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  چکيده

ش احساس يگوناگون نشانگر آن است که افزا يها پژوهش. ک سازمان استيدر  يو لحاظ رفتار اخالق يانگر برابريعدالت در سازمان ب: نه و هدفيپيش زم

بررسي رابطه بين ادراك از عدالت سازماني با تمايل به ترك خدمت، رضايت شغلي  وهشپژهدف اين . رگذار استيتاث يمتفاوت رفتار سازمان يها جنبهعدالت بر 

  .باشد يماروميه ) ع(زماني كادر درماني بيمارستان امام رضا و رفتار شهروندي سا

نفر بر اساس  ٢٠٩كه از اين ميان تعداد  باشد يمنفر  ٤٦٢اروميه به تعداد ) ع(ا جامعه آماري اين پژوهش كليه كادر درماني بيمارستان امام رض: ها روشمواد و 

اين بررسي به روش توصيفي از نوع همبستگي صورت گرفته و . اند شدهتصادفي ساده انتخاب فرمول كهن، مورگان و كرجساي به عنوان حجم نمونه به روش 

ب از پرسشنامه يکارکنان به ترت يسازمان يو رفتار شهروند يت شغليل به ترک خدمت، رضايعدالت سازماني، تما يمربوط به متغيرها يها دادهوري آجهت جمع 

. مورد تائيد قرار گرفت ها آنو پودساكف و همکاران بهره گرفته شده كه روايي و پايايي ) ١٩٩٠(س ، لوكا)١٩٧٩(، پرسشنامه كامان )١٩٩٣(نيهوف و مورمن 

  .با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون، آزمون تحليل واريانس و رگرسيون چندگانه به روش گام به گام صورت گرفته است ها دادهتجزيه و تحليل 

مثبت  دار معنيرابطه ) =P ٠٠٠/٠و = r ٢٤٨/٠( يو رفتار شهروندي سازمان) =P ٠٠٠/٠و   = r ٥٣٣/٠( يالت سازماني با رضايت شغلبين ادراك از عد: ها افتهي

نتايج حاصل از رگرسيون  .)>P ٠٥/٠و  r=  -١٦٤/٠(ت منفي وجود داش دار معنيوجود دارد، هم چنين بين ادراك از عدالت و تمايل به ترك خدمت رابطه 

 )=*R ٣٩٢/٠و =٦٢٦/٠R(عدالت تعاملي و عدالت توزيعي در پيش بيني رضايت شغلي  يها مؤلفهه نشان داد، كه از ميان سه مؤلفه عدالت سازماني چندگان

تعاملي در  تنها تا حدود سه درصد عدالت .)=*R ٢٤١/٠و  =R ٤٩١/٠(د هستن دار معنيو عدالت تعاملي در پيش بيني رفتار شهروندي سازماني  اي يهروعدالت 

نقش ميانجي متغير رضايت شغلي در رابطه بين عدالت سازماني با رفتار شهروندي ؛ و )=*٠٣/٠Rو  =R -١٦/٠(د بو دار معنيپيش بيني تمايل به ترك خدمت 

  .سازماني و تمايل به ترك خدمت تائيد نشد

ن يج ايل به ترک خدمت از جمله نتايو تما يسازمان ي، رفتار شهرونديت شغليابعاد مختلف عدالت بر رضا يرگذاريشناخت نحوه تاث: بحث و نتيجه گيري

  .د خواهد بوديبهبود احساس عدالت در سازمان مف يبرا يران در انجام اقداماتيمد ياز آن برا يپژوهش بود، که شناخت و آگاه
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  )نويسنده مسئول(دانشگاه اروميه يت آموزشيرياستاديار مد ١
  ه ياروم) ع(كارشناس ارشد مديريت دولتي، كارشناس ناظر بيمارستان امام رضا  ٢

 مقدمه

در گـرو   ياديـ تـا حـد ز   هـا  سازمانبه اهداف  يابيستامروزه د

 يهـا  سـازمان ن امر در يا. ح کارکنان استيعملکرد مناسب و صح

 برخـوردار اسـت   يشتريت بياز اهم ها يمارستانبهمچون  يخدمات

د ارائـه آن را،  يـ ام يبهداشت هاي سازمانکه  يارزش خدمات). ۲۱(

ف اول يـ نـان رد کارک يق رفتـار خـدمات  يـ ماران دارند، از طريبه ب

ت يرضـا  يزان قابـل تـوجه  يبه م ها آنشات يو گرا شود يممنتقل 

 ان نقش ين مير اد. )۳۹. (ر قرار خواهد داديماران را تحت تاثيب
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 يزش مهـم در رفتارهـا  يک ابزار انگيعنوان به  يسازمانعدالت 

عدالت يك مفهوم چند وجهـي و   ).۲۱(ت ت اسيحائز اهم يسازمان

مختلف داراي يك مفهـوم   يها شاخهو  ها رشتهگسترده است و در 

ت هاسـ  تفـاوت فلسفي و به معناي عدم تبعيض و رعايـت منصـفانه   

عادالنـه   از هـا  گروهف ادراک افراد و يبه توص يدالت سازمانع. )۲۱(

 يهـا  واکـنش ک سـازمان، و  يـ بودن رفتار صورت گرفتـه از جانـب   

  ).۴(د پرداز يم ين ادراکيآنان نسبت به چن يرفتار

قضاوت عيني و بي طرفانه در مورد «: اظهار نموده است ١لوك

و رفتارهاي افراد و اقدام كردن بـر ايـن اسـاس و اعطـاي      ها يژگيو

اسـاس شـواهد پژوهشـي    بـر  . »آنچه كـه فـرد اسـتحقاقش را دارد   

موجود، تا كنون حداقل سه نوع عدالت از جانـب صـاحب نظـران و    

عـدالت تـوزيعي، عـدالت    : محققان اين حوزه پذيرفتـه شـده اسـت   

بـه عادالنـه بـودن     ٢دالت تـوزيعي ع. )۲۵( يو عدالت تعامل اي يهرو

). ۲۳(د دار ، اشـاره کننـد  يمپيامدها و نتايجي كه كاركنان دريافت 

نظريه برابري بـا جلـب   . است ٣ئوري نظريه برابري آدامزمنشأ اين ت

 يا عمـده توجه محققان نسبت به مفهوم عدالت در محل كار، سهم 

بـه  ). ۱۷(ت در مقاالت مربوط به عدالت به خود اختصاص داده اسـ 

و انصاف  ها نگرشاز  يا گستردهبياني ديگر عدالت توزيعي به طيف 

ــاره توزيــع و تخصــيص پي  يدســتاوردهاامــدها و ادراك شــده درب

د كاركنـان اشـاره دار   يهـا  آوردهسازمان، در مقايسه بـا عملكـرد و   

و فراگرهايي  ها هيرو، به انصاف ادراك شده از ٤اي يهروعدالت ). ۱۶(

. )۳۲(د ، اشـاره دار ابنـد ي يمـ ، پيامـدها تخصـيص   هـا  آنكه توسط 

 زماني عادالنه خواهند بود كه بـر اسـاس اطالعـات دقيـق و     ها هيور

توان ورودي تمام افراد متاثر قرار داشته باشند و هم چنـين ثابـت،   

 ٥ز و مـواگ يب). ۱۴(بدون تورش، اخالقي و قابل تجديد نظر باشند 

عدالت در  يابي، ارزين فرديب يت برخوردهايفيکه ک اند نمودهادعا 

                                                
1.Locke 
2 . Distributive Justice 
3. Adams 
4 . Procedural Justice 
5. Bies&Moag 

