
 

 
  
  

بررسی ارتباط اخالق کاری اسالمی و ادراک از عدالت سازمانی با رفتار 
  شهروندی در کارکنان بیمارستان تأمین اجتماعی شهرکرد
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 چكيده
كاركنان درماني در صورتي كه در سايه اخالق كاري اسالمي احساس كنند عـدالت در سـازمان   

دهند. هدف از پژوهش حاضر، بررسي ارتبـاط   شود، رفتار شهروندي از خود بروز مي رعايت مي
اخالق كاري اسالمي با عدالت سازماني و رفتار شهروندي در كاركنان درماني بيمارسـتان تـأمين   

تحليلي از نـوع همبسـتگي انجـام شـد.     −باشد. اين مطالعه به روش توصيفي ركرد مياجتماعي شه
نفر از كاركنان درماني بيمارستان تأمين اجتماعي شـهركرد بـه روش تمـام شـماري مـورد       230

ها با استفاده از سه پرسشـنامه اخـالق كـاري اسـالمي علـي الكـاظمي        مطالعه قرار گرفتند. داده
) و پرسشـنامه اسـتاندارد   1993ندارد عدالت سازماني نيهوف و مـورمن ( )، پرسشنامه استا1390(

آورى و با استفاده از آمـار توصـيفى،    )، جمع1996رفتار شهروندي سازماني اورگان و كانوسكي (
رگرسيون چند متغيره مـورد سـنجش قـرار گرفـت.       محاسبه ضريب همبستگى پيرسون، آزمون

ميانگين نمره اخالق كاري اسالمي با عـدالت سـازماني و    نتايج تحقيق حاكي از آن است كه: بين
رفتار شهروندي رابطه وجود دارد بين ميانگين نمره اخالق كـاري اسـالمي بـا عـدالت سـازماني      

). بين ميانگين نمره اخالق كاري اسالمي با رفتار شهروندي سـازماني  p<0/05رابطه وجود دارد (
نمره عدالت سازماني با رفتار شهروندي سازمان رابطه  ). بين ميانگينp<0/05رابطه وجود دارد (

). بـين ميـانگين نمـره اخـالق كـاري اسـالمي، عـدالت سـازماني و رفتـار          p<0/05وجود دارد (
دار  شهروندي با برخي متغيرهاي دموگرافيك (سن، جنس، نوع قرارداد، تحصيالت) رابطه معنـي 

جه گرفت كه براي افزايش در ميزان رفتـار  توان نتي هاى پژوهش مي وجود نداشت. براساس يافته
 . كرد توان اقدام شهروندي سازماني از طريق افزايش اخالق كاري اسالمي و عدالت سازماني مي
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  مقدمه
هبـود عملکـرد گیـری از منـابع و ب بهرهدر سـازمان،  یۀن سرمایتر عنوان مهم ی بهانسان یرویامروزه ن
ثر ی مؤو رفتار یران به عوامل نگرشیرو توجه مد یندارد، از ا یتحقق اهداف سازمان گام برم یشغل
، ١٣٩۵و همکـاران،  ی(نـاد برخـوردار خواهـد بـود ییت باالیکارکنان از اهم یکار یندهایدر فرا
رفتار شهروندی سـازمانی اسـت.  ک کند،ران و کارکنان کمیهایی که به مد ). یکی از مهارت٩١ص

) که ٣، ص١٣٩٧ی، لی(اسمع ارزشمند نیروی انسانی بوده یها رفتار شهروندی سازمانی از ویژگی
بخشـی و اثر به رفتارهای فردی داوطلبانه برخاسته از بصیرت افراد اطالق شده که بر افزایش کارایی

گذاشته، مستقیم و به صورت صریح، از طریق سیستم رسمی پاداش تشـویق  تأثیرعملکرد سازمان 
). مفهوم رفتار شـهروندی ٢۶، ص١٩٨٨ 1از اورگان،به نقل  ١٣٩٣شود (نودهی و عسگرزاده،  نمی

