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دولتی و خصوصی
میرزایی* 2

دریافت مقاله اصالح شده88/2/11 :



پذیرش مقاله88/2/18 :

مقدمه :سالمت بیماران و پیشرفت در بهبودی آنها متأثر از تعهد و کیفیت خدمات ارائه شده توسط پرستاران میباشد .از آنجا کهه بششهی از
تعهد و کیفیت زندگی کاری پرستاران ،متأثر از عدالت سازمانی و بهزیستی در محیط کار آنان میباشد .مطالعه حاضر بها ههدت تعیهین ارتبها
بین عدالت سازمانی با بهزیستی در پرستاران انجام شد.
روش بررسی :مطالعه حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی بود که بهه شهیوه مقطعهی در سها  1281انجهام شهد 332 .پرسهتار از دو بیمارسهتان
دولتی و دو بیمارسهتان خصوصهی شههر گببهدکاووب بهه شهیوه نمونههگیهری تصهادفی سهاده وارد مطالعهه شهدند .ابهزار گهردآوری دادههها،
پرسشبامههای عدالت سازمانی و بهزیستی در کار بود .تحلیل دادهها با استفاده از آزمون آماری اسپیرمن انجام شد .دادهها در نهرمافهزار آمهاری
 SPSSنسشه  33وارد شدند.
یافتهها :عدالت سازمانی در بیمارستانهای دولتی و خصوصی در سطح متوسط و بهزیستی در کار در بیمارستانههای دولتهی و خصوصهی در
سطح خوب قرار داشت .بین میانگین نمره عدالت سازمانی با بهزیستی در کار پرستاران بیمارستانهای دولتی رابطهه معبهیدار و مثبتهی دیهده
شد (.)P=0/000
بحث و نتیجهگیری :برگزاری دورههای آموزشی ارتبا بین فردی و تعامالت اجتماعی به تمام کارکبان پرسهتاری در تمهامی بشه ههای
درمانی جهت تقویت بهزیستی در کار ضرورت دارد .همچبین لزوم ارزشیابی دورهای از وضهعیت نمهره عهدالت سهازمانی در بهین کارکبهان بهر
مببای استانداردها صورت گرفته تا کاستیها و یا نواقص موجود رفع گردد.
واژگان کل یدی :عدالت سازمان ی ،بهزیستی در کار ،پرستار ،بیمارستان دولتی ،بیمارستان خصوص ی
ارجاع :طاهری قره قاچ حمیدرضا ،میرزایی اباسط .تعیین رابطه بین عدالت سازمانی با بهزیستی در کار پرستاران بیمارستانهای دولتی و خصوصی .مجله
پژوهشهای سالمت محور 1911؛ .1- 11 :)1(6

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشکده بهداشت ،واحد علوم پزشکی تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
* نویسنده مسئول :اباسط میرزایی
آدرس :تهران ،خیابان دماوند ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،دانشکده بهداشت ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمان ی
تلفن82111198126 :
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چکیده