را  يو مفهـوم عـدالت تعـامل    دهد يمر قرار يک سازمان را تحت تاثي

، رفتارهاي بـين فـردي اسـت كـه از     ٦الت تعامليعد. دمطرح نمودن

و  هـا  اسـت يسجانب سرپرستان در مـورد كاركنـان هنگـام اجـراي     

بـا توسـعه بيشـتر ايـن     ). ۱۴(د ريـ گ يمـ سازماني صورت  هاي يهرو

مفهوم، چهار معيار ارتباطي براي برخوردهاي بـين فـردي عادالنـه    

هـار  اظ ٧گرينبـرگ . نزاكـت  صداقت،توجيه، احتـرام و : مشخص شد

عـدالت  : شـود  يممؤلفه مجزا تقسيم  ۲نموده كه عدالت تعاملي به 

عدالت بين فردي در رابطه بـا جنبـه   . بين فردي و عدالت اطالعاتي

 ز و مـواگ ياجتماعي عدالت توزيعي بوده و اصول احترام و نزاكت ب

عدالت اطالعاتي اشاره به جنبـه اجتمـاعي   . کند يمرا با هم تركيب 

شته و اصول صداقت و توجيـه را بـا هـم تركيـب     دا اي يهروعدالت 

و  يکـه عـدالت سـازمان    دهـد  يمـ قـات نشـان   يتحق). ۱۷. (کند يم

د دار داري معنـي رابطـه مثبـت    يآن بـا رضـايت شـغل    هـاي  يطهح

ب يـ به هرگونه ترک» ٩يت شغليرضا« ٨ز نظر هاپاکا. )۲،۳،۱۰،۱۳(

کـه   شـود  يمـ گفتـه   يطيا محي يکيولوژيزي، فيط روانيب شرايترک

م هسـت  يمـن از شـغلم راضـ   : ديصادقانه بگو يفرد شود يمموجب 

 يشـنهاد يف پيـ ان شده در مقـاالت، تعر يف بيتعر نيتر جيرا). ۱۲(

 يناش يت شغليرضا«: باشد يمر يبه شرح ز يت شغلياز رضا ١٠الک

 يابيا امکـان دسـت  ي يابيک فرد به صورت دستي يشغل يابياز ارزش

بـا   ها ارزشن يم آمدن ا، فراهباشد يم يمهم شغل يها ارزشفرد به 

ازهـا  ين نيـ ا به تحقق ايفرد هماهنگ است  ياساس يازهاين يارضا

  . ».کند يمکمک 

ن يشـتر ياسـت کـه بـه ب    يياز سـاختارها  يکـ ي يت شغليرضا 

   و يمـورد بررســ  يو رفتـار سـازمان   يتيريقـات مـد  يزان در تحقيـ م

 يت شـغل يبه موضوع رضا يعالقه مند. واقع شده است يريگاندازه

بـت از  ير غينظ ياساس يج سازمانير نتايبردارنده روابط آن با سا در

                                                
6 .Interactional Justice 
7. Greenberg 
8. R.Hoppock 
9. Job Satisfaction 
10. Lock 
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بدون شک ). ۴۰(د باش يم، ترک شغل و عملکرد يکار، تعهد سازمان

