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چکیذه
همسهِ :ػسالت ؾاظهاًی ،تِ زلیل تأثیطات هْن تط ًگطـ ٍ ضفتاضّای واضوٌاى زاضای
اّویت ٍیػُای اؾت .اظ عطفی ،حوایت اختواػی تِ ػٌَاى ػاهل هْوی زض هحیظّای
واضی قٌاذتِ قسُ اؾت وِ تط تْطٍُضی هٌاتغ اًؿاًی اثط هیگصاضزّ .سف ایي هغالؼِ
تؼییي اضتثاط ػسالت ؾاظهاًی تا حوایت اختواػی زض واضوٌاى تیواضؾتاى تَز.
ضٍـ :زض ایي هغالؼِ تَنیفی ٍ ّوثؿتگیً ،وًَِّا قاهل ً 264فط اظ واضوٌاى
یه تیواضؾتاى زٍلتی زض قْط اَّاظ تَزًس وِ تِ ضٍـ ؾطقواضی اًتراب قسًس .زازُّا
تا اؾتفازُ اظ پطؾكٌاهِّای هكرهات خوؼیت قٌاذتی ،ػسالت ؾاظهاًی ًیَْف ٍ
هَضهي ٍ حوایت اختواػی (ؾاذتِ قسُ تَؾظ پػٍّكگطاى ایطاًی) گطزآٍضی قسًس.
ؾپؽ تا تْطُگیطی اظ آهاض تَنیفی ٍ اؾتٌثاعی تحلیل گطزیسًس.
یافتِّا :هیعاى حوایت اختواػی واضوٌاى تِ تطتیة زض ً174( %65/9فط) زض ؾغح
هتَؾظً51(%19/4 ،فط) زض ؾغح پاییي ٍ ً 39(%14/7فط) زض ؾغح تاال لطاض زاقت.
زیگط یافتِّا ًكاى زاز تیي ػسالت ؾاظهاًی زض حیغِّای تَظیؼی(0/075 ٍ P= 0/001
= ٍ )Rتؼاهلی( ) R=0/082 ٍ P= 0/003تا حوایت اختواػی اضتثاط هثثت ٍ هؼٌازاض
ٍخَز زاقت.
ًتیدِگیطی :اظ آىخا وِ تیي ػسالت ؾاظهاًی تا حوایت اختواػی زض واضوٌاى
اضتثاط هؼٌازاض ٍخَز زاقتِ اؾت ،هسیطاى تیواضؾتاىّا تایس تِ هفَْم ػسالت ؾاظهاًی وِ
حوایت اختواػی اظ واضوٌاى ضا افعایف هیزّس ،تَخِ ًوایٌس.
 -1زوتطای ترههی هسیطیت تاظضگاًی ،زاًكیاض زاًكىسُ هسیطیت ٍ التهاز ،زاًكگاُ ؾوٌاى
 -2زاًكدَی زوتطای هسیطیت آهَظقی ،زاًكىسُ هسیطیت ٍ التهاز ،زاًكگاُ ؾوٌاى
Email:mardani552@yahoo.com،
تاضید پصیطـ همالِ93/6/28 :
ًَع همالِ :پػٍّكی تاضید زضیافت همالِ93/2/19 :
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واشگان کلیذی
ػسالت ؾاظهاًی ،حوایت اختواػی ،واضوٌاى ،تیواضؾتاى
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مقذمه
اهطٍظُ اغلة واضوٌاى ،ترف ػوسُای اظ ظًسگی ذَز ضا زض ؾاظهاىّا
هیگصضاًٌس ،تِ ایي تطتیة تلمی آًاى اظ ایي ؾاظهاىّا هیتَاًس هثثت یا هٌفی تاقس
ٍ عطظ تلمیّای تِ ػول آهسُ؛ ازضان واضوٌاى ضا ًؿثت تِ ؾاظهاىّا تِ ٍخَز
هیآٍضز (حؿٌی ٍ وطیوی1392 ،ـ .).اظ ؾَی زیگط ،زؾتیاتی تِ اّساف ؾاظهاىّا تا
ًحَُ ػولىطز نحیحِ ًیطٍی اًؿاًی قاغل زض آىّا هطتثظ اؾت ،ایي اهط زض
ؾاظهاىّای ذسهاتی هاًٌس تیواضؾتاىّا اظ اّویت تیكتطی تطذَضزاض هیتاقس
ارتباط عدالت سازماني با حمايت اجتماعي در کارکنان بیمارستان

(ّسایتی ٍ ّوىاضاى1390 ،ـ .).تط ایي اؾاؼ تَخِ تِ هفَْهی هاًٌس ػسالت زض
ذهَل واضوٌاى تیواضؾتاىّا ،هیتَاًس یىی اظ هْاضتّای هْن هسیطیتی تِ قواض
آیس .ػسالت ٍ اؾتمطاض آى تِ ػٌَاى یه ًیاظ اؾاؾی تطای گطٍُّای اًؿاًیّ ،وَاضُ
زض عَل تاضید ٍ زض ازیاى هرتلف هغطح تَزُ اؾت (هطزاًی ٍ حیسضی1388 ،ـ.).

ػسالت زض زیي اؾالم ًیع هفَْهی گؿتطزُ زاضز .اظ زیسگاُ اؾالم تِ ٍیػُ اظ هٌظط
ًْحالثالغِ ،انَل ٍ هثاًی ػسالت ضا تایس زض تكطیغ ػازالًِ ،تٌظین ٍ هسیطیت
ػازالًِ ،لضاٍت ٍ زازضؾی ػازالًِ ،پازاـ ٍ ویفط ػازالًِ ٍ زض ًْایت ظًسگی
هتؼازل زض اتؼاز فطزی ٍ اختواػی خؿتدَ ًوَز (خوكیسی ٍ ّوىاضاى1392 ،ـ .).اها
تطای تَنیف ًمف ػسالت زض ضاتغِ تا هَلؼیتّای قغلی ،اظ انغالح ػسالت
ؾاظهاًی اؾتفازُ هیگطزز (ػثاؾی ٍ ذسایاضی1390،ـ .).ضػایت ػسالت زض ؾاظهاىّا
یىی اظ هْنتطیي ػَاهل هؤثط زض پایساضی ؾاظهاى ٍ واضوٌاى آى اؾت ،تِ عَضی وِ
هسیطاى تا تىیِ تط ػسالت ٍ ضػایت آى هیتَاًٌس هَخثات هاًسگاضی واضوٌاى زض
ؾاظهاى ٍ زض ًْایت هَفمیت آًاى ضا فطاّن وٌٌس (ّسایتی ٍ ّوىاضاى 1390 ،ـ .).زض
اذالق پعقىی ًیع العاهات ًاقی اظ ػسالت ضا تِ ؾِ حیغِ ضٍیِای ،تَظیؼی ٍ
تؼاهلی تمؿین هیًوایٌس (هطزاًی ٍ حیسضی1388 ،ـ .).ػسالت ضٍیِای تِ هؼٌای
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ػازالًِ تَزى ضٍیِّای ترهیم پازاـ ،تٌثیِ ،حمَق ٍ هعایا هیتاقس ٍ تیكتط تا
ًتایح ٍ پیاهسّای ؾاظهاًی هطتثظ اؾت؛ ّوچٌیي زاضای خْت گیطی هثتٌی تط
احتطام ٍ اضظـ گطٍّی اؾت .ػسالت تَظیؼی تِ هٌعلِ ازضان واضوٌاى اظ هٌهفاًِ
تَزى ًتایح واضی زض ؾاظهاى اؾت ٍ تیكتط تا ًتایح فطزی واض هاًٌس ضضایت اظ آى
اضتثاط زاضز .ایي گًَِ اظ ػسالت ،هثتٌی تط ًفغ قرهی اؾت (ٍیلیاهؿَى ٍ ٍیلیاهع،