تعیین رابطه بین عدالت سازمانی با بهزیستی در کار پرستاران

حمیدرضا طاهری قره قاچ و همکار

مقدمه

چته اتفتتاقی ممکتتن است

امروزه حرفه پرستااری ،گتروه ث یتری از شتاالن رر

همکارا نایجه گرفاند مدیرانی ثه ندال

حرفههای مهم و اصلی نظام سنم

شناخاه میشتور

( .)1پرسااری ،حرفه یتاری رستاند بته همنونتا و
ثمک ثرر جه

ثاهش آالم آنا بوره و از این نظر
رارر ( .)2پرستاارا بتا

جایگاه مهمی رر نظام سنم
خدمات سنم

تأثیر بگذارند ( .)3 ،4ثیفی

رفاارهای الیرمنصفانه ن ض میثنند ،بانث متیشتوند
ثارثنانشا واثنش منفی ن ب

بته ایتن رفاتار نشتا

رهند ( .)11رر تح ی ی رحمانیتا و همکتارا نشتا
سازمانی ارراک شده ن ش مهمتی رر

رارند ثه ندال

ختدمات ستنم

افزایش ثیفی

ارا ته شتده توستط

و ایمنتی

پرساارا راشاه و منجر به افتزایش پاستخگویی شتده

خدمات

( .)14تح یق قرچه و احمدی نیز نشتا رار ثته

پرستتااری بتته طتتور م تتا یم بتتر روی بتتازرهی نظتتام

اس
ندال

سازمانی تأثیر زیاری بر ثیفی

زنتدگی ثتاری

سنم

مؤثر میباشد ( .)5پژوهشها ،لزوم توجته بته

ندال

سازمانی رر ستح ثارثنتا را متورر بررستی

پرستتاارا بایتتد رر محتتیط ثتتار نتتنوه بتتر ارراک

رر بتین

ستتازمانی ،اح تتاس بهزی تتای نی تز

قرار راره و نشا رارهاند ثه برقراری نتدال

پرساارا راشاه اس
اح تتاس نتتدال

(.)5

ثارثنا  ،میتواند روی رفاار ،نملکرر ثتاری ،ارتبتا

راشاه باشند تا موفقتر نمت ثننتد ( Fussner .)15و

بین ثارثنا با هم و با مدیرا و از همه مهتمتتر روی

همکارا بیا نمورند یکی از مهتمتترین چتالشهتای

تعهد سازمانی ثارثنا تتأثیر بگذارنتد ( .)6-8نتدال

نلمتی بشتتر پتز از پیشتترف

سازمانی رر بیمارساا ها و برقراری و اح اس ندال

پزشکی و ثروت ،اح اس بهزی ای افرار رر ثار اس

سازمانی رر ثارثنا یکتی از فاثاورهتای مهتم بترای

( .)16بهزی تتای رر ثتتار شتتام راشتتان هیجانتتات و

( .)9رر

فترر از ثتار ،نبتور خل یتات

تداوم نظام بهداشای و ررمانی بیا شده اس

ستازمانی بترای جتذ،،

هر سازمانی ،وجتور نتدال

حفظ و تعهد ثاری و سازمانی ثارثنا ضترورت رارر
(.)11
از ندال

و رضای

خل یات م ب

رر حیحته تکنولتتو ی،

منفی و اح اس موفق بتور رر ثتار متیباشتد (.)11
اح تاس بهزی تای رر ثتار از جهتاتی رارای اهمیت
است

ثتته شتام شتتارثامی رر ثتار ،تتأمین ستتنم

سازمانی تعاریف مخالفی شده است  .بته

ج مانی و روانی رر ثار میباشد ( .)18پرساارانی ثه

نظر  Greenbergو همکارا ندال

با ارراک و تل تی

اح اس بهزی ای خوبی رر ثار خور رارند ،هیجانات

ثارثنا از انصاف ثاری مرتبط اس

( .)11همچنتین،

زیتتاری را تجربتته م تیثننتتد و از

 Blakelyهمکارا ندال

سازمانی را میزانتی ثته بتا

ثارثنا رر محیط ثاری منصتفانه برختورر متیشتور،
معرف تی نمتتوره اس ت
ابعار ندال

اتفاقات به وجور آمده پیرامو خور ،خوشایند بوره و
ارزیتتابی م باتتی از آ رارنتتد ( .)19ایتتن پرستتاارا

( Karriker .)12و Williams

اح اس خورثنارلی باالیی رر محیط ثاری خور رارند

تتوزیعی ،رویتهای و

زندگی ثاری بهاتری

سازمانی را نتدال

مراورهای معرفی نموره اس
زمانی ثه مدیرا به ندال
2

و شتتارثامی م ب ت

( .)13سؤال این است ،
ستازمانی تتوجهی ندارنتد

و میزا رضای

از ثار و ثیفی

را تجربه ثرره و رر تعام با بیمارا و همراها آنتا
موفقتر نم متیثننتد .رر حتالی ثته پرستاارانی ثته
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توانمندیهایی ثه رارند میتوانند بر ثیفیت

را به وسیله
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حوزه بهداشت

و ررمتا را رر بتر گرفاته و یکتی از

رد رهتتد  Greenbergو

تعیین رابطه بین عدالت سازمانی با بهزیستی در کار پرستاران

حمیدرضا طاهری قره قاچ و همکار

ه تتاند ،حتتوارم و موقعیتت هتتای ثتتاری ختتور را

بیمارستتاا هتتای خصوصتتی (  83پرستتاار و ر 92

نامحلو ،ارزیابی ثرره و نملکرر شغلی پایینی رارنتد

پرساار) شهر گنبدثاووس ثه بالغ بر  551نفتر بورنتد،

از ثار ،از ارثا مهم و ارزشمند ارت ای

تشکی رار .نمونهها با اسافاره از جدول مورگا تعدار

زنتدگی ثتاری و فترری

 225پرساار تعیین شد ثته بته رون نمونتهگیتری رر

( .)21رضای
سنم  ،رضای

از ثیفیت

بوره و بازتا ،تتواز آرزوهتای شتخ
ثنتتونی اوس ت

ثاری ،نشا رهنده ناطفه و هیجتا م بت

ثتته

صورت وز رهی شده از بیمارساا هتا بنتا بتر تعتدار

رر

پرساارا شاال بر آ ها تعیتین شتدند 94 .پرستاار از

شغ بوره و نشا میرهد ثه یک پرساار تا چه میزا
ننقه و اشایاق به ثار رارر ( .)2ناطفه م ب

زیار بتر

تمرثز ثام  ،هیجتا بیشتار ،انتر ی زیتار و اشتاغال

بیمارساا الف ،از بیمارساا  59 ،و از بیمارساا
و ر به ترتیب  33و  31پرساار وارر محالعه شدند.
ابتتزار گتتررآوری رارههتتا ،پرسشتتنامههتتای نتتدال

