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چکیده
مقدمه :بیمارستان یکی از اجزای مهم نظام بهداشت کشور است که نقش مهمی در سالمت انسان دارد .عدالت سازمانی ،تلقی کارکناان از
میزان رعایت انصاف و برابری در محیط کار میباشد و رفتار کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهد .این مقالاه باه بررسای رابطاه باین ادراک
عدالت سازمانی و خودباوری کارکنان در یکی از بیمارستانهای منتخب در شهر تبریز میپردازد.
روش بررسی :پژوهش حاضر ،مطالعهای توصیفی -تحلیلی بود که به صورت مقطعی بر روی  156نفر از کارکنان یکی از بیمارستانهای
منتخب دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد .ابزارهای گردآوری دادههاا ،پرسشانامه خودبااوری  Gully ،Chenو  Edenو پرسشانامه
عدالت سازمانی  Regoو  Cunhaبود .در تحلیل دادهها از آزمونهای آماری تحلیلی نظیر رگرسایون و همبساتگی اسا یرمن و کاای دو
استفاده شد .دادهها در نرمافزار آماری  SPSSنسخه  23وارد شدند.
یافتهها :بین ابعاد عدالت سازمانی و خودباوری رابطه مثبت و معنایداری وجاود داشات ( .)P<0/01همچناین بار اساات نتاایل تحلیال
رگرسیون ،عدالت اطالعاتی پیشگوییکننده قویتری برای خودباوری بود .در نهایت مؤلفههای عدالت رویاهای ،ماراودهای و اطالعااتی باه
میزان  14درصد از تغییرات متغیر خودباوری را پیشبینی میکردند.
بحث و نتیجهگیری :از آنجا که ابعاد عدالت سازمانی بر خودباوری کارکنان اثر دارد ،مدیران بیمارستانها باید شیوههایی مناساب جهات
بهبود و ارتقای عدالت سازمانی اتخاذ نمایند تا باعث افزایش خودباوری و در نهایت برون داد کارکنان گردند.
واژگان کلیدی :عدالت توزیعی ،عدالت رویهای ،عدالت مراودهای ،عدالت اطالعاتی ،خودباوری ،کارکنان ،بیمارستان آموزشی
ارجاع :جنتی علی ،چگینی زهرا ،قلیزاده معصومه ،ناصری نسترن ،احمدی زهرا .بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و خودباوری در کارکنان
بیمارستان آموزشی منتخب :یک مطالعه موردی .مجله پژوهشهای سالمت محور 1396؛ .127-139 :)2(3
 .1دانشیار ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی -درمانی ،قطب علمی مدیریت سالمت ایران ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
تبریز ،تبریز ،ایران.
 .3استادیار ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی -درمانی ،قطب علمی مدیریت سالمت ایران ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
تبریز ،تبریز ،ایران.
 .4دانشجوی کارشناسی ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی -درمانی ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
* نویسنده مسئول :تبریز ،خیابان دانشگاه جنب مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی
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 .2دانشجوی دکتری ،قطب علمی مدیریت سالمت ایران ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.

بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و خودباوری در کارکنان بیمارستان آموزشی

