
 

 

مه  شمارهششمسال  –اهی سالمت محور  ژپوهش -فصلنا  1 1911    بهار /1   / 

  یهامارستانیدر کار پرستاران ب یستیبا بهز یعدالت سازمان نیرابطه ب نییتع 

 یو خصوص یدولت

 
 *2ییرزای، اباسط م1قاچقره یرضا طاهردیحم

 
 32/11/89 :دریافت مقاله              11/2/88 :شدهصالح دریافت مقاله ا             18/2/88 :پذیرش مقاله 

 
  چکیده

 

از  یباشد. از آنجا کهه بششهیخدمات ارائه شده توسط پرستاران م تیفیثر از تعهد و کأها متنآ یدر بهبود شرفتیو پ مارانیسالمت ب :مقدمه

ارتبها   نیهیباشد. مطالعه حاضر بها ههدت تعیکار آنان م طیدر مح یستیو بهز یثر از عدالت سازمانأپرستاران، مت یکار یزندگ تیفیتعهد و ک
 در پرستاران انجام شد. یستیبا بهز یازمانس لتعدا نیب

 مارسهتانیپرسهتار از دو ب 332انجهام شهد.  1281در سها   یمقطعه وهیبود که بهه شه یلیتحل-یفیمطالعه حاضر از نوع توص :بررسی روش

هها، داده یسهاده وارد مطالعهه شهدند. ابهزار گهردآور یتصهادف یریهگنمونهه وهیشههر گببهدکاووب بهه شه یخصوصه مارسهتانیو دو ب یدولت

 یافهزار آمهارها در نهرمانجام شد. داده رمنیاسپ یها با استفاده از آزمون آمارداده لیدر کار بود. تحل یستیو بهز یعدالت سازمان یهاپرسشبامه
SPSS  وارد شدند. 33نسشه 

در  یخصوصهو  یدولته یههامارستانیب در کار در یستیدر سطح متوسط و بهز یو خصوص یدولت یهامارستانیدر ب یعدالت سازمان ها:یافته

 دهیهد یدار و مثبتهیرابطهه معبه یدولت یهامارستانیدر کار پرستاران ب یستیبا بهز ینمره عدالت سازمان نیانگیم نیسطح خوب قرار داشت. ب
 (.P=000/0) شد

 یههابشه  یدر تمهام یارکبان پرسهتاربه تمام ک یو تعامالت اجتماع یفرد نیارتبا  ب یآموزش یهادوره یبرگزار :یریگجهیو نت بحث

کارکبهان بهر  نیدر به ینمهره عهدالت سهازمان تیاز وضهع یادوره یابیلزوم ارزش نیدر کار ضرورت دارد. همچب یستیبهز تیجهت تقو یدرمان
 نواقص موجود رفع گردد. ایو  هایاستانداردها صورت گرفته تا کاست یمببا

 

 یخصوص مارستانیب ،یدولت مارستانیدر کار، پرستار، ب یستیبهز ،یعدالت سازمان :یدیکل واژگان

 
:مجله . یو خصوص یدولت یهامارستانیدر کار پرستاران ب یستیبا بهز یعدالت سازمان نیرابطه ب نییتع .اباسط ییرزای، مرضادیحمقره قاچ  یطاهر ارجاع
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 مقاله پژوهشی 
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مه  2 مت محور  ژپوهش  -فصلنا شمارهششم سال  –اهی سال   1911  بهار / 1   / 

                                                                                                                       و همکار قره قاچ یرضا طاهردیحم

 

 در کار پرستاران یستیبا بهز یعدالت سازمان نیرابطه ب نییتع

 مقدمه

از شتاالن  رر  یریتگتروه ث  ،یامروزه حرفه پرستاار

از  یکتیحوزه بهداشت  و ررمتا  را رر بتر گرفاته و 

 شتورینظام سنم  شناخاه م یمهم و اصل یهاحرفه

رستاند  بته همنونتا  و  یاریتحرفه  ،ی(. پرساار1)

نظر  نیثمک ثرر  جه  ثاهش آالم آنا  بوره و از ا

(. پرستاارا  بتا 2) ررر نظام سنم  رار یمهم گاهیجا

 یمنتیو ا  یتفیتوانند بر ثیثه رارند م ییهایمندتوان

خدمات   یفی(. ث3 ،4) بگذارند ریثأخدمات سنم  ت

نظتتام  یبتتازره یبتتر رو میبتته طتتور م تتا  یپرستتاار

ها، لزوم توجته بته (. پژوهش5) باشدیثر مؤسنم  م

 یرر ستح  ثارثنتا  را متورر بررست یندال  سازمان

 نینتدال  رر بت یاراند ثه برقرراره نشا قرار راره و 

ارتبتا   ،یرفاار، نملکرر ثتار یتواند رویثارثنا ، م

 یتتر روو از همه مهتم را یثارثنا  با هم و با مد نیب

(. نتدال  6-8) بگذارنتد ریثأثارثنا  تت یتعهد سازمان

و اح اس ندال   یها و برقرارمارساا یرر ب یسازمان

 یمهتم بترا یاز فاثاورهتا یکتیرر ثارثنا   یسازمان

(. رر 9شده اس  ) ا یب یو ررمان یتداوم نظام بهداشا

جتذ،،  یبترا یوجتور نتدال  ستازمان ،یهر سازمان

ثارثنا  ضترورت رارر  یو سازمان یحفظ و تعهد ثار

(11.) 

