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 چکیده:

ی پرداخته شده سازمان عدالت نقش با یداریپا بر درجه 063 یابیارز بازخورد تأثیردر این تحقیق به بررسی 

است. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه 

فرمول کوکران  بر اساسنفر،  043 هانمونهآماری این تحقیق را کارکنان سازمان تأمین اجتماعی تشکیل دادند. تعداد 

 ، از آمارهاداده لیوتحلهیتجزشده است.  مندبهرهاطالعات از پرسشنامه استاندارد  یآورجمعتعیین گردید. برای 

و انحراف استاندارد برای توصیف جامعه و در آمار استنباطی از  توصیفی نظیر میانگین، فراوانی، حداقل، حداکثر

وس انجام ایم افزارنرمو از آزمون تحلیل مسیر با استفاده از  هادادهال بودن برای تعیین نرم کلموگروفتکنیک آماری 

، عدالت یاهیروی، عدالت عیتوز عدالت بر درجه 063 یابیارز بازخوردنشان داد که  هادادهپذیرفت. نتایج و تحلیل 

 .دارد تأثیر یداریپا بر و عدالت تعاملی یاهیرو عدالت ی،عیتوز عدالتو  دارد تأثیرتعاملی 

  

 ، عدالت تعاملی.یاهیرو عدالتی، عیتوز عدالت :کلمات کلیدی

Abstract: 

In this study, the effect of 360-degree evaluation feedback on sustainability with the role 

of organizational justice has been investigated. The method of the present study is descriptive 

and survey that has been done in the field. The statistical population of this study consisted of 

the employees of the Social Security Organization. The number of samples was 341 based on 

Cochran's formula. A standard questionnaire was used to collect information. Data analysis 

was performed from descriptive statistics such as mean, frequency, minimum, maximum, and 

standard deviation to describe the population and in inferential statistics from Kolmogorov 

statistical technique to determine the normality of data and path analysis test using Emus 

software. accepted. The results and data analysis showed that 360-degree evaluation feedback 

affects distributive justice, procedural justice, interactive justice, and distributive justice, 

procedural justice, and interactive justice affect sustainability. 
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