Klip     2. Timothy 
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کتابخا    71کتابدار زن ومرد از  111در میان رضایس شغلی را  (1179) 7 اپاعر سون واب

حاکی از عفاوت مهبادار های پژوهش مذکور یاتت   ای مورد بررسی قرار داددا شگاهی و دا شکده

  داد قراررضایس مردان از کارشان در مرعا  باالعری از ز ان بین ز ان و مردان بود بدین مهبا ک  

های سازما ی بر رضایس شغلی ررسی عأثیر پاداش( در عز دکتری خود، ب  ب7991) 1هیر ی

گر آن بود ک  ادضای هیأت دلمی عما  وقس کا ج محلی واشبگتن پرداخس،  تایج عحقیق  شان

 ور کلی دل  و دا ش ا گیزه باالیی دار د از رضایس ادضایی ک   ساس ب  عحقیق و عفحص و ب 

باشد، احساس برابری و عساوی در میچ  برای اساعید حائز اهمیس   آنشتری برخوردار دبی

 باشد  ها میها و برخورد مبصفا   با آنپرداخس

 ،یشغل سیرضا نچوه ی شغلی ها گرش مطا ه  وی بررس ب ی قیعحق در( 1111) 9کیکرم

 دسس ج ی ت نیا ب  او اسس پرداخت ی شغلی سازگار با آن رابط  وی شغل عهدد وی سازما  عهدد

   دارد وجودی داریمهب و مثاس رابط ی سازما  عهدد وی شغل سیرضا نیب ک  اتسی

  شان او قیعحق جی تا اسس پرداخت  ایاسترا  دری شغل سیرضای بررس ب ( 8111) 1ال گ

   دارد وجود رابط ی شغل سیرضا بای تردی هایژگیو و مشخصات نیب ک  دهدیم

ی شغل سیرضا یاجزا انیم  رابطی بررس آن هدف ک ی پژوهش در( 7111) 1تورد راعر و وود

 وی شغل سیرضا نیب ک  داد  شان بود هاآن در مهثری سازما  عهدد بایی کایآمر تروشبدگان در

   دارد وجود رابط ی سازما  عهدد

 

 پژوهش یها یترض
  ستانیاستان س هایدا شگاه یدلم أتیه یادضا نیو ابهاد آن در ب یددا س سازما  سوضهی –7

 اسس؟ بلوچستان چگو  و 

 و ستانیاستان س هایدا شگاه یدلم أتیه یادضا نیو ابهاد آن در ب یعهدد سازما  سوضهی –1

 بلوچستان چگو   اسس؟

 چگو   اسس؟ ستانیاستان س هایدا شگاه یدلم أتیه یادضا نیدر ب یشغل سیرضا سوضهی –9

 و ستانیاستان س هایدا شگاه یدلم أتیه یادضا یو عهدد سازما  یددا س سازما  نیب ایآ -1

 وجود دارد؟ یبلوچستان رابط  مهبادار

 و ستانیاستان س هایدا شگاه یدلم أتیه یادضا یشغل سیو رضا یددا س سازما  نیابیآ -1

 وجود دارد؟ یبلوچستان رابط  مهبادار

                                                 
1. Paterson Vaba     2. Hurley seattle University 
 

3. Cormick      4. Long 
 

5. Wood & Rutherford  
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 و ستانیاستان س هایدا شگاه یدلم أتیه یادضا یشغل سیو رضا یعهدد سازما  نیب اآی –8

 وجود دارد؟ یبط  مهباداربلوچستان را

 هایدا شگاه یدلم أتیه یادضا یعهدد سازما  عوا دیم یاز ابهاد ددا س سازما  کیکدام -1

 د؟ی ما یبیبشیبلوچستان را پ و ستانیاستان س

 هایدا شگاه یدلم أتیه یادضا یشغل سیرضاعوا د یم یددا س سازما از ابهاد  کیکدام -6

 د؟ی ما یبیبشیا پبلوچستان ر و ستانیاستان س

و بلوچستان،  ستانیاستان س یو آزاد اسالم یدو ت هایدا شگاه یدلم اتیه یادضا از  ظر ایآ -9

( بر حسب یشغل سیو رضا ی، عهدد سازما ی)ددا س سازما  یمورد بررس یرهایمتغ نیب

 ی، رشت ،  وؤ استخدا ، محل خدمس،  وؤ مهسس سی)جبس یشباخت سیجمه هاییژگیو

 وجود دارد؟ ی( آ ان عفاوت مهباداردمسو سبوات خ یلیعحص

 

 شناسی پژوهشروش

) ادری،  ها و ماهیس پژوهش و امکا ات اجرایی آن داردا تخاب روش پژوهش، بستگی ب  هدف

7961 :89 ) 

بررسی رابط  ددا س سازما ی با عهدد های پژوهش ک  با عوج  ب  ماهیس موضوؤ و هدف

های دو تی و آزاد اسالمی استان یدگاه ادضای هیأت دلمی دا شگاهسازما ی و رضایس شغلی ازد

باشد، روش پژوهش حاضر، روش عوصیفی از  وؤ هماستگی اسس  می سیستان و بلوچستان ایران

ها را عهیین هماستگی، رابط  بین دو یا چبد جفس متغیر و یا رابط  میان دو یا چبد دست  از داده

 (  971: 7961کبد )بسس، می
 

 جامه  و  مو   آماری
های دو تی و آزاد اسالمی دا شگاه دلمی هیأت یادضاجامه  آماری این پژوهش شامل عمامی 

های دو تی دا شگاه  فر ادضای هیأت دلمی 111 فر ) 911استان سیستان و بلوچستان ب  عهداد 

های زابل، ( ک  در سطح شدرستانهای آزاد اسالمیدا شگاه دلمی هیأت یادضا  فر 111و 

 فر از دا شگاه  111 فر ) 991ها زاهدان و ایرا شدر مشغول ا جا  وظیف  هستبد ک  از بین آن

اساس ترمول مورگان ا تخاب  مو   بردبوان  فر از دا شگاه آزاد اسالمی( ب  711دو تی و 

 گردید د 

 گیریش  مو  رو
ش هدتمبد س  دا شهگاه دو تهی   با رو گیری استفاده گردید، ابتدادر این پژوهش از دو روش  مو  

دا شگاه آزاد اسالمی از س  مبطق  استان سیستان و بلوچستان )یک دا شگاه دو تهی و یهک   و س  
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از ، یک دا شگاه دو تی و یک دا شهگاه آزاد اسهالمی   د اسالمی از زابل یهبی از سیستاندا شگاه آزا

ا شگاه آزاد اسالمی از ایرا شدر یهبهی از  یک دا شگاه دو تی و یک دزاهدان یهبی از مرکز استان و 

دا شگاه دو تهی و   دلمی هیأتصادتی ادضای ع-ای اق  وچستان( ا تخاب شد  و سپس با روش)بل

ها ا تخاب شد د  جدول زیر عوزیهع تراوا هی و درصهدی    دا شگاه آزاد اسالمی با عوج  ب   ساس آن

 دهد می چبین  مو   آماری را  شانجامه  آماری و ه 
 توزیع فراوانی و درصدی جامعه و نمونه آماری .1جدول 