شده است . بته  یمخالف فیتعار یندال  سازمان از   

 یندال  با ارراک و تل تو همکارا   Greenbergنظر 

 ن،ی. همچنت(11) مرتبط اس  یثارثنا  از انصاف ثار

Blakely  ثته بتا  یزانتیرا م یندال  سازمان همکارا

 ،شتوریمنصتفانه برختورر مت یثار طیثارثنا  رر مح

 Williamsو  Karriker(. 12نمتتوره استت  ) یمعرفتت

و  یاهیترو ،یعینتدال  تتوز ار یابعار ندال  سازمان

است ،  نیال اؤ(. س13نموره اس  ) یمعرف یامراوره

ندارنتد  یتتوجه یبه ندال  ستازمان را یه مدث یزمان

و  Greenbergممکتتن استت  رد رهتتد   یچته اتفتتاق

 لهیثه ندال  را به وس یرانیمد ندگرفا جهیناهمکارا  

شتوند یبانث مت ثنند،ین ض م رمنصفانهیال یرفاارها

رفاتار نشتا   نیتن ب  بته ا یواثنش منف ثنانشا ثار

ا  نشتا  و همکتار ا یترحمان ی(. رر تح ی 11رهند )

رر  یارراک شده ن ش مهمت یرارند ثه ندال  سازمان

ختدمات ستنم  ارا ته شتده توستط   یفیث شیافزا

شتده  ییپاستخگو شیپرساارا  راشاه و منجر به افتزا

ثته  رنشتا  را زین یقرچه و احمد قی(. تح 14) اس 

 یثتار یزنتدگ  یفیبر ث یاریز ریتأث یندال  سازمان

 (.5) پرساارا  راشاه اس 

ثتتار نتتنوه بتتر ارراک  طیرر محتت دیتتبا پرستتاارا    

 زیتتن ی تتایاح تتاس بهز ،یاح تتاس نتتدال  ستتازمان

و  Fussner(. 15) تر نمت  ثننتدراشاه باشند تا موفق

 یهتاچتالش نیتتراز مهتم یکی نمورند بیا همکارا  

 ،یتکنولتتو  حتهیرر ح شتترف یبشتتر پتز از پ ینلمت

  افرار رر ثار اس ی ایو ثروت، اح اس بهز یپزشک

و  جانتتاتیرر ثتتار شتتام  راشتتان ه ی تتای(. بهز16)

 اتیتفترر از ثتار، نبتور خل   یم ب  و رضا اتیخل 

(. 11) باشتدیو اح اس موفق بتور  رر ثتار مت یمنف

  یتتاهم یرارا یرر ثتار از جهتات ی تایاح تاس بهز

ستتنم   نیمأرر ثتار، تتت یاست  ثتته شتام  شتتارثام

ثه  یان(. پرساار18باشد )یرر ثار م یو روان یج مان

 جاناتیرر ثار خور رارند، ه یخوب ی ایاح اس بهز

ثننتتد و از یرا تجربتته متت یاریتتم بتت  ز یو شتتارثام

بوره و  ندیخور، خوشا رامو یاتفاقات به وجور آمده پ

پرستتاارا   نیتت(. ا19) از آ  رارنتتد یم باتت یابیتتارز

خور رارند  یثار طیرر مح ییباال یاح اس خورثنارل

 یبهاتر یثار یزندگ  یفیو ثاز ثار   یرضا زا یو م

و همراها  آنتا   مارا یرا تجربه ثرره و رر تعام  با ب

ثته  یثته پرستااران یثننتد. رر حتالیتر نم  متموفق
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مه  مت محور  ژپوهش -فصلنا شماره   ششم سال  –اهی سال  9  1911  بهار / 1   / 

                                                                                                                       و همکار قره قاچ یرضا طاهردیحم
 در کار پرستاران  یستیبا بهز یعدالت سازمان نیرابطه ب نییتع

 

ثتار ختور  طیرر محت ینییپتا ی ایاح اس بهز یرارا

ختتور را  یثتتار یهتتا یتته تتاند، حتتوارم و موقع

رارنتد  ینییپا یثرره و نملکرر شغل یابینامحلو، ارز

 یاز ثار، از ارثا  مهم و ارزشمند ارت ا  یرضا(. 21)

 یو فترر یثتار یزنتدگ  یتفیاز ث  یسنم ، رضا

  یشتخ  و وضتع یبوره و بازتا، تتواز  آرزوهتا

تتتوا  گفتت  ثتته یمتت ،ریگرنبارتبتتهاوستت   یثنتتون

م بت  رر  جتا یرهنده ناطفه و هنشا  ،یثار  یرضا

  زایپرساار تا چه م کیرهد ثه یشغ  بوره و نشا  م

بتر  اری(. ناطفه م ب  ز2) به ثار رارر اقیاننقه و اش

و اشتاغال  اریتز یانتر  شتار،یب جتا یتمرثز ثام ، ه

پرستاارا  رر محتت  ثارشتا  راللتت  رارر  بخشلتذت

ه اند بته  یناطفه منف یثه رارا یپرسااران ثهررحالی

 رارنتد شیرر ثار گرا  یو ندم موف  یایسم  نارضا

(19.) 

رر  شترف یو پ متارا یستنم  ب ثه نیتوجه به ا با   

ختدمات ارا ته   یتفیثر از تعهتد و ثأها ماآ  یبهبور

از  یباشد و از آنجا ثه بخشتیشده توسط پرساارا  م

آ   یپرستاارا  و ارت تا یثتار یزندگ  یفیتعهد و ث

ثار آنا   طیرر مح ی ایو بهز یثر از ندال  سازمانأما

لزوم  نیشد بنابرابایها ممارساا یو ب یرر مراثز ررمان

 یپرساارا  الزم و ضترور ا یه رر مئلم  نیتوجه به ا

 نیارتبتا  بت نیتیمحالعه، تع نیاس . هدف از انجام ا

رر ثار پرساارا  شاال  رر  ی ایبا بهز یندال  سازمان

شتهر گنبتدثاووس  یو خصوص یرولا یهامارساا یب

 بور.

 

 روش بررسی

ه بته تحلیلتی بتور ثت-پژوهش حاضر از نوع توصیفی

انجتام  1391روم ستال  ماههشتشصورت م حعی رر 

های جامعه آماری پژوهش را پرساارا  بیمارساا شد. 

پرستتتاار( و  145پرستتتاار و ،  231رولاتتتی )التتتف 

 92پرستتاار و  ر  83هتتای خصوصتتی )  بیمارستتاا 

نفتر بورنتد،  551وس ثه بالغ بر وپرساار( شهر گنبدثا

جدول مورگا  تعدار  ها با اسافاره ازنمونهتشکی  رار. 