نقاط ضـعف و   يکارکنان و بررس يت شغليزان رضايم يرياندازه گ

را در  ها سازمانکارکنان،  يش خشنوديا افزايقوت موثر در کاهش 

 يت ارتقـا يـ و در نها تر مناسبمحصوالت  ديارائه خدمات بهتر، تول

بـه   يو تعـامل  اي يـه رودالت عـ . )۳۸(د کمک خواهد کـر  يبهره ور

 يمعرفـ  يسـازمان  يرفتـار شـهروند   يندهايشـا يپ نيتر مهمعنوان 

است که بـه قصـد    ي، رفتاريسازمان يرفتار شهروند). ۲۳(د ان شده

و در  دريگ يمک فرد انجام يله يا سازمان به وسيکمک به همکاران 

، پنج بعـد از رفتـار   ١ارگان). ۷(د ريگ ينمقرار  يف رسميطه وظايح

  : ف کرده استيرا توص يسازمان يشهروند

، به انجـام رفتارهـايي از طـرف كارمنـد در     ٢يشناس فهيوظ ۱

جهت انجام مطلوب وظايف سازماني در سطحي فراتـر از ملزومـات   

  ). ۹(د شو يمطالق ، ارود يمتعيين شده شغلي يا آن چه از او انتظار 

هسـتند کـه توسـط     يا دهنده ياري ي، رفتارها٣يدوست نوع ۲

ف و يک فرد به منظور کمک به کارکنان مشخص در ارتباط با وظاي

  ).۲۴(د رنيگ يمن انجام يمع يمسائل سازمان

و نقش فعالي كه كاركنان به  ها تيمسئول، به ٤يمدن لتيفض ۳ 

ي سـازمان بـه عهـده    به عنوان شهروند سازماني در زنـدگي سياسـ  

  ).۲۵،۳۹(د شو يم، مربوط رنديگ يم

،نشان دادن تحمل و گذشت در شرايط غيرايده ٥يجوانمرد ۴ 

ف شـده  يـ غيرايده آل سازماني بدون اظهار شـكايت و نـاراحتي تعر  

  ). ۵(ت اس

رات اقـدامات فـرد بـر    يتـاث  يدن به چگـونگ يشي، اند٦نزاکت ۵

  ).۲۲(ت گران اسيد

و  اي يـه رون احساس عدالت ياز آن است که ب يحاک ها پژوهش

نکه عدالت يل ايدل. وجود دارد يرابطه قو يسازمان يرفتار شهروند

                                                
1. Organ 
2 . Conscientiousness 
3 . Altruism 
4 . Civic Virtue 
5 .Sportsmanship 
6 . Courtesy 

ن امـر  ياست در ا يهمبسته قو يسازمان يبا رفتار شهروند اي يهرو

ن ادراک ين کارکنان، مبينهفته است که وجود احساس عدالت در ب

اعتچي و سـ . )۲۳(ت سـازمان اسـ   يآنان از سو ياحساس ارزشمند

 يدريـ حموله و ح يمردان و) ۲۴(ن ؛ نعامي و شكرك)۳۳(ن كاراهم

که کـه عـدالت و سـه     اند دادهخود نشان  يها پژوهشز در ين) ۲۱(

آن همبسـتگي   هـاي  يطهحو  يسازمان يحيطه آن با رفتار شهروند

از طريـق اثـر    يسـازمان  يرفتـار شـهروند  . دارنـد  داري معنيمثبت 

، بهبـود  يل؛ جـو سـازمان  سـازمان از قبيـ   يبر عوامـل درونـ   يگذار

، کـاهش نيـت تـرک    ي، رضايت شـغل يروحيه، افزايش تعهد سازمان

 يو نيز بـا تأثيرگـذار   يمخرب شغل يشغل،کاهش غيبت و رفتارها

، کيفيـت  يهمچون؛ رضـايت مشـتر   يبر بهبود عوامل برون سازمان

در عملکـرد   تـر  يعـال مشتريان موجـب کيفيـت    يخدمات و وفادار

 يرفتارهـا  يصـرف زمـان بـرا   ). ۵(هد شـد  کارکنان و سازمان خوا

 يباعث خواهد شد پرستاران زمان محدود کـار  يسازمان يشهروند

خـانواده   -ص داده، به تعـادل کـار  يتخص يکارآمدتر به طورخود را 

موجـب کـاهش تنـاقض     توانـد  يمن امر يابند که ايدست  يمتناسب

ل بـه تـرک   يز کاهش تمايو ن يات خانوادگيو ح يات شغليان حيم

د گـرد  يانسان يرويباالتر ن يت موجب بهره وريو در نها ها آنشغل 

)۳۹.(  

بـه   ياز آن است که ادراک از عـدالت سـازمان   يحاک ها پژوهش

کارکنان  يها ييجال به ترک خدمت و جابه يم بر تمايصورت مستق

  ).۳۵(د ر گذار خواهد بويتاث

زان حرکت فرد به سمت خـروج  ي، م»٧ل به ترک خدمتيتما«

، که آغازگر آن خود فـرد  يستم اجتماعيک سيت يحدوده عضواز م

برخالف ترك شغل حقيقي، تمايـل  ). ۲۶(د شو يمف ي، تعرباشد يم

تمايالت، اظهـار عبـاراتي در مـورد    . باشد ينمبه ترك شغل، آشكار 

تمايل به تـرك شـغل   ). ۲۸(د باشن يميك رفتار خاص مورد عالقه 

كه  شود يممسئله تعريف  به صورت فكركردن به احتمال ذهني اين

                                                
7 . Turnover Intention 
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فردي در طي دوره زماني معيني شغل خود را تغيير خواهـد داد و  