 دا شگاه آزاد دا شگاه دو تی حج 

 جمع ایرا شدر زاهدان زابل جمع ایرا شدر زاهدان زابل

 111 11 791 11 111 11 111 111 جامه 

 711 11 16 11 711 1 11 98 درصد

 711 19 61 91 111 76 711 91  مو  

 711 11 16 11 711 1 11 98 درصد
 

 آوری ا الداتروش جمع
 شبام  ب  شرح زیر استفاده گردید:آوری ا الدات مورد  یاز پژوهش حاضر از س  پرسجدس جمع

  ی ددا س سازما یپرسشبام –ا ف
اساس ابهاد سوال ک  ددا س سازما ی را بر 76 ( با1117ی ددا س سازما ی کلکوئیس )بام پرسش

 ( و71-71-77-6-1-1) سوال 8 ای، ددا س روی (78-79-71-1-1-7) سوال 8 ددا س عوزیهی

اساس  یف  یکرت از هر سوال بر و سبجدمی (76-71-71 -9-8-9سوال ) 8ای مراودهددا س 

با روش آ فای کرو ااخ  پرسشبام  پایایی  شدگذاری (  مره7) مخا ف  کامالً( عا 1) مواتق کامالً 

   سسمحاسا  شده ا/  91( 7997عوسط زارؤ )

 پرسشبام  عهدد سازما ی-ب
کارکبان  راحی عهدد سازما ی جدس بررسی میزان ( 1111این مقیاس عوسط خان و میشرا )

 کامالً مواتق اساس  یف  یکرت از باشد ک  هر سوال برسوال می 76دارای مذکور شد  مقیاس 

یر مقیاس عهدد دا فی ز 9این مقیاس دارای گردیده اسس  گذاری (  مره7) کامالً مخا ف ( عا 1)

باشد  پایایی می سوال سو ( 8سوال دو ( و عهدد هبجاری ) 8سوال اول( ، عهدد مداو  ) 8)

  محاسا  گردیده اسس %61( 7991پرسشبام  با روش آ فای کرو ااخ عوسط  ارویی )

 پرسشبام  رضایس شغلی -ج

ه ان  راحی شدکارکب رضایس شغلیجدس بررسی میزان ( 7969این مقیاس عوسط سیبگ )

 باشد ک  هر سوال بر اساس  یف  یکرت از خیلیسوال می 11دارای مذکور   این مقیاس اسس
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پایایی پرسشبام  با آ فای کرو ااخ   گردیده اسسگذاری (  مره7) اراضی  ( عا خیلی 1)راضی  

 محاسا  شده اسس  %98( 7991عوسط  ارویی )
 

 چگو گی محاسا  روایی و پایایی
 یی روا -ا ف

آوری ا الدات عوا ی  ا میبان یابی  ک  ابزار جمع: روایی ب  این مهبی اسس ک  چگو   میروایی

گیری همان مفدو  مورد  ظر پرداخت  یا چیز دیگری را سبجیده اسس  ب  داارت ب  ا دازه واقهاً

یا بسبجد دیگر آیا ابزار سبجش عوا ست  اسس خصوصیتی را ک  قصد سبجش آن را داشت  اسس 

ها در پژوهش حاضر از شیوه روایی جدس عهیین روایی پرسشبام  ( 119: 7961 ،)سکاران   

 محتوایی استفاده گردیده اسس 

 پایایی-ب
گیری یک مفدو   شان پذیری ابزار و سازگاری آن را در ا دازهمادپایایی، میزان ادتاار یا ادت

ا چبدین بار عکرار  مایی ،  تایج حاصل  چبین ب  این مهبی اسس ک  اگر یک آزمون ردهد  ه می

 ( 111: 7961یکسان باشد و یا دارای شکاف دمیق  ااشد )سکاران،  یا  ساتاً

 ا تخاب گردید د عصادتی ک  کامالً  مو   91ها با روش آ فای کرو ااخ روی پایایی پرسشبام 

 محاسا  شد 

 
 ضریب پایانی مربوط به سه پرسشنامه. 2جدول 

داد عه پرسشبام 

 سئوال

عهداد  پرسشبام  پایایی

 سئوال

عهداد  پرسشبام  پایایی

 سئوال

 پایایی

ددا س 

 سازما ی)کل(

رضایس  911/1 76 عهدد سازما ی 999/1 76

شغلی 

 ()کل

11 911/1 

  

ددا س 

 عوزیهی

    619/1 8 عهدد دا فی 679/1 8

ددا س روی  

 ای

    911/1 8 عهدد مستمر 616/1 8

ددا س 

 اوده ایمر

    999/1 8 عهدد هبجاری 61/1 8
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 هاروش تجزیه و تحلیل داده

های آماری در دو سطح عوصیفی و استباا ی استفاده ها از روشمبظور عجزی  و عحلیل دادهب 

هایی از قایل: عهیین تراوا ی، عبظی  جداول، محاسا  درصد، گردید  آمار عوصیفی شامل شاخص

ریب هماستگی، رگرسیون هایی ما بد: ضر و آمار استباا ی شامل آزمونمیا گین و ا حراف مهیا

باشد  جدس مستقل و عحلیل واریا س یک  رت  می tگروهی، آزمون عک t، آزمون گا  ب  گا 

 استفاده شد    Spssاتزار های آماری از  ر ها و آزمونمحاسا  شاخص

 

 های پژوهشیافته
شود های آن ترآیبد محسوب میشباختی یکی از بخشهیسدر هر پژوهشی بررسی متغیرهای جم

ها  یز باشد   ذا عحلیل این بخش از دادهای برخوردار میک  در جای خود از اهمیس قابل مالحظ 

های در ترآیبد عحقیق و مفید و مهثر خواهد بود  در این قسمس ب  بررسی مشخص 

 پردازی  شباختی  مو   آماری میجمهیس

 جبسیس
ذیل آورده شده  وا ی و درصد  مو   آماری مورد بررسی ب  عفکیک جبسیس در جدول و  مودارترا

 اسس 
 

 توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب جنسیت. 3جدول

 درصد تراوا ی ویژگی

 1151 199 مرد جبسیس

 1159 98 زن

 11/711 991 جمع

 

     

0
20
40
60
80

     

75.7

24.3

 
 وانی و درصدی پاسخگویان برحسب جنسیتتوزیع فرا .1نمودار 
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درصد آ ان را  9/11درصد  مو   آماری را اساعید مرد و  1/11دهد ک   شان می جدول و  مودار

 دهد اساعید زن عشکیل می
 

  وؤ استخدامی
در جدول  مودار ذیل ی عحصیلی ی آماری مورد بررسی ب  عفکیک رشت تراوا ی و درصد  مو  

 آورده شده اسس 
 توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب نوع استخدامی. 4جدول 

 درصد تراوا ی گیویژ

 

  وؤ استخدامی

 1/19 191 رسمی

 6/11 711 پیما ی

 71 19 قراردادی

 711 991 جمع

20

30

40

50

60
59.2

25.8
 

 توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب نوع استخدامی .2نمودار 
 

درصد آ هان   6/11درصد  مو   آماری را اساعید رسمی و  1/19دهبد  شان می 1 مودارو  1جدول

دهبد که  اسهاعید رسهمی اکثریهس     درصد را اساعید قراردادی عشکیل می %71 را اساعید پیما ی و

  مو   آماری را عشکیل داده اسس 

 محل خدمس
ذیل آورده  جدول  مودار تراوا ی و درصد  مو   آماری مورد بررسی ب  عفکیک محل خدمس در

