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و تعهد  يعملكرد با رفتار شهروند يابيارز ستميرابطه ادراك عدالت از س
  پرستاران يسازمان

 
  ، محمد اسدپور*مهداد يعل ،نژاد عباس نيمحمد حس

  
 

  چكيده
آن است. پژوهش حاضر با هدف  يو اثربخش تيموفق يمهم برا ينديآ شيعملكرد پ يابيادراك عدالت كاركنان از نظام ارزمقدمه: 

 يسازمان يو رفتار شهروند يعملكرد با تعهد سازمان يابي) از نظام ارزيفرد نيب ،ي، اطالعاتمند نظام ،يابطه ادراك عدالت (ظاهرر يبررس
  انجام گرفت.

 يمارستانهايشامل همه پرستاران زن و مرد شاغل در ب آن يجامعه آمار .بود يهمبستگ -يفيمطالعه توص كيپژوهش  نياها:  روش
به روش  يو جول شليمنفر بر اساس جدول حجم نمونه  253آنان تعداد  انياز مكه  نفر بودند 600به تعداد  1392بهار  شهر رفسنجان در

، Thurstonعملكرد  يابيادراك عدالت از نظام ارز يها پژوهش شامل پرسشنامه يها . ابزاردنديانتخاب گرد ساده يتصادف گيري نمونه
 رسونيپ يبا استفاده از روش همبستگ ها بود. داده Lee and Allen يسازمان يشهروند يارهاو رفت Allen & Meyer يتعهد سازمان

  گرفت. رارق ليمورد تحل زمان هم ونيرگرس ليو تحل
ادراك عدالت  ن) و بيp≥01/0رابطه مثبت معنادار ( يعملكرد با ابعاد تعهد سازمان يابيادراك عدالت از نظام ارز يها مولفه نيبنتايج: 

) وجود دارد. p≥01/0معطوف به سازمان رابطه مثبت معنادار ( يسازمان يبا رفتار شهروند يابياز نظام ارز يو اطالعات مند نظام ،يظاهر
قادر به  يو ادراك عدالت ظاهر يتعهد عاطف بيني پيشقادر به  يادراك عدالت فقط ادراك عدالت اطالعات يها مولفه نياز ب ن،همچني
  . بود پرستاران يتعهد هنجار بيني پيشقادر به  مند نظامو  يو ادراك عدالت ظاهر تعهد مستمر بيني پيش

 حال نيبرخوردار است و در ع ييبه سزا تيپرستاران از اهم انيعملكرد در م يابيادراك عدالت از نظام ارزكه  يياز آنجاگيري:  نتيجه
تا  شود مي هيتوص ني) را متاثر سازد، بنابرايشهروند يها نها (ازجمله رفتارآ يها ) و رفتاريجمله تعهد سازمان (از ها تواند انواع نگرش مي
  .رديعملكرد قرار گ يابيمطرح در نظام ارز يها تيپرستاران از زمره اولو يعملكرد برا يابيارز معدالت از نظا تيرعا

  
  يانسازم يرفتار شهروند ،يعملكرد، تعهد سازمان يابيادراك عدالت، ارزهاي كليدي:  واژه
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مقدمه  

منابع  تيريمهم مد يها از شاخص يكيعملكرد  يابيارز
. كند يم نيسازمان را تضم ياثربخشكه  است يانسان

                                                 
 ،يو سازمان ينعتص يشناس)، گروه رواناريمهداد (استاد يعل دكتر نويسنده مسؤول: *

  amahdad@khuisf.ac.ir .رانيا.واحد خورسگان (اصفهان) ،يدانشگاه آزاد اسالم
 يآزاد اسالم ،دانشگاهيو سازمان يصنعت ينژاد، كارشناس ارشد روانشناس عباس نيمحمدحس

  ) abbasnezhad.m.h@gmail.com( ؛رانيا، اصفهان ،واحد خوراسگان
 ،يسالمت، دانشكده پزشك يو ارتقا يوه خدمات بهداشت)، گراريمحمد اسدپور (استاد دكتر

  )asadpoor1@yahoo.com( .رانيا، رفسنجان ،رفسنجان يدانشگاه علوم پژشك

  9/4/94، تاريخ پذيرش: 26/12/93، تاريخ اصالحيه: 24/2/93تاريخ دريافت مقاله: 

 تيريبه مد يسازمان بستگ تيعدم موفق ايو  تيموفق
ن به اهداف سازما دنيعملكرد، جهت رس يابيارز حيصح
 يعملكرد شغلكه  است ينديعملكرد فرا يابي. ارز)1(دارد

 تواند يسنجش م نيا دهد؛ يم قرارفرد را مورد سنجش 
سازمان  يو توسعه برا يمهم ادار يها گيري ميمالك تصم

، به قوق و دستمزد، جبران خدمت، ارتقااز جمله پرداخت ح
 يابي. عدالت در ارز)2(و آموزش كاركنان باشد يكارگمار

و عدم  ديمف اريبس رانيسازمان، كاركنان، مد يلكرد براعم
 كي تواند يعملكرد م يابياز نظام ارز انادراك عدالت كاركن
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سازمان باشد؛ بر اساس اصول عدالت  يبرا يمشكل اساس
عالوه بر  يابيارز نديدر تمام فرا ها گيري ميتصم ،يسازمان

. ادراك عدالت )3(منصف ادراك شوند ديمنصف بودن با
 يمباحث نيتر از مهم يكيعملكرد  يابيكاركنان از نظام ارز

