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 مقاله پژوهشی

  رازیش يهامارستانیدر پرستاران ب یبر اساس ابعاد عدالت سازمان يکار یت زندگیفیک ینیبشیپ
  

  ٢يعباداله احمد، ١*د قرچهيسع
 

  08/02/1397تاریخ پذیرش  17/11/1396تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

 اريبس عامل يتبهداش يهاسازمان در مطلوب يکار يزندگ تيفيک و وجود شونديم محسوب سالمت نظام هر فقرات ستون يانسان منابع: هدف و زمينهپيش
 دالتع قيطر از پرستاران يکار يزندگ تيفيک ينيبشيپباشد. لذا هدف پژوهش حاضر يم تيفيک با و ماهر، زهيانگ با کارکنان ينگهدار و حفظ جهت يمهم

  و ابعاد آن بود. يسازمان
راز بودند که در سال يش يهامارستانيه پرستاران بير کلپژوهش حاض يبود. جامعه آمار ياز نوع همبستگ يفيتوص پژوهش، حاضر پژوهش: کار مواد و روش

دند. پس از انتخاب يانتخاب گرد ياچندمرحله يتصادف يوهيکه به ش، پرستار ۱۹۲ها مشغول به خدمت بودند. نمونه پژوهش حاضر شامل مارستانين بيدر ا ۱۳۹۵
رسون و يپ يها با روش همبستگل دادهيد. تحليع گردين پرستاران توزي) در ب۱۹۷۳ون (والت يکار يت زندگيفيک يو پرسشنامه ينمونه پرسشنامه عدالت سازمان

  ون چندگانه انجام شد.يل رگرسيتحل
) رابطه مثبت =۲۴/۰r( يا) و مراوده=۳۰/۰r( ياهيرو، )=۷۱/۰r( يعيشامل عدالت توز يابعاد عدالت سازمان يبا تمام يت زندگيفيج نشان داد که کينتا: هاافتهي
  ن نمود.ييپرستاران را تب يت زندگيفيرات کييدرصد از تغ ۵۰ يعيعدالت توز، ين ابعاد عدالت سازمانين از بيدارد. همچن دارعنيم

ه يوصها تمارستانين بيباشد. لذا به مسئوليپرستاران م يکار يت زندگيفيبر ک يعيتوز يعدالت سازمان تأثير يايپژوهش حاضر گو يهاافتهي: يريگجهيبحث و نت
  مارستان برقرار سازند.يرا در ب يعيعدالت توز ژهيوبهعدالت سازمان  يط برقراريشرا، گردديم

 يکار يزندگ کيفيت، يعدالت سازمان، پرستاران: يديکل يهاواژه

  
 ۱۶۴-۱۷۰ ص، ۱۳۹۷ خرداد، ۱۰۴درپي پي، سومشماره ، شانزدهمدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ۰۹۱۷۱۰۸۴۳۷۳ : تلفن، يدانشگاه آزاد اسالم، رودشتم: آدرس مکاتبه

Email: Saeid_Gharacheh@yahoo.com 

  
  مقدمه
 کي يانسان و يفنّاور، ياطالعات، يمال، يکيزيف منابع نيب در
 ازمانس هر در منبع نيتريکياستراتژ عنوانبه يانسان يروين، سازمان
 ستميس در يفرد اي يجمع طوربه تواننديم که است شده مطرح

نابع از م يشگرف تأثيرکه  ييهاستميس ازجمله .)۱(کنند  جاديا رييتغ
 راتفق ستون يانسان نظام سالمت است. منابع، رنديپذيم يانسان

 وبمطل يکار يزندگ تيفيک و وجود شونديم نظام سالمت محسوب
 ينگهدار و حفظ جهت يمهم اريبس عامل يبهداشت يهاسازمان در

 پرستاران يياز سو .)۲(باشديم تيفيک با و ماهر، زهيانگ با کارکنان
 و بوده بهداشتي سيستم در خدمت دهندهارائه يهاگروه ينتربزرگ
 کيفيت بر تواندمي که هستند يتوجهقابل بالقوه نيروي داراي

 ستاريپر کيفيت و بگذارند تأثير ارائه در حال بهداشتي هايمراقبت

                                                             
 مسئول) يسنده(نو رانيواحد مرودشت، مرودشت، ا يدانشگاه آزاد اسالم ،يسازمان يصنعت يسروانشنا کارشناس ارشد، ١
  رانيواحد مرودشت، مرودشت، ا يدانشگاه آزاد اسالم ،يت آموزشيريمد يدکتر ،ارياستاد ٢