 2011م .).زض ػسالت تؼاهلی ،واضوٌاى ػسالت ضا اظ تطذَضزی وِ زض ضٍاتظ هتماتل
فؼالیتّای ؾاظهاًی تِ ٍیػُ ضفتاضّا ٍ اضتثاعات هسیطیت تا واضوٌاى هتوطوع اؾت
ٍ گَیای ضفتاض تَأم تا نسالت ٍ احتطام زض اضتثاعات هیتاقس .اظ ایي ضٍیٌّ ،گاهی
وِ واضوٌاى ازضان هٌاؾثی اظ ػسالت تؼاهلی زاقتِ تاقٌس تا ّوىاضاى ذَز اضتثاط
نحیحی تطلطاض هیوٌٌس .زض چٌیي قطایغی تا تدطتِ ًوَزى ػسالت ،ؾغح اضظـ ٍ
احتطام قرهی واضوٌاى زض ؾاظهاى افعایف هییاتس ظیطا اخطای ػسالت ٍ ًوَزّای
آى زض ؾاظهاى تِ ایي هؼٌی اؾت وِ آًاى آى لسض هَضز تَخِ ٍ احتطام تَزُاًس وِ
ػسالت تطای آًاى ضػایت قسُ اؾت .ضوي آى وِ ضفتاض ػازالًِ تا واضوٌاى هَخة
اًؿدام ؾاظهاى هیگطزز (ػثاؾی ٍ ذسایاضی1390،ـ .).تط ّویي اؾاؼ ،تِ هٌظَض
تطلطاضی ػسالت تؼاهلی زض تیواضؾتاىّا؛ هسیطاى تایس ؾؼی وٌٌس وِ تهویوات
اتراش قسُ ضا تا تطذَضز ذَب ٍ تؼاهالت هٌاؾة تِ واضوٌاى اعالع ضؾاًی ًوایٌس
(ًسیطی ٍ تاًَا2010،م .).زض ٍالغٌّ ،گاهی ػسالت زض ؾاظهاى تحمك هییاتس وِ
پازاـّا ،تٌثیْات ٍ هٌاتغ اذتهال یافتِ تطای واضوٌاى تِ ًؿثت ؾْن ّط یه اظ
آًاى زض ًظط گطفتِ قَز .زض ایي ضاتغِّ ،طگاُ واضوٌاى اضظـ ًؿثی زضًٍسازّا ٍ
پیاهسّای ذَز ضا تا اضظـ ًؿثی هتؼلك تِ زضًٍسازّا ٍ پیاهسّای ؾایط واضوٌاى
همایؿِ ًوایٌس؛ اگط ًؿثتِ پیاهس تِ زضًٍساز آًاى تا ّویي ًؿثت زض ؾایط واضوٌاى
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تطاتط تاقس ،ازضان ایي واضوٌاى زض ذهَل ػسالت ؾاظهاًی هثثت ذَاّس تَز .زض
هماتلّ ،طگاُ واضوٌاى زض اًدام هحاؾثِ شوط قسُ تا ًاتطاتطی هَاخِ قًَس؛ اظ
زیسگاُ ایكاى تی ػسالتی زض ؾاظهاى حىوفطها هیتاقس (هْطام ٍ زقتی 1388 ،ـٍ ).
چٌیي زیسگاّی ؾثة هیقَز تا واضوٌاًی وِ احؿاؼ تیػسالتی هیوٌٌس،
ؾاظهاى ضا زض زؾتیاتی تِ اّساف ذَز زچاض هكىل ًوایٌس (هطزاًی ٍ حیسضی،

1388ـ .).تِ گًَِای وِ ایي واضوٌاى تطاًگیرتِ هیقًَس تا ػسالتِ اظ زؾت ضفتِ
ضا زض هیاى ذَز تطلطاض ًوایٌس .زض حمیمتٍ ،لتی واضوٌاى احؿاؼ ًوایٌس زض
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ؾاظهاًی هكغَل تِ واض ّؿتٌس وِ انَل ػسالت زضتاضُ آًاى ضػایت ًویقَز ،زض
تؿتطی اظ فكاضّای ازضاوی ٍ ػاعفی لطاض هیگیطًس ٍ ّویي تؿتط هؼیَب ظهیٌِ
ؾاظِ هماتلِ آًاى تا هسیطاى زض لالة پطذاقگطیّای والهی ٍ فیعیىی هیگطزز .زض
ًتیدِ ّطگاُ انَل ػسالت زض ؾاظهاى ًمض قًَس ،واضوٌاى زض زضاظهست تا
ًاضضایتی قغلی ،ػسم تؼْس تِ واض ٍ تیاًگیعُ قسى هَاخِ ذَاٌّس قس (ًلؿَى ٍ
تاضپی2010،م.).

زض ّویي ضاتغِ ،یىی زیگط اظ هفاّیوی وِ تایس هَضز تَخِ هسیطاى
تیواضؾتاىّا لطاض گیطز ،حوایت اختواػی اؾت .حوایت اختواػی ،ؾاظُای اظ
تثازالت اختواػی اؾت وِ تِ ػٌَاى اعالػات یه فطز زض ظهیٌِ ایي وِ هَضز
تَخِ زیگطاى ،هحتطم ٍ تا اضظـ تاقس ٍ ّوچٌیي تركی اظ یه قثىِ اضتثاعی
تاقس؛ هس ًظط لطاض هیگیطز .زض ایي ضاتغِ ،واضوٌاى حوایت اختواػی زضن قسُ ضا
تِ ػٌَاى ًَػی ضاّثطز تطای وٌاض آهسى تا هكىالت حطفِای ذَز هیپٌساضًس ٍ
تحت تأثیط ایي هفَْم ،زض هییاتٌس وِ ؾاظهاى اظ ًیاظّا ٍ اضظـّای آىّا حوایت
هیًوایس (چاى ٍ ٍیات 2007 ،م.).

