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 چکیده

وري در هر سازمان، تاابعی از   باشد. به همین لحاظ افزايش بهره وري سازمانی می ارتقاء بهرهترين اهداف هر سازمان،  يكی از مهم

ي بین عدالت ساازمانی   اين پژوهش براي تعیین رابطه .باشد که نیروي انسانی نقش کلیدي در ايجاد آن دارد عوامل مختلف می

تهیه شده است. جهت تادوين مااانی نياري ايان تحقیا  از       وري در بین کارکنان اداري دانشگاه شیراز و انگیزش شغلی با بهره

ا استفاده شاده اسات. ايان پاژوهش بار       ي آماري ا روش پیمايشی  آوري اطالعات آن از نمونه اي و براي جمع مطالعات کتابخانه

اري ايان  ي آما  باشاد. جامعاه   ها، توصیفی و از ناو  هماساتگی مای    اساس هدف، کاربردي است و بر اساس روش گردآوريِ داده

گیري در اين تحقی  براساس جدول مورگان  نفر هستند. روش نمونه 0011پژوهش تمام کارکنان اداري دانشگاه شیراز به تعداد 

نفار انتخااش شاده     011ي سیساتماتی  حادود    باشد که از روي لیست کارگزينی کارمندان اداري دانشگاه شیراز و به شیوه می

ي هرزبار  باراي انگیازش شاغلی و      ناماه  ي عدالت سازمانی )نیهوف و مورمن(، پرساش  امهن است. در اين تحقی  از سه پرسش

ها با استفاده از آمار توصیفی و استنااطی و باا   ها، داده آوري مقیاس وري آجیو استفاده شده است. پس از جمع ي بهره نامه پرسش

معیار و در قسمت آمار استنااطی از ضاري    ن و انحرافاند. در قسمت آمار توصیفی از میانگی بررسی شده SPSS افزار کم  نرم

ي معناداري بین عدالت ساازمانی   دهد که رابطه هماستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتايج اين پژوهش نشان می

 وري در سازمان وجود دارد. و انگیزش شغلی با بهره
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