گیتری رر پرساار تعیین شد ثته بته رون نمونته 225

هتا بته رسارس، اناخا، و وارر محالعه شتدند. نمونته

هتا بنتا بتر تعتدار رهی شده از بیمارساا صورت وز 

پرستاار از  94ها تعیتین شتدند. پرساارا  شاال  بر آ 

و از بیمارساا     59بیمارساا  الف، از بیمارساا  ، 

 پرساار وارر محالعه شدند. 31و  33به ترتیب  و ر

هتتای نتتدال  سشتتنامههتتا، پرابتتزار گتتررآوری راره  

و بهزی تای رر ثتار  Moormanو   Neihoffسازمانی

Demo  وPaschoal  بتتتور. رر اباتتتدای پرسشتتتنامه

هتتای رموگرافیتتک تی رر خصتتوی ویژگتتیستتؤاال

ی ، متدرک تحصتیلی، پرساارا  از قبیت  ستن، جن ت

و نتوع بیمارستاا  طترد شتد. پرسشتنامه  ساب ه ثتار

و سه بعد نتدال   سؤالندال  سازمانی شام  بی   

( و ستتؤال 6ای )(، نتتدال  رویتتهستتؤال 5تتتوزیعی )

ت سؤاال( بور. امایازرهی به سؤال 9ای )ندال  مراوره

تایی لیکرت بور به ایتن شتک  جبا اسافاره از معیار پن

 ه ثتامنًنتز و به گزیمواف م پنج امایا ثه به گزینه ثامنً

مخالفم یک امایتاز تعلتق گرفت . همچنتین محتدوره 

بور ثه ایتن  111الی  21نمرات رر این پرسشنامه بین 

( ت  تیم شتتد و ستؤال 21ت )ستتؤاالنتدر بتر تعتدار 

حاص  گررید. نمتره ث تب شتده  5تا  1ای بین نمره

رهنده ندال  سازمانی بیشار، نمتره نشا  5تا  6/3بین 

ندال  سازمانی ماوسط و نمره ثماتر  5/3تا  5/2بین 

(. 1) شتدندال  سازمانی ضعیف را شام  متی 5/2از 

روایی این پرسشنامه رر محالعه محمدی و همکارا  و 

(. پایتایی 21،22) یید قرار گرف أرجبی فرجار مورر ت

پرسشنامه ندال  سازمانی رر تح ی ات قبلی از جملته 
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مه  1 مت محور  ژپوهش  -فصلنا شمارهششم سال  –اهی سال   1911  بهار / 1   / 

                                                                                                                       و همکار قره قاچ یرضا طاهردیحم

 

 در کار پرستاران یستیبا بهز یعدالت سازمان نیرابطه ب نییتع

دار آلفتتای م تتو همکتتارا  رر محالعتته رجبتتی فرجتتار 

م دار  و همکارا  و رر محالعه محمدی 83/1ثرونباد 

 (.21، 22) گزارن گررید 91/1آلفای ثرونباد 

بعد  3و  سؤال 29پرسشنامه بهزی ای رر ثار رارای    

و  ستؤال 12، ناطفه منفتی بتا سؤال 9ناطفه م ب  با 

 145. نمره ثلتی ایتن پرسشتنامه بور سؤال 8تح ق با 

باشتد  145تتا  88هتا بتین مره آ اس  و افراری ثه ن

ها بین رارای وضعی  ب یار خو،، افراری ثه نمره آ 

هتا رر ستح  ماوستط و باشتد وضتعی  آ  81تا  59

باشد رر وضتعی   58تا  29ها بین افراری ثه نمره آ 

روایتی ایتن  بررنتد.ضعیفی از این حیث بته ستر متی

زاره فیتروزی و همکتارا  پرسشنامه رر محالعه مهتدی

پایتایی پرسشتنامه  (.19) یید قرار گرفاه است أورر تم

و  Demo استتااندارر بهزی تتای رر ثتتار رر محالعتته

Paschoal (11 م تتدار آلفتتای ثرونبتتاد )و رر  92/1

ه بتت 82/1زاره فیتتروزی و همکتتارا ، محالعتته مهتتدی

جوزهایتذ متشگر پز از اختپژوه(. 19)   آمدترس

ا  پرستاارا  به توزیع پرسشتنامه رر میت الزم، ن ب   

بررسی اقدام نمور و از آنا  ررخواست  گرریتد  مورر

ثه بعد از پرثترر  پرسشتنامه، آ  را بته سرپرستاارا  

بخش خور تحوی  راره تا پژوهشگر رر زما  مناستب 

برای رریاف  آنا  مراجعه ثند. ضریب پاسخگویی به 

از آزمتتو  آمتتاری ررصتتد بتتور.  111هتتا پرسشتتنامه

ها استافاره شتد. تحلی  رارههمب اگی اسپیرمن جه  

وارر  22ن تتخه  SPSSافتتزار آمتتاری هتتا رر نتترمراره

 گررید.

 

 هایافته

تعتدار پرستاارا  متورر محالعته را از لحتا   نیشاریب 

ستال، از  31-26زنا ، از لحتا  ستن گتروه   یجن 

و  یثارشناس نتیتحص یافرار رارا نتیلحا  تحص

  یستال تشتک 11-6از نظر ساب ه ثار افرار بتا ستاب ه 

 (. 1)جدول  رارند

 
 

 هاهای دموگرافیک پرستاران مورد بررسی به تفکیک مالکیت بیمارستان: توزیع فراوانی ویژگی1جدول 

 نوع بیمارستان

 های دموگرافیکویژگی

 دولتی خصوصی

 تعداد )درصد( درصد() تعداد

 (22/26) 01 (08/12) 21 مرد جنسیت

 (77/11) 11 (01/11) 11 زن

 

 

 سنی گروه

 (11/12) 21 (00/9) 1 سال 28-20

 (12/21) 61 (11/12) 21 سال 26-98

 (66/11) 12 (22/18) 29 سال 91-90

 (08/1) 11 (77/0) 19 سال 96-18

 (8)8 (8)8 سال به باال 18

 

 سطح تحصیالت

 (66/08) 111 (11/21) 06 کارشناسی

 (90/17) 91 (11/7) 16 کارشناسی ارشد

 (8)8 (8)8 کتراد

 