 شده اسس 
 توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب محل خدمت. 5جدول

 درصد تراوا ی گیویژ

 

 محل خدمس

 9/91 711 زابل

 1/11 118 زاهدان
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 9/77 11 ایرا شدر

 711 991 جمع

 

20

30

40

50

60

30.9

57.2

 
 حسب محل خدمت توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر. 3نمودار 

 

 1/11درصهد از  مو ه  آمهاری از اسهاعید زابهل،       9/91 شان دهبده این اسس که    جدول و  مودار

درصد از ایرا شدر ا تخاب شده بود د، ک  اساعید زاهدان اکثریهس   9/77درصد اساعید از زاهدان و 

 داد  مو   آماری را عشکیل می

  وؤ مهسس 
بررسی ب  عفکیک  وؤ مهسس  در جدول  مودار ذیل آورده تراوا ی و درصد  مو   آماری مورد 

 شده اسس 
 توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب نوع مؤسسه .6جدول 

 درصد تراوا ی گیویژ

 8959 111 دو تی موسس 

 9851 711 آزاد

 11/711 991 جمع

 

40

60

80 63.3

 
 ویان برحسب نوع موسسهتوزیع فراوانی و درصدی پاسخگ .4نمودار 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  19          هایدا شگاه یدلم أتیه یادضا یشغل سیو رضا یبا عهدد سازما  یرابط  ددا س سازما  یبررس

 

های دو تی درصد  مو   آماری را اساعید دا شگاه 9/89دهبد ک   شان می 1و  مودار 8جدول 

 دهد های آزاد اسالمی عشکیل میدرصد آ ان را اساعید دا شگاه 1/98و 

 رشت  عحصیلی
ذیل  وداری عحصیلی در جدول و  می آماری مورد بررسی ب  عفکیک رشت تراوا ی و درصد  مو  

  آورده شده اسس
 توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب رشته تحصیلی. 7جدول 

 درصد فراوانی ویژگی

 9/97 718 مهندسی رشته تحصیلی

 1/99 797 علوم پایه

 9/91 796 علوم انسانی

 711 991 جمع

10

20

30

40
31.9 33.2

 ی تحصیلین برحسب رشتهتوزیع فراوانی و درصدی پاسخگویا .5نمودار

 

های مدبدسی، درصد از  مو   آماری در رشت  9/97جدول و  مودار توق حاکی از آن اسس ک  

های دلو  ا سا ی در رشت ها درصد آن 9/91های دلو  پای  و درصد اساعید در رشت  1/99

 داد میهای دلو  ا سا ی اکثریس  مو   آماری را عشکیل مشغول ب  کار هستبد ک  رشت 

 

 سبوات خدمس
ی آماری مورد بررسی ب  عفکیک رشت  عحصیلی در جدول و  مودار ذیل تراوا ی و درصد  مو  

  آورده شده اسس
 توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سنوات خدمت .8دول ج

 درصد فراوانی گیویژ

 1/19 177 سال 11تا  1 
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 1/91 711 سال 21تا  11 سنوات خدمت

 1/78 81 سال 31تا  21

 711 991 جمع

30

40

50

60 53.4

30.4

 
 توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سنوات خدمت .6نمودار

درصد از  مو   آماری بر حسب سبوات خدمس از  1/19از آن اسس ک   مودار توق حاکی جدول و 

سهال  71عها   7سال ک  از  91عا17درصد از 1/78سال و 11عا77ها ازدرصد آن 1/91سال و 71عا7

 دهد سبوات خدمس اکثریس را عشکیل می

 

 های تحلیلی پژوهشیافته

های استان دا شگاه ادضای هیأت دلمیوضهیس ددا س سازما ی و ابهاد آن در بین  -7سوال 
 سیستان و بلوچستان چگو   اسس؟

 

 هاهای آنؤلفهتك گروهی در ارتباط با عدالت سازمانی و مt نتایج آزمون  .9جدول

انحراف  میانگین متغییرها

 معیار

Test 
value 

t df sig 

 15111 991 71/11 11 88/77 18/86 عدالت سازمانی

 15111 991 78/11 76 11/1 99/11 عدالت توزیعی

 15111 991 71/17 76 91/1 89/11 ایعدالت رویه

 15111 991 88/11 76 19/1 11/19 ایعدالت مراوده

 Testاز متوسط آزمون ) 18/86ددا س سازما ی با میا گین دهد ک   شان می 9ول  تایج جد

value درصد مهبادار اسس  99در سطح  ت ب   حاظ آماریعر بوده و این عفاوبزرگ 11( یهبی

( 17/1  ,p < 991 =df  71/11و =t ه ) های ددا س سازما ی شامل ددا س عوزیهی، چبین مه ف

از متوسط  11/19و  89/11، 99/11های ای ب  عرعیب با میا گین س مراودهای و دداددا س روی 

درصد  99همگی درسطح   t= 88/11و   t  ،71/17 =t= 78/11( باالعر بوده اسس و با 76) آزمون
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های مورد بررسی ک  بیا گر مطلوبیس ددا س و ابهاد آن در دا شگاه  > p) 17/1(ا د مهبادار بوده

 اسس 
های استان دا شگاه ادضای هیأت دلمیهیس عهدد سازما ی و ابهاد آن در بین وض -1سوال 

 سیستان و بلوچستان چگو   اسس؟
 

 های آنتك گروهی در ارتباط با تعهد سازمانی و مؤلفهt نتایج آزمون  .11جدول 

انحراف  میانگین متغییرها

 معیار

Test value t df sig 

 111/1 991 11599 11 71511 81511 تعهد سازمانی

 111/1 991 19578 76 9598 11587 تعهد عاطفی

 111/1 991 76511 76 1511 11596 تعهد مداوم

 111/1 991 11561 76 1571 11518 تعهد هنجاری

 Testاز متوسط آزمون ) 11/81عهدد سازما ی با میا گین  حاکی از آن اسس ک  71 تایج جدول

value  درصد مهبادار اسس  99در سطح عفاوت ب   حاظ آماری بوده و این عر بزرگ 11( یهبی

( 17/1  ,p < 991 =df  71/11و =t ه ) های عهدد سازما ی شامل عهدد دا فی، چبین مه ف

از متوسط  18/11و  96/11، 87/11های عهدد مستمر و عهدد هبجاری ب  عرعیب با میا گین

درصد  99همگی در سطح   t= 61/11و   t ،11/76 =t= 78/19( باالعر بوده اسس و با 76) آزمون

ک  بیا گر مطلوب بودن عهدد و ابهاد آن در سازمان مورد بررسی   > p) 17/1(مهبادار بوده ا د 

 اسس 

های استان سیستان و دا شگاه ادضای هیأت دلمیوضهیس رضایس شغلی در بین  -9سوال 
 بلوچستان چگو   اسس؟

 ارتباط با رضایت شغلی تك گروهی درt نتایج آزمون  .11جدول 

انحراف  میانگین رهامتغی

 معیار

Test value t df sig 

 1، 111 991 11568 81 71591 18519 رضایت شغلی

 Testاز متوسط آزمون ) 19/18ک  رضایس شغلی با میا گین بیا گر این اسس  77 تایج جدول 

value درصد مهبادار اسس  99طح در س بوده و این عفاوت ب   حاظ آماری عربزرگ 81( یهبی

( 17/1  ,p< 991 =df  68/11و =tک   شان )ی مطلوبیس رضایس شغلی اساعید دهبده

 های مورد بررسی اسس دا شگاه
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های استان دا شگاه ادضای هیأت دلمیآیا بین ددا س سازما ی و عهدد سازما ی  -1سوال 
 سیستان و بلوچستان رابط  مهباداری وجود دارد؟