ها نـوآور،  باعـث شـده سـازمان و کـرده اسـت  سازمانی، تحولی در حوزه رفتـار سـازمانی ایجـاد 
در همـین  .)٨٠ص ،١٣٨٧، یو موفقیتشـان مسـئول باشند(صـنوبرا ور و در برابر بق منعطف، بهره

های دولتـی و نهادهـای عمـومی ماننـد  راستا بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در سطح سـازمان
کنـد. اشـاعه رفتارهـای  مراکز درمانی با توجه به گسـتردگی و اهمیـت آنهـا بسـیار مهـم جلـوه می

شـود و عملکـرد،  ها می ومی نسـبت بـه ایـن سـازمانشهروندی سازمانی باعث افزایش اعتماد عم
بخشد، باعث افزایش بیش از پیش تعهـد در بـین کارکنـان  ها را ارتقا می کارایی و اثربخشی سازمان

، ١٣٩٣(نـودهی و عسـگرزاده،  دهـد ها را درکنـار مـردم قـرار می شـود و ایـن سـازمان سازمان می
اسـت. عـدالت  یندی سازمانی، عدالت سـازمانگذار بر رفتار شهرواثر ). یکی از متغیرهای٢۶ص

هاسـت  تفاوت  یک مفهوم انتزاعی و بسیار پیچیده است که به معنای عدم تبعیض و رعایت منصفانه
ــرو ــق تحق٢۵، ص٢٠٠٧و همکــاران،  2(آمب ــانی). طب ــات ف ــد١٣٩٠و همکــاران ( یق ران و ی)، م

 یشـهروند یزمانی بر بروز رفتارهـاعدالت سا گذار برتأثیرعوامل  ییها با شناسا سرپرستان سازمان
 یمـؤثر یها توانند گام یم یت سازمانین تالش مضاعف در ارتقاء شخصیان کارکنان و همچنیدر م

ی بـه عمـل ریجلـوگ یسازمان یریپذبیسازمان برداشته و از آس یل به اهداف متعالین یرا در راستا
 یها منصفانه دسـتاوردها و سـتادهیرع غیو توز یعدالت ی). ب١٣، ص ١٣٩٠و همکاران، ی(فان آورند

شود (شیخی بـه  یت در آنان میه تالش و فعالیه کارکنان و تنزل روحیف روحیسازمان، موجب تضع
بر انـواع  یمثبت طور بهز یسازمان ن یاخالق یها ). ارزش۶٩۴ص ،١٣٩۵ 3،و پورزات ینقل از الوان

 تـأثیراز عدالت تحـت  درک). ٧٣، ص١٣٩١پورو دهقانی فیروزآبادی ،  یدارند (رجب تأثیرعدالت 
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 یها هیـرو. ٢ کنـد؛ یافـت میکـه شـخص از سـازمان در ییامـدهایپ. ١گیـرد:  موارد زیر قـرار مـی
ه منظور بررسی چگونگی ها ب مطالعه عدالت در سازمان. ۴؛ کننده ات ادراکیخصوص. ٣ ی؛سازمان

است که عـدالت  پژوهشگر ناگزیرعدالتی،  با یک تضاد یا بیرو به رو شدن و نحوه واکنش افراد در 
 ).٢٢ص ،١٣٩۴ ،(خمر و مهران درک شده را مدنظر قرار دهد

کید دین مبین اسالم بـر رعایـت ارزش رسـد،  اخالقـی اسـالمی بـه نظـر می یهـا با توجه به تأ
که نگرش اخالقی به کار وجود دارد، کارکنان درکی مثبت از جریان عدالت در سازمان داشته   زمانی
 تـأمینقانونی و در  یها کنند که در اعمال رویه میتالش ی که نگرش اخالقی به کار دارند، و مدیران

، یرا اعمـال کننـد (سـرمد یمحـورسازمانی بیشـترین عـدالت یها و راهکارها رویه یکارگیر هو ب
های پایـدار در نفـس کـه  عنوان صفات و ویژگی دانشمندان مسلمان، اخالق را به). ٧٠ص ،١٣٩۵