 

 سابقه کار

 (1) 1 (22/6) 11 سال 1-0

 (11/91) 11 (77/17) 18 سال 6-18

 (18/17) 18 (11/1) 18 سال 11-10

 (11/7) 16 (00/9) 1 سال 16-28

 (8)8 (8)8 سال به باال 21
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مه  مت محور  ژپوهش -فصلنا شماره ششم   سال  –اهی سال  0  1911 بهار  / 1   / 

در کار پرستاران یستیبا بهز یعدالت سازمان نیرابطه ب نییتع  
                                                                                                                       و همکار قره قاچ یرضا طاهردیمح

 

و  یرولات یهامارساا یرر هر رو نوع ب یعیندال  توز

 برختوررار بتور  یاهم نیو رر ث  از ثمار یخصوص

 (.  2)جدول 

 

 و ابعاد آن در پرستاران مورد بررسی یعدالت سازمانامتیاز  نیانگیم: 2جدول 

 وضعیت میانگین انحراف معیار نوع بیمارستان های عدالت سازمانیلفهؤم

 

 عدالت توزیعی

 ضعیف 91/2 91/8 دولتی

 ضعیف 91/2 97/8 خصوصی

 ضعیف 92/2 90/8 کل

 

 یارویهعدالت 

 متوسط 68/2 29/8 دولتی

 متوسط 78/2 21/8 خصوصی

 متوسط 60/2 29/8 کل

 

 ایمراودهعدالت 

 متوسط 18/2 26/8 دولتی

 متوسط 71/2 17/8 خصوصی

 متوسط 11/2 22/8 کل

 

 نمره کل عدالت سازمانی

 متوسط 66/2 10/8 دولتی

 متوسط 60/2 11/8 خصوصی

 متوسط 60/2 11/8 کل

 

از نظر پرساارا   آ  یهالفهؤرر ثار و م ی ایزبه ریماغ

یخوب  یرر وضع یو خصوص یرولا یهامارساا یب

 .(3قرار راش  )جدول  

 

 و ابعاد آن در پرستاران مورد بررسی  بهزیستی در کار امتیاز نیانگیم: 3جدول 

 وضعیت میانگین  انحراف معیار نوع بیمارستان بهزیستی در کار هایمؤلفه

 

 مثبت عاطفه

 خوب 11/128 11/8 دولتی

 خوب 26/16 97/8 خصوصی

 خوب 22/181 21/8 کل

 

 عاطفه منفی

 خوب 16/11 87/1 دولتی

 خوب 10/112 11/8 خصوصی

 خوب 98/128 77/8 کل

 

 تحقق

 خوب 20/181 76/8 دولتی

 خوب 11/121 27/8 خصوصی

 خوب 81/117 01/8 کل

 

 نمره کل بهزیستی در کار

 خوب 11 11/8 دولتی

 خوب 71/111 11/8 خصوصی

 خوب 11/111 91/8 کل
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مه  6 مت محور  ژپوهش  -فصلنا شمارهششم سال  –اهی سال   1911  بهار / 1   / 

                                                                                                                       و همکار قره قاچ یرضا طاهردیحم

 

 در کار پرستاران یستیبا بهز یعدالت سازمان نیرابطه ب نییتع

 

و  یاندال  مراوره نینشا  رار ثه ب 4رر جدول  جیناا

 یهمب تاگ یرولات یهتامارساا یرر ثار رر ب ی ایبهز

( ثته جهت  رابحته P=124/1مشاهده شد ) یراریمعن

رر  شیثته افتزا یمعننیم ب  بور بد ریرو ماغ نیا نیب

رر  ی تایمنجر به بهبتور رر بهز یامراورهدال  نمره ن

رر ثتت  و  ینتتدال  ستتازمان نی. بتتربتتو دهیتتثتتار گرر

 یرولات یهتامارستاا یرر ثار رر پرستاارا  ب ی ایبهز

ثته  یمعنتنیبتد دیرار و م ب  مشاهده گرریرابحه معن

رر  ی تایبهبور رر بهز ،ینمره ندال  سازمان شیبا افزا

 (.P=116/1) شد دهیثار پرساارا  ر
 

 

 هامارستانیپرستاران بدر  در کار یستیبا بهزهای آن لفهؤی و معدالت سازمان نیب: تعیین رابطه 4جدول 

  بیمارستان دولتی

 بهزیستی در کار                                

 های عدالت سازمانیلفهؤم

 ضریب همبستگی اسپیرمن
P-value 

 161/8 111/8 عدالت توزیعی

 111/8 866/8 ایرویهعدالت 

 821/8 119/8 ایعدالت مراوده

 886/8 229/8 عدالت سازمانی

 بیمارستان خصوصی

 بهزیستی در کار

 های عدالت سازمانیلفهؤم

 ضریب همبستگی اسپیرمن
P-value 

 860/8 211/8 عدالت توزیعی

 161/8 -821/8 ایعدالت رویه

 910/8 181/8 ایعدالت مراوده

 121/8 111/8 انیعدالت سازم

 

 

 

لفه ناطفه م بت  بتا ؤم نینشا  رار ب 5رر جدول  جیناا

رابحه م ب  و  یرولا یهامارساا یرر ب یندال  سازمان

ثته بتا  یمعنتنی( بتدP=111/1) رار وجور راش یمعن

 زیتن یرر نمره ناطفته م بت ، نتدال  ستازمان شیافزا

 رر ثتار و ی تایبهز نیبت نیثنتد. همچنتیم دایبهبور پ

رابحه م ب  و  یرولا یهامارساا یبرر  یندال  سازمان

ثته بتا  یمعنتنی( بتدP=116/1) رار مشاهده شتدیمعن

رر ثتتار، بهبتتور رر نتتدال   ی تتاینمتتره بهز شیافتتزا

رر  ی تایبهز یهتالفهؤم نیب نیرد رار. همچن یسازمان

 یهتامارستاا یرر پرستاارا  ب یثار با نتدال  ستازمان

 مشاهده نشد. راریمعن یهمب اگ یخصوص
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مه  مت محور  ژپوهش -فصلنا شماره   ششم سال  –اهی سال  7  1911  بهار / 1   / 