با آن مواجه  يابينظام ارز ي، در اجراها كه سازمان است
از  يابياز كاركنان ارز ياريبسكه  يبه طورهستند، 

. ادراك )4(دانند ينم حيعملكرد خود را منصفانه و صح
مثبت  يها نگرش جاديعملكرد به ا يابيارز جهيعدالت از نت

موجب  تيو در نها كند يكمك م سبت به شغل و سازمانن
و  يسازمان يشهروند يها رفتار فه،يعمكرد وظ شيافزا
 توان يم يكل فيتعر كي. در شود ميسازمان  يور بهره

تصور  يعملكرد به معن يابيگفت ادراك عدالت از نظام ارز
انصاف در نظام  زانيو برداشت كاركنان از م يذهن
عدالت از نظام  بندي . طبقه)5(استازمان عملكرد س يابيارز
كه  )Systemic Justice( مند نظامشامل عدالت  يابيارز

 بيتصو نديو فرا ها هيعبارت است از ادراك عدالت در رو
. )6(عملكرد است يابيجهت ارز يشده در ساختار سازمان

ادراك  يبه معن)، Justice Configural( يعدالت ظاهر
عملكرد است؛  يابينظام ارز يمدهاايو پ جيعدالت از نتا

تواند  ميكه  است يابيارز جياز نتا يكيكاركنان  بندي رتبه
حقوق و  شيشامل ارتقا، افزا يادار يها ميتصم يمالك برا

)، Justice Informational( يالعات. عدالت اط)7(باشد رهيغ
 يندهايدر فرا ياجتماع يها ادراك عدالت از جنبه يعني

 گذار است؛تأثير يابيارز جيآنها در نتا تيفيككه  يابيارز
 جيها، نتا در مورد روش يشامل فراهم نمودن دانش، آگاه

عملكرد به كاركنان  يابيبازخورد ارز زانيو م يابيارز
) به Interpersonal Justice( يفرد نيب. عدالت )5(است

 يابيو ارز ابيارز نيادراك عدالت در ارتباطات و تعامل ب
در  ديبا ابياشاره دارد، و ارز يابيارز نديشونده در فرا

شونده را بدهد و  يابياجازه صحبت به ارز ،يابيارز نيح
عملكرد  ليدال يبرا يشنونده خوب يداور شيبدون پ

 يقي) و همكاران در تحقMunir( ريمان. )7(كاركنان باشد
، كه عملكرد نشان دادند يابيبا عنوان انصاف در ارز

ادراك عدالت از نظام  نيب يارمثبت و معناد يهمبستگ
 .)8(وجود دارد يعملكرد با تعهد سازمان يابيارز

ادراك كه  ) و همكارش نشان دادChong( گچانهاي  يافته
با اعتماد به سرپرست و  يابيارز يها هيعدالت در رو

رابطه  نياكه  دارد يرابطه معنادار جيادراك عدالت از نتا
 كاركنان يد سازمانو تعه يشغل تيرضا شيمنجر به افزا

 ي) و همكاران در پژوهشAhmed( . احمد)9(شود مي
عملكرد با  يابيانصاف ادراك شده در ارز ادندنشان د

كاركنان رابطه مثبت و  يو رفتار شهروند يتعهد سازمان
انجام گرفته  يها پژوهش ن،ي. همچن)10(دارد يمعنادار

) Sharonو شارون ( ) و همكارشHeslin( نيتوسط هسل
از نظام  يا هيادراك عدالت روكه  نشان دادند همكارش و

اثرگذار و  يبر تعهد سازمان تواند يعملكرد م يابيارز
  .)11و2(شود يرفتار شهروند شيمنجر به افزا

حالت  يرا نوع ي) و همكارش تعهد سازمانAllenآلن (
الزام جهت  ايو  ازين ل،يتما انگريبكه  كند يم فيتعر يروان

آنها تعهد  دگاهي. از داستسازمان  كي ادامه خدمت در
 يتعهد مستمر، تعهد هنجار ،يشامل تعهد عاطف يسازمان
 ردارند به خاط ياديز يتعهد عاطفكه  يكاركنان ؛است

تعهد مستمر كه  يكاركنان مانند؛ يدر سازمان م اديعالقه ز
به كار در سازمان كه  ييها ازيدارند به خاطر ن ياديز

و باالخره  دهند يدر سازمان ادامه مدارند، به خدمت خود 
دارند، ماندن در سازمان را  يتعهد هنجاركه  يكاركنان

 د. كاهش احساس تعه)12(دانند يم فيتكل كيخود  يبرا
از عوامل  يكيكاركنان نسبت به سازمان محل كار خود، 

. )13(است يو عملكرد فردوري  بهره شيمخل در افزا
 گرينشان داد، د يپژوهش ينظر يمرور مبانكه  گونه همان
 يها عملكرد، رفتار يابيادراك از نظام ارز يمدايپ ريمتغ

 يسازمان ياست. رفتار شهروند يسازمان يشهروند
عملكرد  شيدر افزاكه  استاي  فهيو فراوظ ياريرفتار اخت
 اي مياست و به طور مستق مؤثرسازمان  ياثر بخش

 سازمان يپاداش رسم ستميس لهيوسه ب ميمستقريغ
) و Williams( امزيلي. و)14(شود مين يده سازمان
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را به دو بعد  يسازمان يهمكارش انواع رفتار شهروند
به  ف: معطوف به سازمان و معطوكنند يم ميتقس

معطوف به سازمان به  يشهروند يها كاركنان. رفتار
سازمان، كار كردن در  نياز قوان يرويمانند پ ييها رفتار