 

در ارتباط با رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و ابعاد  نتایج ضریب همبستگی )پیرسون( .12 جدول

 ها.آن

 عدالت سازمانی عدالت مراوده ای عدالت رویه ای عدالت توزیعی هامؤلفه

r sig r sig r sig r sig 

 15111 111/1 15111 111/1 15111 119/1 15111 119/1 تعهد عاطفی

 15111 111/1 15111 111 15111 119/1 15111 199/1 متعهد مداو

 15111 111/1 15111 119/1 15111 / 111 15111 196/1 تعهد هنجاری

 15111 88/1 15111 / 191 15111 816/1 15111 871/1 تعهد سازمانی

حاکی از آن اسس ک  بین دهدا س سهازما ی و عهدهد سهازما ی      71 تایج آزمون هماستگی جدول 

چبهین  ها ه ( یاتت =p<، 88/1 r 17/1درصد وجود دارد  ) 99مثاس و مهباداری در سطح رابط  

ههای  ای( و مه فه  ای و مهراوده های ددا س سازما ی )ددا س عوزیهی، رویه   شان داد ک  بین مه ف 

درصهد رابطه  مثاهس و مهبهاداری      99عهدد سازما ی )عهدد دا فی، مداو  و هبجاری( در سهطح  

ههای آن  یهز در   هبی هر چ  ددا س و ابهاد آن در سازمان بیشتر باشد عهدهد و مه فه   وجود دارد ی

 سازمان بیشتر اسس و با هکس 

های استان دا شگاه ادضای هیأت دلمیآیا بین ددا س سازما ی و رضایس شغلی  – 1سوال 
 بلوچستان رابط  مهباداری وجود دارد؟ سیستان و

 

در ارتباط با رابطه عدالت سازمانی و ابعاد آن با رضایت  نتایج ضریب همبستگی )پیرسون( .13جدول 

 شغلی.

 عدالت سازمانی عدالت مراوده ای عدالت رویه ای عدالت توزیعی هامؤلفه

r sig r sig r sig r sig 

رضایت 

 شغلی

861/1 111/1 111/1 111/1 116/1 111/1 1 111 1 

حاکی از این اسس ک  بین ددا س سازما ی و رضایس شغلی  در جدول  تایج آزمون هماستگی

چبین ها ه یاتت   (=p< ،118/1 r 17/1) درصد وجود دارد 99باداری در سطح رابط  مثاس و مه

،  r=861/1های ددا س سازما ی )ددا س عوزیهی با  شان داد ک  بین رضایس شغلی و مو ف 

درصد رابط  مثاس و مهباداری وجود  99( در سطح r=116/1ا ای بو مراوده r=111/1ای با روی 
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بیشتر اسس  یشتر باشد رضایس شغلی اساعید  یزدارد یهبی هر چ  ددا س و ابهاد آن در سازمان ب

  هکس او ب

های استان آیا بین عهدد سازما ی و رضایس شغلی ادضای هیات دلمی دا شگاه – 8سوال 
 ری وجود دارد؟بلوچستان رابط  مهبادا سیستان و

 

ابعاد آن با رضایت  ارتباط با رابطه تعهد سازمانی و )پیرسون( در نتایج ضریب همبستگی .14جدول 

 شغلی.

 تعهد سازمانی تعهد هنجاری تعهد مداوم تعهد عاطفی هامؤلفه

r sig r sig r sig r sig 

 111/1 866/1 111/1 879/1 111/1 111/1 111/1 111/1 رضایت شغلی

حاکی از این اسس ک  بین عهدد سازما ی و رضایس شغلی رابط   یج آزمون هماستگی در جدول تا

چبین  شان ها ه یاتت   (=p< ،866/1 r 17/1) درصد وجود دارد 99باداری در سطح مثاس و مه

با  ، عهدد مستمر r=111/1های عهدد سازما ی )عهدد دا فی با  ف یس شغلی و مهداد ک  بین رضا

111/1=r   879/1و عهدد هبجاری با=r ی وجود دارد درصد رابط  مثاس و مهبادار 99( در سطح

شتر باشد رضایس شغلی اساعید  یز های مربوط ب  آن در سازمان بی ف یهبی هر چ  عهدد و مه

  هکس ابیشتر اسس و ب

 عوا د عهدد سازما ی ادضای هیات دلمییک از ابهاد ددا س سازما ی می کدا  – 1سوال 
 بیبی  ماید ؟های دو تی و آزاد اسالمی استان را بیشتر پیشدا شگاه

 

 نتایج رگرسیون چند متغیره گام به گام .15 جدول

r Adjr متغیر گام 2
 F  t Sig 

 111/1 66/78 816/1 79/161 179/1 816/1 ایعدالت رویه اول

 

 دوم

-عدالت رویه

 ای+

 الت توزیعیعد

887/1 191/1 11/717 117/1 

191/1 

11/8 

99/9 

 

111/1 

 

ای و دهد ک  از بین ابهاد ددا س سازما ی دو بهد یهبی ددا س روی  شان می 71 تایج جدول 

ک  در جدول بیبی عهدد سازما ی بر ددده دار د  چبانعرین  قش را در پیشددا س عوزیهی بیش

بین( وارد مهاد   رگرسیون شده ک  ای )متغیر پیشاول ددا س روی شود، در گا  توق مشاهده می
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بیبی را از عهدد کبد و بیشترین پیشبیبی میدرصد از عهدد سازما ی )متغیر مالک( را پیش 9/17

سازما ی داشت  اسس  در گا  دو  ددا س عوزیهی وارد مهاد   رگرسیون گردیده ک  با بهد ددا س 

ا د ک  ددا س عوزیهی ب  بیبی کردهرصد از عغییرات متغیر مالک را پیشد 1/19ای روی ه  روی 

 ماید  ضریب بتای استا دارد  شان بیبی میدرصد از عغییرات متغیر مالک را پیش 1/7عبدایی 

و  t= 66/78و با  816/1ای دارای ضریب بتای دهد ک  در مهاد   رگرسیون متغیر ددا س روی می

درصد مهبادار  99در سطح  t= 99/9و با   191/1دارای ضریب بتای متغیر ددا س عوزیهی 

 باشد  می

عوا د رضایس شغلی ادضای هیأت دلمی کدامیک از ابهاد ددا س سازما ی می - 6سوال 
 بیبی  ماید؟های دو تی و آزاد اسالمی استان را بیشتر پیشدا شگاه

 

 نتایج رگرسیون چند متغیره گام به گام. 16جدول 

R Adjr متغیر گام 2
 F  t Sig 

 111/1 618/79 17/1 61/999 117/1 116/1 عدالت مراوده ای اول

 

 دوم

 عدالت مراوده ای+

 عدالت رویه ایی

199/1 118/1 11/191 161/1 

961/1 

19/8 111/1 

 

 سوم

 عدالت مراوده ای +

 ای +عدالت رویه

 عدالت توزیعی

111/1 116/1 11/781 991/1 

116/1 

176/1 

98/9 111/1 

ای، ددا س حاکی ازآن اسس ک  از بین ابهاد ددا س سازما ی س  بهد ددا س مراوده78 تایج جدول 