علی جنتی و همکاران

مقدمه

بهنحویکه کاهش خودباوری منجر به مشکالت

یکی از مشهورترین تئوریها در مورد چگونگی

شناختی کارکنان بیمارستان و عدم کنترل شرایط کاری

پیشبینی و شرح رفتار ،تئوری یادگیری اجتماعی

آنها میگردد ()9؛ لذا یکی از وظایف مدیران

 Banduraاست .این تئوری بیانگر این است که فرد

بیمارستان اقدام در جهت افزایش خودباوری پرسنل

در انجام وظایف محوله تا چه حد نسبت به توانایی

است تا در اهداف و فعالیتهای بیمارستان درگیر

هایش اعتمادبهنفس دارد و یکی از اجزای آن مفهوم

شوند و در جهت تحقق اهداف بکوشند .بر اساس

خودباوری است .خودباوری به توانایی و باور فرد به

مطالعات ،افزایش خودباوری کارکنان تأثیرات مثبت

تواناییهای خود برای انجام موفقیتآمیز کارها و

در کیفیت روابط بیمار و پرسنل داشته ( )10و باعث

وظایف و تأثیرگذاری بر عملکردهای ضروری اشاره

بهبود مسئولیتپذیری پرستاران و ارتقای پیامدهای

میکند ( .)1برای عملکرد مؤثر ،هم داشتن مهارت و

فردی و گروهی بیمارستان شده است (.)11

هم باور به توانایی انجام آن مهارت ضروری است

خودباوری ارتباط مستقیم با تفاوتهای فردی پرسنل

( .)2مطالعه  Zimmermanو  Kitsantasنشان داد

بیمارستان دارد که باید موردتوجه قرار گیرد .افزایش

که خودباوری با افزایش خودآگاهی و خودقضاوتی،

اطالعات پرسنل از طریق حضور در کمیتههای

اعتماد فرد به تواناییهایش را افزایش میدهد (.)3

بیمارستان ،برگزاری کارگاه و آموزش مهارتهای

افراد خودباور انگیزه باالیی جهت کسب موفقیت در

ارتباطی از جمله اقدامات مدیران در جهت تقویت

شغلشان دارند و تمام توانشان را روی شغلشان

خودباوری پرسنل است ( .)12 ،13مدیران باید

متمرکز میکنند تا آن را به طور کامل انجام دهند (.)4

کارکنان را در خصوص وظایف محوله و مهارتهای

این افراد ،گرفتن بازخورد را از راههای اصالح

موردنیاز جهت انجام این وظایف توجیه نمایند و با

عملکرد میدانند ( .)5از سویی افزایش خودباوری

تأکید بر کار تیمی و کاهش استرس شغلی و تشویق

کارکنان باعث افزایش خالقیت و توان حل مسئله،

آنها در جهت ارتقای خودباوری کارکنان بکوشند

همچنین باعث افزایش حس اعتماد آنها نسبت به

(.)14 ،15

شخصیتی و به عنوان یک ابزار کنترلی نقش بسزایی

شناخت عوامل مؤثر بر آن موردتوجه مدیران است .از

در برخورد فرد با مسائل مختلف و تالش جهت

سویی تأثیر عدالت سازمانی بر خودباوری تأیید شده

رسیدن به اهداف دارد ( .)7از آنجاییکه دستیابی به

است ( .)16 ،17عدالت سازمانی در محیط پویا و

هدفهای هر سازمان در گرو مدیریت صحیح منابع

دگرگون فعلی ،اهمیت ویژهای برای مدیران و

انسانی است و عملکرد کارکنان بر کارایی و اثربخشی

کارکنان بهداشتی و درمانی دارد و بیانگر برابری و

سازمان اثر دارد ،لذا خودباوری از نظر تأثیرگذاری بر

لحاظ کردن رفتار اخالقی در یک سازمان میباشد

عملکرد مطلوب دارای اهمیت است (.)8

( .)18درك عدالت سازمانی ابزار اصلی برای کارکرد

در نظام بهداشت و درمان نیز یکی از عوامل مؤثر بر

سازمان و رضایت شغلی کارکنان است .رعایت

عملکرد کارکنان میزان خودباوری آنها است.

عدالت ،رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت
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سازمان میگردد ( .)6خودباوری به عنوان یک متغیر

با توجه به اهمیت خودباوری در موفقیت سازمان

بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و خودباوری در کارکنان بیمارستان آموزشی

علی جنتی و همکاران

سازمان و کارکنان آن است .پژوهشهای گوناگون

خصوص خودباوری در بیمارستانهای ایران انجام

نشانگر آن است که افزایش احساس عدالت بر

شده است ،این پژوهش به بررسی رابطه بین ابعاد

جنبههای متفاوت رفتار سازمانی تأثیرگذار است و

عدالت و خودباوری کارکنان بالینی بیمارستان

پیشبینیکننده برای بسیاری از متغیرهای سازمانی

آموزشی  -درمانی منتخب تبریز میپردازد.

است ( .)17احساس بیعدالتی منجر به نارضایتی و
ترك خدمت کارکنان میگردد .ترك کارکنان اثرات
نامطلوبی بر اثربخشی ،کارایی و بهرهوری سازمان

روش بررسی

پژوهش حاضر ،مطالعهای توصیفی – تحلیلی بود که
به شیوه مقطعی در سال  1396در بیمارستان آموزشی

دارد (.)19 ،20
ابعاد گوناگونی برای عدالت ارائه شده که در این

منتخب در شهر تبریز انجام شد .جامعه پژوهش شامل

مطالعه مدل چهاربعدی عدالت موردنظر محقق است.