تايج ن. )۳۶(د باش يميكي از پيش نيازهاي اصلي ترك شغل حقيقي 

تحقيقات مختلف نشان دهنده شواهدي براي اهميت فراوان تمايل 

تمايل به . باشند يمبه ترك شغل در بررسي رفتار ترك شغل فردي 

شغلي مختلف  هاي ينهگزشغل در فرد موجب توجه و ارزيابي ترك 

  ).۲۸(د شو يم

از آن اسـت کـه    يز حـاک ين) ۱۰(ن پژوهش گل پرور و همكارا

و تعـاملي داراي   اي يهروترك خدمت با هر سه بعد عدالت توزيعي، 

بدين معني كه هر چه ميزان بي عـدالتي ادراك  . رابطه منفي است

، سطح تمايـل بـه تـرك    رود يمباالتر  شده از كاركنان يك سازمان

ــاالتر  ــارکر. رود يمــخــدمت نيــز ب و جــونز و ) ۲۷(ن و همکــارا ١پ

و  ين ادراک از عدالت سازماني، که باند کرده، گزارش )۱۴(ن همکارا

. وجـود دارد  داري معني يل به ترک خدمت کارکنان رابطه منفيتما

 يانسـان  هـاي  هيسـرما م دارند کـه  ين مساله بيهمواره از ا ها سازمان

آموزش،  يرا هر سازمان برايز. ننديان ببيخود را از دست بدهند و ز

 ييو کـارا  يکارکنان خود تا مرحله بهـره دهـ   يت و آماده سازيترب

 يروهايو با از دست دادن ن کند يمار صرف يبس هاي ينههزمطلوب 

کـه   شـود  يم ياتيو تجرب ها مهارتارزشمند متحمل از دست دادن 

  ).۱(ت تالش بدست آمده اس ها سال يط

ـ  يق حاضر بررسين اساس هدف تحقيبر ا  ن ادراک از يرابطه ب

ل بـه تـرک خـدمت و رفتـار     ي، تمايت شغليبا رضا يعدالت سازمان

) ع(مارسـتان امـام رضـا    يب ين کادر درمانيدر ب يسازمان يشهروند

ق ادراک از عدالت يو قصد دارد ازطر باشد يم ۱۳۹۰ه در سال ياروم

 يهـا  عامـل وابسـته را كـه جـزء     يرهايج سه گانه متغينتا ينسازما

ش يپـ  باشـد  يمـ  يدرمان يها طيمحكليدي در عملكردکارکنان در 

ر مستقل يبه عنوان متغ ين بررسيدر ا يعدالت سازمان. نمايد ينيب

 يسـازمان  يل به ترک خدمت و رفتارشـهروند ي، تمايت شغليو رضا

  .اند شدهر وابسته در نظر گرفته يبه عنوان متغ

                                                
1. Parker 

زمينه به  نيدر ا گرفته صورت تحقيقات غالب نکهيبا توجه به ا

 بـا  خـارجي  محدود و درسـازمانهاي  يرهايصورت پراکنده و با متغ

 يهـا  سـازمان  تحقيـق در  ايـن  انجام بوده،لزوم خود خاص فرهنگ

 .تحقيق است اين انجام برضرورت دليلي ملي،خود بافرهنگ داخلي

 يرويـ فوق در ن يرهايمتغ يق و بررسين تحقياوالً، با پرداختن به ا

کارکنان  يزشيجهت حل مشکالت انگ يکمک خوب توان يم يانسان

ن مربوطه يکارکنان، مسئول يو تنگناها ها يکاستافتن ياً با يثان. کرد

شـتر در  يصادقانه و با رغبـت هـر چـه ب    کارکنانشانکرد تا  ياريرا 

  . نديتحقق اهداف سازمان تالش نما يراستا

  : پژوهش عبارتند از هاي يهفرضن ينابراب

ل کادر درمان به تـرک خـدمت   ين ادراک از عدالت و تمايب -۱

  .وجود دارد داري معنيرابطه 

ـ  ، اي يــهرو،عـدالت  يعيعـدالت توز (ن ابعـاد ادراک از عـدالت   يب

ل کــادر درمــان بــه تــرک خــدمت رابطــه يــو تما) يعــدالت تعــامل

 .وجود دارد داري معني

کـادر درمـان رابطـه     يت شـغل ياز عدالت و رضان ادراک يب -۲

 .وجود دارد داري معني

، عدالت يه اي،عدالترويعيعدالت توز(ن ابعاد ادراک از عدالت يب

 .وجود دارد داري معنيکادر درمان رابطه  يت شغليو رضا) يتعامل

کــادر  يســازمان ين ادراک از عــدالت و رفتــار شــهرونديبــ -۳

 .داردوجود  داري معنيدرمان رابطه 

ـ  ، اي يــهرو،عـدالت  يعيعـدالت توز (ن ابعـاد ادراک از عـدالت   يب

کـادر درمـان رابطـه     يسـازمان  يو رفتـار شـهروند  ) يعدالت تعـامل 

 .وجود دارد داري معني

کادر درمان رابطه  يت شغليل به ترک شغل و رضاين تمايب -۴

 .وجود دارد داري معني

ل به ترک يکادر درمان و تما يسازمان ين رفتار شهرونديب -۵

 .وجود دارد داري معنيشغل آنان رابطه 
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 يسـازمان  يکادر درمان و رفتار شهروند يت شغلين رضايب -۶

 .وجود دارد داري معنيآنان رابطه 

 يکادر درمان به ادراک آنان از عدالت بسـتگ  يت شغليرضا -۷

  .دارد

کـادر درمـان بـه ادراک آنـان از      يسـازمان  يرفتار شهروند -۸

 .دارد يعدالت بستگ

ل به ترک شغل کادر درمان به ادراک آنـان از عـدالت   يتما -۹

 .دارد يبستگ

ـ  يانجيـ کـادر درمـان نقـش م    يت شغليرضا -۱۰ ن رابطـه  يب

  .کند يمفا يا يسازمان يبا رفتار شهروند يعدالت سازمان

ـ  يانجيـ کـادر درمـان نقـش م    يت شغليرضا -۱۱ ن رابطـه  يب

  .کند يم فايل به ترک شغل ايبا تما يعدالت سازمان

  

  ها روشمواد و 

 يجامعه آمـار . باشد يم ياز نوع همبستگ يفين مطالعه توصيا

) ع(ا مارسـتان امـام رضـ   يب يه كـادر درمـان  ين پژوهش شامل کليا

نفر طبق گـزارش   ۴۶۲به تعداد ) يو قرارداد ياعم از رسم(ه ياروم

  کــه روش . باشــد يمــ ۱۳۹۰مارســتان در ســال  يب يامــور ادار

ساده بـوده و حجـم نمونـه طبـق جـدول       يتصادفآن  يرينمونه گ

  . شده استن ييتع نفر ۲۰۹ ١يکهن،مورگان و کرجسا

همـراه بـا    يا صـفحه ک پرسشـنامه دو  يـ در قالـب   ها اسيمق 

ز اطالعـات  يـ و ن هـا  يآزمـودن  ييه و راهنمـا يـ توج يبـرا  يا مقدمه

پاســخ . هــا بـه اجــرا درآمــد يک خواســته شــده از آزمودنيـ دموگراف

کـامال  =  ۱(کرت يل يا درجه ۵ف يک طيهر سوال در ها به يآزمودن

  . شده است يثبت و نمره گزار) کامال موافقم=  ۵ يال مخالفم

اس پنج يکارکنان از مق يسازمان يسنجش رفتار شهروند يبرا 

ن پرسشـنامه  يا. استفاده شد) ۲۰۰۰(ن و همکارا ٢پودساکف يعامل

                                                
1 . Cohen, Morgan &Krejcie 
2. Podsakoff&et al 

کـرت بــا  يل يا درجـه اس پـنج  يـ ه بـوده کـه بـا مق   يـ گو ۱۸شـامل  

نظر، مخالفم و کـامالً مخـالفم    يکامالً موافقم، موافقم، ب هاي ينهگز

 ۱۸ن يـ ا. پـردازد  يکارکنـانم  يسـازمان  يبه سنجش رفتار شهروند

فـه  ي، وظينـوع دوسـت  ( يسـازمان  يه پنج بعـد رفتـار شـهروند   يگو

  .رنديگ يرا در برم) يلت مدني، نزاکت و فضي، جوانمرديشناس

ن پرسشـنامه  يـ ا ييايـ ن پاييتع يبرا کرونباخ يب آلفاياز ضر 

به دست آمد،  ۸۰/۰کل پرسشنامه  يزان آن براياستفاده شد، که م

 يـي روا يبه منظـور بررسـ  . اس استين مقيمطلوب ا ييايو نشانه پا

حاصـل از   يها دادهکارکنان،  يسازمان ياس رفتار شهرونديسازه مق

ل يـ ن تحليا. شدند يل عاملياس در گروه نمونه تحلين مقيا ياجرا

انجـام شـد و   ) PC( ٤ياصـل  يهـا  مؤلفهبه روش  ٣يوه اکتشافيبه ش

و  ۷۴/۰برابـر   ياکتشـاف  يل عـامل يـ حاصـل از تحل  KMO٥ب يضر

. به دست آمـد  ۰۰۱/۰ت بارتلت برابر يآزمون کرو داري معنيسطح 

. ک نشـان داد يـ ژه بـاالتر از  يـ عامل را با ارزش و ۵ ٦ينمودار اسکر

، ي، جوانمرديفه شناسي، وظيوع دوستن ين شده براييانس تبيوار

و  ۹۴/۱۰، ۴/۱۱، ۸۹/۱۲، ۱۷/۱۳ب برابـر  يلت به ترتينزاکت و فض

 يانس رفتار شهرونديکل وار% ۵/۵۷بدست آمد که در مجموع  ۱/۹

  . ن کردندييرا تب يسازمان

 ٧هـوف و مـورمن  ياس نيـ از مق يسنجش عدالت سـازمان  يبرا 

ه بـوده کـه بـا    يگو ۱۰ ن پرسشنامه شامليا. استفاده شد) ۱۹۹۳(

کـامالً مـوافقم، مـوافقم،     هاي ينهگزکرت با يل يا درجهاس پنج يمق

نظــر، مخــالفم و کــامالً مخــالفم بــه ســنجش ادراک از عــدالت يبــ

 يبعد عدالت سـازمان  ه سهيگو ۱۰ن يا. پردازد يمکارکنان  يسازمان

  . رنديگ يمرا در بر ) يو عدالت تعامل اي يهرو، عدالت يعيعدالت توز(

ـ  ين پرسشنامه از روش همسـان يا ييايپا يجهت بررس   يدرون

 ۸۰/۰کل پرسشنامه يکرونباخ برا يب آلفايزان ضريم. استفاده شد

                                                
3. Exploratory Factor Analysis 
4. Principle Components 
5. Kaiser- Mayer- Olkin Sampling Adequacy 
6. Scree-Plot 
7 . Niehoff& Moorman 