، هاپژوهش .)٣(باشدمي مؤثر سالمت بازده سيستم روي مستقيماً
 يموردبررس را کارکنان سطح در يکار يزندگ تيفيک به توجه لزوم
 يکار يزندگ يبرا مهم مسائل به توجه اندداده نشان و داده قرار
 و روزانه عملکرد و رفتار يرو توانديم، يانيسطح م يياجرا افراد

 تيفي. ک)۴(باشد  داشته تأثيردهد يم ارائه مؤسسه که يخدمت
رار ق هاسازمان از ياريبس تمرکز محور هامارستانيب در يکار يزندگ

 مهم عوامل از يکي پرستاران يکار يزندگ تيفيک يارتقا و گرفته
 ر هرد. است شده يمعرف يبهداشت ستميس يداريپا نان ازياطم يبرا

 کارکنان حفظ و جذب يبرا باال يکار يزندگ تيفيک يسازمان
 تيفيک مفهوم يمتعدد مطالعات رياخ ک دههيدر . )۵(است  ياساس
 داده قرار يبررس مورد را سالمت حوزه کارکنان يکار يزندگ
 يزندگ تيفيک بر يشتريب ديتأک گذشته دهه در کهيدرحال. )۶(است
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 شيراز هاي¬بيمارستان پرستاران در سازماني عدالت ابعاد اساس بر کاري زندگي کيفيت بيني¬پيش
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 يزندگ تيفيک مفهوم امروزه، بود) کار از خارج يزندگ( افراد يشخص
 موردتوجه معاصر تيريمد در ياجتماع مهم اصل کي عنوانبه يکار
 و جامع مفهوم يک کاري زندگي کيفيت .)۷(است گرفته قرار

الي تع فرهنگ در کليدي عناصر از يکي عنوانبه که چندوجهي است
شود؛ مي سازمان و کارکنان ميان همسويي موجب، هاسازمان

 ،رضايتمندي کارکنان ارتقاي براي مفهوم اين به توجه کهيطوربه
 با که جابدان تا، است الزامي سازماني هر در آنان نگهداشت و جذب
 رواني و جسمي سالمت توانيم کارکنان کاري زندگي کيفيت بهبود
 نمود اظهار چنين توانمي، بهتر عبارت به. نمود تأمين نيز را آنان
 ار کارکنان بودن خوب که اي استسازه کاري زندگي کيفيت که

 واعان در رضايت، کار از رضايت بر ارتقاي آن ديتأک و کندمي بيان
 ذهني بودن خوب و شخصي خوشحالي، زندگي غيرکاري هايحيطه
 يباًتقر و است مرتبط کار محل در کارکنان رفاه به عامل نيا. )۸(است

 تيفيک موضوع. باشديم متفاوت کار در يشغل تيرضا موضوع  با
 بلکه هدديم قرار تأثير تحت را کارکنان يشغل تيرضا تنهانه يزندگ

 اوقات، خانواده ازجمله کار از خارج در کارکنان يزندگ عامل نيا
. دهديم قرار تأثير تحت زين را آنان يعاجتما يازهاين و فراغت
 جاديا موجب، نشود تأمين کار طيمح در کارکنان يازهاين کهيهنگام

 لکردعم و رفاه در ينامناسب عواقب و جينتا که شوديم کار در استرس
ت يسبب رضا يکار يت زندگيفيک .)۹(داشت خواهد کارکنان يشغل
ن ياند که بقات نشان دادهي. تحق)۱۲-۱۰(گردديکارکنان م يشغل

رابطه وجود دارد و عدالت  يو عدالت سازمان يکار يت زندگيفيک
-يکارکنان م يکار يت زندگيفيک يهانيبشيپ ازجمله يسازمان
 يمختلف عوامل تأثير كاري تحت زندگي . كيفيت)۱۵-۱۳, ۱(باشد

، يناكاف تعطيلي ساعات، تسهيالت بودكم، كاري ساعات قبيل از
 كاري شرايط، پيشرفت براي كافي فرصت نبود، مديريتي هايشيوه

