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Abstract
Introduction: Objectives of occupational health specialists is to increase job satisfaction 

of the personnel and the efficiency and the accountability of the organizations. The aim of this 
study was to determine the correlation between organizational justice and job satisfaction of 
nurses at educational hospitals in Shiraz between 2014 and 2015.

 Materials & Methods: This study is a descriptive-correlational study, which consists 
of all nurses that are working at Shiraz teaching hospitals. In total, 295 nurses were 
included based on the inclusion criteria through Morgan table. Data was collected through 
demographic, Nihoof & Moormans “Organizational Justice Questionnaire” and Minnesota 
“Job Satisfaction Questionnaire” (MSQ). Reliability of the instruments were measured by 
Cronbach's alpha.  Data was analyzed using SPSS/19.

Findings: The average score of organizational justice and job satisfaction of nurses 
were 87.13±15.49 and 7.13±48.49 respectively. In addition, there was a positive correlation 
between organizational justice and job satisfaction of nurses (p<0.001, r=0.672). Among the 
sub-scales of job satisfaction, only the organizational climate has a significant relation to 
organizational justice (p=0.049, r=0.115).

Conclusion: Consequently, there was positive and direct correlation between 
organizational justice and job satisfaction of nurses. It is suggested that, nursing managers 
in all tasks, emphasis more on the organizational justice.
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چکیده
مقدمه: یکي از اهداف متخصصان بهداشت شغلي، ارتقاي رضایت شغلي کارکنان در سازمان، افزایش کارایی و مسئولیت پذیری است. 
هدف از پژوهش حاضر، تعیین همبستگی عدالت سازمانی و رضایت شغلی پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر شیراز در سال 94-1393 

بوده است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر توصیفی- همبستگی بوده که جامعه ی پژوهشی آن کلیه ی پرستاران بیمارستانهای آموزشی 
آموزشی  های  بیمارستان  پرستاران  بین  از  ورود  معیارهای  براساس  و  مورگان  جدول  از  استفاده  با  نمونه   295 باشند.  می  شیراز  شهر 
شهر شیراز وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه ی مشخصات جمعیت شناختی، "پرسشنامه عدالت سازمانی"                                                  
Nijhoff & Mormon (Nihoof & Moormans) ”Organizational Justice Questionnaire”  و "پرسشنامه 
رضایت شغلی" )Minnesota ”Job Satisfaction Questionnaire” (MSQ), استفاده گردید. پایایی به روش آلفای کرونباخ 

اندازه گیری شد. داده ها با نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 19 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: یافته ها میزان عدالت سازمانی را با میانگین 13/87±49/15 و رضایت شغلی پرستاران را با میانگین 13/7±49/48 نشان 
داد. بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی پرستاران همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد )r=0/672 ،P≥0/001). از میان زیرمقیاس های 

.(r=0/115 ،p=0/049( رضایت شغلی فقط جو سازمانی با عدالت سازمانی رابطه ی معنی دار داشت
نتیجه گیری: بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی پرستاران در بیمارستان های آموزشی شهر شیراز همبستگی مثبت و مستقیم وجود 

داشته است. پیشنهاد می شود که مدیران پرستاری به رعایت عدالت سازمانی توجه بیشتری مبذول کنند. 