جوش و بدون نیاز بـه تفکـر و تأمـل از طور خود با آن صفات، به شوند کارهایی متناسب موجب می
اند. اخالق اسالمی، درست یا نادرسـت بـودن ایـن صـفات را در  انسان صادر شوند، تعریف کرده

دارد، به تبـع آن اخـالق کـاری اسـالمی بـه کـارکرد چـارچوب  چارچوب مفاهیم اسالمی بیان می
 یپردازد. اخالق کار های مختلف می های کاری انسان در سازمان الب فعالیتمفاهیم اسالمی در ق

کنـد و  یت میـط کار حمایت در محی، مذاکره، انصاف، وحدت و معنویک مساعیاز تشر یاسالم
و عمـل آید به شمار می یاسالم یعناصر اخالق کاردیگر  ان یدر م یدیکلاصلی عنوان  یت بهمعنو
گردد. اخالق کـاری اسـالمی  یت، صداقت و اعتماد میموجب خالق یط کارین اصول در محیبه ا

تنها به علت اینکه هنـوز در برخـی از منـاطق جامعـه اسـالمی  است. نه شایسته مطالعه و شناسایی
دان هایی است که بسیاری از زنان و مر ها و کمال مطلوب بلکه به این علت که آرمان ،شود یافت می

  ).٧۶٢، ص١٣٩٢و همکاران،  موغلیها هستند (آنمسلمان امروز در صدد تحقق 
انضباط کاری، مهرورزی، معاشرت سازنده، تواضع، وفای به عهـد و وجـدان کـاری از جملـه 

شـوند کـه تحقـق  ها محسوب می کید اسالم در مدیریت سازمانمورد تأ های مطلوب اخالقی شیوه
در  یتوجـه پژوهشـگران بسـیارها ضـروری اسـت.  ثر بـر آنهـا در سـازمانعوامل مؤ آنها و بررسی

ممکن است بیانگر ایـن اعتقـاد باشـد  ییها اخیر به اخالق کار جلب شده که چنین عالقه یها سال
دهد. اخالق کـار کـه  قرار می تأثیرکه اخالق کار، نگرش کارکنان نسبت به کار و سازمانی را تحت 

و سـازمانی  یمطلـوب فـرد یهـا دینی کارکنان در ارتباط است بـر نگرش یمعمول با باورها طور به
ها و اصول اخالق  ). کسانی که ارزش٨٧ص ،١٣٩٢و همکاران،  یدارد. (انصار ینقش چشمگیر

عنوان منبع اسـتقالل و  کار را بهسازند و به آن اصول پایبند هستند،  کار اسالمی را درخود نهادینه می
دارد و باعـث رغبـت و تمایـل  أثیرتـها بر انگیزش درونی فـرد  دانند و این ویژگی خودشکوفایی می
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ها در بافـت  ). امروزه سـازمان٧۶٣، ص١٣٩٢و همکاران،  شود (موغلی فراوان برای انجام کار می
کـه احتمـال نـد، چراا معطـوف نموده یاخالقـ یها توجه خود را به اخالق و ارزش یجوامع اسالم

را در رابطه با کـار  یشتریب یو انرژ اقیهستند، اشت یبند به اخالق کار اسالمیکه پا یرود کارکنان می
در سفارش به فرزند گرامی  ). امام علی٧١، ص١٣٩۴(کیوانلو و همکاران،  دهند یخود نشان م

کنند که انسان باید نفس خود را از هر پسـت و مقـامی بـاالتر  اشاره می خود امام حسن مجتبی
و نه اینکه به دلیل کسب مقـام و  بداند و شغل باید در جهت حفظ کرامت و عزت نفس انسان باشد

ها و کرامت نفس خود را زیر پا بگذارد. از دیگر امور مهم در مقولـه  پست انسان اخالقیات و ارزش
نوع نگاه انسان به کار و مسئولیت است. کسی که کار و مسئولیت خود را امانت ببیند  یاخالق ادار