کارکنان بیمارستان منتخب در شهر تبریز شامل 787

این ابعاد عبارتاند از عدالت توزیعی ،رویهای،

نفر بودند .این بیمارستان به دلیل اینکه یکی از مراکز

تعاملی یا مراودهای و اطالعاتی .عدالت توزیعى به

ارجاع شمال غرب کشور با حجم بیماران و مراجعین

حضور انصاف و عدل در توزیع پیامدها مربوط

بسیار زیاد و درنتیجه تعداد کارکنان باال بود انتخاب

میشود و عدالت و برابری درك شده از نتایج یا

شد .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران در سطح

پاداشهای واقعی را در برمیگیرد ( .)21عدالت رویه

خطای  5درصد 250 ،نفر تعیین گردید .شرکت

اى مربوط به عدالت و برابری خطمشیها و رویههای

کنندگان در پژوهش از طریـق نمونــهگیــری طبقــه

سـازمانی و عدالت مراودهای به رعایت انصاف در

ای در قسمتهای پرستاری و پاراکلینیک ،بهصورت

برخوردهاى بین فردى بهخصوص از طرف سرپرستان

تصادفی انتخاب شدند .جهت اطمینان بیشتر ،تعداد

و مدیران با کارکنان بازمیگردد ( .)22عدالت

 260پرسشنامه جهت تکمیل میان شرکتکنندگان در

اطالعاتی به اطالعات و توضیحاتی که توسط

پژوهش توزیع شد که تعداد  160کارمند با پژوهشگر

تصمیمگیرندگان در خصوص چرایی استفاده از

همکاری نموده و پرسشنامهها را تکمیل کردند که از

رویههای خاص یا چرایی توزیع پیامدها از طریق یک

این تعداد  4پرسشنامه به دلیل ناقص بودن کنار

روش خاص و یا اینکه آیا اطالعات منطقی ،صادقانه

گذاشته شد .به این صورت که تعداد  109پرستار از

و بهموقع است یا خیر مربوط میشود (.)23

بخشهای ویژه ،داخلی ،جراحی ،ارتوپدی و اتاق

اساسی در حفظ سالمت و توســعه جامعــه دارد و

آزمایشگاه و رادیولوژی در مطالعه شرکت کردند .در

رضایت کارکنـان این بخش ،سهم مهمی در ارتقای

نهایت  156پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت .دلیل

عملکرد و بهبود بهرهوری خدمات ارائه شده توسط

عدم همکاری پرسنل ،انجام طرحهای پژوهشی متعدد

آنان به جامعه دارد و ازآنجاکه مدل چهاربعدی

و تکمیل پرسشنامههای مربوط به آن بود که منجر بی

عدالت پیشبینی کننده بسیار خوبی جهت پیامدهای

میلی آنان برای شرکت در مطالعه بود .عالوه بر این،

سازمانی میباشد و به دلیل این که مطالعات اندکی در

همزمان با مرحله توزیع پرسشنامهها ،اعتباربخشی
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با توجه به اینکه بخش بهداشت و درمان ،نقش

عمل ،همچنین به ترتیب  23و  24نفر از کارکنان

بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و خودباوری در کارکنان بیمارستان آموزشی

علی جنتی و همکاران

بیمارستان نیز در حال اجرا بود و وقت پرسنل صرف

چهارگانه عدالت به دست آمده بود .روایی محتوایی

تکمیل چک لیستهای مربوط به آن نیز میشد .معیار

پرسشنامه نیز در مطالعه وطنخواه با شاخص

ورود پرسنل به مطالعه حداقل شش ماه سابقه کاری

( )CVR=0/84تأیید شده بود (.)17

بود.

برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون

ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامهای  25سؤالی شامل

کولموگروف-اسمیرنوف و جهت تحلیل دادهها با

سه بخش بود که در ابتدا ،سؤاالت مربوط بـه ویژگی

توجه به نرمال نبودن آنها از آزمونهای آماری

های دموگرافیک نظیـر جنسـیت ،سـن ،سـابقه

ناپارامتریک استفاده شد .جهت بررسی رابطه بین

خـدمت ،میـزان تحصـیالت ،نوع استخدام ،سمت

عدالت و ابعاد آن با خودباوری و متغیرهای

سازمانی ،میزان حقوق و واحد سازمانی مطرح شد.

دموگرافیک از همبستگی اسپیرمن و آزمون کای دو و

بخش دوم (سؤاالت  1تا  )8آن به سنجش خودباوری

جهت بررسی تأثیر ابعاد عدالت بر خودباوری از

(بر اساس مقیاس  Gully ،Chenو  )Edenو

رگرسیون استفاده شد .دادهها در نرمافزار آماری

بخش سوم (سؤاالت  9تا  )25به سنجش ادراك

 SPSSنسخه  23وارد شدند.

عدالت از دید شرکتکنندگان میپرداخت (بر اساس
مقیاس  Regoو  )Cunhaبه این صورت که 8

یافتهها

سؤال در بعد عدالت توزیعی و  3سؤال برای هر یک

از میان  156نفر شرکتکننده در پژوهش 113 ،نفر

از ابعاد عدالت رویهای ،مراودهای و اطالعاتی طراحی

زن ( )%72/4و  43نفر مرد ( )%27/6بودند .میانگین

شده بود .بهمنظور پاسخدهی به این پرسشها از

سنی شرکتکنندگان  35/13±8/51سال بود و

مقیاس پنجگانه لیکرت استفاده شد و نحوه امتیازدهی

بیشترین تعداد شرکتکنندگان در گروه سنی 40-31

ال
به گزینهها به صورتی بود که عدد  1به گزینه کام ا

سال قرار داشتند ( .)%41وضعیت استخدامی %53/2

مخالف و عدد  5به گزینه کامالا موافق تعلق گرفت.