 / 741فصلنامه اخالق زيستي

سال چهارم ،شماره سیزدهم ،پاییز 3131

تِ ػثاضت زیگط ،حوایت اختواػی تاػث هیقَز افطاز تاٍض وٌٌس وِ هَضز
احتطام ٍ اضظـ زیگطاى ّؿتٌس ٍ تِ قثىِای تا تؼْسات زٍؾَیِ تؼلك زاضًس .ایي
گًَِ اظ حوایت ،تحت تأثیط ػَاهل هتؼسز قرهی ٍ هحیغی لطاض هیگیطز (گاتلیة

ٍ تطگي2010،م .).زض ٍالغ ،یىی اظ ػَاهل انلی زض هَفمیت ؾاظهاىّا ضا هیتَاى زض
حوایتّای اختواػی تِ ػول آهسُ اظ واضوٌاى آىّا خؿتدَ ًوَز .تِ ّویي زلیل
تِ هٌظَض پیكطفت ؾاظهاى ،الظم اؾت وِ هسیطاى تَخِ تِ هفَْم حوایت
لطاض زٌّس ٍ ػَاهلی ضا وِ هیتَاًس تط ازضان حوایت اختواػی اظ ؾَی واضوٌاى
اثطگصاض تاقس ،قٌاؾایی ًوایٌس .حوایت اختواػی زاضای لسضت هْاضوٌٌسگی
اؾتطؼّای قغلی ًیع هیتاقس ٍ زض ؾاظگاضی تا ایي اؾتطؼّا ًمف تؿْیل
وٌٌسُ زاضز (لثازی ٍ ّوىاضاى 1387،ـ .).تِ ػالٍُ ،حوایت اختواػیِ هغلَب اظ
واضوٌاى زض هحیظ واض ،آًاى ضا ضاضیتط هیًوایس ٍ زض ًتیدِ تِ ؾاظهاى هتؼْستط ٍ
تاٍفاتط ذَاٌّس هاًس؛ تِ عَضی وِ حتی زض قطایظ ًاهغلَب ّن تا ؾاظهاى ّوىاضی
ذَاٌّس زاقت .زض هماتل ػسم تطذَضزاضی اظ حوایت اختواػی زض هحیظ واض
هَخة زٍضیگعیٌی واضوٌاى اظ یىسیگط ٍ گؿؿتي پیًَسّای اذاللی هیاى آًاى
هیگطزز (چاى ٍ ٍیات 2007 ،م .).اظ ًگاّی زیگطّ ،طگاُ واضوٌاى احؿاؼ وٌٌس وِ
زض ؾاظهاى هَضز حوایت لطاض ًویگیطًسًَ ،ػی ًااهٌیِ خثطی زض تاٍض آىّا ایداز
هیقَز وِ ایي خثط تاٍضی آًاى ضا اظ حطوت زض هؿیط انلی ؾاظهاى تاظ هیزاضز ٍ
زض خْت قىَفایی ؾاظهاى تالقی اظ ذَز ًكاى ًرَاٌّس زاز .تٌاتطایي الظم اؾت،
واضوٌاى حوایت قًَس ظیطا زض غیط ایي نَضت تِ زلیل واؾتیّای هَخَز ،اهىاى
تط ّن ذَضزى تؼازل ؾاظهاى تِ نَضت تالمَُ ٍخَز ذَاّس زاقت .زض هؼٌایی
غضفتط ،تؼثیط ایي ؾري آى اؾت وِ ؾاظهاى ّیچگاُ تِ ٍحستّ ،واٌّگی ٍ تَاظى
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اختواػی ضا تِ ػٌَاى یىی اظ اضواى اضظقوٌس زض قیَُّای هسیطیتی ذَز هسًظط
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ًوی ضؾس (گاتلیة ٍ تطگي2010،م .).تٌاتطایي الظم اؾت هؤلفِّای ػسالت ؾاظهاًی ٍ
حوایت اختواػی زض واضوٌاى تیواضؾتاىّا اضظیاتی قًَس تا تا تؼییي ػَاهل هطتثظ
تا آى ٍ تطًاهِضیعی زض خْت اضتمای آىّا ،تَاًوٌسیّای واضوٌاى زض اضائِ ذسهات
ؾالهت هحَض تِ افطاز خاهؼِ اظ ؾَی هسیطاى هَضز تمَیت لطاض گیطزّ .ن چٌیي
ػسم ٍخَز قَاّسی هثٌی تط تطضؾی اضتثاط هیاى ػسالت ؾاظهاًی تا حوایت
اختواػی زض واضوٌاى تیواضؾتاىّا ،لعٍم اًدام ایي تحمیك ضا هكرم ًوَز .تِ
ّویي هٌظَض ،هغالؼِ حاضط تا ّسف تؼییي اضتثاط تیي ػسالت ؾاظهاًی ٍ حوایت
ارتباط عدالت سازماني با حمايت اجتماعي در کارکنان بیمارستان

اختواػی زض واضوٌاى تیواضؾتاى اًدام قس.
روش
زض ایي هغالؼِ تَنیفی -تحلیلی ٍ ّوثؿتگی ،خاهؼِ پػٍّف قاهل ولیِ
واضوٌاى قاغل زض یه تیواضؾتاى هٌترة زٍلتی زض قْط اَّاظ تَزًس ٍ ًوًَِ
هٌغثك تط آى خاهؼِ تِ نَضت ؾطقواضی اًتراب قس .زض ایي هغالؼِ تِ تواهی
واضوٌاًی وِ زض تیواضؾتاى هصوَض قاغل تَزًس ،پطؾكٌاهِّای تحمیك زازُ قس
اها تِ زلیل آى وِ ً 15فط پطؾكٌاهِّا ضا تِ پػٍّكگط تحَیل ًسازًس ٍ ً 16فط ًیع
تِ نَضت هرسٍـ آىّا ضا ػَزت زازًس؛ ایي تؼساز اظ هغالؼِ حصف قسًس ٍ
تحلیل زازُّا تط ضٍی اعالػات اذص قسُ اظ ً 264فط اًدام قس .پطؾكٌاهِّای ایي
تحمیك قاهل پطؾكٌاهِّای هكرهات خوؼیت قٌاذتی ،ػسالت ؾاظهاًی ٍ
حوایت اختواػی تَزًس .پطؾكٌاهِ هكرهات خوؼیت قٌاذتی زضتطزاضًسُ
هتغیطّای خٌؽ ،ؾيٍ ،ضؼیت تأّل ،ؾاتمِ واض ،ؾغح تحهیالتٍ ،ضؼیت
التهازیٍ ،ضؼیت اؾترسام ٍ گطٍُ قغلی تَز .پطؾكٌاهِ ػسالت ؾاظهاًی تَؾظ
 1993( Moorman ٍ Niehoffم ).ؾاذتِ قسُ اؾت ٍ ازضان افطاز اظ ػسالت ضا زض
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حیغِّای تَظیؼی ،ضٍیِای ٍ تؼاهلی هَضز ؾٌدف لطاض هیزّس .ایي پطؾكٌاهِ
هكتول تط  24ؾؤال زض عیف لیىطت  5زضخِای اؾت وِ گعیٌِّای آى تِ نَضت
ذیلی ظیاز ،ظیاز ،هتَؾظ ،ون ٍ ذیلی ون تِ تطتیة زاضای ً 1 ٍ 2 ، 3 ،4 ،5وطُ
هیتاقٌس .پطؾكٌاهِ هصوَض زض پػٍّفّای زیگطی ًیع خْت ًوًَِ واضوٌاى
تیواضؾتاىّای وكَضهاى ضٍا ٍ پایا قسُ اؾت ( ّسایتی ٍ ّوىاضاى 1390،ـ.؛ هطزاًی ٍ