کلید واژه ها: عدالت سازمانی، رضایت شغلی، پرستار.
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مقدمه 
تعریف  به عنوان حالت هیجانی لذت بخش  رضایت شغلی 
شده و از ارزیابی واکنش عاطفی و نگرش فرد نسبت به شغل ناشی 
می شود )1،2) این امر نه تنها برای خود فرد، بلکه برای دنبال کردن 
اهداف سازمانی مطلوب اهمیت زیادی دارد. رضایت شغلی به لذت 
کار  در خصوص  شادمانی  و  اشتیاق  کار،  بهتر  انجام  کار،  از  بردن 
و  کند  می  اشاره  فرد  تالشهای  خاطر  به  گرفتن  مناسب  پاداش  و 
مخصوصا در میان پرستاران، چالشی حیاتی برای سازمانهای مراقبت 
سالمت است )3). در سطح سازمانی بی توجهی به رضایت شغلی در 
بلند مدت، نظام سازمان را مختل نموده و موجب بروز عصیان، غیبت 
از کار و کاهش حس مسئولیت و تعهد پرستاران می گردد )4). این 
موضوع عامل مهمی در نحوه عملکرد و کیفیت خدمات ارایه شده 
توسط پرستاران می باشد. به گونه ای که مطالعات نشان می دهد 
با ارتقای کیفیت مراقبت از بیماران و افزایش بهره  رضایت شغلی 
وری پرستاران همراه است و به ازای افزایش 25 درصد رضایت شغلی 
افزایش                                                                                         درصد  میزان 29  به  کار  ادامه  برای  آنها  انگیزه  پرستاران، 
عفونتها  کاهش  باعث  رضایت شغلی  افزایش  میزان  این  یابد.  می 
میزان  به  تخت  از  افتادن  از  ناشی  صدمات  درصد،   78 میزان  به 
بیانگر  که  است  درصد شده  میزان 59  به  بستر  زخم  و  درصد   17
افزایش پیامدهای مثبت مراقبتهای پرستاری برای بیماران به دنبال 
افزایش رضایت شغلی پرستاران می باشد )5). مواردی همچون عدم 
برخورداری پرستاران از حمایت مدیران و سرپرستان خود در مواقع 
ضروري،  عوامل اقتصادي از جمله کافی نبودن حقوق و مزایا، تصور 
جایگاه غیر علمی براي پرستاران و عدم تامین نیازهاي فردي آنان به 
ترتیب موثرترین عوامل ترك خدمت و عدم رضایت شغلی پرستاران 

می باشد )6). 
براساس مطالعات انجام شده، یک سوم از پرستاران انگلستان 
و اسکاتلند و بیش از یک پنجم از پرستاران آمریکا تمایل به ترك این 
حرفه داشته اند )7). کشورهای مختلفی به بررسی وضعیت رضایت 
شغلی در نظام کاری پرداخته اند و از دیدگاههای مختلف، رضایت 
شغلی مورد بررسی قرار گرفته است. بیشترین میزان رضایت شغلی 
در کشور آمریکاست )41 درصد) و پس از آن اسکاتلند )38 درصد) 
انگلستان )36 درصد) کانادا )33 درصد) و آلمان )17 درصد) قرار دارند 
)3). شناسایی عوامل موثر بر رضایت شغلی بسیار مهم است، زیرا این 
امر در پیامد و بهره وری سازمان و حتی زندگی شخصی فرد نقش 
بارزی دارد )8). نتایج مطالعه ایی نشان داد که عوامل سازمانی نسبت 
به عوامل فردی در پیش بینی رضایت شغلی پرستاران مهمتر هستند 

)9). رضایت شغلی تحت تأثیر شرایط و رویدادهایی شکل می گیرد 
که فرد در محیط کار تجربه می کند، از این رو شیوه ی مدیریت، 
فرهنگ سازمان، ساختار سازمان، ماهیت کار، شرایط کار و نوع ارتباط 
با همکاران در شکل گیری رضایت شغلی سهم به سزایی دارد )10). 
جذب و نگهداری و جلب رضایت شغلی کارکنان منوط به عواملی 
همچون فضایی توأم با اعتماد، اطمینان و شایسته پروری و تحلیل 
و قدردانی از آنان است که همگی در فرهنگ سازمانی نهفته است و 

تشکیل دهنده عدالت سازمانی می باشد )11). 
عدالت در سازمان بیانگر برابري و لحاظ رفتار اخالقی در یک 
سازمان می باشد )12). افراد نیاز دارند باور کنند در دنیایي زندگي           
مي کنند که در آن به آنچه استحقاقش را دارند دست پیدا مي کنند. 
با درنظر گرفتن دنیاي عادالنه، افرادي که عقیده دارند دنیاي پیرامون 
شان با آنها با عدالت رفتار مي کند، با استفاده از قواعد عادالنه مختلفي 
به قضاوت در مورد شایستگي خود و عدالتي که دیگران در مورد 
آنها روا مي دارند مي پردازند )13). رفتار منصفانه خواسته اي است 
که همه کارکنانی که وقت و انرژي خود را در یک سازمان صرف                                                                                                    
می کنند از سازمان انتظار دارند که این انتظار باعث می شود که 
رهبران تمایل بیشتري به تاکید بر رعایت انصاف داشته باشند )14). 
اهمیت عدالت سازماني به عنوان پایه اساسي براي اثربخشي فرایند 
هاي سازماني، مورد توجه متخصصان علوم اجتماعي بوده است و در 
دهه اخیر نیز توجه بسیاري به عدالت سازماني بعنوان یک ساختار 
مهم و یک زمینه پژوهشی قابل توجه در روان شناسي صنعتي و 