  اروميه) ع(رابطه بين ادراك از عدالت سازماني با تمايل به ترك خدمت، رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني كادر درماني بيمارستان امام رضا 

 

 پرستاري و مامایی ارومیه دانشکدهدوماهنامه     1391، مرداد و شهریور 38هم، شماره سوم، پی در پی ددوره  345

به  يو عدالت تعامل اي يهرو، عدالت يعيعدالت توز يها مؤلفه يو برا

. مطلـوب آن اسـت   ييايـ بود که نشـانه پا  ۷/۰و  ۷/۰، ۸۷/۰ب يترت

حاصـل   يهـا  داده، ياس عدالت سازمانيسازه مق ييروا يبررس يبرا

ن يـ ا. شـدند  يل عـامل يـ اس در گـروه نمونـه تحل  ين مقيا ياز اجرا

) PC( ياصل يها مؤلفهبه روش  يل اکتشافيوه تحليز به شيل نيتحل

 داري معنـي و سـطح   ۶۶/۰برابر بـا   KMO بيضرمقدار . انجام شد

 ۳ ينمودار اسـکر . به دست آمد ۰۰۱/۰ت بارتلت برابر يکرو آزمون

ن شـده  يـي انس تبيوار. ک نشان داديژه باالتر از يعامل را با ارزش و

ب برابر يبه ترت يو عدالت تعامل اي يهرو، عدالت يعيعدالت توز يبرا

انس يـ کل وار% ۹/۶۱بدست آمد که در مجموع  ۷/۱۲و  ۲۰، ۲/۲۹

حاصـله و   KMOبا توجه به اعداد  .ن کردندييرا تب يعدالت سازمان

ــطح  ــيس ــون کروآ داري معن ــزم ــت ي ــر دو  >P)۰۱/۰(ت بارتل ه

 يـي از روا يو عـدالت سـازمان   يسـازمان  يپرسشنامه رفتار شـهروند 

  .برخوردار بود يمناسب

انجـام    ١با استفاده از پرسشنامه لوکاس يت شغليسنجش رضا

اسـت و در   يخـود گزارشـ   يه ايـ گو ۴اس يـ ک مقي يکه دارا. شد

 يب آلفـا يان ضـر زيـ م. تاز آن استفاده شده اس يقات مختلفيتحق

مطلـوب آن   ييايـ بود کـه نشـانه پا   ۷۹/۰پرسشنامه  يکرونباخ برا

براي بررسي روايي اين پرسشنامه، در عين استفاده مكرر آن . است

، از هـا  آندر مقاالت مديريت داخل و خارج از كشور و معتبر بودن 

ز استفاده شد، تا از معتبر ين يتيد علوم تربيروايي محتوا از نظر اسات

  .ودن آن اطمينان حاصل گرددب

و  ٢با استفاده از پرسشـنامه کامـان   زيل به ترک خدمت نيتما 

 يه ايـ گو ۳اس يک مقي يده شد، که دارايسنج) ۱۹۷۹(همکاران 

ت از ان استفاده شده اس يقات مختلفياست و در تحق يخود گزارش

 يکرونباخ بـرا  يب آلفايزان ضريم). ۸۶۱ص،۲۰۰۹و تانوا، يريند(

                                                
1. Locus et al  
2. Cammann et al 

براي بررسي . مطلوب آن است ييايبود که نشانه پا ۸۷/۰مه پرسشنا

روايي اين پرسشنامه، در عين استفاده مكرر آن در مقاالت مديريت 

، از روايي محتوا از نظـر  ها آنداخل و خارج از كشور و معتبر بودن 

ز استفاده شد، تا از معتبر بودن آن اطمينان ين يتيد علوم تربياسات

  .حاصل گردد

ق از يتحق يرهايرنف متغياسم -ج آزمون کولموگروفيطبق نتا

ک به کمـک  يپارامتر يها آزموناز ؛ لذا ع نرمال برخوردار بودنديتوز

 يبـرا . استفاده شد ها دادهل يه و تحليتجز يبرا SPSS15 نرم افزار

ــتجز ــه و تحلي ــه مي ــل رابط ــايان متغي ــون   يره ــژوهش، از آزم پ

  . شد رسون استفادهيپ يب همبستگيضر داري معني

  

  ها افتهي

مـرد و  ) درصـد  ۴/۵۷معـادل  (نفـر   ۱۲۰نمونه  ياز کل اعضا 

 ۲/۶الت ياز نظـر سـطح تحصـ   . انـد  بـوده زن ) درصد ۶/۴۲معادل (

ــده يپلم و باقيــالت ديتحصــ يدرصــد دارا ــد دارا ۸/۹۳مان  يدرص

سانس يمدرک ل يدارا% ۶۰پلم بودند و معادل يالت باالتر از ديتحص

بـا انحـراف    ۵/۱۱ه خدمت در نمونـه حاضـر   ن سابقيانگيم. اند بوده

سال  ۶-۱۰يشترين فراواني در سابقه خدمت ب. ده شديد ۵/۵ار يمع

. سـال  ۲۸ن يسـال و بـاالتر   ۱ن سـابقه  ي، بـا کمتـر  شـود  يمده يد

ده يـ د ۵/۶ار يبا انحراف مع ۸/۳۵گروه نمونه  ياعضا ين سنيانگيم

 سـال  ۴۰-۳۱شد، کـه بيشـترين پاسـخگويان از نظـر سـني بـين       

  . اند بوده

ت نامناسـب و  يدر وضـع  يت شغليو رضا يعير عدالت توزيمتغ

ل يـ احسـاس تما . ت متوسط قرار داشتيدر وضع ير عدالت کليمتغ

ه يـ ت بقين و وضـع يانگين کارکنان کمتر از ميبه ترک خدمت در ب

  ).۱جدول (د رها مناسب بويمتغ
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  قيتحق يرهايمتغ معيار ن و انحرافيانگيشامل م يفيتوص هاي يافته: )۱(جدول شماره 