ّوىاضاى1392 ،ـ .).زض ایي تحمیك ًیع پػٍّكگط ضٍایی ایي پطؾكٌاهِ ضا تِ ضٍـ
هیعاى  0/92تِ زؾت آٍضز .پطؾكٌاهِ حوایت اختواػی تَؾظ هحمماى زاذل
وكَض خْت ؾٌدف هیعاى ایي هتغیط زض واضوٌاى تیواضؾتاى عطاحی قسُ اؾت
(هطزاًی ٍ ّوىاضاى1390،ـ .).ایي پطؾكٌاهِ قاهل  18ؾؤال زض همیاؼ لیىطت 5
زضخِای اؾت وِ زاهٌِ ًوطُ آى اظ  18-90هتغیط هیتاقسّ .ط ؾؤال زاضای 5
گعیٌِ زض عیف لیىطت اظ ذیلی ون تا ذیلی ظیاز اؾت وِ اظ  1تا ً 5وطُ ضا تِ
ذَز اذتهال هیزّس ،تِ ایي نَضت هیعاى حوایت اختواػی زض ؾغَح پاییي،
هتَؾظ ٍ تاال؛ تِ تطتیة زض هحسٍزُ ًوطات ووتط اظ  ٍ 48-77 ،47تیكتط اظ 78
هَضز اضظیاتی لطاض هیگیطز .الظم تِ شوط اؾت وِ پػٍّكگط خْت اؾتفازُ اظ ایي
پطؾكٌاهِ اظ عطاح آى وؿة اخاظُ ًوَز .ضٍایی ٍ پایایی پطؾكٌاهِ هصوَض تَؾظ
عطاح آى اذص قسُ اؾت وِ تِ ایي هٌظَض تِ تطتیة اظ قیَُ ضٍایی هحتَا ٍ ضٍـ
آظهَى -تاظآظهَى اؾتفازُ ًوَزُاًس ،ایكاى ضطیة پایایی ضا تطای پطؾكٌاهِ 0/82
اػالم زاقتِاًس .زض ایي تحمیك ًیع پػٍّكگط ضٍایی آى ضا تِ قیَُ ضٍایی هحتَا
وؿة ًوَز ٍ پایایی آى ضا ًیع تا ضٍـ آظهَى -تاظآظهَى 0/88 ،تِ زؾت آٍضز؛ تِ
ایي نَضت وِ پطؾكٌاهِ تِ فانلِ ّ 1فتِ زض اذتیاض ً 10فط اظ واضوٌاى هحیظ
پػٍّف لطاض گطفت ٍ ًتایح حانل اظ  2تاض آظهَىِ اًدام قسُ تا اؾتفازُ اظ ضطیة

عباسعلي رستگار ،ابراهیم مرداني

ضٍایی هحتَا اذص ًوَز ٍ پایایی آى ضا تا تْطُگیطی اظ ضٍـ آلفای وطًٍثاخ تِ
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ّوثؿتگی پیطؾَى هحاؾثِ قس .زض ضاؾتای اذص ضٍاییِ هحتَای پطؾكٌاهِّای
اؾتفازُ قسُ زض ایي تحمیك ،اظ زیسگاُّای اؾاتیس ناحثٌظط زض حَظُ هسیطیت
هٌاتغ اًؿاًی تْطُ گطفتِ قس .زازُّا تا اؾتفازُ اظ آهاض تَنیفی ٍ اؾتٌثاعی
(آظهَى ضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى ٍ ضگطؾیَى ذغی) ٍ ًطم افعاض ٍ SPSSیطایف
 18تحلیل قسًس(  P-valueووتط اظ  0/05اظ ًظط آهاضی هؼٌازاض لحاػ قس) .زض
ضاؾتای ضػایت هالحظات اذاللی ،پػٍّكگط اظ وویتِ اذالق تیواضؾتاى ٍ
هؿؤٍلیي ٍاحسّا وؿة اخاظُ ًوَز؛ اّساف تحمیك ضا تطای واضوٌاى تیاى ًوَز ٍ
ارتباط عدالت سازماني با حمايت اجتماعي در کارکنان بیمارستان

ایي اخاظُ ضا تِ آًاى زاز وِ ّطگاُ ترَاٌّس هیتَاًٌس اظ قطوت زض هغالؼِ اًهطاف
زٌّسّ .وچٌیي تِ ایكاى اعویٌاى زازُ قس وِ اعالػات ًعز پػٍّكگط هحطهاًِ
ذَاّس هاًس ٍ ًیاظی تِ شوط ًام زض پاؾرگَیی تِ پطؾكٌاهِّا ًیؿت.
یافتهها
ًتایح زض ذهَل هتغیطّای خوؼیت قٌاذتی واضوٌاى ًكاى زاز وِ اوثطیت
آًاى ظى(ً174فط ،)%65/9،هتأّل(ً208فط ٍ )%78/8،زض گطٍُ قغلیِ زضهاًی (225
ًفط )%85/2،تَزُاًس .ؾایط هكرهات هطتَعِ زض خسٍل قواضُ  1هكاّسُ هیگطزز.
هیعاى حوایت اختواػی واضوٌاى تِ تطتیة زض ً174( %65/9فط) زض ؾغح هتَؾظ،
ً51(%19/4فط) زض ؾغح پاییي ٍ ً 39(%14/7فط) زض ؾغح تاال لطاض زاقت .زیگط
یافتِّا ًكاى زاز تیي ػسالت ؾاظهاًی زض حیغِّای تَظیؼی ٍ تؼاهلی تا حوایت
اختواػی ضاتغِ هثثت ٍ هؼٌازاض ٍخَز زاقت اها هیاى حیغِ ػسالت ضٍیِای تا
حوایت اختواػی اضتثاط هؼٌازاض ٍخَز ًساقت .چگًَگی ایي اضتثاعات زض خسٍل
قواضُ  2زیسُ هیقَزّ .وچٌیي هغاتك آظهَى ضگطؾیَى ذغی تیي ػسالت
ؾاظهاًی تا ٍضؼیت التهازی واضوٌاى ( ٍ )P= 0/002ٍ R=0/044تیي حوایت
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اختواػی تا ؾي ( )P= 0/001ٍ R=0/066اضتثاط هثثت ٍ هؼٌازاض ٍخَز زاقت
ٍلی ایي اضتثاط تا ؾایط هتغیطّای خوؼیت قٌاذتی واضوٌاى زیسُ ًكس (زض خسٍل
قواضُ  ،3ایي اضتثاعات هالحظِ هیگطزز).
خسٍل قواضُ  -1هتغیطّای خوؼیت قٌاذتی واضوٌاى
ؾي(ؾال)
ووتط اظ 30

83

20/5

30-40

127

48/1

تیكتط اظ 40

54

31/4

ؾاتمِ واض(ؾال)
ووتط اظ10

82

31

10-15

131

49/6

تیكتط اظ15

51

19/4

ؾغح تحهیالت
زیپلن ٍ فَق زیپلن

80

30/3

لیؿاًؽ

154

58/3
11/4

ٍضؼیت التهازی
ذَب

42

16

هتَؾظ

191

72/3

ضؼیف

31

11/7

ٍضؼیت اؾترسام
ضؾوی

94

35/6

پیواًی

126

47/7

عطحی

44

16/7

عباسعلي رستگار ،ابراهیم مرداني

هتغیط

تؼساز

فَق لیؿاًؽ ٍ 30
تاالتط

زضنس
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خسٍل قواضُ ّ -2وثؿتگی حیغِّای هرتلف ػسالت ؾاظهاًی تا حوایت اختواػی
عذالت
سازمانی
تعاملی
توزیعی
رویه ای