رارر

سازمانی  Neihoffو  Moormanو بهزی تای رر ثتار

ررحالیثه پرساارانی ثه رارای ناطفه منفی ه اند بته

 Demoو  Paschoalبتتتور .رر اباتتتدای پرسشتتتنامه

رر ثار گرایش رارنتد

ستتؤاالتی رر خصتتوی ویژگتتیهتتای رموگرافیتتک

لتذتبخش پرستاارا رر محت ثارشتا راللت
سم

نارضایای و ندم موف ی

پرساارا از قبیت ستن ،جن تی  ،متدرک تحصتیلی،

(.)19
با توجه به این ثه ستنم

بیمتارا و پیشترف

بهبوری آ ها ماأثر از تعهتد و ثیفیت

رر

ختدمات ارا ته

شده توسط پرساارا میباشد و از آنجا ثه بخشتی از

ساب ه ثتار و نتوع بیمارستاا طترد شتد .پرسشتنامه
ندال

سازمانی شام بی

تتتوزیعی ( 5ستتؤال) ،نتتدال

سؤال و سه بعد نتدال
رویتتهای ( 6ستتؤال) و

مراورهای ( 9سؤال) بور .امایازرهی به سؤاالت

تعهد و ثیفی

زندگی ثتاری پرستاارا و ارت تای آ

ندال

ماأثر از ندال

سازمانی و بهزی ای رر محیط ثار آنا

با اسافاره از معیار پنجتایی لیکرت بور به ایتن شتک

رر مراثز ررمانی و بیمارساا ها میباشد بنابراین لزوم

ثه به گزینه ثامنً مواف م پنج امایاز و به گزینته ثتامنً

توجه به این م ئله رر میا پرساارا الزم و ضتروری

مخالفم یک امایتاز تعلتق گرفت  .همچنتین محتدوره

اس  .هدف از انجام این محالعه ،تعیتین ارتبتا بتین

نمرات رر این پرسشنامه بین  21الی  111بور ثه ایتن

سازمانی با بهزی ای رر ثار پرساارا شاال رر

نتدر بتر تعتدار ستتؤاالت ( 21ستؤال) ت تیم شتتد و

بیمارساا های رولای و خصوصی شتهر گنبتدثاووس

نمرهای بین  1تا  5حاص گررید .نمتره ث تب شتده

ندال

بین  3/6تا  5نشا رهنده ندال

بور.

بین  2/5تا  3/5ندال

سازمانی بیشار ،نمتره

سازمانی ماوسط و نمره ثماتر

روش بررسی

از  2/5ندال

پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلتی بتور ثته بته

روایی این پرسشنامه رر محالعه محمدی و همکارا و

صورت م حعی رر شتشماهه روم ستال  1391انجتام

( .)21،22پایتایی

شد .جامعه آماری پژوهش را پرساارا بیمارساا های
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سازمانی ضعیف را شام متیشتد (.)1

رجبی فرجار مورر تأیید قرار گرف
پرسشنامه ندال

سازمانی رر تح ی ات قبلی از جملته
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رضای

و وضتعی

بتتهنبارتریگر ،م تیتتتوا گف ت

رسارس ،اناخا ،و وارر محالعه شتدند .نمونتههتا بته
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رارای اح اس بهزی ای پتایینی رر محتیط ثتار ختور

رولاتتتی (التتتف  231پرستتتاار و  145 ،پرستتتاار) و

تعیین رابطه بین عدالت سازمانی با بهزیستی در کار پرستاران

حمیدرضا طاهری قره قاچ و همکار

الزم ،ن ب

رر محالعتته رجبتتی فرجتتار و همکتتارا م تدار آلفتتای

به توزیع پرسشتنامه رر میتا پرستاارا

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

مورر بررسی اقدام نمور و از آنا ررخواست

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

ثه بعد از پرثترر پرسشتنامه ،آ را بته سرپرستاارا

پرسشنامه بهزی ای رر ثار رارای  29سؤال و  3بعد

بخش خور تحوی راره تا پژوهشگر رر زما مناستب

با  9سؤال ،ناطفه منفتی بتا  12ستؤال و

آنا مراجعه ثند .ضریب پاسخگویی به

ناطفه م ب

برای رریاف

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

پرسشتتنامههتتا  111ررصتتد بتتور .از آزمتتو آمتتاری

و افراری ثه نمره آ هتا بتین  88تتا  145باشتد

تحلی رارهها استافاره شتد.

اس

 59تا  81باشتد وضتعی

آ هتا رر ستح ماوستط و

رارههتتا رر نتترمافتتزار آمتتاری  SPSSن تتخه  22وارر
گررید.

افراری ثه نمره آ ها بین  29تا  58باشد رر وضتعی
ضعیفی از این حیث بته ستر متیبررنتد .روایتی ایتن

یافتهها

پرسشنامه رر محالعه مهتدیزاره فیتروزی و همکتارا

بیشارین تعتدار پرستاارا متورر محالعته را از لحتا

مورر تأیید قرار گرفاه است

( .)19پایتایی پرسشتنامه

جن ی

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

استتااندارر بهزی تتای رر ثتتار رر محالعتته  Demoو

لحا تحصینت افرار رارای تحصینت ثارشناسی و

 )11( Paschoalم تتدار آلفتتای ثرونبتتاد  1/92و رر

از نظر ساب ه ثار افرار بتا ستاب ه  11- 6ستال تشتکی

محالعتته مهتتدیزاره فیتتروزی و همکتتارا  1/82 ،بتته

رارند (جدول .)1

رست

آمد ( .)19پژوهتشگر پز از اختذ متجوزهای
جدول  :1توزیع فراوانی ویژگی های دموگرافیک پرستاران مورد بررسی به تفکیک مالکیت بیمارستانها
خصوصی