 ور بیبی رضایس شغلی بر ددده دار د  همانعرین  قش را در پیشای و ددا س عوزیهی بیشروی 

بین( وارد مهاد   ای )متغیر پیشل ددا س مراودهشود، در گا  اودر جدول توق مشاهده می

کبد و بیشترین بیبی میدرصد از رضایس شغلی )متغیر مالک( را پیش 9/19رگرسیون شده ک  

ای وارد مهاد   رگرسیون بیبی را از رضایس شغلی داشت  اسس و در گا  دو  ددا س روی پیش

بیبی د از عغییرات متغیر مالک را پیشدرص 9/11ای روی ه  گردیده ک  با بهد ددا س روی 

کبد و بیبی میدرصد از عغییرات متغیر مالک را پیش 1/1ای ب  عبدایی ا د ک  ددا س روی کرده
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ای ای با ددا س روی در گا  سو  ددا س عوزیهی وارد مهاد   رگرسیون شده اسس ک  ددا س مراوده

کبد  یهبی ددا س بیبی میتغیر مالک را پیشدرصد از عغییرات م 1/11و ددا س عوزیهی روی ه  

 ماید  ضریب بتای بیبی میدرصد از عغییرات رضایس شغلی را پیش 1/7عوزیهی ب  عبدایی 

دارای ضریب بتای  ایدهد ک  در مهاد   رگرسیون متغیر ددا س مراودهاستا دارد  شان می

 و ددا س t= 19/8 و با 961/1ای ای دارای ضریب بت، متغیر ددا س روی t= 61/79با  و 116/1

 . باشددرصد مهباداری می 99در سطح  t= 98/9 و با 176/1عوزیهی دارای ضریب بتای 

آیا بین عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی اعضای هیأت علمی  - 9سوال 

 های دولتی و آزاد اسالمی استان سیستان وبلوچستان با توجه به جنسیت آناندانشگاه

 تفاوت معنی داری وجود دارد؟
 

های (مستقل در ارتباط با مقایسه عدالت سازمانی ، تعهد سازمانی و )گروه tنتایج آزمون  .17جدول 

 رضایت شغلی با توجه به جنسیت

انحراف  میانگین تعداد جنسیت متغیرها

 معیار

t df sig 

 181/1 999 199/1 98/77 89 199 مرد عدالت سازمانی

 19/71 86 98 زن

 961/1 999 616/1 11/71 17/86 199 مرد تعهد سازمانی

 99/77 99/88 98 زن

 917/1 999 919/1 61/71 71/11 199 مرد رضایت شغلی

 79 11/11 98 زن

و میانگین اساتید  96دهد که میانگین عدالت سازمانی اساتید مرد برابر با نتایج جدول نشان می

و  00/96، میانگین تعهد سازمانی اساتید مرد برابر با t= 377/0باشد که با یم 96زن برابر با 

و میانگین رضایت شغلی اساتید مرد  t=  636/0باشد که با می 67/99میانگین اساتید زن برابر با 

باشد که بیانگر می t=  677/0باشد که با می 30/37و میانگین اساتید زن برابر با  01/33برابر با 

های دولتی و است که بین عدالت، سازمانی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه این

  %67بلوچستان به تفکیک جنسیت تفاوت معناداری در سطح  آزاد اسالمی استان سیستان و

(. بدین معنی که عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی <P 07/0وجود ندارد ) 

بلوچستان  های دولتی و آزاد اسالمی استان سیستان ودانشگاهاعضای هیات علمی زن و مرد 

 باشد. یکسان می
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های مورد مطا ه  درباره ددا س سازما ی، های ادضاء هیات دلمی دا شگاهآیا دیدگاه -71سوال
 داری وجود دارد؟عهدد سازما ی و رضایس شغلی بر حسب  وؤ استخدا  آ ان عفاوت مهبی

 

)تحلیل واریانس یك طرفه( در ارتباط با مقایسه عدالت سازمانی، تعهد  Fنتایج آزمون . 18جدول 

 سازمانی و رضایت شغلی با توجه به نوع استخدام

 

، 1/89 حاکی از آن اسس ک  میا گین ددا س سازما ی اساعید رسمی برابر با 71 تایج جدول

، F= 11/7با  و 18/88اساعید قراردادی برابر با  و میا گین 91/86ن اساعید پیما ی برابر با میا گی

و  61/81ن اساعید پیما ی برابر با ، میا گی91/86میا گین عهدد سازما ی اساعید رسمی برابر با 

غلی اساعید رسمی و میا گین رضایس ش F= 11/7با و  11/81اعید قراردادی برابر با میا گین اس

  16/18و میا گین اساعید قراردادی برابر با  91/18، میا گین اساعید پیما ی برابر با 11/11برابر با 

باشد ک  بیا گر این اسس ک  بین ددا س سازما ی و رضایس شغلی ادضای می F= 771/1و با 

 ب  عفکیک  وؤ بلوچستان های دو تی و آزاد اسالمی استان سیستان وهیأت دلمی دا شگاه

(  <P 11/1وجود  دارد )  %91عفاوت مهباداری در سطح  991و  1استخدامی با درج  آزادی 

بدین مهبی ک  ددا س سازما ی، عهدد سازما ی و رضایس شغلی ادضای هیأت دلمی رسمی، 

های دو تی و آزاد اسالمی استان سیستان و بلوچستان یکسان پیما ی و قراردادی دا شگاه

 د  باشمی

نوع  متغییرها

 استخدامی
 میانگین تعداد

انحراف 

 معیار
 .SS df MS F Sig منبع

عدالت 

 سازمانی

 

بین  19/77 1/89 191 رسمی

 گروهی

درون 

 گروهی

 

69/161 

18/19991 

1 

991 

111/717 

181/798 

11/7 911/1 

 61/77 91/86 711 پیمانی

 18/77 18/88 19 قراردادی

تعهد 

 سازمانی

 

  61/71 91/86 191 رسمی

بین 

 گروهی

درون 

 گروهی

 

91/918 

61/19919 

 

1 

991 

 

71/766 

88/771 

 

11/7 

 

 98/9 61/81 711 پیمانی 761/1

 77/77 11/81 19 قراردادی

رضایت 

 شغلی

 

  71/79 11/11 191 رسمی

بین 

 گروهی

درون 

 گروهی

 

17/91 

11/81111 

 

1 

991 

 

11/76 

11/781 

 

771/1 

 

 77/79 91/18 711 پیمانی 691/1

 61/77 118/18 19 قراردادی
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های مورد مطا ه  درباره ددا س سازما ی، ادضای هیأت دلمی دا شگاه هایآیا دیدگاه -77سوال
 داری وجود دارد؟عهدد سازما ی و رضایس شغلی برحسب محل خدمس آ ان عفاوت مهبی

 

به  در ارتباط با مقایسه عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی با توجه Fنتایج آزمون  .19جدول 

 محل خدمت

 

های زابل برابر با دهد ک  میا گین ددا س سازما ی اساعید دا شگاه شان می 79  تایج جدول

های و میا گین اساعید دا شگاه 19/86های زاهدان برابر با ، میا گین اساعید دا شگاه16/86

باشد، میا گین عهدد سازما ی = می 611/1ها برابر با آن Fباشد و می 67/11ر برابر با ایرا شد