حمایت اجتماعی
R
0/082
0/075
0/059

P
*0/003
*0/001
0/45

 Rهیعاى ّوثؿتگی P ،اضظـ هؼٌی زاضیٍ*،خَز اضتثاط هؼٌازاض

ارتباط عدالت سازماني با حمايت اجتماعي در کارکنان بیمارستان

جذول شماره -3ارتباط مشخصات جمعیت شناختی کارکنان با متغیرهای اصلی
هكرهات
خوؼیت
قٌاذتی
خٌؽ
ٍضؼیت تاّل
گطٍُ قغلی
ؾي
ؾاتمِ واض
ؾغح
تحهیالت
ٍضؼیت
التهازی
ٍضؼیت
اؾترسام

ػسالت ؾاظهاًی
P

R

P

0/190
0/167
0/184
0/162
0/128
0/178

0/061
0/028
0/035
0/032
0/063
0/057

0/053 0/138
0/045 0/142
0/073
0/156
0/066 *0/001
0/041 0/147
0/038
0/196

0/136 *0/002
0/044
0/149

0/065

 Rهیعاى ّوثؿتگی P ،اضظـ هؼٌی زاضی
*ٍخَز اضتثاط هؼٌازاض

حوایت اختواػی

0/172

R

0/069
0/042
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بحث
زض ایي هغالؼِ ،زض هدوَع ً 31فط اظ واضوٌاى تیواضؾتاى ،پطؾكٌاهِّای
تحمیك ضا تِ پػٍّكگط تحَیل ًسازًس یا آىّا ضا تِ نَضت هرسٍـ ػَزت زازًس .تا
تَخِ تِ ایي وِ اوثطیت ایي تؼساز اظ واضوٌاى قاغل زض گطٍُّای زضهاًی تَزُاًس،
پػٍّكگط ػلل احتوالی آى ضا تِ ایي اهط ًؿثت هیزّس وِ ایي گطٍُ اظ واضوٌاى تِ
زلیل ٍیػگیّا ٍ پیچیسگیّای هتؤثط اظ واضقاى وِ زض تواؼ هؿتمین تا تیواضاى
تاظگطزاًٌس .زض پػٍّف حاضط ،تیي ازضان واضوٌاى تیواضؾتاى اظ ػسالت ؾاظهاًی
زض حیغِّای تَظیؼی ٍ تؼاهلی تا حوایت اختواػی اظ آًاى ضاتغِ هؼٌازاض ٍخَز
زاقتِ اؾت .چٌیي اؾتٌتاج هیقَز وِ ٍلتی واضوٌاى زض تیواضؾتاى تطاتطی ٍ
ػسالت ضا احؿاؼ هیوٌٌس ،تِ ّواى ًؿثت ّن احؿاؼ حوایت اختواػی زض آًاى
افعایف هییاتس .هیتَاى گفت ،زضن واضوٌاى اظ ػسالت تَظیؼی ٍ تؼاهلی تِ ایي
زلیل هْن هیتاقس وِ اگط ایي اتؼاز اظ ػسالت زض تیواضؾتاىّا تِ نَضت ًاهغلَب
ٍ ًاهؤثط اخطا قًَس ،واضوٌاى ذَز ضا تسٍى حاهی ذَاٌّس پٌساقت ٍ زیگط ًؿثت
تِ تیواضؾتاى هحل واض ذَز احؿاؼ هؿؤٍلیت ًرَاٌّس ًوَز؛ زض ًتیدِ ًَػی
تیثثاتی قغلی زض هیاى واضوٌاى تِ ٍخَز هیآیس .زض ّویي ظهیًٌِ ،لؿَى ٍ تاضپی
(2010م ).زض پػٍّكی تیاى زاقتٌس وِ ضػایت ػسالت تَظیؼی زض تطًاهِضیعی واضی
واضوٌاى اظ ػَاهل انلی ضضایت حطفِای تطای آًاى اؾت ٍ ظهاًی وِ ػسالت تطای
واضوٌاى اخطا گطززً ،ؿثت تِ تیواضؾتاى هتؼْستط هیقًَس ٍ هیل تِ هاًسى ٍ
ازاهِ واض زض ؾاظهاى ضا تیكتط احؿاؼ هیوٌٌس .یافتِّای هغالؼِ زیگطی ًیع تیاى
زاقت وِ تیي ازضان اظ ػسالت ؾاظهاًی ٍ توایل تِ تطن ذسهت زض واضوٌاى یه
تیواضؾتاى زض قْط اضٍهیِ ،ضاتغِ هٌفی ٍ هؼٌازاض ٍخَز زاضز؛ تِ عَضی وِ ّطگاُ
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واضوٌاى تیواضؾتاى ازضان هغلَتی اظ ػسالت ؾاظهاًی زاقتِ تاقٌس؛ ووتط تِ تطن
ذسهت اظ هحل واض ذَز السام هیًوایٌس (حؿٌی ٍ خَزت1391،ـ .).زض ّویي
ضاؾتا ،تِ زلیل تأثیطات ّوِ خاًثِای وِ ػسالت ؾاظهاًی هیتَاًس زض تیواضؾتاىّا
زاقتِ تاقس ،هغالؼِای زض قْط انفْاى اًدام قس ٍ ًتایح آى ًكاى زاز وِ تیي
ػسالت ؾاظهاًی زض حیغِ ػسالت تؼاهلی تا اؾتطؼ قغلی زض واضوٌاى تیواضؾتاى
ضاتغِ هؼٌازاض ٍخَز زاقتِ اؾت یؼٌی تِ هَاظاتی وِ واضوٌاى زضن هغلَتی اظ
ػسالت تؼاهلی زاقتِاًس ،اؾتطؼ قغلی ووتطی ضا تدطتِ ًوَزُ تَزًس (هطزاًی ٍ
ارتباط عدالت سازماني با حمايت اجتماعي در کارکنان بیمارستان

ّوىاضاى1392،ـ .).زض هغالؼِ ّسایتی ٍ ّوىاضاى (1390ـً ).یع هاًٌس ًتایح تحمیك
حاضط تیي ازضان واضوٌاى تیواضؾتاى اظ ػسالت تؼاهلی تا تْطُ ٍضی آًاى ضاتغِ
هؼٌازاض ٍخَز زاقت .اها زض هغالؼِ هطزاًی ٍ ّوىاضاى (1392ـ ).هیاى ازضان
واضوٌاى اظ ػسالت تَظیؼی تا ؾغح اؾتطؼ قغلی آًاى اضتثاعی ٍخَز ًساقت وِ
تا یافتِّای پػٍّف حاضط زض ذهَل ازضان واضوٌاى تیواضؾتاى اظ ػسالت
ًاّوؿَیی زاضز .ایي زض حالی اؾت وِ یافتِّای هغالؼِ هٌظطی ٍ ضخثی
(1392ـ ).وِ تِ تطضؾی اضتثاط ازضان ػسالت ؾاظهاًی تا ضضایت قغلی زض
واضوٌاى زاًكگاُ ػلَم پعقىی وطهاى السام ًوَزًسً ،كاى زاز وِ ّط ؾِ حیغِ
ػسالت ؾاظهاًی تا ضضایت قغلی واضوٌاى ضاتغِ هؼٌازاض زاقتِاًس .اظ ؾَی زیگط،
یافتِّای هغالؼِ زیگطی زض قْط هكْسّ ،وؿَ تا ًتایح پػٍّف حاضط ًكاى زاز
تیي ازضان واضوٌاى تیواضؾتاى اظ ػسالت تَظیؼی تا تؼْس ؾاظهاًی آًاى ضاتغِ
هؼٌازاضی ٍخَز زاقت ٍ ازضان ػسالت ؾاظهاًی زض حیغِ هصوَض تط ًگطـّای
قغلی ٍ ػولىطز واضی واضوٌاى تأثیط هثثت زاقتِ اؾت (هطتضَی ٍ