از کارکنان رسمی بود که بیشترین میزان را به خود

امتیازدهی به سؤاالت به این صورت بود که امتیاز

اختصاص میداد %5/1 .هم به صورت شرکتی مشغول

 :1-2/5ضعیف :2/6 -3 ،متوسط و قوی  :3/1-5قوی

به کار بودند .بیشترین تعداد کارکنان دارای سابقه

در نظر گرفته شد (.)16

کاری کمتر از  10سال ( 55/8درصد) و کمترین تعداد

قلیپور و همکاران مورد تأیید قرار گرفته است و در

داشتند .سایر یافتهها نشان داد که بیشترین تعداد

آن ضریب آلفای کرونباخ  0/86برای سؤاالت

شرکتکنندگان دارای مدرك کارشناسی (78/2

خودباوری و ضریب آلفای  0/91برای سؤاالت ابعاد

درصد) و کمترین آنها دارای مدرك تحصیلی
کارشناسی ارشد ( 7/7درصد) بودند (جدول .)1
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پایایی ( )Reliabilityپرسشنامه مذکور در مطالعه

آنها بیش از  20سال ( 9/6درصد) سابقه کاری

بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و خودباوری در کارکنان بیمارستان آموزشی

علی جنتی و همکاران

جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک کارکنان شرکتکننده در پژوهش
آماره توصیفی
جنسیت
گروههای سنی

نوع استخدام

میزان حقوق و مزایا (هزار ریال)

سمت سازمانی
سابقه کاری

تحصیالت

متغیرهای دموگرافیک

تعداد (درصد)

مرد

(43)27/6

زن

(113)72/4

20-30

(53)34

31-40

(64)41

41-50

(30)19/2

51-60

(9)5/8

رسمی

(83 )53/2

پیمانی

(17)10/9

قراردادی

(17 )10/9

طرحی

(31 )19/9

شرکتی

(8)5/1

کمتر از25.000

(85)54/5

بین  25.000تا 35.000

(68)43/6

بیش از 35.000

(3)1/9

کادر پرستاری

(109)69/9

پاراکلینیک

(47)30/1

کمتر از 10

(87)55/8

11 -20

(54)34/6

بیشتر از 20

(15)9/6

کاردانی

(22)14/1

کارشناسی

(122)78/2

کارشناسی ارشد و باالتر

(12)7/7

میانگین نمره خودباوری ( )3/86و میانگین عدالت

رویهای  2/41بود که به ترتیب در وضعیت متوسط و

سازمانی کل ( )2/85بود .کارکنان بالینی بیمارستان

ضعیف قرار داشتند .همچنین وضعیت کارکنان در دو

آموزشی درمانی منتخب در زمینه خودباوری و

بعد عدالت مراودهای و عدالت اطالعاتی قوی ارزیابی

عدالت سازمانی کل به ترتیب وضعیت قوی و متوسط

شد (جدول .)2

داشتند .میانگین نمره عدالت توزیعی  2/94و عدالت
جدول  :2میانگین نمره خودباوری و عدالت سازمانی و ابعاد آن در بیمارستان منتخب
آمارههای توصیفی

3/86±0/04

قوی

2/94±0/06

متوسط
ضعیف
قوی

متغیرهای مورد بررسی
خودباوری
عدالت

عدالت توزیعی

سازمانی

عدالت رویهای

2/41±0/07

عدالت مراودهای

3/07±0/07

عدالت اطالعاتی

3/18±0/07

قوی

2/85±0/07

متوسط

عدالت سازمانی در کل

سایر یافتهها حاکی از وجود رابطه آماری معنیدار و

( )P=0/008و عدالت سازمانی با آن بود

معکوس میان متغیر وابسته خودباوری با میزان حقوق

( .)P=0/017هرچند در این مطالعه رابطه معنیداری
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– سال سوم  /شماره / 2اتبستان 1396

131

] [ Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir on 2023-01-08

انحراف معیار ±میانگین

وضعیت

بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و خودباوری در کارکنان بیمارستان آموزشی

علی جنتی و همکاران

از نظر آماری بین خودباوری با سایر متغیرهای

رابطه آماری معنیداری مشاهده شد .بین سن و سابقه

دموگرافیک وجود نداشت؛ اما عدالت سازمانی با

کار با هیچیک از ابعاد عدالت سازمانی رابطه آماری

سمت سازمانی رابطه معنیدار ( )P=0/01داشت.