 ير هرگونه پاداش و وقت شناسبدون انتظا ليتعط اميا
معطوف به  يشهروند يها و رفتار شوند ياطالق م

مانند كمك به همكاران و كه  هستند ييها كاركنان، رفتار
 انيو مشتر نيبا مراجع ييبه آنها و خوشرو يرسان ياري

از  يكي يرفتار شهروند شوند، يبه افراد معطوف م
و به  )15(بهبود عملكرد در سازمان است يها شاخص
 يها گروه يسبب همكاركه  مهم و مطلوب استاي  اندازه
كاركنان را  نيكار شده و همچن ميساز تقس نهيو زم يكار

خود مشاركت  نقشفراتر از  فيدر انجام وظا
ارتباط  ليبه دل يشغل پرستاركه  . از آنجا)16(دهند يم

از مشاغل حساس و پراسترس در  يكي مارانيمستمر با ب
 يها سازمان ياثر بخش نيو همچن مارانيب درمان نديفرا

كه  رود ياز آنان، نه تنها انتظار م نياست، بنابرا يدرمان
انتظار كه بلانجام دهند،  يخوبه را ب شيمحوله خو فيوظا

 نيانجام اكه  رود ياز آنان م زيفرانقش ن يها انجام رفتار
و  يفرد يساز بهبود اثر بخش نهيزم تواند يرفتارها م

 جياساس، ادراك عدالت از نتا نيباشد. بر ا يسازمان
الزم را  نهيتواند زم مي عملكرد توسط پرستاران يابيارز
 يها ارتعهد آنان به سازمان و بروز رفت شيافزا يبرا

 يرسان ياريمعطوف به افراد (مثل، كمك و  يشهروند
 ييپر استرس و خوشرو طيدر شرا گريد پرستاران به هم
) و سازمان (مثل كار نيو مراجع مارانيو احترام به ب
، بدون انتظار هر گونه پاداش ليتعط اميكردن در ا

مطلوب  ريتصوارائه  و همكاري در آموزش دانشجويان
به عمل  يها مرور .دي) را فراهم نماگرانياز سازمان به د

از خأل  يحاك ران،يانجام گرفته در ا يها از پژوهش آمده
راك عدالت از نظام اد انيم ونديدانش در عرصه پ يجد
 يو رفتار شهروند يعملكرد با تعهد سازمان يابيارز

پرستاران  انيبه طور عام و به طور خاص در م يسازمان

ذكر  يها رياز متغ كيهر  قاتيتحق ياست. البته در برخ
 يپژوهش تر كمدر  يول اند، قرار گرفته يشده مورد بررس

رد ذكر شده مو يرهايمجموعه متغ زمان همبه طور 
عوامل اثرگذار  ييشناسا ن،يبنابرا اند. مطالعه قرار گرفته
به  يسازمان يشهروند يها و رفتار يبر تعهد سازمان

خاص، چون مشاغل  يدر مشاغل ها ريمتغ نيا تياهم ليدل
و اثر  مارانيارتباط مستمر با ب به علت ،يمارستانيب

 ماران،يدرمان و بهبود ب نديدر فرا يرابطه انسان يبخش
  باشد.  مي ورت مهم انجام پژوهش حاضرضر
 نيبه ا ييگو پاسخ ياساس پژوهش حاضر در پ نيا بر

ادراك عدالت از نظام  نيباي  رابطه ايآكه  ت استسؤاال
 يو رفتار شهروند يعملكرد با تعهد سازمان يابيارز

رفسنجان  يپرستاران دانشگاه علوم پزشك يسازمان
 يابيلت از نظام ارزوجود دارد؟ و كدام ابعاد ادراك عدا

 يها و رفتار يمهم تعهد سازمان نندهك ينيب شيعملكرد پ
  پرستاران است؟ يسازمان يشهروند

  
  ها روش

 ،بود يهمبستگ - توصيفي يها مطالعه از نوع پژوهش نيا
پرستاران زن و مرد شاغل در  هيآن را كل يجامعه آماركه 
هر ش يدانشگاه علوم پزشكي  مجموعه ريز يها مارستانيب

 يدر دوره زمانكه  ندداد ليتشك 1392رفسنجان در بهار 
بر اساس جدول انتخاب كه  ،ندنفر بود 600پژوهش تعداد 

 )Jolly and Mitchel)(17( يو جول شلينمونه م محج
 صينفر به عنوان نمونه پژوهش مناسب تشخ 240تعداد 

نفر به  280تعداد  يده پاسخكنترل نرخ  يداده شد و برا
به صورت  گيري . نمونهنددينه انتخاب گردعنوان نمو

 يستيابتدا لكه  بيترت نيساده صورت گرفت. بد يتصادف
تا  001 از آنها از كيه و سپس به هريپرستاران ته هياز كل
كد داده شد. سپس با استفاده از جدول اعداد  600

  نفر انتخاب شدند. 280تعداد يتصادف
 عبارتند از:مورد استفاده در پژوهش حاضر  يها ابزار

 نيعملكرد، ا يابيپرسشنامه ادراك عدالت از نظام ارز
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و  ي) طراحThurston( پرسشنامه توسط تورستون
ابعاد ادراك كه  است سؤال 36 يشده است و دارا ساخته

شامل چهار بعد عدالت  ،عملكرد يابيعدالت از نظام ارز
 ياطالعات ،)سؤال11( ي، ظاهر)سؤال12( مند نظام

 اسي. مق)7(سنجد ي) را مسؤال4( يفرد نيب ،)سؤال9(
اي  درجه 5پرسشنامه  نيا يمورد استفاده برا ييگو پاسخ