                                                                                                                       و همکار قره قاچ یرضا طاهردیحم
 در کار پرستاران  یستیبا بهز یعدالت سازمان نیرابطه ب نییتع

  

 هامارستانیپرستاران ب عدالت سازمانی دربا  های آنلفهؤبهزیستی در کار و م نیبتعیین رابطه : 5جدول 

 بیمارستان دولتی

 عدالت سازمانی

 های بهزیستی در کار لفهؤم

 ضریب همبستگی اسپیرمن
P-value 

 881/8 -117/8 عاطفه مثبت

 101/8 271/8 عاطفه منفی

 192/8 129/8 تحقق

 886/8 229/8 بهزیستی در کار

 بیمارستان خصوصی

 عدالت سازمانی

 های بهزیستی در کارلفهؤم

 ضریب همبستگی اسپیرمن
P-value 

 862/8 221/8 عاطفه مثبت

 172/8 169/8 عاطفه منفی

 760/8 896/8 تحقق

 121/8 111/8 بهزیستی در کار

 

 

 

 یریگجهیبحث و نت

ثت  نمتره  نیانگیتحاضر نشتا  رار ثته ممحالعه  جیناا

 ،یعیو ابعار ندال  تتوز 66/2برابر با  یندال  سازمان

 یرولات یهامارساا یرر پرساارا  ب یاو مراوره یاهیرو

ثت   نیانگیتو م 91/2و  61/2، 31/2برابر بتا  بیبه ترت

برابر با  یخصوص یهامارساا ینمره رر پرساارا  ب نیا

، 34/2، 65/2برابتتر بتتا  بیتتترتابعتار آ  بتته  رو ر 65/2

رر ستح   یبور ثه از نظر ندال  سازمان 19/2و  11/2

  یفوق، وضتع جیشدند. با توجه به ناا یابیماوسط ارز

شهر گنبدثاووس از  یو خصوص یرولا یهامارساا یب

رر ستح  ماوستط بتور. رر ثت ،  ینظر ندال  سازمان

 نیاالترب یرارا 84/2 ازیاما نیانگیبا م یاندال  مراوره

 65/2 نیانگیتبتا م یاهیتو پز از آ  نتدال  رو ازیاما

 ازیاما نیانگیم نیبا ثمار یعیو بعد از ندال  توز ازیاما

 اش . قرار ر

 یتحت  ننتوا  بررست یاو همکارا  محالعته یجنا   

رر  یو خوربتاور یارراک از ندال  ستازمان نیرابحه ب

لتوم مناخب رانشگاه ن یآموزش مارساا یب کیثارثنا  

پژوهش آنا  نشا  رار  جیانجام رارند. ناا زیتبر یپزشک

و  85/2ثتت   ینمتتره نتتدال  ستتازمان نیانگیتتثتته م

و  یاهیتترو ،یعیآ  شتتام  نتتدال  تتتوز یهتتالفتتهؤم

بور ثه  11/3و  41/2، 94/2برابر با  بیبه ترت یامراوره

(. 23) ندال  رر سح  ماوستط بورنتد  یاز نظر وضع

ره و همکارا  نشا  رار ثته پژوهش خ روزا یهاافاهی

ث  و سه بعتد آ  شتام   ینمره ندال  سازمان نیانگیم

برابر بتا  بیترت هب یاو مراوره یاهیرو ،یعیندال  توز

رر  یبتتتور ثتتته همگتتت 32/23و  11/16، 11/9، 15/49

و همکارا   ا ی(. رحمان6) ماوسط قرار راشاند  یوضع

 یازمانرابحه ندال  ست یرر محالعه خور با ننوا  بررس

 یرانشگاه نلوم پزشتک یهامارساا یرر ب ییو پاسخگو

 نیرر بت ینتدال  ستازمان زا یتتهرا  نشا  رارند ثه م

نمره نتدال   نیانگیباشد. میرر حد ماوسط م ثارثنا 

و  یاهیتترو ،یعیتتتوز گانهستتهثتت  و ابعتتار  یستتازمان

و  33/19، 88/11، 16/62برابتر بتا  بیبه ترت یامراوره
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مه  1 مت محور  ژپوهش  -فصلنا شمارهششم سال  –اهی سال   1911  بهار / 1   / 

                                                                                                                       و همکار قره قاچ یرضا طاهردیحم

 