معنیداری مشاهده نشد .در این میان تنها رابطه

تحلیل حاصل از همبستگی بین میانگین ابعاد مختلف

تحصیالت با عدالت رویهای ( )P=0/029و میزان

عدالت سازمانی با متغیرهای دموگرافیک نشان داد بین

حقوق با عدالت توزیعی ( )P=0/012معنادار بود

متغیر سمت سازمانی با عدالت مراودهای ()P=0/04

(جدول .)3

جدول  :3بررسی رابطه بین خودباوری و عدالت سازمانی و ابعاد آن با متغیرهای دموگرافیک
ابعاد مورد بررسی

خودباوری

عدالت سازمانی

عدالت توزیعی

عدالت مراودهای

عدالت رویهای

عدالت اطالعاتی

متغیرهای دموگرافیک
آزمون اسپیرمن

سن

-0/09

0/011

-0/88

-0/22

0/032

تحصیالت

-0/031

0/089

0/081

*0/175

0/042

0/07

سابقه کاری

-0/126

-0/043

-0/128

-0/06

-0/024

-0/17

میزان حقوق

**

*

-0/2

0/038

-0/14

-0/124

3/27

1/92

8/02

12/64

8/72

12/32

وضعیت استخدامی

30/32

18/43

51/95

35/62

63/32

61/85

سمت سازمانی

3/46

*9/28

3/15

*15/90

11/09

جنسیت

آزمون کای دو

0/21

0/192

*

0/068

**

* ضرایب در سطح  0/05معنیدار بود.

10/94

ضرایب در سطح  0/01معنیدار بود.

جدول  4همبستگی بین ابعاد عدالت سازمانی و

ارتباط همبستگی بین خودباوری و عدالت اطالعاتی

خودباوری را نشان میدهد .یافتهها نشان داد

( )0/39و ضعیفترین ارتباط همبستگی بین

همبستگی متوسط و مثبت میان متغیر وابسته

خودباوری با عدالت رویهای ( )0/273بر اساس

(خودباوری) و متغیرهای مستقل عدالت رویهای،

ضریب همبستگی اسپیرمن وجود داشت .بین همه

عدالت مراودهای و عدالت اطالعاتی وجود داشت،

ابعاد عدالت سازمانی با یکدیگر نیز همبستگی مثبت

درحالیکه بین خودباوری و عدالت توزیعی

و معنادار مشاهده شد.

همبستگی معناداری دیده نشد .در این میان قویترین

همبستگی

عدالت رویهای

عدالت مراودهای

خودباوری

عدالت توزیعی

خودباوری

1

عدالت توزیعی

0/132

1

عدالت رویهای

**0/273

**0/413

1

عدالت مراودهای

**0/299

**0/262

**0/65

1

عدالت اطالعاتی

**0/39

**0/305

**0/506

**0/583

عدالت اطالعاتی

1

** ضرایب در سطح  0/01معنیدار بود.
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جدول  :4بررسی رابطه بین خودباوری با ابعاد چهارگانه عدالت سازمانی از دید کارکنان مورد بررسی

بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و خودباوری در کارکنان بیمارستان آموزشی

علی جنتی و همکاران

در مرحله بعد و پس از پی بردن به وجود رابطه مثبت

رابطه از رگرســیون چندگانه همزمان استفاده شد که

و معنادار بین عدالت رویهای ،عدالت مراودهای و

یافتههای آن در جدول  5گزارش شده است.

عدالت اطالعاتی و خودباوری ،جهت برآورد این
جدول  :5نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان برای پیشبینی خودباوری
متغیرهای پیشبین

B

بتا ()β

T

P

R2

F

df

<P

عدالت رویهای

0/058

0/089

0/862

0/39

0/14

8/03

152 /3

0/001

عدالت مراودهای

0/063

0/099

0/905

0/37

عدالت اطالعاتی

0/165

0/24

2/399

0/018

گردید که این مقدار با درجات آزادی ( )152/3در

و همکاران که در بیمارستانهای شریعتی و ولیعصر

سطح  0/001معنادار شد؛ بنابراین نتیجه گرفته شد که

تهران انجام شد میانگین عدالت سازمانی  2/84و در

حداقل یکی از متغیرهای پیشبین (ابعاد عدالت

سطح متوسط به دست آمد ( )24که با مطالعه حاضر

سازمانی) میتوانند متغیر مالك (خودباوری) را

همخوانی دارد .به نظر میرسد دلیل همخوانی نتیجه

پیشبینی کنند .از طرفی ضریب تعیین ( )R2برابر با

این مطالعات با مطالعه حاضر ،آموزشی بودن

 0/14گردید به این معنا که متغیرهای پیشبین

بیمارستانها و جامعه آماری تقریب اا مشابه هر سه

رویهمرفته میتوانند  14درصد از تغییرات متغیر

مطالعه باشد .یعقوبی و همکاران در مطالعه خود که

خودباوری را پیشبینی کنند .همچنین با توجه به

در بیمارستانهای دولتی و خصوصی اصفهان انجام

معنیداری ضریب  ،βاز بین ابعاد عدالت سازمانی،

دادند به این نتیجه رسیدند که با اختالف کمی سطح

تنها مؤلفه عدالت اطالعاتی توان پیشبینی خودباوری

عدالت سازمانی بیمارستانهای خصوصی کمی باالتر

را داشت ( )P=0/018و مؤلفههای عدالت مراودهای و

از بیمارستانهای دولتی است .با این وجود تحلیل

رویهای قادر به پیشبینی خودباوری نبودند؛ بنابراین

دادهها نشان داد میانگین عدالت سازمانی باالتر از

میتوان معادله خط رگرسیون را بر اساس بتای مؤلفه

متوسط است ( )25که با نتیجه مطالعه حاضر

عدالت اطالعاتی به شرح زیر نوشت:

همخوانی ندارد .به نظر میرسد تفاوت در مکان انجام

Y= (0/24) X1

عامریون و همکاران مطالعهای در بیمارستانهای

بحث و نتیجهگیری

میانگین نمره ادراك عدالت سازمانی در بیمارستان
آموزشی منتخب در سطح متوسط قرار داشت (.)2/85
در مطالعه حسنی و جودتکردلر که در بیمارستان
امام رضای ارومیه انجام شد ،میانگین عدالت سازمانی

فصلنامه علمیژپوهشاهی سالمت محور
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که نمره عدالت سازمانی  109بوده و در سطح متوسط
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مطالعات انجام شده در بیمارستانهای منتخب
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بر اساس یافتههای جدول  5مقدار  Fبرابر 8/03

 50/5و در سطح متوسط ( )18و در مطالعه قاسمیانی

بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و خودباوری در کارکنان بیمارستان آموزشی

علی جنتی و همکاران

دانشگاه علوم پزشکی تهران ( ،)27بیمارستانهای

امتیاز مربوط به بعد عدالت اطالعاتی ( 3/18از  )5بود

دولتی ،خصوصی و خیریه یزد ( )28و بیمارستانهای

که مغایر با یافتهها پژوهش وطنخواه و همکاران

دولتی و خصوصی اصفهان ( )29نیز منطبق با

( )17است .شاید اجرای برنامههای تحول و

یافتههای مطالعه حاضر است.

اعتباربخشی در محیط بیمارستانها منجر به

پزشکان شاغل در بخش خصوصی و دولتی در کشور

گردیده و همین امر دلیل تفاوت نتایج مطالعه حاضر

فنالند انجام دادند به این نتیجه رسیدند که ادراك

با مطالعه وطنخواه در حوزه ستادی دانشگاه علوم

عدالت سازمانی در پزشکان شاغل در بخش

پزشکی تهران باشد .یافتههای مطالعه حاضر نشان داد

خصوصی باالتر از پزشکان شاغل در بخش دولتی

بعد عدالت رویهای ( )2/41کمترین امتیاز را در بین

است و این ادراك دارای تأثیرات مثبتی بر نگرش و

ابعاد عدالت سازمانی داشت که با یافتههای مطالعه

تندرستی پزشکان بخش خصوصی میباشد ( .)30از

عامریون و همکاران ( )26و )32( Mohamed

سویی مطالعه سیدین و همکاران بر روی کارکنان

همسو است .در حالی که در مطالعات صورت گرفته

بیمارستانهای منتخب تخصصی و عمومی دانشگاه

در بیمارستانهای دولتی و خصوصی اصفهان کمترین

علوم پزشکی ایران ،نشان از وجود سطح عدالت

امتیاز را در بعد عدالت توزیعی کسب کردهاند (،25

سازمانی ضعیفتری داشت ( .)31تفاوت در دانشگاه

 .)29به نظر میرسد تفاوت در جامعه پژوهش و

علوم پزشکی و سیاستهای اجرایی ،همچنین تفاوت

درنتیجه

به

در فرهنگ حاکم بر بیمارستانها و حتی شهر متفاوت

بیمارستانهای مذکور منجر به اتخاذ روشهای

میتواند از دالیل تفاوت در نتایج مطالعات باشد.

متفاوت در سیاستهای اجرایی و نحوه توجیه

وضعیت متوسط ادراك عدالت سازمانی در بیمارستان

کارکنان باشد .همچنین کارکنان حجم کاری و بار

موردمطالعه ،بدین معنی است که از دیدگاه کارکنان

مسئولیت و میزان درآمد خود را با سایر اقشار و

این بیمارستان ،اقدامات سازمان در رابطه با کارکنان از

مشاغل جامعه به خصوص پزشکان مقایسه میکنند و

نظر منصفانه بودن قابل بهبود میباشد .در واقع افراد

در شرایط متفاوت کاری ،این مقایسهها باعث بروز

با عضویت در سازمان و در قبال دروندادهایی چون

ادراك متفاوتی از عدالت سازمانی و ابعاد آن میگردد.