) است. 5تا كامالً موافقم=  1مخالفم=  (كامالً كرتيل
چهار بعد  يپرسشنامه را برا نيا ييايپا بيتورستون ضر

 بيبه ترت يفرد نيو ب ياطالعات ،يمند، ظاهر عدالت نظام
گزارش  91/0، 85/0، 87/0، 78/0اخ كرونب يبرحسب آلفا
  .)7(نموده است

 هشدر پژو ران،يبار در ا نياول يپرسشنامه حاضر برا
پرسشنامه ابتدا  نيحاضر مورداستفاده قرارگرفته است. ا

ترجمه و  يبه فارس يسيمتخصص زبان انگل كيتوسط 
به  يسيزبان انگل گريمتخصص د كيسپس توسط 

 سه،يو مقا ينياز بازب و پس ديباز ترجمه گرد يسيانگل
 يبافرهنگ سازمان قيتطب يها برطرف و برا اندك تفاوت

آن توسط دو  ييمحتوا يياجامعه موردمطالعه، رو
 دييمورد تأ يو سازمان يمتخصص روانشناس صنعت

از دو  ،ييايسنجش پا يپژوهش برا نيقرار گرفت. در ا
به كه  ديكردن استفاده گرد مهيكرونباخ و دون يروش آلفا

 67/0، 83/0مند  عدالت نظام ،چهار بعد عدالت يبرا بيترت
 74/0، 85/0 ي، عدالت اطالعات60/0، 71/0 يو عدالت ظاهر

 ن،يآمد. همچن  دست به 89/0، 91/0 يفرد نيو عدالت ب
 يعامل ليسازه پرسشنامه با استفاده از تحل ييروا

پژوهش  نيدر ا ماكسيبا چرخش از نوع وار ياكتشاف
و  ريم زر،يقرار گرفت. بر اساس سنجه ك يبررس مورد
) و همكارش به آن Yong( انگيدر مقاله كه  نياولك

و آزمون  894/0برابر با  KMO )18(اشاره شده است
 P>01/0معنادار كه  30/4522بارتلت برابر با  تيكرو

چرخش  يها مؤلفه سيماتر ينيبازباست، را نشان داد. 
 ي مؤلفه 4ؤاالت بر س تياكثركه  از آن بود يحاك افته،ي

   .مطرح در پرسشنامه قرار داشت ييمحتوا

 پرسشنامه توسط آلن نيا ،يتعهد سازمان پرسشنامه

)Allen( 24 يشده و دارا  و ساخته يو همكارش طراح 
 ،يشامل تعهد عاطف يابعاد تعهد سازمانكه  سؤال است

 اسيمق سنجد يرا م يتعهد مستمر و تعهد هنجار
تا  1(كامالً مخالفم= يا درجه نامه پنجپرسش نيا ييگو پاسخ

تعهد  ييايپا بيو همكارش ضر لن) است. آ5كامالً موافقم=
پرسشنامه  .)11(گزارش نموده است 86/0كل را  يسازمان

 مورد رانيدر ا يمتعدد يها در پژوهش يتعهد سازمان
 ييايدهنده پا نشان يهمگكه  گرفته است استفاده قرار

پژوهش  نيدر ا ،ني. عالوه بر اپرسشنامه است نيا يباال
 ها پس از گرد آوري داده ها پاسخ يدرون يهمسان زانيم

 81/0 يبعد عاطف يكرونباخ برا ياز روش آلفا تفادهبا اس
  دست آمد. به 67/0 يو بعد هنجار 80/0و بعد مستمر 

پرسشنامه  نيا ،يسازمان يرفتار شهروند پرسشنامه
 ياست و دارا شده  ي) و همكارش طراحLee( يتوسط ل

معطوف به  يسازمان يرفتار شهروندكه  سؤال است 16
معطوف به سازمان را  يسازمان يافراد و رفتار شهروند

پرسشنامه  ييگو پاسخ اسيو مق )19(كند يم يريگ اندازه
كرونباخ  ي. آلفااست )7=شهيتا هم 1(هرگز= يا درجه هفت

رفتار  ي) و همكارش براLee(يپرسشنامه توسط ل
معطوف به  يمعطوف به افراد و رفتار شهروند يدشهرون

. )19(شده است گزارش 77/0و  82/0 بيسازمان به ترت
 )22تا20(رانيدر ا يمتعدد يها پرسشنامه در پژوهش نيا

 بيپژوهش حاضر ضر رد .گرفته است مورداستفاده قرار
 مهيكرونباخ و روش دون يبا استفاده روش آلفا ييايپا

معطوف به  يعد رفتار شهروندب يبرا بيكردن به ترت
 يبعد رفتار شهروند يو برا 72/0، 74/0همكاران 

 نيبه دست آمد. در ا 82/0، 83/0معطوف به سازمان 
بر دو روش  يها مبتن اطالعات و داده آوري جمعپژوهش 

و اي  كتابخانه ي مطالعه ي وهيبود. ش يدانيو ماي  خانهكتاب
 يعلم يها گاهياو پ ها تيسا قياز طر ينترنتيا يجستجو

و  يمباحث نظر نيتدو يبرا يو خارج يمعتبر داخل
 يبرا يدانيم وهيپژوهش به كار رفته و شي  نهيشيپ
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استفاده شده است.  ازيمورد ن يآمار يها داده يگردآور
 مارستانيب نيمسؤولموافقت  ها رسشنامهپ عيقبل از توز