سازماني معطوف شده است )15).
در عدالت سازمانی این مطلب مطرح می شود که با چه شیوه 
هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند به صورت عادالنه با آنها 
برخورد شده است )16). نیروي انسانی درون دادهایی را از نظر زمان، 
تالش و… به سازمان ارائه می دهد، سازمان نیز در قبال آن، برون 
دادها یا مزایاي گوناگونی در ابعاد اقتصادي، احساسی و اجتماعی به 
افراد ارائه می نماید )17). چگونگی توزیع این مزایا از اهمیت فوق 
العاده اي برخوردار است. عدالت از جمله الزامات هر نوع مشارکت 
اجتماعی است. بدون ایجاد زمینه براي درك این عامل در سازمانها، 
انگیزش و هدایت افراد براي مدیران مشکل است )18). رفتارهاي 
عادالنه در افراد متعهد افزایش می یابد و تالشهاي داوطلبانه آنان 
براي نیل به اهداف دو چندان می شود. این بدان معناست که چنانچه 
جنبه هاي خوب و بد زندگی اجتماعی به صورت منصفانه و عادالنه 
توزیع گردد، افراد متعهدتر می شوند و تمایل بیشتري براي فداکاري 
براي جمع نشان خواهند داد )19). سازمانهایی که فرهنگ سازمانی 



مریم خسروزاده و همکارانهمبستگی عدالت سازمانی و رضایت شغلی پرستاران ....

دوره 5 شماره 2 فروردین و اردیبهشت 1395مدیریت ارتقای سالمت 13

بی عدالتی در آن ها وجود دارد، جوی را پرورش می دهند که افراد را 
از اظهارنظر در مورد مسائل منصرف می سازد و باعث می گردد که 
آنها از بیان ایده ها و نظراتشان منصرف گردند. تاثیر عدالت سازمانی 
از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. به عبارت دیگر، زمانی که 
کارکنان احساس کنند منافع و منابع سازمانی به طور منصفانه ای 
تخصیص می یابد، رویه های تخصیص این منابع نیز عادالنه است 
و سرپرستان در مراوده های خود با زیردستان جانب انصاف را رعایت 
می کنند. به همین دلیل نظرات و ایده های خود را در جهت بهبود 
و نفع رسانی به سازمان بیان می نمایند. این مطالعه با هدف تعیین 
همبستگی عدالت سازمانی و رضایت شغلی پرستاران بیمارستانهای 

آموزشی شهر شیراز در سال 1393-94 انجام شد. 
  

مواد و روش ها 
بوده که جامعه   توصیفی- همبستگی   روش مطالعه حاضر 
پژوهش را کلیه پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر شیراز تشکیل 
و  نمازی  بیمارستانهای  دو مرحله  در  به صورت تصادفی  دادند که 
شهید فقیهی انتخاب گردید. با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده 
این  به  انتخاب شدند.  ها  نمونه  مرحله  دو  در طی  تمام شماری  و 
ترتیب که ابتدا تمام بیمارستانهای آموزشی شهر شیراز به چهار منطقه 
جغرافیایی تقسیم شد و سپس در مرحله اول به روش تصادفی ساده 
دو منطقه انتخاب شد. در مرحله دوم به روش تصادفی ساده از بین 
این دو منطقه، دو بیمارستان تعیین شد. سپس به روش تمام شماری 
تمام پرستارانی که مایل به شرکت در پژوهش بوده و در نوبت کاری 
صبح مشغول به فعالیت بودند و فرم رضایت نامه آگاهانه کتبی جهت 
شرکت در پژوهش را پس از مطالعه امضاء کردند، وارد مطالعه شدند. 
برای تعیین تعداد نمونه جدول مورگان استفاده گردید و نمونه 295 