 اريانحراف مع نيانگيم حداکثر حداقل يفراوان ريمتغ

 ۷/۱۰ ۹/۷۹ ۱۰۰ ۵/۳۹ ۲۰۹ * يرفتار شهروند

 ۵/۲۱ ۲۹ ۱۰۰ ۰ ۲۰۹ يعيعدالت توز

 ۵/۱۳ ۶۱ ۱۰۰ ۷/۱۶ ۲۰۹ اي يهروعدالت 

 ۱۵ ۶۸ ۱۰۰ ۳/۳۳ ۲۰۹ يعدالت تعامل

 ۳/۱۱ ۵/۵۰ ۸۰ ۵/۲۷ ۲۰۹ عدالت

 ۲۳ ۳/۳۹ ۱۰۰ ۰ ۲۰۹ تيرضا

 ۸/۲۴ ۵/۳۴ ۱۰۰ ۰ ۲۰۹ ترک خدمت
  

  . ع شده استيتجم ۲در جدول  ۶تا  ۱ات يمربوط به فرض يرهاين متغيب يل همبستگيه و تحليج تجزينتا

  رسون يپ يل همبستگيج تحلينتا: )۲(جدول شماره 

  رهايمتغ
عدالت 

  يسازمان

  عدالت

  يعيتوز

  عدالت

  اي يهرو

  عدالت

  يتعامل
  يت شغليرضا

  ترک

  خدمت

رفتار شهروند 

  يسازمان

  -  -  ۱ ۱۵۸/۰* -۰۰۵/۰ ۶۱۶/۰*  ۵۳۳/۰*  يت شغليرضا

  -  ۱  -۲۰۵/۰ -۱۶/۰* -۰۰۸/۰ -۰۳۱/۰  -۱۶۴/۰*  ل به ترک خدمتيتما

  ۱  - ۱۸/۰*  ۰۸۶/۰ ۴۴۳/۰* ۲۰۹/۰* -۰۰۷/۰  ۲۴۸/۰*  يسازمان يرفتار شهروند
  

 ۳و  ۲، ۱ هـاي  يهفرضـ ، در مورد ۲با توجه به اطالعات جدول 

ل يـ ر ادراک از عـدالت و تما يـ ن دو متغيجه گرفت که بينت نتوا يم

د وجــود دار داري معنـي  يکارکنـان بـه تــرک خـدمت رابطـه منفــ    

)۱۶۴/۰-  =r ۰۵/۰و <P (ن يعـدالت فقـط بـ    يهـا  مؤلفـه ن يو از ب

 يمنفـ  يل به ترک خدمت کارکنان همبسـتگ يو تما يعدالت تعامل

ر يـ و متغن دين بـ يهـم چنـ  ). P> ۰۵/۰(د مشاهده شـ  داري معني

 داري معنـي کارکنان رابطه مثبـت   يت شغليادراک از عدالت و رضا

ن مولفـه عـدالت   يو فقـط بـ  ) P =۰۰۰/۰و  = r ۵۳۳/۰(وجود دارد 

ت يبـا رضـا   ۰۵/۰ادراک از عـدالت در سـطح    ياز مولفه ها اي يهرو

بين دو متغير ادراک از عدالت و . ده نشديد داري معنيرابطه  يشغل

وجود  داري معنيز رابطه مثبت يکارکنان ن يانسازم يرفتار شهروند

r ۲۴۸/۰(د دار و  يعين عدالت تـوز ين حال بيدر ع) P= ۰۰۰/۰و= 

ده يـ د داري معنيدر پژوهش حاضر رابطه  يسازمان يرفتار شهروند

  .نشد

انگر آن اسـت کـه   يـ ب ۶و  ۴،۵ هاي يهفرضمربوط به  هاي يافته

کارکنان رابطـه   يت شغليل به ترک شغل و رضايبين دو متغير تما

ـ ). > P ۰۱/۰و = r -۲۰۵/۰(د وجـود دار  داري معنـي  يمنف ن دو يب

ل بـه تـرک شـغل کارکنـان     يو تما يسازمان ير رفتار شهرونديمتغ

  و ) >P ۰۱/۰و = r -۱۸/۰(د وجـود دار  داري معنـي  يرابطـه منفـ  

و رفتـار   يت شـغل ير رضـا ين دو متغيب داري معنيچ گونه رابطه يه

ــهروند ــازمان يش ــان در ا يس ــکارکن ــ ي ــاهده نش ــژوهش مش   د ن پ

)۰۵/۰> P(.  

  ونيرگرس يها آزمونل يو تحل يبررس

 يون چندگانه به روش گام به گـام بـرا  يل رگرسيه و تحليتجز

 رهايمتغ). ۳جدول (ت مورد استفاده قرار گرف ۹و  ۸، ۷ هاي يهفرض

د ييتا رهايمتغن يب يشدند، و رابطه خط يبودن بررس ياز نظر خط

  ).P>۰۱/۰(د ش
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  ون چندگانه به روش گام به گاميل رگرسيج تحلينتا: )۳(جدول شماره 

  ر مالکيمتغ  ها گام
ش يپ يرهايمتغ

  نيب
P ß B F  R2  R SD 

  يت شغليرضا  ۱
  ۶۵/۰  ۶۱/۰  ۰۰۰/۰  يعيعدالت توز

۵/۶۶  ۳۹۲/۰  ۶۲۶/۰  ۹/۲  
  ۲۳/۰  ۱۱/۰  ۰۴۳/۰  يعدالت تعامل

  يسازمان يرفتار شهروند  ۲
  ۰۸/۱  ۳۸/۰  ۰۰۰/۰  يعدالت تعامل

۷/۳۲  ۲۴۱/۰  ۴۹۱/۰  ۵/۴  
  ۸۹/۰  ۲۲/۰  ۰۰۱/۰  اي يهروعدالت 

  ۹/۲  ۱۶/۰  ۰۳/۰  ۴/۵  -۲۶/۰  -۱۶/۰  ۰۲/۰  يعدالت تعامل  ل به ترک خدمتيتما  ۳
نشان دهنده آن است که عـدالت تـوزيعي و    ۳اطالعات جدول