دولتی

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

نوع بیمارستان
مرد

) 12/08( 21

) 26/22( 01

زن

) 11/01( 11

) 11/77( 11

 20-28سال

) 9/00( 1

) 12/11( 21

 98-26سال

) 12/11( 21

) 21/12( 61

 90-91سال

) 18/22( 29

) 11/66( 12

 18-96سال

) 0/77( 19

) 1/08( 11

 18سال به باال

) 8(8

) 8(8

کارشناسی

) 21/11( 06

) 08/66( 111

کارشناسی ارشد

) 7/11( 16

) 17/90( 91

دکترا

) 8(8

) 8(8

 0- 1سال

) 6/22( 11

) 1( 1

 18- 6سال

) 17/77( 18

) 91/11( 11

 10-11سال

) 1/11( 18

) 17/18( 18

 28-16سال

) 9/00( 1

) 7/11( 16

 21سال به باال

) 8(8

) 8(8

ویژگیهای دموگرافیک
جنسیت

گروه سنی

سطح تحصیالت

سابقه کار

1
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رارای وضعی

ب یار خو ،،افراری ثه نمره آ ها بین

همب اگی اسپیرمن جه

] [ DOI: 10.22062/6.1.1

گرریتد

تعیین رابطه بین عدالت سازمانی با بهزیستی در کار پرستاران

حمیدرضا طاهری قره قاچ و همکار

ندال

توزیعی رر هر رو نوع بیمارساا های رولاتی و

] [ DOI: 10.22062/6.1.1

خصوصی و رر ث از ثمارین اهمی

(جدول .)2

برختوررار بتور

جدول  :2میانگین امتیاز عدالت سازمانی و ابعاد آن در پرستاران مورد بررسی
مؤلفههای عدالت سازمانی

دولتی

8/91

2/91

ضعیف

خصوصی

8/97

2/91

ضعیف

کل

8/90

2/92

ضعیف

دولتی

8/29

2/68

متوسط

خصوصی

8/21

2/78

متوسط

کل

8/29

2/60

متوسط

دولتی

8/26

2/18

متوسط

خصوصی

8/17

2/71

متوسط

کل

8/22

2/11

متوسط

دولتی

8/10

2/66

متوسط

خصوصی

8/11

2/60

متوسط

کل

8/11

2/60

متوسط

عدالت توزیعی

عدالت رویهای

عدالت مراودهای

نمره کل عدالت سازمانی

ماغیر بهزی ای رر ثار و مؤلفههای آ از نظر پرساارا
بیمارساا های رولای و خصوصی رر وضعی

قرار راش

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 21:24 +0330 on Sunday March 7th 2021

نوع بیمارستان

انحراف معیار

میانگین

وضعیت

(جدول .)3

خوبی

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

نوع بیمارستان

انحراف معیار

میانگین

وضعیت

دولتی

8/11

128/11

خوب

خصوصی

8/97

16/26

خوب

کل

8/21

181/22

خوب

دولتی

1/87

11/16

خوب

خصوصی

8/11

112/10

خوب

کل

8/77

128/98

خوب

دولتی

8/76

181/20

خوب

خصوصی

8/27

121/11

خوب

کل

8/01

117/81

خوب

دولتی

8/11

11

خوب

خصوصی

8/11

111/71

خوب

کل

8/91

111/11

خوب

عاطفه مثبت

عاطفه منفی

تحقق

نمره کل بهزیستی در کار
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تعیین رابطه بین عدالت سازمانی با بهزیستی در کار پرستاران

ناایج رر جدول  4نشا رار ثه بین ندال

حمیدرضا طاهری قره قاچ و همکار

مراورهای و

ثتتار گرری تده بتتور .ب تین نتتدال

ستتازمانی رر ث ت و

رابحته

رابحه معنیرار و م ب

مشاهده گررید بتدینمعنتی ثته

بور بدینمعنی ثته افتزایش رر

با افزایش نمره ندال

سازمانی ،بهبور رر بهزی تای رر

معنیراری مشاهده شد ( )P=1/124ثته جهت
بین این رو ماغیر م ب
نمره ندال

مراورهای منجر به بهبتور رر بهزی تای رر

ثار پرساارا ریده شد (.)P=1/116

بیمارستان دولتی
ضریب همبستگی اسپیرمن

بهزیستی در کار
مؤلفههای عدالت سازمانی

P-value

عدالت توزیعی

8/111

8/161

عدالت رویهای

8/866

8/111

عدالت مراودهای

8/119

8/821

عدالت سازمانی

8/229

8/886

بیمارستان خصوصی
ضریب همبستگی اسپیرمن

بهزیستی در کار
مؤلفههای عدالت سازمانی
عدالت توزیعی

8/211

8/860

عدالت رویهای

- 8/821

8/161

عدالت مراودهای

8/181

8/910

عدالت سازمانی

8/111

8/121

ناایج رر جدول  5نشا رار بین مؤلفه ناطفه م بت
ندال

سازمانی رر بیمارساا های رولای رابحه م ب

معنیرار وجور راش

بتا
و

افتتزایش نمتتره بهزی تتای رر ثتتار ،بهبتتور رر نتتدال

( )P=1/111بتدینمعنتی ثته بتا
ستازمانی نیتز

ستازمانی رر پرستاارا بیمارستاا هتای

بهبور پیدا میثنتد .همچنتین بتین بهزی تای رر ثتار و

6

معنیرار مشاهده شتد ( )P=1/116بتدینمعنتی ثته بتا
سازمانی رد رار .همچنین بین مؤلفههتای بهزی تای رر

افزایش رر نمره ناطفته م بت  ،نتدال
ندال

P-value

سازمانی رر بیمارساا های رولای رابحه م ب

ثار با نتدال

خصوصی همب اگی معنیرار مشاهده نشد.