نفر انتخاب شد.
برای جمع آوری داده هااز سه پرسشنامه مشخصات جمعیت 
 Nijhoff & Mormon "شناختی، "پرسشنامه عدالت سازمانی
 (Nihoof &Moormans) ”Organizational Justice
شغلی"  رضایت  "پرسشنامه  و   (20(  ”Questionnaire
 Minnesota ”Job Satisfaction Questionnaire”
سازمانی"  عدالت  "پرسشنامه  گردید.  استفاده   (21(  ,((MSQ
درجه   5 لیکرت  با  سوال   20 دارای   Nijhoff & Mormon
تا 5 عدالت توزیعی و 6 تا 11 عدالت  ای می باشد و سوالهای 1 
رویه ای و 12 تا20 عدالت مراوده ای را می سنجد. نمره دهی به 
این شکل است که: کامال مخالفم=1 و مخالفم=2 و نظری ندارم=3 
پرسشنامه  این  کند.  دریافت می  را  موافقم= 5  وکامال  وموافقم=4 

توسط مرادی  و همکاران بر روی 30 نفر از کارکنان سازمان ورزش 
و جوانان روایی محتوایی و پایایی اندازه گیری شد. پایایی پرسشنامه 
با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ 0/84 و آزمون بازآزمون 
ضریب همبستگی 0/72 تایید شد )22). در ایران مطالعات زیادی، 
اند  این پرسشنامه استفاده کرده  از  جهت سنجش عدالت سازمانی 
)23-25). در مطالعه حاضر روایی مجدد سنجیده نشده و به یافته 
های دیگران اکتفا شده است، ولی برای تعیین پایایی این پرسشنامه 
با انجام مطالعه آزمایشی بر روی 20 نفر از افراد جامعه پژوهش و 
محاسبه همبستگی درونی سواالت از روش آلفای کرونباخ )0/84) 

پایایی تایید گردید. 
"پرسشنامه رضایت شغلی" Minnesota دارای 19 سوال 
بوده و هدف آن بررسی ابعاد رضایت شغلی در 6 بعد نظام پرداخت 
)سواالت 1،2،3)، نوع شغل )سواالت4،5،6،7)، فرصت های پیشرفت 
رهبری  سبک  )سواالت11،12)،  سازمانی  جو   ،(8،9،10 )سواالت 
)سواالت17،18،19)               فیزیکی  شرایط   ،(13،14،15،16 )سواالت 
مخالف 2؛  مخالف1؛  )کامال  لیکرت  مقیاس  اساس  بر  و  باشد  می 
نظری ندارم3؛ موافق4؛ کامال موافق 5) نمره داده می شود. محمدی 
اعالم  را  کرونباخ 0/86  آلفای  پرسشنامه ضریب  این  پایایی  برای 
 Mathieu  ،(27( همکاران  و   Cimete آمریکا   در   .(26( کرد 
ایران  در  و   (29(  Saner &  Eyupoglu و   (28( و همکاران 
جوالیی و همکاران )30) و محمدی جهت سنجش رضایت شغلی 
پرستاران از این پرسشنامه استفاده کرده اند )26). در مطالعه ی حاضر 
همبستگی درونی سواالت، آلفای کرونباخ )0/80) برای پرسشنامه 

بدست آمد. 
پژوهشگر پس از دریافت تاییدیه از کمیته پژوهش، تحصیالت 
تکمیلی و کمیته اخالق دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران و 
اخذ معرفی نامه، و کسب اجازه، وارد بخشهای بیمارستان شده و پس 
از معرفی خود به پرستاران، هدف از انجام پژوهش توضیح داده شد و 

سپس داده ها جمع آوری گردید.
داده ها با استفاده از آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار) 
ضریب  و  زوجی   t مستقل،   t آماری  )آزمونهای  استنباطی  آمار  و 
همبستگی پیرسون) تحلیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 