توان پيش بيني رضايت شغلي را دارد  %۴۰تا حدود  يعدالت تعامل

)۶۲۶/۰R= ۳۹۲/۰و R2=( از  تــر برجســته يعير عــدات تــوزيو تــاث

و عدالت تعاملي نيـز تـا حـدود     اي يهروعدالت . است يعدالت تعامل

رفتـار شـهروندي سـازماني کـادر درمـان       ينيش بيقادر به پ ۲۴%

شتر يب ير عدالت تعامليکه تاث )=R2 ۲۴۱/۰و  =R ۴۹۱/۰(د باش يم

از روي متغيـر   درصد۳تا حدود  تنها. مشاهده شد اي يهرواز عدالت 

تمايل به ترك شغل را پـيش بينـي    توان يممستقل عدالت تعاملي 

  .)=۰۳/۰R2و  =R -۱۶/۰(د كر

ن عـدالت  ينکـه رابطـه بـ   يبا توجه به ا ،۱۰ه يدر رابطه با فرض 

ــازمان ــهروند   يس ــار ش ــا رفت ــازمان يب ــطح  يس  و >P ۰۱/۰در س

۲۴۸/۰r= يت شـغل ير رضـا يغشد و پس از کنترل اثر مت دار معني ،

در سـطح   يسـازمان  يبا رفتـار شـهروند   ين عدالت سازمانيرابطه ب

۰۱/۰ P< ۲۴/۰( يب همبسـتگ يزان ضـر يـ با بـا همـان م  يتقر r=( 

ر يـ ن اسـتنباط نمـود کـه متغ   يچنـ  تـوان  يمـ لذا  شود يم دار معني

با رفتـار   ين عدالت سازمانيدر رابطه ب يانجي، نقش ميت شغليرضا

  ).۴جدول(د ارند يسازمان يشهروند

  )P>۰۱/۰(با كنترل رضايت شغلي  يسازمان يبا رفتار شهروند ين عدالت سازمانيب يهمبستگ: ۴جدول شماره 

  

  همبستگي مرتبه

  )پيرسون(ر صف

ر همبستگي مرتبه صف

  )پيرسون(

  همبستگي تفكيكي

  )با كنترل رضايت شغلي(

  رفتار شهروندي سازماني  رضايت شغلي  رفتار شهروندي سازماني

  عدالت سازماني
r p r p r p 

۲۴۸/۰  ۰۰۰/۰  ۵۳۳/۰  ۰۰۰/۰  ۲۴/۰  ۰۰۰/۰  
ن عـدالت  ينکه رابطه بيز با توجه به اين ۱۱ه يدر خصوص فرض

ــازمان ــا تما يس ــب ــطح    ي ــدمت در س ــرک خ   و >p ۰۱/۰ل بــه ت

 ۱۶/۰-  =r يت شغلير رضايشد، و پس از کنترل اثر متغ دار معني ،

 ۰۱/۰ل به ترک خدمت در سطح يابا تم ين عدالت سازمانيرابطه ب

p< ۱۶/۰( يب همبستگيزان ضريبا همان م-  =r( شود يم دار معني 

، نقـش  يت شـغل ير رضـا ين استنباط نمود که متغيچن توان يملذا 

ل بـه تـرک خـدمت    يـ بـا تما  ين عدالت سازمانيدر رابطه ب يانجيم

  ). ۵جدول(د ندار

  )P>۰۱/۰(ل به ترک خدمت با كنترل رضايت شغلي يتمابا  ين عدالت سازمانيب يهمبستگ: ۵جدول شماره 

  

ر همبستگي مرتبه صف

  )پيرسون(

ر همبستگي مرتبه صف

  )پيرسون(

  همبستگي تفكيكي

  )با كنترل رضايت شغلي(

  تمايل به ترك خدمت  رضايت شغلي  تمايل به ترك خدمت

  عدالت سازماني
r p r p r p 

۱۶/۰-  ۰۰۰/۰  ۵۳۳/۰  ۰۰۰/۰  ۱۶/۰-  ۰۰۰/۰  
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  يريجه گيبحث و نت