 در کار پرستاران یستیبا بهز یعدالت سازمان نیرابطه ب نییتع

الذثر هم و محالعات فوق هیثل جی(. ناا14) بور 81/31

ماوستط رر  یبا محالعته حاضتر بتور. نتدال  ستازمان

از نتدم  یتواند ناشیثشور م یهامارساا یاز ب یاریب 

هتتا و از خواستتاه مارستتاا یب  یریمتتد  یررک صتتح

 یقرار ندار  نتدال  ستازمان  یثارثنا ، اولو یازهاین

منصتفانه  یو تل ت یمهتم شتغل زنیتانگ کیبه ننوا  

سازما  به ثارثنا  )مانند ح توق و  یهانبور  پرراخ 

 ( باشد.ءپاران و ارت ا ا،یمزا

   Kaneshiro  ثتته  دیرست جتتهینا نیتبتته ا ی تیرر تح

نفتتر از  12 نیرر بتت ینمتتره نتتدال  ستتازمان نیانگیتتم

بتور ثته نشتا  از  28/3 یستازما  رولات کیتثارثنا  

نوا  ن همچنینراش .  یخو، ندال  سازمان  یوضع

 بیتبته ترت یابعتار نتدال  ستازمان نیثند ثه رر بتیم

 نیانگیتم نیشاریب یعیو توز یاهیرو ،یاندال  مراوره

پژوهش حاضتر  جیرا به خور اخاصای رارند ثه از ناا

بته  یارر محالعته Tanovaو  Nadiri(. 24) باالتر بور

 نیرر بت یندال  سازمان نیانگیثه م دندیرس جهینا نیا

رر ثشتور قبترس  یرولا را یثارثنا  و مدنفر از  218

 بیتبته ترت یستازمان ل ابعار نتدا نیبور و رر ب 68/3

 نیانگیتم نیشاریب یاو مراوره یعیتوز ،یاهیندال  رو

( ثته بتتاالتر از 25) را بته ختور اخاصتای راره بورنتد

محالعتات  رتیسته بعتد رر حاضتر بتور. مغتا نیانگیم

تفتاوت   یتلبا محالعه حاضر ممکن اس  به ر یخارج

نتدال  و  یو برقترار  یرضتا جاریرر نحوه ا یاساس

تعلق رر ثارثنا  به سازما  و رفاتار برابتر بتا  ساح ا

ثته باشتند و قابت   یهمه افرار رر هتر پ ت  و متوقع

تر از باشد ثه مهمیشد  به آنا  م   احارام و ارزن قا

 باشد. یو پرراخ  رسامزر م یمال نیمأت

رر ثتار و  ی تایرر خصوی بهزمحالعه حاضر  جیناا  

و تح تق رر  یابعار آ  شام  ناطفه م ب ، ناطفته منفت

شهر گنبتدثاووس نشتا  رار ثته  یرولا یهامارساا یب

، 46/98، 19/121برابتر بتا  بیتنمترات بته ترت نیانگیم

رر  ی تتایبهز  یبتور ثته از نظتر وضتع 98و  25/114

 شدند.  یابیسح  خو، ارز

ثتتار و ابعتتار آ  رر  رر ی تتاینمتترات بهز نیهمچنتت  

 بیتشهر گنبدثاووس بته ترت یخصوص یهامارساا یب

بور ثته از  18/141و  91/129، 15/142، 26/96برابر با 

رر ستح  ختو، قترار راشتاند. رر ثت ،  ی اینظر بهز

 نیبتاالتر یرارا 31/121 ازیتاما نیانگیتبا م یناطفه منف

 18/111 نیانگیتتح تق بتا م ریتو  پز از آ  ماغ ازیاما

 نیانگیتم نیو بعد از آ  ناطفته م بت  بتا ثماتر ازیاام

 قرار راش .  ازیاما

بتا ننتوا   ی تیو همکتارا  تح  یروزیتزاره فیمهد   

رر ثتار پرستاارا   ی تایبتا بهز یجتانیارتبا  هون ه

 یهتامارستاا یب ژهیتمراقبت  و یهتاشاال  رر بختش

بابت  انجتام رارنتد.  یواب اه به رانشگاه نلتوم پزشتک

 91/84پرستاارا   نیرر ثار رر ب ی ایه بهزنمر نیانگیم

رر ثتار را  ی تایسح  بهز ا ،ررصد پرساار 2/58بور. 

ررصد پرساارا ، آ  را رر حتد  8/38ماوسط ران اند و 

نمتتره ابعتتار  نیانگیتتثررنتتد. م یابیتتختتو، ارز اریب تت

و  یرر ثار شام  ناطفته م بت ، ناطفته منفت ی ایبهز

بتور  63/26و  22/33، 16/24برابتر بتا  بیتح ق به ترت

 و یمربتو  بته بعتد ناطفته منفت نیانگیتم نیشاریثه ب

مربتو  بته بعتد ناطفته م بت  بتور. رر ثت ،  نیثمار

رر ثار پرساارا  رر سح  ماوسط به  ی ایبهز  یوضع

 ی( ثه بتا محالعته حاضتر همختوان19) باال قرار راشاند

 نیرابحته بت یبا ننتوا  بررست یرارر. رر محالعه جعفر

رر ثتار  ی تایبتا بهز یسنم  نموم سوار سنم  و

 جیاصتفها ، ناتا یپزشتک لتومثارثنا  ساار رانشگاه ن

رر ثتار و  ابعتار  ی تاینمتره بهز نیانگینشا  رار ثه م

برابتر بتا  بیتو تح ق به ترت یناطفه م ب ، ناطفه منف

از  یباشد ثته حتاثیم 66/26و  55/28، 34/24، 55/19
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ب  به محالعه رر ثار رارر ثه ن  ی ایسح  ماوسط بهز

 نیبت ربرختوررار بورنتد. ر یتترنییحاضر از سح  پتا

 نیشتاریب یرر ثار، بعد ناطفه منفت ی ایبهز یهالفهؤم

نمتره را  نیانگیتم نینمره و ناطفه م ب  ثمار نیانگیم

 یرر ثار اث ر واحدها ی ایبهز نیث ب ثررند. همچن

ررصتد( قترار  3/64مورر پژوهش رر ستح  ماوستط )

رر ثتار  ی ایبهز یصد از ثارثنا  رارارر 6/28راش . 

 ی تایبهز یررصد رارا 1خو، و تنها  اریرر سح  ب 

 ی(. رر محالعه ستبز26) بورند فیرر ثار رر سح  ضع

 ا یرر رانشتجو ی تایو همکارا  با ننوا  اح اس بهز

گل اا ، نمره  یرانشگاه نلوم پزشک ییو ماما یپرساار

ختو، بتور و رر ستح   115/216 ی تایاح تاس بهز

. رررا ی( ثه با محالعه حاضتر همختوان21) شد یابیارز

 ی تایو همکارا  با ننوا  ستح  بهز یرر محالعه ت رب

شهر ثاشا ،  ییو ماما یرانشکده پرساار ا یرر رانشجو

بتور و رر ستح  ماوستط  14/51 ی تاینمره سح  بهز

نمره رر محالعه  نیانگیتر از منیی( ثه پا28) شد یابیارز

نشتا   Paschoalو  Demoمحالعته  جیبور. ناتا حاضر

 اتیتو خل  جانتاتیرر ثار به وجور ه ی ایبهز هرار ث

سته  یفرر رر ثار مرتبط بتوره و رارا  یم ب  و رضا

م بت   اتیتو خل  جاناتیوجور ه»لفه ناطفه م ب  ؤم

 یمنف اتیو خل  جاناتیوجور ه» ی، ناطفه منف«رر ثار

هتا و وستعه مهتارتارراک فترر از ت» و تح تق «رر ثار

 باشتدیمت« انیگو تح ق اهتداف زنتد یثار  یپاان 

نشا  رار ثته افترار  Van Yperenمحالعه  جی(. ناا11)