و
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جدول  :4تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و مؤلفههای آن با بهزیستی در کار در پرستاران بیمارستانها

] [ DOI: 10.22062/6.1.1

بهزی ای رر ثار رر بیمارساا هتای رولاتی همب تاگی

بهزی ای رر ثار رر پرستاارا بیمارستاا هتای رولاتی

تعیین رابطه بین عدالت سازمانی با بهزیستی در کار پرستاران

حمیدرضا طاهری قره قاچ و همکار

جدول  :5تعیین رابطه بین بهزیستی در کار و مؤلفههای آن با عدالت سازمانی در پرستاران بیمارستانها
عدالت سازمانی

ضریب همبستگی اسپیرمن

] [ DOI: 10.22062/6.1.1

بیمارستان دولتی
P-value

مؤلفههای بهزیستی در کار
عاطفه مثبت

- 8/117

8/881

عاطفه منفی

8/271

8/101

تحقق

8/129

8/192

بهزیستی در کار

8/229

8/886

بیمارستان خصوصی
مؤلفههای بهزیستی در کار
عاطفه مثبت

8/221

8/862

عاطفه منفی

8/169

8/172

تحقق

8/896

8/760

بهزیستی در کار

8/111

8/121

بحث و نتیجهگیری

ثارثنا یک بیمارساا آموزشی مناخب رانشگاه نلتوم

ناایج محالعه حاضر نشتا رار ثته میتانگین ثت نمتره

پزشکی تبریز انجام رارند .ناایج پژوهش آنا نشا رار

تتوزیعی،

ستتازمانی ثتت  2/85و

ندال

سازمانی برابر با  2/66و ابعار ندال

ثتته میتتانگین نمتتره نتتدال

رویهای و مراورهای رر پرساارا بیمارساا های رولاتی

مؤلفتتههتتای آ شتتام نتتدال

به ترتیب برابر بتا  2/61 ،2/31و  2/91و میتانگین ثت

مراورهای به ترتیب برابر با  2/41 ،2/94و  3/11بور ثه

تتتوزیعی ،رویتتهای و

این نمره رر پرساارا بیمارساا های خصوصی برابر با

از نظر وضعی

 2/65و رر ابعتار آ بتته ترتیتب برابتتر بتتا ،2/34 ،2/65

یافاههای پژوهش خ روزاره و همکارا نشا رار ثته

 2/11و  2/19بور ثه از نظر ندال

سازمانی رر ستح

ندال

میانگین نمره ندال

رر سح ماوستط بورنتد (.)23
سازمانی ث و سه بعتد آ شتام

ماوسط ارزیابی شدند .با توجه به ناایج فوق ،وضتعی

ندال

بیمارساا های رولای و خصوصی شهر گنبدثاووس از

 16/11 ،9/11 ،49/15و  23/32بتتتور ثتتته همگتتتی رر

نظر ندال
ندال

سازمانی رر ستح ماوستط بتور .رر ثت ،

مراورهای با میانگین امایاز  2/84رارای باالترین

امایاز و پز از آ نتدال
امایاز و بعد از ندال

وضعی

توزیعی ،رویهای و مراورهای به ترتیب برابر بتا
ماوسط قرار راشاند ( .)6رحمانیا و همکارا

رر محالعه خور با ننوا بررسی رابحه ندال

ستازمانی

رویتهای بتا میتانگین 2/65

و پاسخگویی رر بیمارساا های رانشگاه نلوم پزشتکی

توزیعی با ثمارین میانگین امایاز

ستازمانی رر بتین

قرار راش .

ثارثنا رر حد ماوسط میباشد .میانگین نمره نتدال

جنای و همکارا محالعتهای تحت
رابحه بین ارراک از ندال

فصلنامه-ژپوهشاهی سالمت محور

تهرا نشا رارند ثه میتزا نتدال

ننتوا بررستی

ستتازمانی ثتت و ابعتتار ستتهگانه تتتوزیعی ،رویتتهای و

ستازمانی و خوربتاوری رر

مراورهای به ترتیب برابتر بتا  19/33 ،11/88 ،62/16و
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عدالت سازمانی

ضریب همبستگی اسپیرمن

P-value

تعیین رابطه بین عدالت سازمانی با بهزیستی در کار پرستاران

حمیدرضا طاهری قره قاچ و همکار

ستازمانی ماوستط رر

بهزی تتای رر

با محالعته حاضتر بتور .نتدال

ب یاری از بیمارساا های ثشور میتواند ناشی از نتدم

 114/25و  98بتور ثته از نظتر وضتعی
سح خو ،ارزیابی شدند.

نیازهای ثارثنا  ،اولوی

ستازمانی

بیمارساا های خصوصی شهر گنبدثاووس بته ترتیتب

به ننوا یک انگیتزن مهتم شتغلی و تل تی منصتفانه

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

نبور پرراخ های سازما به ثارثنا (مانند ح توق و

نظر بهزی ای رر ستح ختو ،قترار راشتاند .رر ثت ،

مزایا ،پاران و ارت اء) باشد.

ناطفه منفی با میتانگین امایتاز  121/31رارای بتاالترین

قرار ندار نتدال

 Kaneshiroرر تح ی تی بتته ایتن نایجتته رستید ثتته

امایاز و پز از آ ماغیتر تح تق بتا میتانگین 111/18

ستتازمانی رر بتتین  12نفتتر از

بتا ثماترین میتانگین

می تانگین نمتتره نتتدال

ثارثنا یتک ستازما رولاتی  3/28بتور ثته نشتا از
وضعی

سازمانی راش  .همچنین ننوا

خو ،ندال

میثند ثه رر بتین ابعتار نتدال
ندال

امایاز و بعد از آ ناطفته م بت
امایاز قرار راش .