و  19/81های زاهدان برابر با ، میا گین اساعید دا شگاه98/88های زابل برابر با اساعید دا شگاه

چبین ه  باشد می 979/7 برابر با Fمقدار  69/89ایرا شدر برابر با  هایمیا گین اساعید دا شگاه

های ، میا گین اساعید دا شگاه 17/18های زابل برابر با میا گین رضایس شغلی اساعید دا شگاه

 برابر با Fو مقدار  91/19های ایرا شدر برابر با و میا گین اساعید دا شگاه 178/18زاهدان برابر با 

ضای هیأت دلمی باشد ک   شا گرآن اسس ک  بین ددا س سازما ی و رضایس شغلی ادمی 111/7

بلوچستان ب  عفکیک محل خدمس با درج   های دو تی و آزاد اسالمی استان سیستان ودا شگاه

(  بدین مهبی ک  ددا س <P 11/1وجود  دارد ) %91عفاوت مهباداری در سطح  991و  1آزادی 

می های دو تی و آزاد اسالسازما ی، عهدد سازما ی و رضایس شغلی ادضای هیأت دلمی دا شگاه

 باشد  های مختلف استان سیستان و بلوچستان یکسان میشدرستان

محل  متغییرها

 خدمت
 میانگین تعداد

انحراف 

 معیار
 .SS df MS F Sig منبع

عدالت 

 سازمانی

 

بین  91/71 111/86 711 زابل

 گروهی

درون 

 گروهی

 

99/119 

78/19998 

1 

991 

99/777 

171/798 

611/1 11/1 

 17/77 161/86 118 زاهدان

 67/71 67/11 11 ایرانشهر

 تعهد

 سازمانی

 

  81/71 98/88 711 زابل

بین 

 گروهی

درون 

 گروهی

 

99/191 

6/19189 

1 

991 

79/718 

66/771 

979/7 189/1 

 918/6 19/81 118 زاهدان

 19/77 69/89 11 ایرانشهر

رضایت 

 شغلی

 

  78/71 17/18 711 زابل

بین 

 گروهی

درون 

 گروهی

 

91/917 

87/81111 

1 

991 

918/711 

11/788 

111/7 919/1 

 11/77 178/18 118 زاهدان

 87/71 91/19 11 ایرانشهر
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های مورد مطا ه  درباره ددا س سازما ی، ادضای هیأت دلمی دا شگاه هایآیا دیدگاه -71سوال
 داری وجود دارد؟عهدد سازما ی و رضایس شغلی برحسب  وؤ مهسس  عفاوت مهبی

 

با مقایسه عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی با  مستقل در ارتباط tنتایج آزمون  .21جدول 

 توجه نوع مؤسسه

نوع  متغیرها

 موسسه
 میانگین تعداد

انحراف 

 معیار
t df sig 

 111/1 999 111/8 87/71 17/17 111 دولتی عدالت سازمانی

 11/71 79/81 711 آزاد

 111/1 999 111/6 17/9 91/11 111 دولتی تعهد سازمانی

 991/71 79/81 711 آزاد

 111/1 999 111/8 818/77 11/19 111 دولتی رضایت شغلی

 96/79 11/17 711 آزاد

های دو تی برابر با دهد ک  میا گین ددا س سازما ی اساعید دا شگاه شان می 11 تایج جدول

باشد  می 111/8 ر بابراب Tو مقدار  79/81های آزاد برابر با میا گین اساعید دا شگاه و 17/17

های و میا گین اساعید دا شگاه 91/11های دو تی برابر با میا گین عهدد سازما ی اساعید دا شگاه

های دو تی باشد و میا گین رضایس شغلی اساعید دا شگاهمی t= 111/6و با  79/81آزاد برابر با 

باشد ک  می t= 111/8و با  11/17های آزاد برابر با و میا گین اساعید دا شگاه 11/19برابر با 

های دو تی و بیا گر آن اسس ک  بین ددا س سازما ی و رضایس شغلی ادضای هیأت دلمی دا شگاه

 %99مأسس  عفاوت مهباداری در سطح بلوچستان ب  عفکیک  وؤ  آزاد اسالمی استان سیستان و

 ی و رضایس شغلی ادضای (  بدین مهبی ک  ددا س سازما ی، عهدد سازما>P 17/1وجود دارد ) 

های آزاد اسالمی استان سیستان و بلوچستان دا شگاههای دو تی بیشتر از هیأت دلمی دا شگاه

 باشد  می
 

های مورد مطا ه  درباره ددا س سازما ی، ادضای هیأت دلمی دا شگاه هایآیا دیدگاه -79سوال
 داری وجود دارد؟بیرشت  عحصیلی عفاوت مهبر حسب عهدد سازما ی و رضایس شغلی 
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در ارتباط با مقایسه عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی با توجه به  Fنتایج آزمون  .21جدول 

 رشته تحصیلی

های مدبدسی برابر با میا گین ددا س سازما ی اساعید رشت حاکی از آن اسس ک   17 تایج جدول 

های دلو  و میا گین اساعید رشت  91/89های دلو  پای  برابر با ، میا گین اساعید رشت 98/89

های باشد  میا گین عهدد سازما ی اساعید رشت می 918/1برابر با  Fو مقدار  86/81ا سا ی برابر با 

و میا گین اساعید  11/86دلو  پای  برابر با  های، میا گین اساعید رشت 161/81مدبدسی برابر با 

، و میا گین رضایس شغلی 186/1با  آن برابر با  Fو مقدار  98/88های دلو  ا سا ی برابر با رشت 

و  11/11های دلو  پای  برابر با ، میا گین اساعید رشت 66/18های مدبدسی برابر با اساعید رشت 

باشد می F= 181/1با آن برابر   Fو مقدار  61/11های دلو  ا سا ی برابر با اساعید رشت میا گین 

های ک   شا گر آن اسس ک  بین ددا س سازما ی و رضایس شغلی ادضای هیأت دلمی دا شگاه

عفاوت مهباداری در سطح  991و  1سیستان و بلوچستان ب  عفکیک رشت  با درج  آزادی استان 

(  بدین مهبی ک  ددا س سازما ی، عهدد سازما ی و رضایس شغلی <P 11/1رد )وجود  دا 91%

های دو تی و آزاد های مدبدسی، دلو  پای  و دلو  ا سا ی دا شگاهادضای هیأت دلمی رشت 

 باشد  اسالمی استان سیستان و بلوچستان یکسان می

 رشته یرهامتغ
 میانگین تعداد

انحراف 

 معیار
 .SS df MS F Sig منبع

عدالت 

 سازمانی

 

 111/71 98/89 718 مهندسی
بین 

 گروهی

درون 

 گروهی

11/118 

19/19919 

1 

991 

98/719 

78/798 

918/1 111/1 

علوم 

 پایه

797 91/89 198/77 

علوم 

 انسانی

796 86/81 99/71 

تعهد 

 سازمانی

 

  71/77 161/81 718 مهندسی

بین 

 گروهی

درون 

 گروهی

 

67/711 

96/19161 

 

1 

991 

 

11/61 

79/777 

 

186/1 

 

علوم  181/1

 پایه

797 11/86 99/9 

علوم 

 انسانی

796 98/88 11/71 

رضایت 

 شغلی

 

  69/71 66/18 718 مهندسی

بین 

 گروهی

درون 

 گروهی

 

11/119 

77/81991 

 