بـرد و  کـردن لـذت می امعـه بدانـد از کـارو سرمایه شکوفایی خـود و ج یمند و آن را وسیله عزت
   ).٧۶٢ص ،١٣٩٢و همکاران،  موغلیکند ( احساس رضایت می

اسدی و  ؛٧۵ص، ١٣٩٣ ،مطالعات زیادی در زمینه اخالق کاری اسالمی (اردالن و همکاران
ــیرزاد ــری و) ١٣۵ص ،١٣٩١ ،ش ــازمانی (قنب ــهرورندی س ــار ش ــاران رفت ؛ ١١۵ص ،١٣٩٣، همک

) ٣٣ص ،١٣٩١، عـدالت سـازمانی (کـافی و همکـاران ) و٢٠٠ص ،١٣٩۵، آذری و همکاراننیاز
به بررسی این سه متغیر در جامعه کارکنـان بیمارسـتانی کـه  ای هاما تاکنون مطالع ؛انجام شده است

بـا هـدف از ایـن رو پـژوهش حاضـر ارتباط نزدیک با مردم نیازمند کمک دارند انجام نشده است، 
ادراک از عـدالت سـازمانی در کارکنـان  زمانی با رفتار شـهروندی وبررسی ارتباط اخالق کاری سا

  اجتماعی شهرکرد انجام شد. تأمینبیمارستان 
  

  روش مطالعه
اخـالق کـاری  یهـا رین متغیرابطه ب یاین مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی با هدف بررس

 تــأمینمارســتان یب یاســالمی، ادراک از عــدالت ســازمانی و رفتــار شــهروندی در کارکنــان درمــان
نفـر از پزشـکان  ٢٣٠شهرکرد انجام پذیرفت. جامعه آمـاری را همـه کارکنـان درمـانی ( یاجتماع

) اعم از (زن و مرد) و با نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قراردادی و ٢٠)، ماما (١۴٠)، پرستاران (٧٠(
یل دادنـد. اجتمـاعی شـهرکرد مشـغول بـه فعالیـت بودنـد، تشـک تـأمینشرکتی) که در بیمارستان 

اشتغال در بیمارسـتان امـام  انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه، یری به روش تمام شمارگی نمونه
ابزارهای مورد استفاده شـامل پرسشـنامه اخـالق کـاری  و تمایل به تکمیل پرسشنامه بود. علی

 یگـذار یکـرت نمـرهل یا درجـه ۵ف یاست که با ط یا لفهتک مؤ )١٣٩٠اسالمی علی الکاظمی (
 )، نمـره متوسـط١٨−٣٠(نمـره بـین  ن نمـرهییگویه با حـد پـا ١٨پرسشنامه دارای این  شده است.
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). برای سنجش ٣٢٣ص ،١٣٩٠(سرمد و همکاران،  باشد می) ۶٠(باالتر از  ) و نمره باال٣٠−۶٠(
ای و سـه خـرده مقیـاس  گویـه ٢٠ادراک از عدالت سازمانی پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی 

 نییلیکرت، حـدپا ای هدرج ۵ای و عدالت تعاملی با طیف نمره دهی  ویهعدالت توزیعی، عدالت ر
). بـه ۵٣٠ص ،١٩٩٣ 1،(نیهوف و مورمن ) استفاده شد١٠٠( )و حد باال ۶٠( )، حد متوسط٢٠(

ال با هدف سؤ ١۵) دارای ١٩٩۶گان و کانوسکی (رفتار شهروندی سازمانی ابزار اور منظور سنجش
نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مـدنی، ادب و مالحظـه) بـا ( ارزیابی ابعاد رفتار شهروندی

بـا  یاسـالم یپایایی پرسشنامه اخالق کـار گرفته شد. کار هب یا درجه ۵طیف پاسخگویی لیکرت 
) ١٩٩٣)، پرسشـنامه نیهـوف و مـورمن (۴٧ص ،١٣٩٠،ینـاد (گل پـرور و ٧٩/٠آلفای کرونباخ 