شركت در پژوهش  يكنندگان برا كامل شركت تيو رضا
اطالعات  هيكلكه  داده شد نانيبه آنان اطمو  جلب شد

. ماند يصورت محرمانه نزد پژوهشگر محفوظ م ها به آن
حاصل از پرسشنامه پژوهش با استفاده از  يها داده
مورد  يو استنباط يفيآمار توص و SPSS-19افزار  نرم
 يها از شاخص يفيدر سطح آمار توص .قرار گرفت ليتحل
 يپراكندگ يها و شاخص نيانگيم رينظ يمركز شيگرا
 يبرا زين يدر سطح استنباط ار،يانحراف مع رينظ

 ليساده و تحل يهمبستگ بيپژوهش از ضرا يها هيفرض

  .دياستفاده گرد زمان هم ونيرگرس
  

  نتايج
تعداد  تيدرنهاشده  عيپرسشنامه توز 280تعداد  از

 تحليل موردتكميل شده بود وكامل  پرسشنامه 253
% گروه نمونه را  2/63 .)%90يده پاسخنرخ ( قرار گرفت
 دادند. ليسال تشك 13 يسابقه شغل نيانگيزنان، با م

ذكر شده  1ها در جدول نمونه يشناخت تياطالعات جمع
  است. 

 
 گروه نمونه پژوهش يشناخت تياطالعات جمعدرصد فراواني  :1 جدول

 20 تا 11 سال 10 تا كل يقرارداد پيماني آزمايشي رسمي كل زن مرد  
 سال

سال  21
 باالتر

 كل

 درصد
 تعداد

)2/63(%93 )8/36(%160 )100(%253 )2/31(%79 )8/17(%45 )6/20(%52 )4/30(%77 )100(%253 )5/62(%158 )9/24(%63 )6/12(%32 )100(%253 

  
  

  پژوهش يرهايمتغ يدرون يهمبستگ سيگروه نمونه پژوهش و ماتر يفيتوص يها شاخص: 2جدول 
            1 96/33±64/5  عدالت ظاهري

           1 56/0** 43/41±75/6 مندنظامعدالت
          1 66/0** 72/0** 13/29±47/6 عدالت اطالعاتي
         1 50/0** 42/0** 50/0** 30/14±54/3 عدالت بين فردي

       1  26/0** 35/0** 30/0** 32/0** 07/25±83/5 تعهد عاطفي
     1  43/0** 12/0* 29/0** 22/0** 32/0** 65/26±83/5  تعهد مستمر
   1  48/0**  58/0** 27/0** 39/0** 37/0** 39/0** 11/26±33/4 تعهد هنجاري

 1  31/0**  22/0**  47/0**  11/0 23/0** 22/0** 17/0* 05/44±60/8 معطوف سازمان رفتار شهروندي

  53/0**  05/0  01/0 12/0* 020/0 071/0 007/0 00/0 50/38±04/12 معطوف همكاران رفتار شهروندي

  
  

تمام ابعاد  ني، ب2شده در جدول   ارائه يها افتهيبر اساس 
 يها مؤلفه هيعملكرد با كل يابيادراك عدالت از نظام ارز

) وجود p≥ 01/0رابطه مثبت معنادار ( يتعهد سازمان
 با يمند و اطالعات نظام ،يعدالت ظاهر نيب نيدارد. همچن

بطه مثبت معطوف به سازمان را يشهروند يرفتارها
از ابعاد  كي  چيه نيب ي) وجود دارد. ولp≥ 01/0( دارمعنا

 يعملكرد با رفتارها يابيادراك عدالت از نظام ارز
 معطوف به افراد رابطه معنادار مشاهده نشد. يشهروند
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 يشهروند يفتارهاو ابعاد ر يتعهد سازمان يها مؤلفه ينيب شيپ يبرا زمان همچندگانه به روش  ونيرگرس ليتحل جينتا :3جدول
 عملكرد يابيابعاد ادراك عدالت از نظام ارز قياز طر يسازمان

  متغيرهاي  
  بين يشپ

 متغيرهاي
  مالك

   
t  
  

F R R2 

B خطاي
  استاندارد

Beta 

  ضريب ثابت  
تعهد عاطفي

  
40/11 53/2 - **50/4  **52/10      

  17/1  104/0  091/0  107/0  عدالت ظاهري
  12/1  090/0  069/0  078/0  ندم نظامعدالت 

  17/1  116/0  078/0  137/0  عدالت بين فردي
  0/ 145  381/0  82/1* 078/0 116/0 160/0  عدالت اطالعاتي

  ضريب ثابت  

تعهد مستمر
  

70/14 56/2 - **72/5  ** 39/8      
  76/2 *  247/0  092/0  255/0  عدالت ظاهري

  329/0  027/0  070/0  023/0  مند نظامعدالت 
  - 21/1  084/0  118/0  - 143/0  عدالت بين فردي
  119/0  345/0 50/1 147/0 088/0 133/0  عدالت اطالعاتي

  ضريب ثابت  

تعهد هنجاري
  

19/13 82/1 - **25/7  ** 40/15      
  17/2* 185/0 066/0 142/0  عدالت ظاهري

  23/2 *  173/0  050/0  111/0  مند نظامعدالت 
  695/0  047/0  083/0  058/0  عدالت بين فردي
  199/0  446/0  197/0 121/0 063/0 081/0  عدالت اطالعاتي