تالش و زمان مزایای مختلف را به عنوان برونداد

ازآنجاکه عدالت رویهای امتیاز کمی کسب نموده

دریافت میکنند .ادراك افراد در خصوص چگونگی

است؛ لذا رویهها و فرآیندهای مربوط به کارکنان

این بروندادها از اهمیت زیادی برخوردار است و بر

بیمارستان را باید طوری تنظیم کرد که کارکنان

رفتار و عملکرد کارکنان اثر دارد؛ لذا مدیران

بیمارستان با توجه به شغل سخت و پراسترس و

بیمارستانها به منظور افزایش اثربخشی ،کارایی و

حساسشان ،احساس عدالت واقعی نمایند.

بهرهوری باید در جهت ارتقای عدالت سازمانی اقدام

تفاوت

فرهنگسازمانی

مربوط

متغیر میزان حقوق با عدالت سازمانی در این مطالعه

نمایند.

ارتباط مثبت معنیدار داشت .این بدان معنا است که

از میان ابعاد چهارگانه عدالت سازمانی بیشترین

با افزایش میزان حقوق کارکنان احساس میکنند با آن
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 Heponiemiو همکاران در مطالعهای که در جامعه

اطالعرسانی بهتر از روند امور جاری بیمارستان

بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و خودباوری در کارکنان بیمارستان آموزشی

علی جنتی و همکاران

ها عادالنه رفتار شده است .همچنین بین سمت

آموزشی بیرجند ،سطح متوسط از خودباوری مشاهده

سازمانی با عدالت مراودهای و تحصیالت با عدالت

شد ( .)36میانگین سنی پرستاران در پژوهش

رویهای رابطه معنیدار مشاهده شد .کارکنان پرستاری

 Nakhaeiکمتر از مطالعه حاضر است و از طرفی

و پاراکلینیک با توجه ماهیت وظایف و سمت

میزان خودباوری در زمینه کنترل عفونت بررسی شده

سازمانی خود ،ادراك متفاوتی در خصوص تعامالت

که همین امر میتواند از دالیل تفاوت در نتایج باشد.

اجتماعی با همکاران ،مراجعین و مافوق خود دارند.

بین خودباوری با متغیرهای دموگرافیک رابطه

عملکرد متفاوت مسئولین بخشهای رادیولوژی و

معناداری وجود نداشت و فقط متغیر میزان حقوق

آزمایشگاه و مسئولین پرستاری میتواند در نحوه

رابطه معکوس و معنادار با خودباوری داشت .بدین

تعامل کارکنان با یکدیگر و تفاوت در ادراك عدالت

مفهوم که افزایش حقوق تأثیری در میزان خودباوری

مراودهای اثرگذار باشد .بر خالف یافتههای مطالعه

نداشت .در حالی که بر اساس مطالعات فرزیانپور و

حاضر در مطالعه تورانی و همکاران و سخنور و

همکاران ،بین خودباوری با جنسیت و مدرك

همکاران عدالت سازمانی با هیچ یک از متغیرهای

تحصیلی ارتباط معنیدار مشاهده شد ( .)38 ،37در

دموگرافیک رابطه نداشت و در مطالعه یعقوبی و

مطالعه دیگری خودباوری تحت تأثیر نوع و حجم

همکاران عدالت با وضعیت استخدامی و سطح

سازمان ،سطح پیچیدگی کار و زمینه شغلی فرد بود

تحصیالت و سابقه کار ارتباط داشت (.)34 ،33 ،25

( .)39بیمارستان مذکور آموزشی بوده و برنامههای

در واقع تفاوت ویژگیهای شخصیتشناسی افراد در

آموزشی -پژوهشی متعددی در آن صورت میگیرد.

بیمارستانهای مختلف بر نحوه ادراك آنها از

به نظر میرسد ویژگی خاص بیمارستان مورد مطالعه

توزیعی)،

از نظر نوع مراجعات ،حجم کاری و جو اخالقی و

تصمیمگیری بدون جانبداری (عدالت رویهای) ،نحوه

سایر مؤلفههای سازمانی حاکم بر آن باعث شده افراد

تعامالت (عدالت مراودهای) و تفسیر اطالعات

فارغ از تفاوت در سطح تحصیالت ،سمت سازمانی،

(عدالت اطالعاتی) نقش دارد .همچنین عوامل

سابقه کاری میزان خودباوری باالیی داشته باشند.

منصفانه

پاداشها

بودن

(عدالت

متفاوت

خودباوری و عدالت اطالعاتی و ضعیفترین ارتباط

بیمارستانهای موردمطالعه بر نحوه نگرش و ادراك

همبستگی بین خودباوری با عدالت رویهای وجود

افراد از عدالت تأثیر میگذارد.