 کارکنان . وقتي)۱۶(است درآمد و سطح پرسنل كمبود، نامساعد
 عدالت اصول که هستند کار به مشغول در سازماني نمايند احساس

 عاطفي و ادراکي فشارهاي از بستري در، شودينم آنان رعايت درباره
 ،نقض شوند سازمان در عدالت اصول هرگاه نتيجه در. رنديگيم قرار

 زهيانگيب و به کار تعهد عدم، شغلي نارضايتي با درازمدت در کارکنان
) در ۱۹۹۷( . كروپانزانو و گرينبرگ)۱۷(شد خواهند مواجه شدن

 دعملكر، هروحي سطح بر نابرابري نشان دادند که احساس يپژوهش
، عدر واق .دارد كاهنده تأثير، كاركنان كاري زندگي كيفيت ابعاد و

 و تنبيهات، هاپاداش که ابدييم تحقق سازمان عدالت در هنگامي
 نانآ از يک هر سهم نسبت به کارکنان براي يافته منابع اختصاص

 تيفيک ينيبشيلذا هدف پژوهش حاضر پ. )۱۸(شود گرفته در نظر
  د.  باشيد آن ماو ابع يسازمان عدالت قيطر از پرستاران يکار يزندگ

  
  مواد و روش کار

 .بوده است يهمبستگ نوع از يفيتوص پژوهش، حاضر پژوهش
راز يش ياهمارستانيه پرستاران بيپژوهش حاضر کل يجامعه آمار

ها مشغول به خدمت مارستانين بيدر ا ۱۳۹۵بودند که در سال 
 يوهيپرستار بوده که به ش ۲۱۰اند. نمونه پژوهش حاضر شامل بوده

 يهاانمارستين بياند. ابتدا از بدهيانتخاب گرد ياچندمرحله يتصادف
انتخاب و سپس از هر  يتصادف صورتبهمارستان يب ۷راز يشهر ش

 صورتبهنفر پرستان  ۳۰منتخب تعداد  يهارستانمايک از بي
اند. پس از انتخاب نمونه نمونه انتخاب شده عنوانبه يتصادف

 يکار يت زندگيفيک يو پرسشنامه يپرسشنامه عدالت سازمان
ده است. الزم به ذکر يع گردين پرستاران توزي) در ب۱۹۷۳والتون (

از نمونه حذف  پرسشنامه به علت مخدوش بودن ۱۸است که تعداد 
ن ياند. همچنل قرار گرفتهيپرسشنامه مورد تحل ۱۹۲ده و تعداد يگرد

در نظر گرفته  محرمانه بودن اطالعات ازجملهکليه مالحظات اخالقي 
 ک سال سابقهيورود به پژوهش داشتن حداقل  يارهايمع شده است.

ت آگاهانه جهت مشارکت در پژوهش بوده است. جهت يو رضا يکار
که  يارک يت زندگيفيک از پرسشنامه يکار يت زندگيفيک يبررس

 داراي ن ابزارياستفاده شده است. ا شده تهيه )۱۹۷۳( والتون توسط
، حدي تا، كم، كم خيلي( ليكرت ايگزينه پنج با طيف سؤال ۳۵
 آنان به ۵-۴-۳-۲-۱نمره  بيبه ترت كه باشدمي) زياد خيلي، زياد
 كه شده است تشكيل اسمقي خرده هشت از و گيردمي تعلق

 ايمن كاري محيط، )سؤال ۴كافي ( منصفانه و پرداخت: از اندعبارت
 تأمين، )سؤال ۵انساني ( هايقابليت توسعه، )سؤال ۶بهداشتي ( و

 ياجتماع انسجام و يکپارچگي، )سؤال ۴مداوم ( امنيت و رشد فرصت
 ۳۴(زندگي  كلي فضاي، )سؤال ۴سازمان ( در ييگراقانون، )سؤال ۴(

. شودي) مسؤال ۵كاري ( زندگي در اجتماعي ) و وابستگيسؤال
 نموده گزارش ۸۸/۰ كلي حالت در را پرسشنامه پايايي ضريب والتون

 ۸۵/۰آزمون  پايايي ) ضريب۱۳۸۵( يمين رحيهمچن. )۱۹(است
  .)۲۰(گزارش نمود

 يسازمان عدالت پرسشنامه از يسازمان عدالت يابيارز يبرا
 ۲۰ يدارا پرسشنامه نيا. استفاده شد )۱۹۹۳( مورمن و هوفين