اس پی اس اس نسخه 19 تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها 
 در این پژوهش 295 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از 
ای  زمینه  متغیرهای  نظر  از  بیمارستان  دو  پرستاران  بین  که  آنجا 
تفاوت معنی داری نبود و سن با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون 
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)P=0/14)، جنسیت با آزمون تی مستقل )0/74)، تأهل، تحصیالت، 
شد  بررسی   (P<0/05( آنووا  آزمون  با  قراردادی  وضعیت  و  سمت 
لذا نتایج به صورت کلی بیان می شود. براساس آزمون آماری 148 
پرستار از بیمارستان نمازی و 147 پرستار از بیمارستان شهید فقیهی 
انتخاب شدند. بر اساس یافته ها 69/16 درصد از شرکت کننده ها 
ی سنی 20-30  بازه  در  خانم، 52/2 درصد مجرد، 60/33 درصد 
درصد    82/03 کارشناسی،  تحصیالت  دارای  درصد   66/1 سال، 
پرستار عادی، 49/83 درصد وضعیت قراردادی رسمی، 42/37 درصد 
میزان درآمد ماهیانه بین 1/5-1 میلیون تومان داشته و 58/64 درصد 
سابقه ی کاری زیر ده سال داشتند.  میانگین نمره عدالت سازمانی 
کل 13/87±49/15 و برای هرکدام از زیرمقیاسهای عدالت توزیعی 
ای  مرواده  عدالت  و   16/11±7/15 ای  رویه  عدالت   ،9/71±3/2

10/75±23/32 بدست آمد )جدول 1). 

میانگین رضایت شغلی 13/7±49/48 و زیر مقیاسهای آن 
نظام پرداخت 2/73±7/96، نوع شغل 3/96±10/85، فرصت های 
رهبری  سبک   ،4/4±2/15 سازمانی  جو   ،7/61±3/16 پیشرفت 
3/95± 10/47 و شرایط فیزیکی3/66±7/19 بود )جدول 2). پیش 
از تعیین رابطه بین متغیرها، در ابتدا، نرمال بودن توزیع متغیرهای 
قرار  ارزیابی  مورد  کلوموگرف-اسمیرنوف  آزمون  از طریق  پژوهش 
با توجه به خروجی آزمون مشخص شد که توزیع داده ها  گرفت. 
ضریب  از  ها  داده  توزیع  به  توجه  با  لذا   .(3 )جدول  بودند  نرمال 
همبستگی پیرسون برای بیان رابطه بین متغیرها استفاده گردید و 
نتایج آزمون نشان داد همبستگی مثبت و معنی داری بین عدالت 

سازمانی و رضایت شغلی پرستاران وجود دارد )جدول 4).

جدول 1: شاخص های آماری عدالت سازمانی و زیر مقیاسهای آن در پرستاران

متغییر
نمازی

انحراف معیار±  میانگین

شهید فقیهی

انحراف معیار±  میانگین

کل

انحراف معیار±  میانگین
بیشینهکمینه 

عدالت سازمانی کل

عدالت توزیعی

رویه ای

مراوده ای

48/56±13/97

10/02±3/04

16/12±7/37

22/42±10/62

49/74±13/78

9/4±3/35

16/11±6/95

24/23±10/75

49/15±13/87

9/71±3/2

16/11±7/15

23/32±10/75

25

5

6

8

89

19

30

43

جدول 2: شاخص های آماری رضایت شغلی و زیر مقیاس های آن در پرستاران

متغییر
نمازی

انحراف معیار± میانگین

شهید فقیهی

انحراف معیار± میانگین

کل

انحراف معیار± میانگین
بیشینهکمینه 

رضایت شغلی کل

نظام پرداخت

نوع شغل

فرصتهای پیشرفت

جوسازمانی

سبک رهبری

شرایط فیزیکی

47/41±14/06

7/71±2/98

11/25±4/1

7/28±3/23

4/1±2/26

10/12±4/28

6/95±3/55

49/58±13/38

8/22±2/47

10/46±3/78

7/95±3/08

4/7±2/04

10/82±3/6

7/43±3/78

49/48±13/7

7/96±2/73

10/85±3/96

7/61±3/16

4/4±2/15

10/47±3/95

7/19±3/66

27

4

5

3

2

4

3

88

15

17

14

10

16

15
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جدول 3: تعیین وضعیت توزیع نرمال بودن داده های عدالت سازمانی و رضایت شعلی و زیرمقیاس آنها