1 

991 

 

19/718 

81/788 

 

181/1 

 

علوم  186/1

 پایه

797 11/11 61/77 

علوم 

 انسانی

796 61/11 61/79 
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ا ه  درباره ددا س سازما ی، های مورد مطادضای هیأت دلمی دا شگاه هایآیا دیدگاه -71 سوال
 داری وجود دارد؟عهدد سازما ی و رضایس شغلی برحسب سبوات خدمس آ ان عفاوت مهبی

 

رضایت شغلی با توجه به در ارتباط با مقایسه عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و  Fنتایج آزمون  .22جدول 

 سنوات خدمت

سال برابر  71عا  7حاکی از آن اسس ک  میا گین ددا س سازما ی اساعید با سابق   11 تایج جدول 

 17و میا گین اساعید با سابق   19/81سال برابر با  11عا  77بق  ، میا گین اساعید با سا11/89با 

باشد  میا گین عهدد سازما ی اساعید با می 199/7 برابر با  Fو مقدار  16/86سال برابر با  91عا 

و  11/81سال برابر با  11عا  77بق  ، میا گین اساعید با سا99/81سال برابر با  71عا  7ق  ساب

باشد  = می 718/1 برابر با  Fو مقدار 87/81سال برابر با  91عا  17ق  میا گین اساعید با ساب

، میا گین اساعید با 11/11سال برابر با  71عا  7ن رضایس شغلی اساعید با سابق  چبین میا گیه 

و  19/11سال برابر با  91عا  17بق  و میا گین اساعید با سا 98/18سال برابر با  11عا  77سابق  

باشد ک   شا گر آن اسس ک  بین ددا س سازما ی و رضایس می F= 968/1با  آن برابر  Fمقدار 

وات خدمس  های استان سیستان و بلوچستان ب  عفکیک سبضای هیأت دلمی دا شگاهشغلی اد

سابقه  یرهامتغ

 کاری
 میانگین تعداد

انحراف 

 معیار
 .SS df MS F Sig نبعم

 

عدالت 

 سازمانی

 

11-1 

 سال

177 11/89 78/77 

بین 

 گروهی

درون 

 گروهی

91/971 

69/19186 

1 

991 

88/711 

69/791 

199/7 118/1 

21- 11 

 سال

711 19/81 88/71 

31- 

 سال21

81 16/86 91/77 

 

تعهد 

 سازمانی

 

11-1   

 سال

177 99/81 91/71 
 

بین 

 گروهی

ن درو

 گروهی

 

71/16 

11/19116 

 

1 

991 

 

19/71 

11/777 

 

718/1 

 

667/1 

21- 11 

 سال

711 11/81 61/71 

31-

 سال21

81 87/81 88/71 

 

رضایت 

 شغلی

 

11-1  

 سال

177 11/11 11/71 
 

بین 

 گروهی

درون 

 گروهی

 

91/916 

18/81919 

 

1 

991 

 

71/781 

16/788 

 

968/1 

 

911/1 

21- 

 سال11

711 98/18 99/71 

91-

 سال17

81 19/11 69/79 
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(  بدین مهبی ک  <P 11/1وجود  دارد ) %91عفاوت مهباداری در سطح  991و  1با درج  آزادی 

های دو تی و آزاد ددا س سازما ی، عهدد سازما ی و رضایس شغلی ادضای هیأت دلمی دا شگاه

 باشد  و بلوچستان با عوج  ب  سابق  خدمس یکسان میاسالمی استان سیستان 

 

 بحث و نتیجه گیری

 در ک  اسس جدیدی موضودات از سازما ی و رضایس شغلی عهدد با سازما ی ددا س بین یرابط 

عا ب  حال هیچ پژوهشی رابط  این س  متغیر را با ه   سبجیده   اسس شده بررسی این پژوهش

 ابهاد با آن هایو مه ف   ور کلی ب سازما ی ددا س ک  آن اسس از حاکی پژوهش  تایج اسس 

 با حاصل  تایج  عهدد سازما ی و  یز با رضایس شغلی هماستگی مثاس و مهباداری دار د مختلف

 اغلب در  باشدها همسو میدر اکثر پژوهش عحقیق یپیشیب  در شده ذکر هایپژوهش

ادضای هیأت  اسس و الز  گردیده عوج  ازما یس ددا س مد   قش ب  شده ا جا  هایپژوهش

 عوانمی سازما ی ددا س  ظریة براساس دهبد  قرار مد ظر را مد  ریمتغ ها ایندلمی دا شگاه

  شان واکبش کار محیط در سازما ی دد  ددا س یا وجود قاال در اساعید ک  کردبیبی پیش

میزان ددا س سازما ی، عهدد  ک  تسدریا عوانهای پژوهش مییاتت  ب  مراجه  دهبد  بامی

چبین در های مورد بررسی در حد مطلوبی بوده اسس  ه سازما ی و رضایس شغلی در دا شگاه

 91ی بین ددا س سازما ی با عهدد سازما ی و رضایس شغلی با حداکثر خطا در سطح مورد رابط 

  بدین مهبا ک  اتزایش ددا س دهدی مستقی  و مهبادار را  شان میدرصد در عمامی ابهاد رابط 

گردد، های مورد بررسی میسازما ی بادث اتزایش عهدد سازما ی و رضایس شغلی اساعید دا شگاه

ک  از بین ابهاد  بود آن از حاکی عهدد سازما ی بیبیپیش برای گا  ب  گا  رگرسیون عحلیل  تایج

بیبی عهدد ین  قش را در پیشای وددا س عوزیهی بیشترددا س سازما ی دو بهد ددا س روی 

سازما ی بر ددده دار د و با عوج  ب  رابط  مستقی  و مهباداری ک  بین ددا س سازما ی و عهدد 

بیبی گردید ک  ابهاد ددا س سازما ی و عهدد سازما ی را در سازما ی مشاهده گردید، این امر پیش

در گا  اول ددا س مراوده ای در گا   حد قابل قاو ی پیش بیبی  ماید  در مورد رضایس شغلی  یز،

ا د  دو  ددا س روی  ای و در گا  سو  ددا س عوزیهی در پیش بیبی رضایس شغلی  قش داشت 

-در دایس در رابط  با وضهیس ددا س سازما ی، عهدد سازما ی و رضایس شغلی با عوج  ب  ویژگی

ی ، محل خدمس ، رشت جبسیس ،  وؤ استخدامی ) های جمهیس شباختی ادضای هیات دلمی

دهد ،ک  هیچ عفاوت مهباداری  بین  ظریات پاسخ  تیج   شان می (عحصیلی و سبوات خدمس

های جمهیس شباختی در س  متغیر عحقیق وجود  دارد ، اما تقط در گان برحسب ویژگیدهبده

 س  عفاوت مهباداری مشاهده گردید   وؤ مهس
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 پیشبدادات
 ای عوج  ها ب  ردایس ددا س روی  س روی  ای روسای دا شگاهبا عوج  ب   قش پیش بین ددا

ای بادث باالرتتن ا گیزه زیاد برای سخس کوشی در  موده و بدا بد ک  ردایس ددا س روی 

 ادضای هیأت دلمی و بداود خلق و خوی کاری در اتراد می گردد 

 با  های ساختاری می بایسس روسای دا شگاه ها عوج   مایبد ک  ادضای هیأت دلمی  ب  ج

 ، تراگرد عصمی  گیری بسیار حساس می باشبد 

 ی اخالقی با اساعید اهمیس بایستی ب   یازهای ا سا ی و اجتمادی و مراوده هاروسای دا شگاه