-مراوده عدالت و ياهيرو عدالت، يعيتوز عدالت بخش و از سه سؤال
ج ف پنين پرسشنامه از طيل ايتکم يبرا .است شده ليتشک يا

: باشديل ميازات به شرح ذيکرت استفاده شده است و امتيل يانهيگز
 کامالً، ٤موافقم=، ٣ندارم= ينظر، ٢مخالفم= ١مخالفم= کامالً

مربوط به  ٦-١١، يعيمربوط به عدالت توز ٥ -١ سؤاالت. ٥موافقم=
-يرا نشان م يامراودهعدالت  ١٢-٢٠ت سؤالو  ياهيعدالت رو

 ييايو پا ياب اعتبار سازهي) ضرا۱۹۹۳هوف و مورمن (ين. )٢١(دهد
 ۸۵/۰و  ۴۲/۰ يکل يعدالت سازمان يکرونباخ را برا يبا روش آلفا

 يو برا ۸۲/۰و  ۵۷/۰ ياهيرو يبرا ۷۸/۰و  ۴۶/۰ يعيتوز يبرا
 يمحتواي يران روايي. در ا)۲۱(گزارش نمودند ۶۴/۰و  ۴۰/۰ يامراوده
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 احمدي عباداله ،قرچه سعيد
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 ريتمدي حوزه كارشناسان و متخصصان ازنظر با استفاده پرسشنامه
ان و يدر پژوهش نورعل. )۱۸(قرار گرفت تأييد مورد يسازمان رفتار

 به دست ۸۰/۰ يآلفا ضريب پرسشنامه با استفاده از  ييايهمکاران پا
  .)۲۲(آمد

 يو روش همبستگ 23spss افزارنرمها با استفاده از ل دادهيتحل
 >۰۱/۰α يداريه و در سطح معنون چندگانيل رگرسيرسون و تحليپ

  انجام شده است.
  

  هايافته
پرستار زن شرکت  ۹۸پرستار مرد و  ۷۲در پژوهش حاضر تعداد 

پاسخ  سؤالن ينفر از افراد نمونه به ا ۲۲نکه تعداد يضمن ا، نمودند
 ۳۰-۴۰ن يدرصد ب ۱/۴۱، سال ۳۰ر يدرصد پرستاران ز ۶/۵۱نداند. 

سال سن  ۵۰ يدرصد باال ۱سال و  ۴۰-۵۰ن يدرصد ب ۷/۵، سال
، سال سابقه کار ۱-۵ن يدرصد پرستاران ب ۷/۲۹ن يداشتند. همچن

 ۸/۷سال و  ۱۰-۱۵ن يدرصد ب ۱/۱۶، سال ۵-۱۰ن يدرصد ب ۳/۴۴
  سال سابقه داشتند. ۱۵درصد پرستاران باالتر از 

  
  يبا ابعاد عدالت سازمان يکار يت زندگيفيک يهمبستگ بيانحراف استاندارد و ضرا، نيانگيم : )۱جدول (

  M  SD ۱  ۲  ۳  ۴ متغير

          ۳۵/۰  ۸۸/۱۳  يعيعدالت توز
        ۵۳/۰**  ۳۷/۰  ۰۸/۱۸  ياهيعدالت رو

      ۶۲/۰**  ۳۵/۰**  ۶۲/۰  ۹۰/۲۸  ياعدالت مراوده
  ۴۶/۰**  ۲۴/۰**  ۳۰/۰**  ۷۱/۰**  ۷۸/۱  ۱۷/۱۰۰  يکار يت زندگيفيک

*p<0.05 **p<0.01 
  

 يزمانابعاد عدالت سا يبا تمام يت زندگيفيج نشان داد که کينتا
 يا) و مراوده=۳۰/۰r**( ياهيرو، )=۷۱/۰r**( يعيشامل عدالت توز

)**۲۴/۰r= ج نشان ينتا اين ).۱دارد (جدول  دارمعني) رابطه مثبت

، يعيشامل عدالت توز ياد عدالت سازمانش در ابعيدهد که افزايم
  همراه است. يکار يت زندگيفيش کيبا افزا ياو مراوده ياهيرو

  
    يکار يزندگ تيفيو ک يازمانابعاد عدالت س يرهايرابطه متغ يگام به گام جهت بررس ونيرگرس ليتحل جينتا : )۲جدول (