واضگصاض1391،ـ .).ػالٍُ تط هَاضز شوط قسُ ،اثطتركی ػسالت تط ًحَُ واضوطز
واضوٌاى تِ گًَِ زیگطی ّن هَضز تَخِ هحمماى تَزُ اؾت؛ تِ عَضی وِ هحمماى
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تا اًدام پػٍّكی زض وكَض وطُ اظْاض زاقتٌس ،اخطای ػسالت ؾثة تْثَز ضفتاضّای
ؾاظهاًی واضوٌاى پطؾتاضی ٍ اثطتركی آًاى زض هحیظ واضقاى قسُ اؾت (پاضن ٍ

یَى2009،م .).زض یه هغالؼِ زیگط ًیع اضتثاط ػسالت ؾاظهاًی تا ضفتاض هسًی
ؾاظهاًی زض واضوٌاى یه تیواضؾتاى زض قْط انفْاى هَضز تطضؾی لطاض گطفت ٍ
هحمماى اػالم ًوَزًس تیي حیغِّای گًَاگَى ػسالت ؾاظهاًی تا ضفتاض هسًی
ؾاظهاًی اضتثاط ٍخَز زاقت ٍ ضفتاض واضوٌاى زض هحیظ تیواضؾتاى اظ ازضان آًاى
اظ عطفی ،یافتِّای هغالؼِ ها ًكاى زاز تیي ػسالت ؾاظهاًی تا ٍضؼیت
التهازیِ واضوٌاى ضاتغِ هثثت ٍ هؼٌازاض ٍخَز زاقتِ اؾت تِ ایي هؼٌی وِ تِ
هَاظات تْتط قسى ٍضؼیت التهازی ازضان هغلَبتطی اظ ػسالت ؾاظهاًی تطای
آًاى تِ ٍخَز آهسُ اؾت .زض ٍالغ ،ازضان واضوٌاى اظ ػسالت ؾاظهاًی ًِ تٌْا اظ
حوایتّای اختواػی تِ ػول آهسُ اظ آًاى تأثیط پصیطفتِ اؾت تلىِ تحت تأثیط
ٍضؼیت التهازی آًاى ًیع تَزُ اؾت .زض ػیي حال ،ایي اضتثاط زضتاضُ ؾایط
هكرهات خوؼیت قٌاذتی واضوٌاى ٍخَز ًساقتّ .وؿَ تا ًتایح پػٍّف ها،
ًتایح پػٍّف هْطام ٍ زقتی ( 1388ـ ).وِ تِ هغالؼِ احؿاؼ تطاتطی زض واضوٌاى
زاًكگاُ ػلَم پعقىی هكْس السام ًوَزُاًسً ،كاى زاز وِ تیي احؿاؼ ػسالت ٍ
تطاتطی زض واضوٌاى تط حؿة خٌؽ ،ؾغح تحهیالت ٍ ؾاتمِ ذسهت آًاى تفاٍتی
ٍخَز ًساقتِ اؾتّ .وچٌیي ایي یافتِ زض ذهَل ازضان واضوٌاى زاًكگاُ ػلَم
پعقىی وطهاى اظ ػسالت ؾاظهاًی ّن هَضز تأییس لطاض گطفت (هٌظطی ٍ ضخثی1392 ،

ـ .).تا تَخِ تِ ایي وِ زض ایي هغالؼِ ،ازضان هثثت واضوٌاى اظ ػسالت تَظیؼی ٍ
تؼاهلی ؾثة افعایف احؿاؼ حوایت اختواػی اظ عطف آًاى قسُ اؾت؛ تط
هسیطاى تیواضؾتاىّا ٍاخة اؾت زض خْت تمَیت حوایت اختواػی اظ واضوٌاى ٍ

عباسعلي رستگار ،ابراهیم مرداني

زض ذهَل ػسالت ؾاظهاًی تأثیط پصیطفتِ اؾت (هطزاًی ٍ حیسضی 1388،ـ.).
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اؾتمطاض ػسالت تِ ٍیػُ زض حیغِّای تَظیؼی ٍ تؼاهلی زض هحل واض ذَز اّتوام
ٍضظًس .زض ٍالغ ،هسیطاى تایس زض ًْایت احتطام ٍ نسالت تا واضوٌاى تؼاهل تطلطاض
ًوایٌس تا قاّس ایداز ؾغَح هغلَتی اظ ػسالت تؼاهلی زض ؾاظهاى تاقٌس چطا وِ
واضوٌاى اًتظاض زاضًس تا آًاى نازلاًِ ٍ هحتطهاًِ ضفتاض قَز ٍ ضفتاض اّاًت آهیع ٍ
فطیة واضاًِ تا آىّا نَضت ًگیطز ،تٌاتطایي ٍاوٌفّای قٌاذتی ،احؿاؾی ٍ
ضفتاضی واضوٌاى ًؿثت تِ هسیطاى حائع اّویت اؾت ( ػثاؾی ٍ ذسایاضی 1390،ـ.).

زیگط یافتِّای پػٍّف حاضط ًكاى زاز وِ ازضان حوایت اختواػی اظ ؾَی
ارتباط عدالت سازماني با حمايت اجتماعي در کارکنان بیمارستان