بدهبد و در این مورد  یز کبجکاو باشبد، ک  این امر مستلز   زدیکی هر چ  بیشتر مدیران 

 سس ها ابا ادضای هیأت دلمی دا شگاه

  تراه  آوردن ترصس عوسه  و ارعقای مدارت و دا ش شغلی الز  برای اساعید در وظایف

های رسمی و ضمن خدمس و عشویق اتراد موتق در این زمیب  از مربو   از  ریق آموزش

سویی و عالش در جدس عطایق و عباسب هر چ  بیشتر عوا مبدی، دالیق و سطح مدارت 

 هایی  ظیر  راحی مجدد شغل از سوی دیگر ق بر ام کارمبد با وظایف شغلی از  ری

 ها را ها در مورد مسائل شغلی اتراد، بایستی  ظرات آنمدیران و عصمی  گیر دگان دا شگاه

مورد عوج  قرار دهبد عا با مقاومس ادضای هیأت دلمی در پذیرش عصمی  مواج   شو د، چرا 

 ودشان مشارکس داشت  باشبد خواهبد در عصمیات مربوط ب  خی اتراد میک  هم 

  گیری،  ظرات، دالیق و مباتع شخصی خود را دخا س دهبد، در مدیران  اایستی در عصمی

 صورت این کار بادث از بین رتتن ادتماد ادضای هیأت دلمی دا شگاه می شود غیر این
 

  منابع

، 81، شماره مجل  مدیریسا سا ی،  (  راهاردهای حفظ و  گدداری مبابع7967) ، رحما پور،  یالاحمدی، پروا  

:19-17   

 رابط  ددا س سازما ی و رضایس شغلی مهلمان و مدارس دادی، استثبایی و  (7997ایما ی، مهصوم  و همکاران )

  1  شماره های روا شباسی اجتمادیتصلبام  پژوهشاستهدادهای درخشان، 

عرجم  حسن پاشا شریفی و  رگس  ا قا ی،   ریهای عحقیق در دلو  عربیتی و رتتاروش  (7961) بسس، جان

 عدران: ا تشارات رشد، چاپ ده  

رابط  رضایس شغلی با عهدد سازما ی در کارکبان آموزش و پرورش،   (7997) پور، مهصوم اکار  صا حبیدختی، دلی

 97- 11: 18، سال چدارده ، دوره جدید، شماره ماهبام  دلمی پژوهشی دا شگاه شاهددو

ارعااط بین ادراک از ددا س با رضایس شغلی در کارکبان پژوهشکده   (7991) حسین و همکاران، لطا یپور س

   19: 7، شماره  شری  پژوهش های مدیریس ورزشی و دلو  حرکتیعربیس بد ی، 
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  81          هایدا شگاه یدلم أتیه یادضا یشغل سیو رضا یبا عهدد سازما  یرابط  ددا س سازما  یبررس

 

س شباخس  حوه عأثیر گذاری، ابهاد ددا   (7961)دطار، غزا   مددی   اهریسیدجوادین، سیدرضا  تراحی، محمد

-11:  7، شماره 7، دوره  شری  مدیریس بازرگا یهای گو اگون رضایس شغلی و سازما ی، بر جبا  ،سازما ی

11   

لمی رشت  کتابداری و ا الؤ بررسی دوامل موثر بر رضایس شغلی ادضاء هیات د  (7961) ، زهراجهفر زاده کرما ی

 پایان  ام  کارشباسی ارشد  ،رسا ی

، سال هجده ، شماره ماهبام  دلمی آموزشی عدبیر  ددا س سازما ی  (7968) ، محسنده، دلی   اصریزاحسین

791  :19-76  

(، عدران، سازمان ا تظار ددا س و ددا س در سازمان )مدیریس رتتار سازما ی پیشرتت   (7961)رضاییان،دلی 

  مطا ه  و عدوین کتب دلو  ا سا ی دا شگاهدا )سمس(

بررسی رابط  بین رضایس شغلی و  شاط اجتمادی در دبیران مقطع   (7997)مکاران زارؤ شاه آبادی، اکار و ه

  781-766:  16، شماره شباسی کاربردیتصلبام  جامه متوسط  شدر جیرتس، 

بررسی ارعااط میان عهدد سازما ی و رضایس شغلی مدیران و مهلمان مرد در رشت  عربیس   (7961)زاردی ، محمد 

   پایان  ام  کارشباسی ارشد ،بد ی استان خراسان

ا کارایی بررسی رابط  رضایس شغلی و عهدد سازما ی ب  (7966)رد ، کر  ا    محجوب روش ، شاب  دا ش ت

 1دا شگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار، شماره ، تصلبام  رهاری و مدیریس آموزشی، کارکبان شرکس توالد یزد

 :798-771  

 و محمود شیرازی، عدران، ا تشاراتعرجم  محمدصائای   عحقیق در مدیریس هایروش  (7969)اوما ، سکاران

 ، چاپ سو   ریزیموسس  دا ی آموزش و پژوهش مدیریس و بر ام 

های ددا س سازما ی با عهدد بررسی رابط  مه ف (  7966) پرور، محسنرضا  گلغفوری، ور و  سفادرا ی، محمد

، دا شکده دلو  عربیتی و روا شباسی مطا هات روا شباختیدان، سازما ی در کارکبان شدرداری شدر اصف

   799-716:  1شماره 1ی دا شگاه ا زهراء، دوره

تصلبام    رابط  بین هوش هیجا ی ، خویشتن داری و عهدد سازما ی مدیران  (7991)کاظمی، یحیی و همکاران 
  16: 1شماره  ،ترایبد مدیریس و عوسه 

بررسی رابط  عهدد سازما ی با کیفیس ارائ  خدمات در   (7991)ادا ملکی، جمال حسن  دمیرزامحمدی، محمد

، دا شگاه پژوهشی دا شور رتتار -ماهبام  دلمیدوکارکبان اداری و آموزشی غیر هیأت دلمی دا شگاه شاهد، 

  81-61: 99شاهد، سال پا زده ، شماره 

رسا    ،های عربیس بد ی سراسر کشورمی دا شکدههیات دل بررسی رضایس شغلی ادضاء  (7918)مدوش  ، وربخش

 دا شکده عربیس بد ی، دا شگاه عدران  دکتری،

ایی دخترا   بررسی رابط  ددا س سازما ی با عهدد سازما ی کارکبان مدارس راهبم  (7961)یادگاری، مبصوره 

آزاد اسالمی واحد  رشت  مدیریس آموزشی دا شگاه ، ام  کارشباسی ارشد، پایان واحی هفس گا   مشدد

  ، آموزشی مدارس کارآمد شماره هفت  بجبورد، تصلبام  پژوهشی

  (7966) ،تا م ، رضایی  محسن،  وروزیحسن  ، گرجی ابوا قاس   سکیب  ،سقاییان  ژاد اصفدا ییهقوبی، مری   

 مبتخب دا شگاه هایبیمارستان کارکبان بین در سازما ی و عهدد شغلی رضایس با سازما ی ددا س یرابط 

   11-91: 91، شماره 71، دورهپژوهشی مدیریس سالمس -تصلبام  دلمی، اصفدان پزشکی دلو 
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