 S.E β p  مستقل يرهايمتغ

 ٠٠٠/٠ -- ۷۳/۳ مقدار ثابت

 ٠٠٠/٠ ٧١/٠  ٣٥/٠ يعيعدالت توز

٠٠١/٠<p ،۸۷/۱۹۳=F ،۵۰/۰=2R ،۷۱/۰=R 

  
 ين ابعاد عدالت سازمانينشان داد که از ب ۲مندرجات جدول 

ده انم يدر مدل باق يعيفقط عدالت توزون يوارد شده به مدل رگرس
 آمدهدستبهج يها از مدل خارج شدند. با توجه به نتامؤلفهر يو سا

) β=  ٧١/٠( يعير عدالت توزيبا متغ يکار يت زندگيفيکرابطه 
 ۵۰در مدل  يعير عدالت توزيمتغ يطورکلبهباشد. يدار ميمعن

 ن نمود. مدلييرا تب پرستاران يت زندگيفيکرات ييدرصد از تغ
 باشديمبرخوردار  ياز برازش مناسب آمدهدستبهون يرگرس

)٠٠١/٠<p ٨٧/١٩٣؛=F( جدول)۲(.  
  

  گيرينتيجهبحث و 
 يزمانابعاد عدالت سا يبا تمام يت زندگيفيج نشان داد که کينتا

 دارمعنيرابطه مثبت  ياو مراوده ياهيرو، يعيرابطه شامل عدالت توز

اد و ابع يش عدالت سازمانيدهد که با افزايها نشان مافتهين يادارد. 
-افته با پژوهشين يافت. ايش خواهد يافزا يکار يت زندگيفيآن ک

 يدختيبني. امباشدي) همسو م١٣٩٣( يو مردان يدختيبنيام يها
 يسازمان عدالت نيب ارتباط يبه بررس ي) در پژوهش۱۳۹۳( يو مردان
 مارستانيب کي کارکنان کاري در يدگزن تيفيک با شدهادراک

ج پژوهش آنان نشان داد که ينتا، اهواز پرداختند شهر در منتخب
 يتکيف با ايرويه و توزيعي هايحيطه در سازماني عدالت ادراک بين

ن ين اييدر تب. )۱۴(دارد وجود دارمعنيو  مثبت ارتباط کاري زندگي
 عوامل تأثير كاري تحت زندگي كيفيتد عنوان داشت که يافته باي

 ليتعطي ساعات، تسهيالت كمبود، كاري ساعات قبيل از مختلفي
 شرايط، پيشرفت براي كافي فرصت نبود، مديريتي هايشيوه، ناكافي
ن ين. همچ)١٣(است درآمد و سطح پرسنل كمبود، نامساعد كاري
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ن ييتع که توسط مورتون يکار يت زندگيفيک يهاشاخص اهم
 تيماه؛ يکار يا؛ جدول زمانيحقوق و مزا: از اندعبارتده است يگرد

داخل و خارج شغل  ينماد يهاجنبه، شغل يکيزيف يهاشغل؛ جنبه
 يياز سو. )۲۳(يمؤثر بر زندگ يو اقتصاد ياجتماع، ياسيو عوامل س

، پاداش تخصيص هايبودن رويه عادالنه معناي به ايرويه عدالت
 ازمانيس پيامدهاي و نتايج با و بيشتر باشديم مزايا و حقوق، تنبيه

 ارزش و احترام بر مبتني گيريجهت داراي، نيچنهم است؛ مرتبط
 هاييرويه يا هاروش بر عدالت اين، ترژرف در معنايي. است گروهي
 وندشيماخذ  هاآن مبناي بر منابع تصميمات تخصيص که دارداشاره 

 فرآيندهاي انصاف در رعايت مورد در فرد هايقضاوت، واقع در و
از  يبرخ ييبا توجه به همسو نيبنابرا .)۲۴(است منابع تخصيص
مورتون و  يکار يت زندگيفيه کيمطرح شده در نظر يهاشاخص

ت يفيک، در پرستاران ياهيش ادراک عدالت رويبا افزا ياهيعدالت رو
 توزيعي ن عدالتيافت. همچنيش خواهد يز افزايها نآن يکار يزندگ

 انسازم در کاري نتايج بودن منصفانه از کارکنان ادراک يمنزلهبه
 .اردد ارتباط آن از رضايت مانند کار فردي نتايج با يشترو ب است