ت مولفه
عدال

نی
زما

سا

عی
وزی

ت

ای
یه 

رو

ای
ده 

راو
م

لی
شغ

ت 
ضای

ر

خت
ردا

م پ
نظا

غل
ع ش

نو

ی 
تها

رص
ف

فت
شر

پی

نی
زما

 سا
جو

ری
رهب

ک 
سب

ط 
شرای

کی
یزی

ف

مالك آزمون

مقدار احتمال

0/867

0/44

1/32

0/059

1/35

0/051

1/3

0/067

0/986

0/286

1/26

0/083

1/14

0/14

1/29

0/07

3/18

0/053

1/33

0/058

1/34

0/053

جدول 4: همبستگی بین عدالت سازمانی و رضایت شعلی و زیرمقیاس آن ها بر اساس ضریب همبستگی پیرسون

متغیرها
عدالت مرواده ایعدالت رویه ایعدالت توزیعیعدالت سازمانی 

P-valueضریبP-valueضریبP-valueضریبP-valueضریب

رضایت شغلی کل

نظام پرداخت

نوع شغل

فرصتهای پیشرفت

جّو سازمانی

سبک رهبری

شرایط فیزیکی

0/672

0/042

0/052

0/013

0/115

0/042

0/03

*0/001

0/473

0/369

0/83

*0/049

0/413

0/609

0/005

0/055

0/072

0/06

0/124

0/05

0/044

0/938

0/342

0/216

0/302

*0/033

0/368

0/457

0/131

0/042

0/014

0/044

0/075

0/022

0/044

*0/025

0/468

0/81

0/447

0/197

0/706

0/47

0/13

0/026

0/043

0/036

0/033

0/088

0/031

*0/025

0/651

0/462

0/543

0/573

0/134

0/6

* سطح معنی داری کمتر از 0/05

بحث 
پژوهش حاضر به بررسی همبستگی بین عدالت سازمانی و 
رضایت شغلی پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر شیراز پرداخته 
است. براساس نتایج بدست آمده میانگین میزان عدالت سازمانی از 
بود که نشان  تا حداکثر100)  )از حداقل 20  نظر پرستاران 49/15 
متوسطی                      سطح  در  بیمارستانها  این  در  سازمانی  عدالت  دهد  می 
 ،(31( همکاران  و  خواه  وطن  چون  دیگری  پژوهشهای  باشد.  می 
حسنی و کریمی )32) و مردانی حموله و همکاران )33) همسو با 
پژوهش حاضر بوده اند. اما پور سلطانی زرندی و نادری )17)، سیادت 
و همکاران )15)، ادراك از عدالت سازمانی را پایین و شفیع زاده و 
باال  را  سازمانی  عدالت   (13( همکاران  و  قنبری  و   (34( همکاران 
یا جوامع مورد مطالعه مثل  اند. تفاوت در نوع شغل  گزارش کرده 
دبیران، کادر درمانی، ورزشکاران و کارمندان همچنین تعداد نمونه ها، 

ابزارهای استفاده شده می تواند از دالیل توجیه تفاوت باشد. 
میانگین میزان رضایت شغلی پرستاران 49/48 )از حداقل 19 
تا حداکثر 95) بود که نشان دهنده ی رضایت شغلی متوسط در این 
بیمارستانها می باشد. در واقع می توان گفت خیلی از پرستاران از 

وضعیت موجود شغلی خود راضی نیستند. این یافته با نتایج جهانی و 
داخل کشوری مطالعات همخوانی داشته و منطقی می باشد. در ایران 
دو بار در سالهای 1383و 1388 به صورت گسترده رضایت شغلی 
پرستاران بررسی شد و نتایج نشان داد که رضایت شغلی پرستاران به 
ترتیب متوسط و پایین می باشد که تقریبا می توان گفت با مطالعه 
تفاوت در  بعد نظام پرداخت و  ی حاضر هم خوانی دارد )35،36). 
پرداخت ها، پایین بودن شان اجتماعی، باال رفتن توقع بیماران، انجام 
مسولیت های زیاد و سنگینی که جزو شرح وظایف پرستاری نیست 
می تواند علت این موضوع مهم باشد. بیشترین رضایت جهانی مربوط 
به پرستاران آمریکا بوده که 41 درصد می باشد )3). اکثر پژوهشهای 
داخلی هم همچون دهقانی و همکاران )37)، موسوی تبار و همکاران 
)38)، عسگری و همکاران )39)، جهانی و همکاران )40) ضمن تایید 
این مطلب میزان رضایت پرستاران را متوسط و یا حتی متوسط به 
پایین اعالم کرده اند. با توجه به ریزش نیرو در پرستاری، کمبود تعداد 
پرستار، قرارگیری پرستاران در خط مقدم نظام سالمت و نیاز مبرم به 
ارتقای کیفیت خدمات پرستاری نیازمند توجه ویژه مسوالن بوده و 