کننـده   ينـ يش بيمختلـف آن پـ   هاي يطهحو  يعدالت سازمان

در مطالعه حاضـر رابطـه   ). ۲۴(ت اس يسازمان يرهاياز متغ ياريبس

ل بـه تـرک   يـ امـد آن تما يبـا سـه پ   ين ادراک از عدالت سـازمان يب

قرار  يمورد بررس يسازمان يو رفتار شهروند يت شغليخدمت، رضا

نشـان داد کـه بـا     هـا  دادهل يـ ه و تحليـ تجزج حاصل از ينتا. گرفت

ل بـه تـرک شـغل    يش احساس عدالت در سازمان کارکنان تمايافزا

نشان  ييباال يت شغليشتر و رضايب يسازمان ين، رفتار شهروندييپا

ل کارکنـان بـه   ين مشخص شد که تمايهم چن. و بالعکس دهند يم

ن يـ ا .دارد داري معنـي  يرابطـه منفـ   يترک خدمت با عدالت تعامل

و جـونز و  ) ۲۷(قـات پـارکر و همکـاران    يتحق هـاي  يافتـه جه با ينت

و ) ۴( يـي قـات آر يج تحقيبا نتا يول باشد يمهمسو ) ۱۴(ن همکارا

  . ر همسو استيغ) ۲۵(ا و تانو يريند

از وجـود   هـا  آنزان درک يـ کارکنان به م يت شغليبعالوه رضا

پرسـتان بـا   و نحوه تعامالت سر يسازمان يامدهايع پيعدالت در توز

 ينـال يو ز) ۳۷(مان يقات سـل يج تحقيدارد، که نتا يکارکنان بستگ

ران زاده و يـ قات ايتحق هاي يافتهبا  ي، ولدينما يمد يرا تائ) ۴۰(ر پو

ـ )۱۰( ي، گل پرور و ناد)۱۳( ياسد ان ين شـا يو امـ ) ۲( ي، آل زوب

کـه   يينـدها يادرک کارکنـان از فرآ . نـدارد  يهمخـوان ) ۳( يجهرم

و ) اي يـه روعـدالت  (د ريـ گ يمـ صورت  ها انع توسط ص منابيتخص

با بـروز رفتـار   ) يعدالت تعامل(تعامل عادالنه سرپرستان با کارکنان 

داشت  دار معنيمثبت و  يکادر درمان همبستگ يسازمان يشهروند

و ) ۱۵(ر کيامز و کـار يـ ليقات ويتحق هاي يافتهز با يجه نين نتيکه ا

) ۲۳(و مـورمن  ) ۲۹(ن مکـارا ، پودسـاکف و ه )۱۹(و ابوريم و چيل

 ي، نعام)۳۳(ن و همکارا يقات ساعتچيتحق هاي يافتهبا  يهمسو ول

ــ) ۲۴(ن و شــکرک ر همســو يــغ) ۲۱( يدريــحمولــه و ح يو مردان

  .باشد يم

 دار معني ين پژوهش وجود رابطه منفيا هاي يافتهگر از يد يکي

اسـت کـه بـا اغلـب      يت شـغل يل به ترک خدمت بـا رضـا  ين تمايب

) ۲۰(و يـ و ل) ۴(و همکاران  يير؛ آرين نظيشيقات پيتحق هاي يافته

 يسـازمان  يل بـه تـرک و رفتـار شـهروند    ين تمايب. باشد يمهمسو 

قـات  يتحق هاي يافتهمشاهده شد، که  داري معنيز رابطه يکارکنان ن

  . کند يمد يرا تائ) ۲۵(ا و تانو يريو ند) ۳۹(ن ونگ و همکارا

 يو رفتـار شـهروند   يت شـغل ين رضـا يب دار معنيوجود رابطه 

) ۱۹۹۷(و فـارح  ) ۲۰۰۰(آدام . د نشدين پژوهش تائيدر ا يسازمان

ـ  اند کردهز استدالل ين  يو رفتـار شـهروند   يت شـغل ين رضـا يکه ب

ز يـ ن) ۲۳(مورمن ). ۶(د وجود ندار دار معنيکارکنان رابطه  يسازمان

ق را يـ ن تحقيـ ج حاصـل از ا يافت، کـه نتـا  يجه دست ين نتيبه هم

ران زاده و يو ا) ۱۸(ن لستر و همکارا هاي يافته يول کند يمت يحما

  . ندارد يق همخوانين تحقيجه ايبا نت) ۱۳( ياسد

مسـتقل   يرهـا يمتغ ياز رو% ۴۰ق حاضر تـا حـدود   يدر تحق 

ج يکه با نتـا . نمود ينيش بيکادر درمان را پ يت شغليرضا توان يم

و فرنانـدز و  ) ۴۰(ن پـور و همکـارا   يناليقات زيبدست آمده از تحق

ان ين شـا يپـژوهش امـ   هاي يافتهبا  يول. باشد يمهمسو ) ۸(آوامله 

 يرهايمتغ ياز رو% ۲۴تا حدود . کامل ندارد يهمخوان) ۳( يجهرم

شـد کـه    ينيش بيکادر درمان پ يسازمان يمستقل، رفتار شهروند

) ۲۴(ن و شـکرک  يو نعـام ) ۳۴(د را يسربخش يها پژوهشج يبا نتا

) ۳۰(ن ن مهـر و همکـارا  يق رامـ يج تحقيبا نتا يول .باشد يمهمسو 

 ياز رو% ۳مشخص شد کـه تنهـا تـا حـدود     . کامل ندارد يهمخوان

 ينـ يش بيل به ترک خدمت کادر درمان قابل پير مستقل، تمايمتغ

 ين بررسـ ياست که در ا ييرهايرات مربوط به متغييه تغياست و بق

قات رندال و يج تحقيز با نتايجه نين نتيدر نظر گرفته نشده است، ا

ر يـ غ)۲۵(ا و تـانو  يريق نـد يـ جـه تحق يبا نت يهمسو ول) ۳۱(ر مول

  .باشد يمهمسو 

ن يدر رابطـه بـ   يت شـغل يرضـا  يانجيـ ن مطالعه نقـش م يدر ا

د نشـد کـه بـا    يـ تائ يسـازمان  يبـا رفتـار شـهروند    يعدالت سازمان

) ۲۳(و مـورمن  ) ۳۸(ن ، طبرسـا و همکـارا  )۱۱(س يگور هاي يافته

ـ  يت شغليرضا. ندارد يهمخوان ل بـه  يـ و تما ين عـدالت سـازمان  يب
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جه هـم  ين نتينداشت، که ا يانجيز نقش ميترک خدمت کارکنان ن

   .ستيهمسو ن) ۲۰(و يو ل) ۲۷(قات پارکر يتحق هاي يافتهبا 

جهـت حفـظ و    شود يمشنهاد يپژوهش پ يج کليدر کاربرد نتا

سـازماني بـا    عـدالت  يهـا  مؤلفـه بـين   دار معنيپايدار ماندن رابطه 

رضايت شغلي كه نتايج تحقيق حاضر در تائيد آن و هـم جهـت بـا    

اينكار بـا نهادينـه كـردن عـدالت     . باشد يمديگر  يها پژوهشاغلب 

  .و تعاملي در سازمان صورت پذيرد اي يهروتوزيعي، 

براي برقراري عدالت توزيعي، مديران بايد سعي نمايند از يك  

كه از شرح وظايف شـغلي مناسـبي   نظام ارزشيابي عملكرد مناسب 

براي ايـن منظـور، ابتـدا بايـد     . برگرفته شده باشد، استفاده نمايند

 توانند يممديران . تجزيه و تحليل شغل به شيوه علمي صورت گيرد

و تعاملي كه هزينه اقتصـادي اجـراي    اي يهروبا به كارگيري عدالت 

گـام بـر    بسيار ناچيز است، در جهت رضايت مندي كاركنـان  ها آن

بايسـتي وضـوح و    اي يـه روبه منظور حفظ و ايجـاد عـدالت   . دارند

. سازماني وجود داشته باشـد  هاي يهروو  ها دستورالعملشفافيت در 

براي برقراري عدالت تعاملي بايد تصميمات اتخاذ شده در سـازمان  

ا ب. با برخورد خوب و تعامالت مناسب در اختيار كاركنان قرار گيرد

و اهميت عدالت سـازماني در تبيـين و پـيش بينـي      توجه به نقش

 شود يمرفتار شهروندي سازماني و رضايت شغلي کارکنان پيشنهاد 

 يهـا  دوره، هـا  مارسـتان يببراي افزايش رفتار شـهروندي كاركنـان   

بـا   هـا  مارسـتان يبآموزشي كافي و مناسب براي آشناسازي مديران 

ري آن برگزار شـود و  اصول و مباني عدالت سازماني و نحوه بكارگي

تحقيقـات در تعامـل بـا     هـاي  يافتـه مديران نيز تشويق شوند تـا از  

 .كاركنان بهره گيرند

کارکنان، پـس از شـناخت    يعيت ادراک عدالت توزيتقو يبرا 

پاسخ به  يو اقدامات مناسب برا يزيض، برنامه ريعوامل ادراک تبع

به نکـات ذکـر   با توجه . رديافراد صورت پذ يو معنو يماد يازهاين

ران، يـ نه بـه خصـوص در ا  ين زميدر ا يقات کافيشده و فقدان تحق

نه در ين زميدر ا يتر عيوس يها يبررسو  ها پژوهش شود يمه يتوص

  . رديآن صورت گ يکشور با توجه به مسائل فرهنگ يها سازمان

) ع(مارسـتان امـام رضـا    يپژوهش حاضر منحصر به کارکنان ب

 هـا  سـازمان ر يم دادن بـه سـا  يقابـل تعمـ   و الزامـاً  باشـد  يمه ياروم

  .باشد ينم

  

 ر و تشکريتقد

کارکنـان محتـرم    ي هيـ کلپژوهشگران مراتب سپاس خود را از 

ـ  هـا  آنق به ين تحقيمارستان منتخب که در ايب ، انـد  رسـانده  ياري

  .ندينما يماعالم 
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