پرسشــنامه رفتــار شــهروندی ســازمانی اورگــان و  ) و۵٣٠ص ،١٩٩٣. (نیهــوف و مــورمن، ٠/٨۵
  یید شد.) تأ١٢٧ص ،١٣٩٢(پورسلطانی زرندی،  ٧۶/٠) ١٩٩۶کانوسکی (

  فرضیه اصلی پژوهش عبارت است:
ن نمره اخالق کاری اسـالمی بـا عـدالت سـازمانی و رفتـار شـهروندی در کارکنـان یانگیبین م

  دارد.شهرکرد رابطه وجود  یاجتماع تأمینمارستان یب یدرمان
یند تحقیق برای گردآوری اطالعات پژوهشگر پـس از اخـذ مجـوز الزم از دانشـگاه آزاد در فرا

اجتماعی  تأمینحراست بیمارستان  اسالمی شهرکرد و سپس با ارائه مجوز و هماهنگی با مدیریت و
گاهانه، به توزیـع پرسشـنامه اقـدام نمـو ده و شهرکرد با مراجعه به بیمارستان، پس از اخذ رضایت آ

  از آمــار توصــیفی، محاســبه ضــریب همبســتگی پیرســون، آزمــون هــا بــرای تجزیــه وتحلیــل داده
استفاده شد. مـدل مفهـومی  SPSS ٢٢ توسط نرم افزار ل رگرسیونیاسمیرنوف، تحل−کولموگروف

  باشد. میپژوهش به شرح ذیل 
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  ها یافته
 ٨/۴٧انـد.  سـال داشـته ۴٠درصد سـن بـاالتر از ۶/۴٢درصد زن،  ٨/۶۴از جمعیت مورد مطالعه 

ــین کنند درصــد از شــرکت ــار ب ــابقه ک ــه س ــته ٢٠ – ١٠گان درمطالع ــال داش ــد. مشخصــات  س ان
  گزارش شده است. ١مطالعه در جدول  گان درکنند شناختی شرکت جمعیت

 ی مطالعهها نمونه یت شناختیمشخصات جمع. ١جدول 

 درصد فراوانیفراوانیسطح متغیر

 ٢/٣۵ ٨١ مرد جنسیت
 ١۴٩٨/۶۴زن

 سن

 ٢١١/٩سال٣٠تا٢۵بین
 ٢۶٣/١١سال٣۵تا٣١بین
 ٨۵٣٧سال۴٠تا٣۶بین

 ٩٨۴٢سال۴٠باالی

 نوع شغل
 ٧٠۴/٣٠پزشک
 ١۴٠٩/۶٠پرستار
 ٢٠٧/٨ماما

  سابقه کار
 

 ۴٠۴/١٧سال١٠زیر
 ١١٠٨/۴٧سال٢٠تا١١بین
 ٨٠٨/٣۴سال٣٠تا٢١بین

 ٢٣٠٠/١٠٠ جمع

 عدالت توزیعی

رفتار شهروندی 
 سازمانی

 عدالت تعاملی ایعدالت رویه

 نوع دوستی

 وجدان

 جوانمردی

 رفتار مدنی

 ادب و مالحظه

 اخالق کاری اسالمی

ادراک از عدالت 
 سازمانی



      ٩٩  ...سازمانی عدالت از ادراک و اسالمی کاری اخالق ارتباط بررسی

 

نشـان  ٢نفری در جـدول  ٢٣٠ی ها متغیر مورد بررسی برای نمونهمیانگین و انحراف معیار سه 
  داده شده است.