مهدیزاره فیتروزی و همکتارا تح ی تی بتا ننتوا

ستازمانی بته ترتیتب

مراورهای ،رویهای و توزیعی بیشارین میتانگین

ارتبا هون هیجتانی بتا بهزی تای رر ثتار پرستاارا
شاال رر بختشهتای مراقبت

ویتژه بیمارستاا هتای

را به خور اخاصای رارند ثه از ناایج پژوهش حاضتر

واب اه به رانشگاه نلتوم پزشتکی بابت انجتام رارنتد.

باالتر بور ( Nadiri .)24و  Tanovaرر محالعتهای بته

میانگین نمره بهزی ای رر ثار رر بین پرستاارا 84/91

سازمانی رر بتین

بور 58/2 .ررصد پرساارا  ،سح بهزی تای رر ثتار را

 218نفر از ثارثنا و مدیرا رولای رر ثشتور قبترس

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

ستازمانی بته ترتیتب

ب تیار ختتو ،ارزی تابی ثررنتتد .می تانگین نمتتره ابعتتار

رویهای ،توزیعی و مراورهای بیشارین میتانگین

بهزی ای رر ثار شام ناطفته م بت  ،ناطفته منفتی و

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

تح ق به ترتیب برابتر بتا  33/22 ،24/16و  26/63بتور

میانگین سته بعتد رر حاضتر بتور .مغتایرت محالعتات

ثه بیشارین میتانگین مربتو بته بعتد ناطفته منفتی و

به رلیت تفتاوت

بتور .رر ثت ،

این نایجه رسیدند ثه میانگین ندال
 3/68بور و رر بین ابعار نتدال
ندال

خارجی با محالعه حاضر ممکن اس
اساسی رر نحوه ایجار رضتای

و برقتراری نتدال

و

اح اس تعلق رر ثارثنا به سازما و رفاتار برابتر بتا
همه افرار رر هتر پ ت
احارام و ارزن قا
تأمین مالی و پرراخ

و متوقعی ثته باشتند و قابت

شد به آنا میباشد ثه مهمتر از
رسامزر میباشد.

ثمارین مربتو بته بعتد ناطفته م بت
وضعی

بهزی ای رر ثار پرساارا رر سح ماوسط به

باال قرار راشاند ( )19ثه بتا محالعته حاضتر همختوانی
رارر .رر محالعه جعفری با ننتوا بررستی رابحته بتین
سوار سنم

و سنم

نمومی بتا بهزی تای رر ثتار

ثارثنا ساار رانشگاه نلتوم پزشتکی اصتفها  ،ناتایج

ناایج محالعه حاضر رر خصوی بهزی تای رر ثتار و

نشا رار ثه میانگین نمتره بهزی تای رر ثتار و ابعتار

ابعار آ شام ناطفه م ب  ،ناطفته منفتی و تح تق رر

ناطفه م ب  ،ناطفه منفی و تح ق به ترتیتب برابتر بتا

بیمارساا های رولای شهر گنبتدثاووس نشتا رار ثته

 28/55 ،24/34 ،19/55و  26/66میباشد ثته حتاثی از

1
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ررک صتتحی متتدیری

بیمارستتاا از خواستتاههتتا و

همچنتتین نمتترات بهزی تتای رر ثتتار و ابعتتار آ رر

] [ DOI: 10.22062/6.1.1

 31/81بور ( .)14ناایج ثلیه محالعات فوقالذثر هم و

میانگین نمترات بته ترتیتب برابتر بتا ،98/46 ،121/19

تعیین رابطه بین عدالت سازمانی با بهزیستی در کار پرستاران

حمیدرضا طاهری قره قاچ و همکار

سح ماوسط بهزی ای رر ثار رارر ثه ن ب

به محالعه

اح اس بهزی ای زیتار و ث تانی ثته رارای ستنم

ثمارین میتانگین نمتره را

بور ناایج ماغیر بهزی تای رر ثتار رر محالعته حاضتر

ث ب ثررند .همچنین بهزی ای رر ثار اث ر واحدهای

میتوا به طراحی و اجترای برنامتههتای آموزشتی رر

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

بعتدهتتای هیجتتانی ،روا شتناخای و اجامتتانی جهت

راش  28/6 .ررصد از ثارثنا رارای بهزی ای رر ثتار

توانمندستتازی پرستتاارا رر طتتول ستتال اشتتاره ثتترر.

رر سح ب یار خو ،و تنها  1ررصد رارای بهزی تای

همچنین گتررن شتغلی پرستاارا از رالیت افتزایش

رر ثار رر سح ضعیف بورند ( .)26رر محالعه ستبزی

بهزی ای رر ثار رر پرساارا بور.

میانگین نمره و ناطفه م ب

و همکارا با ننوا اح اس بهزی تای رر رانشتجویا

ناایج پژوهش حاضر رر زمینه ارتبتا بتین نتدال

پرسااری و مامایی رانشگاه نلوم پزشکی گل اا  ،نمره

سازمانی با بهزی ای رر ثار پرستاارا بیمارستاا هتای

اح تاس بهزی تای  216/115بتور و رر ستح ختو،

رولای و خصوصی شهر گنبدثاووس نشا رار ثه بتین

ارزیابی شد ( )21ثه با محالعه حاضتر همختوانی رارر.