داشت .در مطالعه قلیپور و همکاران که در

کاری

کارکنان،

فرهنگ

سازمانی

در مطالعه حاضر ،خودباوری کارکنان در سطح

سازمانهای آموزشی صورت گرفت نیز همچون

باالیی به دست آمد ( .)3/86نتایج مطالعه

مطالعه حاضر قویتری ارتباط خودباوری با عدالت

زایمان

اطالعاتی مشاهده شد ( .)16علیرغم تفاوت در

بیمارستانهای لندن نیز منطبق با یافتههای پژوهش

جامعه پژوهش این مطالعات ،به نظر میرسد ارائه

حاضر است ( .)35در مطالعه  Nakhaeiو Alinejad

اطالعات کافی به کارکنان میتواند قبل از هر اقدامی

 Mofradدر پرستاران اتاق عمل بیمارستانهای

در خصوص اجرای سیاستها و رویهها ،موجب

McAllister

و

همکاران
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علی جنتی و همکاران

افزایش خودباوری آنها گردد .نتایج حاصل از تحلیل

جهت بهکارگیری و استقرار آن در بیمارستان ضروری

رگرسیون حاکی از آن بود که  14درصد از تغییرات

به نظر میرسد.

خودباوری ،ناشی از تغییـر در ابعاد عدالت سازمانی
به جزء عدالت توزیعی است .از سویی مؤلفه عدالت
توزیعی قادر به پیشگویی خودباوری نبود .درحالیکه
عدالت اطالعاتی دارای قویترین ارتباط با خودباوری
بود .این بدین معنا است که حتی اگر توزیع منابع
بیمارستانی عادالنه باشد؛ اما تصمیمگیرندگان در
سازمان به نحو مطلوبی به ارائه توضیح در خصوص
چرایی استفاده از رویههای خاص و یا صادقانه بودن،
منطقی بودن و بهموقع بودن اطالعات در سازمان
نپردازند خودباوری کارکنان افزایش نخواهد یافت.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به عدم
همکاری بخشهای اداری و برخی از بخشهای
بالینی بیمارستان در اجرای پژوهش اشاره کرد.
همچنین باید در نظر داشت که این پژوهش در یکی
بیمارستانهای دولتی شهر تبریز صورت گرفته ،لذا در
تعمیم نتایج آن به بیمارستانهای دیگر شهرها و
بیمارستانهای خصوصی باید با احتیاط برخورد شود.
بر اساس نظریههای تئوری برابری ،کارکنان در قبال
وجود یا عدم وجود عدالت سازمانی در محل کار
واکنش نشان میدهند .یکی از این واکنشها تغییر در
میزان برون داد و عملکردشان است .عدم ادراك
عدالت سازمانی منجر به بروز تنشهای منفی و تغییر
سازمانی آشناسازی مدیران با مفاهیم عدالت سازمانی

پیشنهاد میگردد مدیران بیمارستانها به طریق مقتضی
با مفاهیم عدالت سازمانی آشنا شوند و بر اساس
اطالعات تصمیمگیری نمایند و به طور آشکار
تصمیمات و سیاستهای بیمارستان را برای کارکنان
توضیح دهند .همچنین مسئوالن و مدیران به دلیل
اهمیت عدالت سازمانی به عنوان یک ابزار انگیزشی
باید آن را مدنظر قرار دهند .شفافسازی و ایجاد
جوسازمانی مثبت بهمنظور افزایش اعتماد و مشارکت
کارکنان و نیز انجام مطالعاتی در راستای بررسی
ارتباط ادراك عدالت سازمانی و ابعاد عملکرد کارکنان
در سایر بیمارستانها توصیه میشود.
سپاسگزاری

نویسندگان این مقاله از مدیریت ،ریاست و کلیه
کارکنان بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی
تبریز به جهت مشارکت در انجام پژوهش تقدیر و
تشکر مینماید.
تعارض منافع

بدینوسیله نویسندگان تصریح مینمایند که هیچگونه
تعارض منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود
ندارد.
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Abstract
Background & Objectives: Hospitals are one of the important components in a health care
system and have significant role in health of humans. Organizational justice shows the
perception of fairness and equality in the workplace by staff and affects their behavior. This
study examines the relationship between organizational justice perception and self-efficacy in
employees of a selected hospital of Tabriz/ Iran.
Methods: This was a cross-sectional descriptive- analytic study performed on 156 employees
of one of the selected hospitals of Tabriz University of Medical Sciences. Chen, Gully &
Eden Self-efficacy questionnaire and Rego and Cunha organizational justice questionnaire
were used as data collection tools. Data analysis was done through SPSS23 and using analytic
statistical tests such as Spearman correlation, Chi-Square and regression.
Results: There was a significant positive relationship between dimensions of organizational
justice and self- efficacy (P<0.01). Also, based on the results of regression analysis,
information justice was a stronger predictor of self- efficacy. Eventually, the elements of
procedural, interactions and information justice could predict 14% of variations of selfefficacy.
Conclusion: Since dimensions of organizational justice affect employees' self- efficacy,
hospital managers should find appropriate strategies for improving organizational justice in
order to increase self- efficacy and ultimately the performance of their employees.
Keywords: Distributive justice, Procedural Justice, Interactional Justice, Informational
Justice, Self efficacy, Staff, Educational Hospital
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