معطوف به سازمان  ضريب ثابت  
  35/1 068/0 - **81/19  ** 14/14      

 -74/2 119/0 002/0 011/0  عدالت ظاهري
  74/1  147/0  002/0  131/0  مند نظامعدالت 

  020/0  001/0  003/0  004/0  لت بين فرديعدا
  053/0  231/0  76/3* 231/0 061/0 231/0  عدالت اطالعاتي

معطوف به همكاران  ضريب ثابت  
  65/1 044/0 - **81/38  895/0      

 19/1 113/0 002/0 02/0  عدالت ظاهري
  764/0  066/0  001/0  001/0  مند نظامعدالت 

  187/0  014/0  002/0  000/0  عدالت بين فردي
  014/0  119/0 81/1 188/0 002/0 003/0  عدالت اطالعاتي

 
 نياز ب شود يمشاهده م 3كه در جدول  گونه همان
عملكرد، عدالت  يابيادراك عدالت از نظام ارز يها مؤلفه

 انسيدرصد از وار 5/14، 160/0 يبتا بيبا ضر ياطالعات
 9/11، 255/0 يبتا بيا ضرب يعدالت ظاهر ،يتعهد عاطف

 بيبا ضر يتعهد مستمر، عدالت ظاهر انسيدرصد از وار
، 0/ 111 يبتا بيمند با ضر نظام عدالتو  142/0 يبتا
 يو عدالت اطالعات يتعهد هنجار انسيدرصد از وار 9/19

رفتار  انسيدرصد از وار 3/5، 0/  231 يبتا بيبا ضر
 ياداربه سازمان را با سطح معن معطوف يشهروند

)05/0≥P( نمودند. نتبيي 

 

  بحث
رابطه ادراك عدالت  يهدف از انجام پژوهش حاضر بررس

 يو رفتارها يعملكرد با تعهد سازمان يابياز نظام ارز
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كه  سؤال بود نيبه ا ييگو پاسخو  يسازمان يشهروند
عملكرد  يابيادراك عدالت از نظام ارز ي كدام مؤلفه

 يشهروند يرفتارها و يكننده تعهد سازمان ينيب شيپ
 نيبكه  ج پژوهش حاضر نشان دادياست. نتا يسازمان

مند،  نظام ،يابعاد ادراك عدالت (ظاهر يها مؤلفه هيكل
عملكرد با ابعاد  يابي) از نظام ارزيفرد نيب ،ياطالعات

مستمر) رابطه مثبت و  ،يهنجار ،ي(عاطف يتعهد سازمان
ادراك  يها مؤلفه نياز ب ) وجود دارد وp≥01/0معنادار (

 نيب شيپ يعملكرد، عدالت اطالعات يابيعدالت از نظام ارز
معنادار تعهد  نيب شيپ يعدالت ظاهر ،يمعنادار تعهد عاطف

معنادار  نيب شيمند پ و عدالت نظام يمستمر و عدالت ظاهر
 يها افتهيپژوهش حاضر با  يها افتهي. است يتعهد هنجار
و همكارش،  گ، چان) و همكارانMunir( ريپژوهش مان

و شارون و  و همكاران نيهسل ،شاحمد و همكار
 يابيبر ادراك عدالت از نظام ارز ي) مبن11تا8تا2همكارش(

در  است. سو همرابطه دارد،  يعملكرد با تعهد سازمان
هر چه كه  نمود انيب نيچن توان يم ها افتهي نيا نييتب
 يابينظام ارز جيادراك عدالت پرستاران از نتا زانيم

 جينتا يباشد، به عبارت تر بيش دعملكرد سازمان خو
تر ادراك  عملكرد هر چه عادالنه يابيحاصل از نظام ارز

  .شوند يگردد، نسبت به سازمان متعهدتر م
كه  از آن است ي) حاكAdams( آدامز هياول اتينظر 

و انصاف  يادراك برابر تأثيرتحت  يعيادراك عدالت توز
 يوقت فتگ توان يم هينظر نيا هي. بر پارديگ يقرار م

عملكرد احساس  يابيرتبه ارز صيكاركنان در تخص
عادالنه  يابيارز جيكنند و بر اساس نتا يانصاف و برابر

ها  تعهد آن يعيطور طب ، بهكنند  افتيارتقا و پاداش در
در  ني. همچن)23(كند يم دايپ شينسبت به سازمان افزا

به تعهد  تواند يمچگونه ادراك عدالت كه  نيا نييتب
 يتبادل اجتماع هيبه نظر توان يمنجر گردد م يزمانسا

 يتبادل اجتماع هي) استناد نمود. بر اساس نظرBlauبالو (
 نديفرا يطكه  رابطه وجود دارد كي نيدر طرف زهيانگ نيا

 گر،يدر حق طرف د يطرفكه   يهنگام ،يروابط اجتماع

لطف او را  كه داند ياو خود را موظف م كند، يم يلطف
تر باشد، فرد  لطف و كمك بزرگ ني. هر چه ادجبران كن

اساس،  ني). بر ا24دارد آن را جبران كند( ليتما تر بيش
 ماتيتصمكه  كنند يادراك م نيپرستاران چنكه   يهنگام

جا بوده است  سازمان درباره آنان منصفانه، درست و به
 ثاقيق مبر طب كند، يو سازمان با آنان عادالنه رفتار م

را موظف به پاسخ  شيو سازمان، خو دخو نيب هيدوسو
و  تر بيشتعهد  تواند يم يپاسخ نيو چن دانند يمناسب م

  باالتر به سازمان باشد.
 انيبر ارتباط معنادار م يپژوهش مبن نيا گريد افتهي 

عملكرد با رفتار  يابيادراك عدالت از نظام ارز يها مؤلفه
و عدم وجود رابطه معطوف به سازمان  يشهروند
 يابيادراك عدالت از نظام ارز يها مؤلفه انيم رمعنادا