اوثطیت واضوٌاى تیواضؾتاى زض حس هتَؾظ تَزُ اؾتّ .وؿَ تا یافتِّای پػٍّف
حاضط ،یافتِّای هغالؼِ ضضائی ٍ للدِ (1387ـً ).یع گَیای آى تَز وِ اوثطیت
واضوٌاى پطؾتاضی قاغل زض قْط تْطاى حوایت اختواػی ضا زض ؾغح هتَؾظ
ازضان ًوَزُاًس .تِ عَض هكاتِ ،اوثطتگلَ ٍ تایطاهی (1388ـ ).زض قْط ذَی ًیع
ًكاى زازًس وِ زیسگاُ اوثطیت واضوٌاى پطؾتاضی زض ذهَل حوایتّای قغلی
تِ ػول آهسُ اظ آًاى زض حس هتَؾظ تَزُ اؾت .زض ّویي ذهَل ،لعٍم تَخِ تِ
همَلِ حوایت اختواػی؛ هَضز تَخِ ؾایط هحممیي ًیع تَزُ اؾت؛ تِ گًَِای وِ
هغاتك تا یافتِّای یه هغالؼِ زض چیي ،تطای آى وِ واضوٌاى تطاًگیرتِ قًَس ٍ
ؾاظهاى ضا زض ضؾیسى تِ اّسافف یاضی تطؾاًٌس؛ تایس هَضز تَخِ ؾاظهاى لطاض
گیطًس ٍ اظ آىّا حوایت تِ ػول آیس ( چاى ٍ ٍیات 2007،م .).زض ّویي ذهَل،
یافتِّای یه پػٍّف زض قْط ضقت ًكاى زاز وِ تیي ازضان واضوٌاى پطؾتاضی اظ
خَِ اذاللی ٍ حوایت تِ ػول آهسُ اظ آًاى ضاتغِ هؼٌازاضی ٍخَز زاقتِ اؾت.
هحمماى زض هغالؼِ هصوَض چٌیي ًتیدِگیطی ًوَزًس وِ خَ اذاللی حاون تط
ؾاظهاى ،هؤلفِای اؾت وِ زض زضٍى ذَز هتغیطّایی هاًٌس حوایت اظ واضوٌاى ضا
تِ نَضت هؿتتط زاضز (قاوطی ًیا1391 ،ـ .).پػٍّكگط هؼتمس اؾت وِ حوایت اظ
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واضوٌاى ،تِ ػٌَاى یه ػٌهط اذاللی هیتَاًس تِ نَضت تالمَُ زض ایداز یه
ؾاظهاى هسًی ٍ ػسالت پطٍض ًمف ایفا وٌس .ایي اهط هَخة هیقَز وِ چٌیي
ؾاظهاًی اظ ثثات ّویكگی ٍ ذلل ًاپصیطی تطذَضزاض گطزز ظیطا زض ًَع ذَز تا ّط
گًَِ تیػسالتی زض حك واضوٌاى هماتلِ هیًوایس .پػٍّكگط چٌیي اؾتٌثاط
هیًوایس وِ ؾاظهاىّا ًویتَاًٌس تسٍى اؾتمطاض ػسالت ،ازػای حوایت اختواػی اظ
واضوٌاى ذَز ضا زاقتِ تاقٌس.
اختواػی واضوٌاى تیواضؾتاى تا ؾي آًاى ضاتغِ ٍخَز زاقتِ اؾت ،تِ ایي هؼٌا وِ
تا افعایف ؾي اظ حوایت اختواػی تْتطی تطذَضزاض قسُاًس .یافتِّای هغالؼِ
هطزاًی ٍ ّوىاضاى (1390ـ ).زض قْط انفْاى ًیع ًكاى زاز وِ تیي حوایت
اختواػی ازضان قسُ اظ ؾَی واضوٌاى تیواضؾتاى تا ؾي آًاى اضتثاط هؼٌازاض ٍخَز
زاقتِ اؾتّ .وچٌیي یافتِّای هغالؼِ لثازی ٍ ّوىاضاى ( 1387ـً ).یع زض
اضٍهیِّ ،وؿَ تا پػٍّف حاضط ًكاى زاز وِ تیي ؾي واضوٌاى پطؾتاضی تا ٍخَز
هٌاتغ حوایتی زض هحل واض آىّا ضاتغِ هثثت ٍخَز زاقت .قایس ایي یافتِ ضا
چٌیي تتَاى تَخیِ ًوَز وِ ّط گاُ ؾي واضوٌاى افعایف هییاتس ،تیكتط هحیظ
واض ذَز ضا حوایت وٌٌسُ زضن هیًوایٌس وِ زض ًَع ذَز هیتَاًس تِ ازضان
نحیح ٍ هٌاؾة اظ حوایت اختواػی زض ایكاى تیٌداهس .اظ ؾَی زیگط ،زض هغالؼِ
ها تیي هتغیطّای خوؼیت قٌاذتی قاهل خٌؽ ،ؾاتمِ واضٍ ،ضؼیت تأّل ،ؾغح
تحهیالت ٍ ًَع اؾترسام تا حوایت اختواػی اضتثاط هؼٌازاض ٍخَز ًساقت ،زض
حالی وِ زض هغالؼات زیگط ،تطذالف یافتِّای ها تیي ؾاتمِ واض واضوٌاى تا
ازضاوكاى اظ حوایت اختواػی ًیع ضاتغِ هؿتمین ٍ هؼٌازاض ٍخَز زاقتِ اؾت
(هطزاًی ٍ ّوىاضاى1390،ـ.؛ لثازی ٍ ّوىاضاى 1387 ،ـ.).
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اظ ؾَی زیگط ،یافتِّای هغالؼِ حاضط ًكاى زاز وِ تیي هیعاى حوایت
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یافتِّای هغالؼِ ها ،ایي اًسیكِ وِ ػسالت ؾاظهاًی ٍ حوایت اختواػی
یىسیگط ضا هتماتالً زض ؾاظهاى تمَیت هیًوایٌس ،تاضٍض هیوٌس .تِ ایي تطتیة،
واضوٌاى زض هییاتٌس وِ اگط هیذَاٌّس حوایت اختواػی اظ آًاى افعًٍتط قَز؛
قطط الظم تطای آى ،تطپا زاقتي ػسالت تَؾظ هسیطی تَاًا زض ؾاظهاى اؾت .افعٍى
تط آى ،چٌیي تطزاقت هیقَز وِ اگط ػسالت تِ هثاتِ یه انل اذاللی زض ؾاظهاى
ًْازیٌِ قَز ٍ ؾاظهاى ،ػسالت هحَضی ٍ ػسالت گؿتطی ضا زض ضأؼ تطًاهِّای
ذَیف لطاض زّس؛ حوایت اختواػی اظ واضوٌاى ًیع زض ؾغح هغلَتتطی اػوال
ارتباط عدالت سازماني با حمايت اجتماعي در کارکنان بیمارستان