باید برای افزایش آن برنامه ریزی نمود. 
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عدالت  بین  معناداری  و  مثبت  همبستگی  نتایج،  مطابق 
سازمانی و رضایت شغلی پرستاران وجود دارد. به این معنی که با 
رود.  می  باالتر  پرستاران  شغلی  رضایت  سازمانی،  عدالت  افزایش 
 ،(41( Al-Zu’bi نتایج پژوهش با یافته های حاصل از مطالعه ی
پورسلطانی زرندی و نادری )17)، بابازاده و همکاران )42)، قنبری 
سلطانی  و  طاهری   ،(43( همکاران  و  پور  زینال   ،(13( حجاری  و 
)44) هم سو می باشد. براساس این مطالعات که در جوامعی چون 
پرستاران، کارمندان برق صنعتی، دبیران، کارشناسان سازمان تربیت 
با  انجام گرفته است،  بهزیستی و معلمان  بدنی، کارمندان سازمان 
بین  باید.  افزایش می  افزایش عدالت سازمانی، رضایت شغلی هم 
عدالت سازمانی و خرده مقیاسهای رضایت شغلی بجز در مورد جو 
پورسلطانی  پژوهشهای  با  که  نبود  دار  معنی  همبستگی  سازمانی 
زرندی و نادری )17)، بابازاده و همکاران )42) و قنبری و حجاری 
)13) غیر هم سو می باشد که در آنها بین عدالت سازمانی و خرده 
مقیاسهای رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی دار بود. رضایت شغلی 
تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد و عدالت سازمانی هم در ابعاد 
مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد. در همه مشاغل حقوق یا نظام 
پرداخت بسیار مورد توجه می باشد هرچند هر بعد به نوبه خود سهم 
بسزایی در تعیین عدالت نهایی دارد. اگرچه توجه به همه ابعاد حائز 
اهمیت است اما انجام مطالعات مختلف و تعیین ابعاد ویژه برای هر 
شغل و گنجاندن و توجه بیشتر به آن در برنامه های آموزشی میتواند 

بسیار موثر باشد. 

نتیجه گیری نهایی 
 یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر، همبستگی مثبت 
پرستاران  در  شغلی  رضایت  و  سازمانی  عدالت  بین  داری  معنی  و 
با  که  معنی  بدان  داد.  نشان  را  شیراز  شهر  آموزشی  بیمارستانهای 
مطالعه  مورد  پرستاران  در  شغلی  رضایت  سازمانی  عدالت  افزایش 
افزایش یافته است. یکی از محدودیت های این مطالعه این بود که 
حاالت روحی پرستاران هنگام تکمیل پرسشنامه ها ممکن است بر 
نحوه پاسخدهی آنها تاثیر گذار بوده که از کنترل پژوهشگرخارج بود.
اثربخش و در  ایجاد مدیریت  به منظور  گردد،  پیشنهاد می 
های  دوره  سازمان،  کارکنان  شغلی  رضایت  میزان  افزایش  نتیجه 
آموزشی آشنایی با عدالت سازمانی و ابعاد آن و افزایش میزان آن 
از مدیران منصف و شایسته  و  اجرا شده  برای مدیران  در سازمان 

استفاده گردد.

تشکر و قدردانی 
مریم  ارشد  کارشناسي  نامه  پایان  از  بخشي  مطالعه  این 
خسروزاده و به راهنمایی آقای دکتر محمد علی حسینی در دانشگاه 
علوم بهزیستی و توانبخشی تهران می باشد. از تحصیالت تکمیلی 
محترم  مدیر  و  بیمارستانها  مدیریت  همکاری صمیمانه  و  دانشگاه 
این  آنها  بدون همکاری  پرستاری که  کارکنان محترم  و  پرستاری 

مطالعه ممکن نبود، نهایت سپاسگزاری می شود. 
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