 نيا انگريمعطوف به افراد، ب يعملكرد با رفتار شهروند
ادراك عدالت از نظام  نديدر فراكه  مهم است ارينكته بس

سازمان بوده و افراد  ل،يتحل يعملكرد، منبع اصل يابيارز
در  ينقش چيچون ه د،رنيقرار بگ ليمركز تحل توانند ينم
به  توان يم ارتباط  نيا در ؛عملكرد ندارند يابيند ارزيفرا
كاركنان، كه  ) و همكاران استناد كرد،Cobbكب ( افتهي
صورت جداگانه و   را به ابانيسازمان و ارز يها استيس

عدالت،  جادكنندهيا يو اجتماع يدر دو محور ساختار
 يها افتهير با پژوهش حاض جي). نتا25(كنند يادراك م

و همكاران و شارون و  نيهسل احمد و همكاران،
بر ادراك عدالت از نظام  ي) مبن11و10و2همكاران(

رابطه  يسازمان يشهروند يعملكرد با رفتارها يابيارز
ادراك عدالت كه  نشان داد جينتا نيا است. سو همدارد، 

 يها رفتار شيعملكرد باعث افزا يابيكاركنان از نظام ارز
  .شود مي ازمانمعطوف به س يهروندش

 يبرا ميداشت، تصم انيب توان يم ها افتهي نيا نييدر تب
كه  است يا تابع درجه يسازمان ياعمال رفتار شهروند
 يزانيها به چه م در سازمان با آن نديكاركنان احساس نما

ادراك كه  يكاركنان يعني ).12(شود ميعادالنه رفتار 
 يها رفتار نهات  دارند نه لكرد راعم يابيدر ارز يعدالت يب
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كه بل د،يها مشاهده نخواهد گرد از آن يسازمان يشهروند
 ميخواه زيها ن از آن يو انحراف ديضد تول يها شاهد رفتار

 توان يم يعدالت سازمان هيبر اساس نظر يعنيبود. 
عدم وجود  ايكاركنان در قبال وجود و كه  كرد ينيب شيپ

از  يكي. دهند يرد واكنش نشان معملك يابيعدالت در ارز
  كاهش برون داد است.  اي شيها افزا واكنش نيا

) و Vandyne( واندن يقرارداد اجتماع هيبر اساس نظر
كاركنان و سازمان  نيب يرابطه قرارداد كي ،همكارش

اگر پرستاران مشاهده كه  مبنا ني. بر ا)26(شود ميبرقرار 
دچار  شود ميجرا نعملكرد، عدالت ا يابيدر ارزكه  كنند
 نيكاهش ا يبرا جهيو درنت شوند يم يتنش منف ينوع

خود  يها ها و مشاركت گذاشته زانيم كنند يم يتنش سع
ممكن  ،يموارد نيرا در سازمان كاهش دهند و در چن

 ابد؛يسازمان كاهش  در يشهروند ياست رفتارها
عملكرد  يابيدر ارزكه  برعكس اگر پرستاران ادراك كنند

تا با انجام  شوند يم ختهيوجود دارد، برانگ عدالت
و فرا نقش مشاركت خود را در  رسان ياري يها رفتار

پرستاران كه  يهنگام ن،يدهند. همچن شيسازمان افزا
سازمان درباره آنان  ماتيتصمكه  كنند يادراك م نيچن

جا بوده است و سازمان با آنان بر  منصفانه، درست و به
بر طبق  كند، ياز عملكرد رفتار م عادالنه يابياساس ارز

را موظف به  شيخود و سازمان، خو نيب هيدوسو ثاقيم
 تواند يم يپاسخ نيو چن دانند يم يپاسخ مناسب و مقتض

معطوف به سازمان  يشهروند يرفتارها شيبروز و افزا
  ). 22(باشد
كه  پژوهش حاضر، از آنجا يها افتهيبر اساس  ن،يبنابرا
معطوف به  يشهروند يو رفتارها يتعهد سازمان شيافزا

ادراك عدالت پرستاران از نظام  زانيسازمان وابسته به م
سازمان مورد  رانيبه مد باشد،يشان معملكرد يابيارز

به  يدرمان يها سازمان گريمطالعه به طور خاص، و د
 طيشرا يابيارز نديدر فراكه  گردد مي شنهاديطور عام پ

 نييبا مشاركت در تعفراهم گردد تا پرستاران  ريز
 ريز يروشها قيعملكرد و از طر يابيارز نديو فرا ها هيور

عملكرد، ادراك عدالت  يابينظام ارز جهيو نت ندياز فرا
اشخاص و در  انيدر م ديبا يابيارز يها هيرو -1 :ندينما

اصالح  تيقابل ديبا ها هيرو - 2باشد.  داريطول زمان، پا
 يبرا دنظريتجد يها فرصتكه  معنا نيداشته باشد، بد

عملكرد  يابيدر هر مرحله از ارز رمنصفانهيغ ماتيتصم
 ديبا يابيارز يها هيرو -3. رديپرستاران قرار گ اريدر اخت

  اهداف سازمان باشد، نفع ذي يها همه طرف ي ندهينما
 ديانتظارات عملكرد با نييدر تع يابيارز يها هيرو -4
عارض نقش، ابهام از ت المقدور يحتكه  باشد يا گونه به

 يفرد ديسازمان با -5 شود. يريجلوگ يرانبارنقش و گ
دانش  ،يتخصص طيشراكه  انتخاب كند يابيرا جهت ارز

را دارا  شونده يابياز نحوه انجام شغل فرد ارز يو آگاه
 ياطالعات و آگاه ،يادراك عدالت اطالعات يبرا -6باشد. 