 انتهیگرابرو  یریگجه با  یناطفه م ب ، افرار یرارا

رر شتغ   یو با انتر  یو خواها  لذت، پاران، شارمان

برخوررار  ییباال یشغل ی ایو بهز  یه اند و از رضا

و  Kalokerinosمحالعتتته  نی(. همچنتتت29) نده تتتا

 یثه رارا یاس  ثه افرار ممه نیا انگریب زینهمکارا  

ناطفه م ب  باال و  یه اند، رارا یشناخاروا سنم  

ستنم   یثته رارا یو ث تان اریتز ی ایاح اس بهز

و نتدم  نییپتا یناطفه منف ینباشند، رارا یشناخاروا 

ختو،   یت(. از رال31) رر ثار رارند ی ایاح اس بهز

رر ثتار رر محالعته حاضتر  ی تایبهز ریماغ جیبور  ناا

رر  یآموزشت یهتابرنامته یو اجترا یتوا  به طراحیم

جهتت   یو اجامتتان یشتناخاروا  ،یجتتانیه یهتتابعتد

پرستتاارا  رر طتتول ستتال اشتتاره ثتترر.  یتوانمندستتاز

 شیافتزا  یتپرستاارا  از رال یگتررن شتغل نیهمچن

 رساارا  بور.رر ثار رر پ ی ایبهز

نتدال   نیارتبتا  بت نهیپژوهش حاضر رر زم جیناا   

 یهتامارستاا یرر ثار پرستاارا  ب ی ایبا بهز یسازمان

 نیثاووس نشا  رار ثه بتشهر گنبد یو خصوص یرولا

رر ثتار  ی تایبتا بهز ینمتره نتدال  ستازمان نیانگیم

شهر گنبدثاووس رابحه  یرولا یهامارساا یپرساارا  ب

(. P=116/1) راشت  روجتو یرار و م باتیمعنت یآمار

 ی ایبا بهز ینمره ندال  سازمان نیانگیم نیب نیهمچن

شتتهر  یخصوصتت یهتتامارستتاا یرر ثتتار پرستتاارا  ب

 مشاهده نشد.  یراریمعن یگنبدثاووس رابحه آمار

Kaabomeir  وNaami با ننوا  اثر ندال   یامحالعه

 ی تایهزو ب یستازمان یارراک شده بر وفارار یسازمان

و  یاجامتتتان شیستتتا یگتتتریانجیتتترر ثتتتار بتتتا م

 مارستاا یرر پرستاارا  ب یثناترل شتغل یثنندگ یتعد

پژوهش آنا  نشا   یهاافاهیگل اا  اهواز انجام رارند. 

 یشتتده بتتر وفتتارار رراکا یرار ثتته نتتدال  ستتازمان

 شیستا یگتریانجیتبتا م یشتغل ی تایو بهز یسازمان

توان ت   یارل شتغلرارر و ثن میرم ا یاثر ال یاجامان

 شیارراک شتتده و ستتا ینتتدال  ستتازمان نیرابحتته بتت

 ی(. النمپتور و پورشتافع31ثنتد )  یرا تعتد یاجامان

رر  یتحتت  ننتتوا  ن تتش نتتدال  ستتازمان یپژوهشتت

 یفرستورگ یگتریانجیتبته م وجتهبا ت یشغل  یرضا

آنتا  نشتا  رار ثته  جیپرساارا  انجام رارند. ناا یشغل
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 در کار پرستاران یستیبا بهز یعدالت سازمان نیرابطه ب نییتع

 یشتغل  یو رضتا یانندال  ستازم ،یشغل یفرسورگ

رر  13/2و  14/2، 34/2 نیانگیتبتا م بیپرساارا  به ترت

 یاز ماوسط قرار راشاند. ندال  سازمان ترنییسحود پا

 یثتاهش فرستورگ زیتو ن یشتغل  یسبب بهبور رضا

شتتور و بهبتتور نتتدال  رر یرر پرستتاارا  متت یشتتغل

 یتوا  سبب ثتاهش فرستورگیم ،یررمان یهاسازما 

 (. 2) رر پرساارا  شد ییثارا شیو افزا یشغل

    Khan  تح  ننوا  ارتبتا   یرر پژوهش همکارا و

ثارثنا  رر مح   یو نملکرر شغل یندال  سازمان نیب

 ینملکرر شغل ا ینشا  رار ثه م جیثار انجام رارند. ناا

نتدال   یعنتیو هتر سته بعتد آ   یبا ندال  ستازمان

 یبا  آمارارت یو ندال  تعامل یاهیندال  رو ،یعیتوز

 ینملکرر شغل یابعار بر رو نیرارر و ا جوررار ویمعن

آنتتا  را  یبتتوره و نملکتترر شتتغل رگتتذاریثأثارثنتتا  ت

نشتتا  رار ثتته  جیناتتا نیرهتتد. همچنتتیمتت شیافتتزا

 ینملکترر شتغل یبتر رو یعیندال  تتوز یرگذاریثأت

 شاریب یابعار ندال  سازمان گریبا ر  هیثارثنا  رر م ا

بتا  همکتارا و  Elovainioمحالعته  جی(. ناتا32) اس 

بر  ینانیاطمیو ب یندال  سازمان یبیترث راتیثأننوا  ت

  یسنم  ثارثنا  رر فننند  نشا  رار ثه پز از تعتد

 یاهیتو رو ینتدال  تعتامل ،یستنما یسن و رفاارها

 (.33مرتبط ه اند ) ب یو ال یطوالن یماریبا ب نییپا

و فیتتروزی زاره یرر ثتتار، مهتتد ی تتایبهز نتهیزم رر   

بتا  یجتانیبا ننوا  ارتبا  هون ه یاهمکارا   محالعه

مراقب   یهارر ثار پرساارا  شاال  رر بخش ی ایبهز

 یواب اه به رانشتگاه نلتوم پزشتک یهامارساا یب ژهیو

پژوهش آنا  نشتا  رار ثته  یهاافاهیباب  انجام رارند. 