 التعد، حقيقت در. است شخصي نفع بر مبتني، عدالت از گونهنيا
 رب و ترفيع پاداش مانند سازماني عوايد بودن منصفانه بر توزيعي
رسد يبه نظر م .)۲۴(کنديم قضاوت، کارکنان تالش ميزان مبناي
ش دهد يتواند درک از عدالت را در افراد افزاين اصول ميت ايکه رعا

  داشته باشد. يکار يت زندگيفيبر رشد ک يو اثر مثبت
 برخوردهايي از را عدالت کارکنان، )ياتعاملي (مراوده در عدالت

، کنندمي استنباط ؛شوديم آنان با شخصي متقابل در روابط که
 ويژهبهسازماني  يهاتيفعال فردي يطهيح بر عدالت از گونهنيا

 فتارر و گوياي است متمرکز کارکنان با مديريت ارتباطات و رفتارها
 اين، بهتر عبارت به .باشديم ارتباطات در احترام و صداقت با توأم

 ودنب منصفانه ميزان در مورد کارکنان احساس بازتاب بيانگر عدالت
 از مناسبي ادراک کارکنان کهيهنگام .است آنان با سرپرستان رفتار

 قراربر صحيحي ارتباط خود همکاران با داشته باشند تعاملي عدالت
 و ارزش سطح، عدالت نمودن تجربه با شرايطي در چنين. کنندمي

اجراي  زيرا يابدمي افزايش سازمان در کارکنان احترام شخصي
 قدرآنآنان  که تاس معني اين به سازمان در آن نمودهاي و عدالت

. است شده آنان رعايت براي عدالت که اندبوده احترام و موردتوجه
 سازمان انسجام کارکنان موجب با عادالنه رفتار کهآن ضمن

 يت زندگيفيه ورتر در مورد کيبر اساس نظر يي. از سو)۲۵(شوديم
-هاي مورد استفاده براي افزايش برنامهروش نيترجيرايكي از  يکار

اين  .باشديمکرد مشارکت کارکنان يرو، يکار يت زندگيفيهاي ک
چندين شيوه سيستماتيك فرعي تشكيل گرديده است كه  روش از

ان شها و بر روابطتوانند بر تصميماتي كه بر آنطي آن كاركنان مي
گذارد دخالت نمايد. احساس مسئوليت كاركنان با با سازمان اثر مي

حتي گاهي اوقات ممكن است ، اين روش افزايش يافته يريکارگبه
د باشنيد كه مالك تصميماتي مياين احساس در ايشان به وجود آ

 يجاد همکاريا يورتر برا ازنظراند. كه در اخذ آنان مشاركت نموده
-مي؛ تيفير کنترل کياز پنج روش دوا يکيتوان از يدر کارکنان م

مستقل  يکار يهاگروه؛ يفن  – ياجتماع يهاستمي؛ سيساز
در  ين بعد از عدالت سازمانيش ايافزا نيبنابرا. )۲۶(استفاده نمود

  کارکنان خواهد شد. يکار يت زندگيفيش کيکارکنان باعث افزا
دالت ع، ين ابعاد عدالت سازمانيج نشان داد که از بين نتايهمچن

 يطورکلهبباشد. يم يکار يت زندگيفيک ينيبشيقادر به پ يعيتوز
 يت زندگيفيکرات ييدرصد از تغ ۵۰در مدل  يعيعدالت توز ريمتغ

و  )۱۳۹۳( يوسفي يهاافته با پژوهشين يا ن نمود.ييرا تب پرستاران
ن ين ايي. در تب)۲۸, ۲۷(باشدي) همسو م۲۰۱۳لت و همکاران (يگ
، تعامالت بودن غيرمنصفانه ادراكد عنوان نمود که يافته باي

 و رفتاري منفي پيامدهاي بروز موجب توانديم هارويه و هاپرداخت
 ابعاد چشمگير كاهش و اضطراب، خشم، بروز رنجش همانند رواني

 . ادراك)٢٩(و اثربخشي ارتباطات کارکنان شود كاري زندگي كيفيت
 و رضايتمندي، انگيزش، اعتماد سطح كاهش عدالتي موجببي