 نيه آغازالزم به كاركنان از انتظارات عملكرد در جلس
بهبود عملكرد  يبرا -7داده شود.  يابيشروع دوره ارز

انجام  هپرستاران، بازخورد الزم در خصوص نحو
پرستاران گذاشته  اريو بهبود آن در اخت يشغل فيوظا

 تيرعابراي مثال ( يفرد نيادراك عدالت ب -8شود. 
و منزلت  تشانيمؤدبانه به همراه رعا يها برخورد

 .رديعملكرد انجام گ يابيمراحل ارز هيپرستاران) در كل
 يبند دقت و صحت در رتبه ،يادراك عدالت ظاهر يبرا

تالش هر فرد در سازمان  زانيمرتبط با م ديباكه  عملكرد
  است.  يباشد، ضرور

 داشت ييها تيها محدود پژوهش ريسا مچونمطالعه ه نيا
پژوهش صرفاً بر  نيا يبه اجرا توان ياز آن جمله مكه 
شهرستان رفسنجان  مارستانيستاران سه بپر يرو

اين پژوهش به ساير  يها افتهي  مياشاره داشت. لذا، در تعم
ديگر، جانب احتياط را  يو خصوص يدولت يها سازمان

بوده  يا پژوهش رابطه شرو ن،يبايد رعايت نمود. همچن
  از آن به عمل آورد. ياستنباط عل توان ياست و نم

مهم كاركنان در حوزه  يها از واكنش يكيادراك عدالت 
بار در  نياول يپژوهش برا نيعملكرد است. ا يابيارز

نظام  يمنظور اثربخش  داخل كشور واكنش كاركنان را به
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  قرار داد. يمورد بررس ها سازمان يابيارز
  

  گيري نتيجه
 يها مؤلفه هيكل نيبكه  ج پژوهش حاضر نشان دادينتا

ملكرد با ابعاد تعهد ع يابياز نظام ارز ابعاد ادراك عدالت
 نياز ب وجود دارد و رابطه مثبت و معنادار يسازمان
عملكرد، عدالت  يابيادراك عدالت از نظام ارز يها مؤلفه

 يعدالت ظاهر ،يمعنادار تعهد عاطف نيب شيپ ياطالعات
و عدالت  يمعنادار تعهد مستمر و عدالت ظاهر نيب شيپ

 يها افتهي. باشد يم يمعنادار تعهد هنجار نيب شيمند پ نظام
 يها براكار راهاز  يكيكه  پژوهش حاضر نشان داد

 يشهروند يو بهبود رفتارها يتعهد سازمان شيافزا
عملكرد از طرف  يابيادراك عدالت از نظام ارز ،يسازمان

شده  ارائه  يهاكار راه يريكارگ با بهكه  پرستاران است

 الزم نهيزم تواند مي ،يدرمان يها سازمان رانيتوسط مد
تا از  ،نمايدفراهم  را عدالت توسط پرستاران كادرا يبرا
 يو بروز رفتارها شيتعهد آنان به سازمان افزا قيطر نيا

امر  نيتوجه به ا ؛گردد پذير امكان يسازمان يشهروند
را به دنبال خواهد  يو سازمان يفرد يبهبود اثربخش

  داشت.
  

  قدرداني
و  نيمسؤول هياز كلدانند تا  مي پژوهشگران بر خود الزم

تحت پوشش دانشگاه علوم  يها مارستانيپرسنل محترم ب
در كه  نژاد عباسو سركار خانم ندا  رفسنجان يپزشك
 اند، الزم را مبذول داشته يها پژوهش مساعدت نيا ياجرا
  .ندينما يو قدردان تشكر مانهيصم
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Abstract 
 
Introduction: Employee justice perception of performance appraisal system is an important prerequisite to 
its success and effectiveness. This study aimed to investigate the relationship between justice perception 
(configural, systemic, informational, and interpersonal) of performance appraisal system with 
organizational commitment and organizational citizenship behavior. 
Methods: This research was a descriptive-correlational study. The population consisted of all male and 
female nurses (600) in hospitals of Rafsanjan City in 2013. Research sample included 253 nurses who were 
selected through simple random sampling and based on Jolly and Mitchell’s sample size table. Data 
collection tools were Thurston’s justice perception of performance appraisal system, Allen & Meyer’s 
organizational commitment questionnaire, and Lee and Allen’s organizational citizenship behavior 
questionnaire. Data were analyzed using Pearson correlation and regression analysis. 
Results: There was a positive significant relationship between components of justice perception of 
performance appraisal system and dimensions of organizational commitment (p≤0.01). There was also a 
positive significant relationship between configural, systemic and informational justice perception of 
performance appraisal system and organization-oriented organizational citizenship behavior (p≤0.01). 
Among the components of justice perception of performance appraisal system, informational justice 
perception was only able to predict affective commitment; configural justice perception was able to predict 
continuous commitment; and informational and configural justice perception was able to predict normative 
commitment. 
Conclusion: Since justice perception of performance appraisal system is of great importance among nurses 
and can affect their attitudes (including organizational commitment) and behaviors (including citizenship 
behavior), it is recommended to prioritize justice in performance appraisal system for nursing staff. 
 
Keywords: justice perception, performance appraisal, organizational commitment, organizational citizenship 
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