رر  ی تایررصد پرستاارا  از ستح  ماوستط بهز 2/58

و  یجتانیهتون ه نیانگیتم نیبرخوررار بورند. بت ثار

مراقبت   یهارر ثار رر پرساارا  بخش ی ایسح  بهز

(. 19وجتور نداشت  ) یراریمعنت یارتبا  آمتار ژهیو

Kalokerinos یابیتبا ننوا  ارز یاو همکارا  محالعه 

بتتر  ینواطتتف م بتت  و منفتت ریثأرر ثتتار )تتت ی تایبهز

ژوهش نشا  رارند ثه پ یهاافاهیسنم ( انجام رارند. 

 ،یمتداوم، ختوا، ثتاف یکیزیف  یناطفه م ب  با فعال

 یو تتنن بترا کیتبتا روستاا  نزر یارتبا  اجامتان

ناطفته م بتت   نیاهتداف بتا ارزن ارتبتا  رارر بنتابرا

متنظم، راشتان  یکتیزیف  یتممکن اس  رر طول فعال

روساانه و راشتان  وابطخوا، مناسب، راشان ر یالگو

منجتر بته  هتانیتو همه ا ابدی شیافزااهداف با ارزن 

 یشتور. ناطفته منفتیرر مح  ثار م ی ایاح اس بهز

اسارس فتراوا ،  ن،ییپا یارتبا  اجامان ،ییگرابا ررو 

 عین ب  به وقتا اریز  یانداخان ثارها و ح اس ریخأت

ستتتنم   یثتتته رارا یارتبتتتا  رارر. افتتترار یمنفتتت

و اح اس  ناطفه م ب  باال یه اند، رارا یشناخاروا 

 یشناخاروا سنم   یثه رارا یو ث ان اریز ی ایبهز

و نتتدم اح تتاس  نییپتتا یناطفتته منفتت ینباشتتند، رارا

(. محالعه حاضر با محالعتات 31) رر ثار رارند ی ایبهز

تشتتابه بتتور  محالعتته   یتترارر. از رال یفتتوق همختتوان

رر  یآموزشت یهتاهبرنامت یو اجترا یتوا  به طراحیم

جهتتت   یو شتتتغل یاجامتتتان ،یاشتتتناخروا ابعتتتار 

 نیپرساارا  رر طول سال ران  . همچنت یتوانمندساز

 شیافتتزا گتتریر  یتتپرستتاارا ، از رال یگتتررن شتتغل

 رر ثار رر محالعه حاضر بور.  ی ایبهز

 نیتبتور ثته ا نیپژوهش حاضر ا یها یمحدور از   

 یهامارساا یاز پرساارا  ب یثوچک  یمحالعه رر جمع

گنبتدثاووس استاا  گل تاا  شهر  یو خصوص یرولا

 یهتا یتآ  بته جمع جیناتا میتعمت نیانجام شد بنابرا

 نیترر ا نی. همچنترریتصورت گ ا یبا احا دیمشابه با

 یخوراظهتار وهیها بته شتها ثه پرسشنامهنوع پژوهش

 یفترر یهتایژگتیو ریتنظ ییرهایشوند ماغیم  یتکم

و  یروحت طیثنندگا ، رقت ، صتداق ، شترامشارث 
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بتته  ییپتتژوهش رر زمتتا  پاستتخگو یهاهنمونتت یروانتت

 جتهیتوانتد بتر نایاست  ثته مت  یتاهم ز سؤاالت حا

 باشد. رگذاریپژوهش تأث

 

 هاشنهادیپ

ماهانته  یهتاپرراخت  ،یبهبتور نتدال  ستازمان یبرا

رر  ی تایجه  بهار شد  بهز یگررر و از طرف ک ا ی

 یهاطیمناسب رر مح یآموزش یهاثار پرساارا ، روره

 ار گررر.برگز ینیبال

 

 یسپاسگزار

 نیرابحته بت نیتینامه با ننتوا  تعا یم اله حاص  پا نیا

رر ثتتار پرستتاارا  ی تتایبتتا بهز ینتتدال  ستتازمان

شتهر گنبتدثاووس  یو خصوص یرولا یهامارساا یب 

ختدمات   یریارشد رر رشاه متد یرر م حع ثارشناس

رانشتگاه آزار   ،یریرانشتکده متد ،یو ررمان یبهداشا

بتا  1391-1398تهرا  جنتو، رر ستال  واحد یاسنم

واحد تهرا  جنو، اجترا  یرانشگاه آزار اسنم  یحما

اختتنق رر  اتهیثم هیتدییأو بته موجتب نامته ت دیتگرر

 یرانشتگاه آزار استنم یپزشتک  ت یز یهتاپژوهش

متورد  5134/29/8بته شتماره   اتیواحد نلوم و تح 

 .دیگرر نیو تدو هیته 1/3/99

 

 منافع  تضاد

گتزارن   تندگا ینو نیبت یتعتار  منتافع گونتهچیه

 وجور نداش .
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Abstract  

 
Background & Objectives: Patients' health and recovery progress are affected by the quality 

of services provided by nurses and their commitment. Since part of the nurses’ commitment 

and quality of work is affected by organizational justice and workplace well-being, the 

present study was done to determine the relationship between organizational justice and 

workplace well-being in nurses. 

Methods: In this descriptive-analytical study done in a cross-sectional manner in 2019, 225 

nurses from two public hospitals and two private hospitals in Gonbad-e-kavus city were 

selected through simple random sampling. Data gathering tools were organizational justice 

and well-being questionnaires. Data were analyzed using Spearman statistical test and through 

SPSS statistical software version 22. 

Results: Organizational justice in the studied public and private hospitals was at a moderate 

level and workplace well-being in the studied private and public hospitals was good. There 

was a significant and positive relationship between the mean score of organizational justice 

and workplace well-being in public hospitals (P=0.006). 

Conclusion: Conducting interpersonal and social interaction training courses for all nursing 

staff in all health departments is essential to enhance well-being at work. There is also a need 

to periodically evaluate the status of organizational justice based on standards to address 

shortcomings or deficiencies. 
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