ذَاّس قس .تِ تؼثیطی زیگط ،ایي اهط ضا تایس تِ نَضت ضوٌی پصیطفت وِ ازضان
ًاتطاتطی ٍ تیػسالتی زض ؾاظهاى تا زضخاتی اظ واّف حوایت اختواػی ػدیي قسُ
اؾت .لصا اگط ؾاظهاى هیذَاّس لائل تِ فضایل اذاللی ٍ تطاًگیعاًٌسُ آىّا تاقس،
تایس ضوي پطّیع اظ تثؼیض گصاضی هیاى واضوٌاى ٍ تطخیح زازى فطز یا گطٍُ
ذانی تط زیگطی؛ تِ حوایت ٍ خاًثساضیِ ػمالًی ٍ هٌغمی اظ واضوٌاى ًیع السام
ًوایس تا هَخثات تما ٍ اؾتؼالی اذاللی ذَیف ضا فطاّن ؾاظز .اظ ایي ضٍی ،تطای
آى وِ واضوٌاى تِ زضن هغلَتی اظ ػسالت زض هحیظ واض ذَز زؾت یاتٌس ،هسیطاى
تیواضؾتاىّا تایس حوایتّای هٌغمی اظ آًاى تِ ػول آٍضًس تا تِ ایي تطتیة ظهیٌِ
تَؾؼِ لاتلیتّای واضوٌاى زض تیواضؾتاى فطاّن آیسّ .وچٌیي هسیطاى تایس پیف
اظ زازذَاّیِ واضوٌاى ًؿثت تِ تیػسالتیّای حاون تط ؾاظهاى ،تِ تْثَز خثطاى
حمَق آًاى ٍ ضفغ تیػسالتیّا السام ًوایٌس ظیطا ّطگاُ واضوٌاى احؿاؼ ًاتطاتطی
ًوایٌس ،اضظـّای حطفِای ٍ اختواػی زض آًاى ونضًگ هیگطزز وِ ایي ضذساز،
حیات ؾاظهاى ضا تِ هراعطُ هیاًساظز .حمیمتِ اهط آى اؾت وِ زض ایي قطایظ
ضٍحیِ ّوىاضی گطٍّی آؾیة هیتیٌس ٍ ضقتِّای اػتواز هیاى افطاز ًیع اظ ّن
هیگؿلس .لصا تِ ًظط هیضؾس اضظـّای اذاللی زض ؾاظهاى تِ گًَِ هثثتی تا
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هفَْم ػسالت ضاتغِ زاضًس وِ ایي اهط زض ًْایت هٌدط تِ تطٍظ ضفتاض اذاللی
هیگطزز .تٌاتطایيٌّ ،گاهی وِ اؾتاًساضزّا یا اضظـّای اذاللی تِ عَض گؿتطزُای
زض هیاى واضوٌاى ؾاظهاى ًْازیٌِ هیقًَس ،هَفمیت ؾاظهاى ّن افعایف هییاتس
(ػثاؾی ٍ ذسایاضی 1390،ـ .).زض ایي تیي ًىتِ هْن آى اؾت وِ هسیطاى ؾاظهاى
تىَقٌس تا هظْط اذالق تطاتطی تطای واضوٌاى تاقٌس ٍ ضاُ ضا تطای اؾتمطاض ػسالت
زض ؾاظهاى ّوَاضتط اظ گصقتِ ًوایٌس .زض حمیمت ٍلتی هسیطاى تیواضؾتاىّا تا
هحسٍز ًوایٌس.
الظم تِ شوط اؾت وِ اًدام ایي پػٍّف تا هحسٍزیتّایی ًیع ضٍتِ ضٍ تَزُ
اؾت .ػسم تاظگكت تواهی پطؾكٌاهِّای تَظیغ قسُ زض هیاى واضوٌاى تیواضؾتاى
ٍ تاظگكت تطذی اظ پطؾكٌاهِّا تِ نَضت هرسٍـ ،یىی اظ ایي هحسٍزیتّا تَز.
ّوچٌیي احتوال ایي وِ واضوٌاى زض ظهاى تىویل پطؾكٌاهِّا تِ زلیل هَاخِ
قسى تا قطایغی ذال زض هحل واض ذَز ،ازضان هتفاٍتی اظ ػسالت ؾاظهاًی یا
حوایت اختواػی تِ نَضت همغؼی؛ وؿة ًوَزُ تَزًس ًیع ٍخَز زاقتِ اؾت وِ
ایي هؿألِ اظ هحسٍزیتّای ذاضج اظ اذتیاض پػٍّكگطتَز .افعٍى تط آى ،ػسم ٍخَز
پػٍّفّایی وِ اضتثاط زٍ هتغیط انلی پػٍّف حاضط ضا تا ّن هَضز تطضؾی لطاض
زازُ تاقٌس ،ؾثة قس تا اهىاى همایؿِ ًتایح ایي هغالؼِ تا ؾایط هغالؼات هكاتِ
فطاّن ًگطزز.
نتیجه گیری
تا تَخِ تِ ًتایح ایي پػٍّف هثٌی تط تأثیط اختٌاب ًاپصیطی وِ ػسالت
ؾاظهاًی هیتَاًس تط حوایت اختواػی اظ واضوٌاى تیواضؾتاىّا زاقتِ تاقس؛
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واضوٌاى ذَز ػازالًِ ضفتاض وٌٌس؛ زیگط حوایت اختواػی اظ آًاى ضا ًویتَاًٌس
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ضطٍضی اؾت هسیطاى تِ همَلِ ػسالت ؾاظهاًی وِ تط حوایت اختواػی اظ واضوٌاى
اثطگصاض اؾت ٍ ػولىطز آًاى ضا تحت تأثیط لطاض هیزّس؛ تیفتط اظ گصقتِ هتوطوع
قًَس ٍ خْت فطاّن ًوَزى هحیغی وِ ازضان هثثت ٍ هغلَتی اظ ػسالت ؾاظهاًی
ضا زض واضوٌاى ًْازیٌِ هیوٌس ،تالـ ًوایٌس تا اظ ایي عطیك واضوٌاى تِ حوایت
اختواػی تیكتطی زؾت یاتٌس .اظ ؾَی زیگط ،اظ آى خا وِ ازضان ًاهٌاؾة اظ
ػسالت ؾاظهاًی ٍ حوایت اختواػیِ پاییي ٍ ًاهغلَب تِ عَض تالمَُ هیتَاًس تط
ویفیت ذسهات اضائِ قسُ اظ ؾَی واضوٌاى اثطات ًاگَاضی زاقتِ تاقس؛ ضطٍضی
ارتباط عدالت سازماني با حمايت اجتماعي در کارکنان بیمارستان

اؾت وِ هسیطاى تیواضؾتاىّا زض خْت اضتمای ویفیت ػولىطز واضوٌاى ذَز اظ
ضاّثطزّای اؾاؾی هاًٌس تطًاهِّای هسٍى آهَظقی زض ایي ذهَل تْطُ گیطًس
ظیطا ایي اهط زض ًْایت تِ ضضایتوٌسی هسزخَیاى ،ذاًَازُّای ایكاى ٍ زیگط
هطاخؼاى تیواضؾتاى اظ ذسهات اضائِ قسُ تِ آًاى اظ ؾَی واضوٌاى هیاًداهس .زض
پایاى تایس گفت ،احتطام تِ اضظـّای اذاللی اظ خولِ ضػایت ػسالت ؾاظهاًی زض
ؾغح تیواضؾتاىّا هیتَاًس اظ عطیك تأثیط تط هتغیطّای ؾاظهاًی زیگط هاًٌس
حوایت اختواػی اظ واضوٌاى ،هٌدط تِ تطٍظ ؾغح تاالتط زض ضفتاضّای اذاللی
واضوٌاى قَز وِ هتؼالثاً ؾثة هیگطزز تا هحیظ تیواضؾتاى تِ ػٌَاى یه هحیظ
اذاللی ؾالن قٌاذتِ قَز.
سپاسگساری
ًَیؿٌسگاى هطاتة ؾپاؼ نویواًِ ذَز ضا اظ هسیطیت ٍ واضوٌاى هحتطم تیواضؾتاى
هٌترة وِ تسٍى ّویاضی آًاى اًدام ایي پػٍّف همسٍض ًثَزُ اؾت ،اػالم هیًوایٌس.
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Relationship between organizational justices with social support
among hospital personnel
A. Rastegar
E. Mardani
Abstract
Background: Organizational justice, due to its significant impacts on
the personnel’ attitudes and their behaviors, has a specific
importance.Also, social support is known as an important factor in
workplace that effect on productivity of human resources. The aim of
this study was to determine the relationship between organizational
justices with social support among hospital personnel.
Method: In this descriptive and correlation study, the samples
consisted of 264 personnel that were working in a governmental
hospital in Ahvaz. Samples were selected through census sampling.
Data were gathered by personal data questionnaire, Niehoff and
Moorman organizational justice questionnaire and social support
questionnaire (made by Iranian researchers). Data were analyzed by
descriptive and analytical statistics.
Findings: Results showed that social support among hospital
personnel were 65.9 %( moderate), 19.4% (low) and 14.7 %( high).
Dimensions of organizational justice including distributive (P=0.001,
R=0.075) and interactional justice (P=0.003, R=0.082) had a
significant relationship with social support.
Conclusion: Since organizational justice has a significant relationship
with social support, hospital managers should pay attention to
organizational justice concept which leads to enhanced social support
of personnel.
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