میانگین نمتره نتدال

ستازمانی بتا بهزی تای رر ثتار

رر محالعه ت ربی و همکارا با ننوا ستح بهزی تای

پرساارا بیمارساا های رولای شهر گنبدثاووس رابحه

رر رانشجویا رانشکده پرسااری و مامایی شهر ثاشا ،

(.)P=1/116

آماری معنتیرار و م باتی وجتور راشت

نمره سح بهزی تای  51/14بتور و رر ستح ماوستط

همچنین بین میانگین نمره ندال

ارزیابی شد ( )28ثه پایینتر از میانگین نمره رر محالعه

رر ثتتار پرستتاارا بیمارستتاا هتتای خصوصتتی شتتهر

حاضر بور .ناتایج محالعته  Demoو  Paschoalنشتا

گنبدثاووس رابحه آماری معنیراری مشاهده نشد.

رار ثه بهزی ای رر ثار به وجور هیجانتات و خل یتات

 Kaabomeirو  Naamiمحالعهای با ننوا اثر ندال

مب

و رضای

مؤلفه ناطفه م ب

سازمانی با بهزی ای

فرر رر ثار مرتبط بتوره و رارای سته

سازمانی ارراک شده بر وفاراری ستازمانی و بهزی تای

«وجور هیجانات و خل یتات م بت

رر ثتتتار بتتتا میتتتانجیگتتتری ستتتایش اجامتتتانی و

رر ثار» ،ناطفه منفی «وجور هیجانات و خل یات منفی

تعدی ثنندگی ثناترل شتغلی رر پرستاارا بیمارستاا

رر ثار» و تح تق «ارراک فترر از توستعه مهتارتهتا و

گل اا اهواز انجام رارند .یافاههای پژوهش آنا نشا

پاان ی ثاری و تح ق اهتداف زنتدگیان» متیباشتد

رار ثتته نتتدال

( .)11ناایج محالعه  Van Yperenنشا رار ثته افترار

سازمانی و بهزی تای شتغلی بتا میتانجیگتری ستایش

رارای ناطفه م ب  ،افراری با جه گیری برو گرایانته

اجامانی اثر الیرم ا یم رارر و ثنارل شتغلی توان ت

و خواها لذت ،پاران ،شارمانی و با انتر ی رر شتغ
ه اند و از رضای

ستتازمانی ارراک شتتده بتتر وفتتاراری

رابحتته ب تین نتتدال

ستتازمانی ارراک شتتده و ستتایش

و بهزی ای شغلی باالیی برخوررار

اجامانی را تعتدی ثنتد ( .)31النمپتور و پورشتافعی

ه تتتاند ( .)29همچنتتتین محالعتتته  Kalokerinosو

ستتازمانی رر

همکارا نیز بیانگر این مهم اس
سنم

ثه افراری ثه رارای

روا شناخای ه اند ،رارای ناطفه م ب

فصلنامه-ژپوهشاهی سالمت محور
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باال و

پژوهش تی تحتت
رضای

ننتتوا ن تتش نتتدال

شغلی با توجته بته میتانجیگتری فرستورگی

شغلی پرساارا انجام رارند .ناایج آنتا نشتا رار ثته
1

] [ DOI: 10.22062/6.1.1

مؤلفههای بهزی ای رر ثار ،بعد ناطفه منفتی بیشتارین

اح اس بهزی ای رر ثار رارند ( .)31از رالیت ختو،
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حاضر از سح پتایینتتری برختوررار بورنتد .رر بتین

روا شناخای نباشند ،رارای ناطفه منفی پتایین و نتدم

تعیین رابطه بین عدالت سازمانی با بهزیستی در کار پرستاران

حمیدرضا طاهری قره قاچ و همکار

پرساارا به ترتیب بتا میتانگین  2/14 ،2/34و  2/13رر

و منفتی بتتر

فرسورگی شغلی ،ندال

ستازمانی و رضتای

سحود پایینتر از ماوسط قرار راشاند .ندال
سبب بهبور رضای

سازمانی

سنم ) انجام رارند .یافاههای پژوهش نشا رارند ثه

شتغلی و نیتز ثتاهش فرستورگی

فیزیکی متداوم ،ختوا ،ثتافی،

شتتغلی رر پرستتاارا متتیشتتور و بهبتتور نتتدال

رر

سازما های ررمانی ،میتوا سبب ثتاهش فرستورگی
شغلی و افزایش ثارایی رر پرساارا شد (.)2

ارتبا اجامتانی بتا روستاا نزریتک و تتنن بترای
اهتداف بتا ارزن ارتبتا رارر بنتابراین ناطفته م بت
ممکن اس

رر طول فعالیت

فیزیکتی متنظم ،راشتان

ننوا ارتبتا

الگوی خوا ،مناسب ،راشان روابط روساانه و راشتان

سازمانی و نملکرر شغلی ثارثنا رر مح

اهداف با ارزن افزایش یابد و همه ایتنهتا منجتر بته

ثار انجام رارند .ناایج نشا رار ثه میا نملکرر شغلی
با ندال

ناطفه م ب

با فعالی

ستازمانی و هتر سته بعتد آ یعنتی نتدال

توزیعی ،ندال

رویهای و ندال

تعاملی ارتبا آماری

معنیرار وجور رارر و این ابعار بر روی نملکرر شغلی

اح اس بهزی ای رر مح ثار میشتور .ناطفته منفتی
با ررو گرایی ،ارتبا اجامانی پایین ،اسارس فتراوا ،
تأخیر انداخان ثارها و ح اسی