 يشاثربخ بر عوامل اين مجموعه كه شودسازماني مي تبعي رفتارهاي
 اهندهك تأثير، كاركنان كاري زندگي و كيفيت مديران رهبري سبك
 عدالت اساس و هيپا عنوانبه هعمد اصل سهن ي.  همچن)٣٠(دارد
  .نياز، برابري، انصاف: اندشده بيان چنين يعيتوز

 را اهپاداش ديبا مردم كه کنديم بيان چنين: انصاف اصل -الف
ه بكه  يموقعيت اي و دهنديم انجام كه يتالش و كوشش با مطابق
  .ندينما افتيدر، آورنديم دست

 ظرن در بدون افراد تمام كه کنديم بيان چنين: برابري اصل -ب
 اويشانس مس داراي ديبا ييتوانا چون ييهايژگيو در تفاوت گرفتن

  .باشند پاداش اي و نتيجه افتيدر براي
 اساس بر ديبا هاپاداش كه کنديم بيان چنين: نياز اصل -ج

رد ف كه است نيا خاص مالحظه نيبنابرا. شود عيتوز افراد نيازهاي
 همان نيا و گردد پرداخت او به نهيهزکمک و ييشناسا نيازمند
 يگت زنديفيد کتوانين اصول ميت ايرعا نيبنابرا .)٣١(است عدالت

  د.ينما ينيبشيرا در کارکنان پ يکار
پرسشنامه بوده  مورداستفادهدر پژوهش حاضر ابزار  کهازآنجايي

قرار داد.  مدنظرد ين ابزار را بايمربوط به ا يهاتيمحدود، است
، يمجر يحات الزم از سويو توض داتيتأک رغميعلنکه يا ازجمله

، هکرد يخوددار يواقع ارائه پاسخافراد پاسخگو از  يممکن است برخ
بدون دقت الزم داده باشند. با توجه به نقش عدالت  و يسطح يپاسخ

 يلوم پزشکن عيبه مسئول يکار يت زندگيفيک ينيبشيدر پ يعيتوز
، افانص - يعيشود با در نظر گرفتن سه اصل عدالت توزيه ميتوص

 ش دهنديرا در پرستاران افزا يکار يت زندگيفيک -برابري نياز

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               4 / 7

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-3368-fa.html


 احمدي عباداله ،قرچه سعيد
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1397، خرداد 104، شماره سوم، پی در پی شانزدهمدوره  168

 برنامه نيتدو باهدف ندهيآ در يشيآزما مطالعات انجام، نيهمچن
ده ش توجه يعدالت سازمان به نقش آن در که يکار يت زندگيفيک

  .است ديمف، باشد
 

  يتشکر و قدردان
 يمدانشگاه آزاد اسالنامه دانشجويي اين مقاله برگرفته از پايان

ها تکميل پرسشنامه با که ناپرستارباشد. از کليه ميواحد مرودشت 
  سپاسگزاريم. را در انجام اين مطالعه ياري نمودند ما
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PREDICTING THE QUALITY OF WORK LIFE BASED ON 
ORGANIZATIONAL JUSTICE DIMENSIONS IN NURSES OF SHIRAZ 
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Abstract 
Background & Aims: Human resources are considered as the backbone of any health system, and the 
existence of desired quality of work life in health care organizations is a very important factor for the 
maintenance of skilled, motivated, and quality employees. Therefore, the present study aimed at 
predicting nurses' quality of work life through organizational justice and its dimensions. 
Materials & Methods: This research was a descriptive study. All nurses of Shiraz hospitals in 2016 
constituted the statistical population of this study. The research sample consisted of 192 nurses who 
were selected by multi-stage random sampling method. After sample selection, Organizational Justice 
Questionnaire and Walton's Quality of Work Life Questionnaire (1973) were distributed among nurses. 
Data analysis was performed using Pearson correlation and multiple regression analysis. 
Results: The results showed that quality of life had a significant positive relationship with all dimensions 
of organizational justice, including distributive justice (r = 0.71), procedural justice (r = 0.31) and 
interactional justice (r=0.24). Moreover, from among the dimensions of organizational justice, 
distributive justice explained 50% of the changes in nurses' quality of life. 
Conclusion: The findings of this study indicate the impact of organizational distributive justice on 
nurses' quality of work life. Therefore, hospital authorities are recommended to provide conditions for 
the institutionalization of organization justice, especially distributive justice in hospitals. 
Keywords: Nurses; Organizational justice; Quality of work life 
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