زیار ن ب

به وقتایع

منفتتتی ارتبتتتا رارر .افتتتراری ثتتته رارای ستتتنم

ثارثنتتا تأثیرگتتذار بتتوره و نملکتترر شتتغلی آنتتا را

روا شناخای ه اند ،رارای ناطفه م ب

باال و اح اس

افتتزایش متتیرهتتد .همچنتتین ناتتایج نشتتا رار ثتته

بهزی ای زیار و ث انی ثه رارای سنم

روا شناخای

تتوزیعی بتر روی نملکترر شتغلی

نباشتتند ،رارای ناطفتته منف تی پتتایین و نتتدم اح تتاس

تأثیرگذاری ندال

سازمانی بیشار

بهزی ای رر ثار رارند ( .)31محالعه حاضر با محالعتات

( .)32ناتایج محالعته  Elovainioو همکتارا بتا

فتتوق همختتوانی رارر .از رالیت تشتتابه بتتور محالعتته

سازمانی و بیاطمینانی بر

میتوا به طراحی و اجترای برنامتههتای آموزشتی رر

ثارثنا رر م ای ه با ریگر ابعار ندال
اس

ننوا تأثیرات ترثیبی ندال
سنم

ثارثنا رر فننند نشا رار ثه پز از تعتدی

سن و رفاارهای ستنمای ،نتدال
پایین با بیماری طوالنی و الیب

تعتاملی و رویتهای
مرتبط ه اند (.)33

رر زمینته بهزی تتای رر ثتتار ،مهتتدیزاره فیتتروزی و
همکارا

محالعهای با ننوا ارتبا هون هیجتانی بتا

ابعتتتار روا شتتتناخای ،اجامتتتانی و شتتتغلی جهتتت
توانمندسازی پرساارا رر طول سال ران

 .همچنتین

گتتررن شتتغلی پرستتاارا  ،از رالیتت ریگتتر افتتزایش
بهزی ای رر ثار رر محالعه حاضر بور.
از محدوری های پژوهش حاضر این بتور ثته ایتن

بهزی ای رر ثار پرساارا شاال رر بخشهای مراقب

محالعه رر جمعی

ویژه بیمارساا های واب اه به رانشتگاه نلتوم پزشتکی

رولای و خصوصی شهر گنبتدثاووس استاا گل تاا

باب انجام رارند .یافاههای پژوهش آنا نشتا رار ثته

انجام شد بنابراین تعمتیم ناتایج آ بته جمعیت هتای

 58/2ررصد پرستاارا از ستح ماوستط بهزی تای رر

مشابه باید با احایا صورت گیترر .همچنتین رر ایتن

ثار برخوررار بورند .بتین میتانگین هتون هیجتانی و

نوع پژوهشها ثه پرسشنامهها بته شتیوه خوراظهتاری

سح بهزی ای رر ثار رر پرساارا بخشهای مراقبت

تکمی میشوند ماغیرهایی نظیتر ویژگتیهتای فترری

ویژه ارتبا آمتاری معنتیراری وجتور نداشت
18

(.)19

ثوچکی از پرساارا بیمارساا های

مشارث ثنندگا  ،رقت  ،صتداق  ،شترایط روحتی و

فصلنامه -ژپوهشاهی سالمت محور

–سال ششم /شماره /1بهار 1911

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 21:24 +0330 on Sunday March 7th 2021

 Khanو همکارا رر پژوهشی تح
بین ندال

بهزی تای رر ثتتار (تتأثیر نواطتتف م بت

] [ DOI: 10.22062/6.1.1

شتغلی

 Kalokerinosو همکارا محالعهای با ننوا ارزیتابی
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حمیدرضا طاهری قره قاچ و همکار

بیمارساا های رولای و خصوصی شتهر گنبتدثاووس

روانتی نمونتههای پتتژوهش رر زمتتا پاستتخگویی بتته

ختدمات

ثته متیتوانتد بتر نایجته

رر م حع ثارشناسی ارشد رر رشاه متدیری

است

 رانشتگاه آزار،  رانشتکده متدیری،بهداشای و ررمانی

سؤاالت حا ز اهمیت

.پژوهش تأثیرگذار باشد

 بتا1391-1398  رر ستال،اسنمی واحد تهرا جنتو
 اجترا،رانشگاه آزار اسنمی واحد تهرا جنو

پیشنهادها

حمای

گرریتد و بته موجتب نامته تأییدیته ثمیاته اختتنق رر

 پرراخت هتای ماهانته،ستازمانی

پزشتکی رانشتگاه آزار استنمی

بهار شد بهزی تای رر

پژوهشهتای زی ت

برای بهبتور نتدال

یک ا گررر و از طرفی جه

 متورد8/29/5134 واحد نلوم و تح ی ات بته شتماره

 رورههای آموزشی مناسب رر محیطهای، ثار پرساارا

. تهیه و تدوین گررید99/3/1

.بالینی برگزار گررر

تضاد منافع

سپاسگزاری

هیچگونته تعتار

این م اله حاص پایا نامه با ننتوا تعیتین رابحته بتین

منتافعی بتین نوی تندگا گتزارن

. وجور نداش

ستتازمانی بتتا بهزی تتای رر ثتتار پرستتاارا

نتتدال
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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.
Keywords: Organizational justice, Well-being at work, Nurse, Public hospital, Private
hospital
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