  
  . میانگین نمرات اخالق کاری اسالمی، رفتار شهروندی و عدالت سازمانی کارکنان بیمارستان٢جدول 
  رفتار شهروندی  ادراک از عدالت سازمانی اخالق کاری اسالمی  متغیر

  ۵٧/۴۴±۵۶/۶ ٣۴/۶١±۵٣/۶٣٣٩/١۶±۴۴/١٣ انحراف معیار± میانگین

  
)، نمـره عـدالت سـازمانی ۴۵>۵٣۴٨/۶٣>٩٠دهد نمـره اخـالق سـازمانی ( نشان می ٢جدول 

  ) کارکنان در سطح مطلوبی قرار دارند.٣١>۵٧٨٣/۴۴> ۵٩) و نمره رفتار شهروندی (۶٠>۶١/٣۴٧٨(
رفتـار شـهروندی بررسی ارتباط اخالق کاری اسالمی با ادراک از عدالت سازمانی و  به منظور

   چند متغیره استفاده شد. کارکنان درمانی از رگرسیون
  

  آزمون ضریب همبستگی رگرسیون چند متغیره .٣جدول

R R SquareAdjusted R SquareStd. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 

۴۶٩/٠(a) ٢٢٠/٠٢١٣/٠٨٢٧٩٣/۵ ٩٣١/١ 

  ی.سازمان، عدالت یاسالم ی: اخالق کاریر مستقلمتغ
  ی.شهروند : رفتاریر وابستهمتغ

) اسـت. R Squareن (یـیب تعی) و ضرRچندگانه ( یب همبستگیگر مقدار ضریانب ٣جدول 
 یدهنـده همبسـتگ نشـانبه دسـت آمـده اسـت.  ۴۶٩/٠چندگانه برابر با  یب همبستگیمقدار ضر

  ر مالک است.یمتغ یر مشاهده شدۀو مقاد یر واقعین مقادیتر ب یقو
  

  جدول تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیره. ۴جدول

 Sum of SquaresdfMean Square F Sig. 
Regression٠٨۶/٢١٧٢٢٠۴٣/١٠٨۶٩٧۶/٠٠٠/٠ ٣١(a) 
Residual٠٠۵/٧٧١٠٢٢٧٩۶۵/٣٣  

Total ٠٩١/٩٨٨٢٢٢٩  

  
قـرار  یابیـکل رابطـه را مـورد ارز یدار یدهد که معن یانس را ارائه میل واریجه تحلینت ۴جدول 

  دار است.  یاست، رابطه معن ٠۵/٠) کمتر از sig( یدار یدهد. از آنجا که سطح معن یم
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  ضریب رگرسیونی رگرسیون چند متغیره. ۵ جدول

 Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients F Sig. 

 BStd. ErrorBeta  
 ۵۵٠/٢٨٠۵۴/٢٩٠٢/١٣٠٠٠/٠ 

 ٩١٢/۴٠٠٠/٠ ١۵٠/٠٠٣٠/٠٣٠٧/٠ اخالق کاری اسالمی
 ٢۴۴/۴٠٠٠/٠ ١٠۶/٠٠٢۵/٠٢۶۵/٠ عدالت سازمانی

  
)، Betaاسـتاندارد شـده ( یونیب رگرسـی)، ضـرBاسـتاندارد (یرغ یونیب رگرسیضر ۵ جدول

ن دو یـگفـت کـه اتـوان  یدهد. با مشاهده نتـایج م ی) را گزارش مSig( یدار یو سطح معن tمقدار 
ر یـب استاندارد شـده دو متغیسه ضریدر کارکنان درمانی رابطه دارند. با مقا یر با رفتارشهروندیمتغ

ر اخـالق یـم کـه متغیریـگ یجه می) نت٢۶۵/٠(ی ) و عدالت سازمان٣٠٧/٠( یاسالم یاخالق کار
  است بین این کارکنان بوده در یبا رفتار شهروند یشتریرابطه ب یدارا یاسالم یکار

 (سن، جنس، سطح تحصیالت، نوع قرارداد، ی دموگرافیکها آزمون تحلیل واریانس بین متغیر
 کارکنـان اخالق کـاری اسـالمی، ادراک از عـدالت سـازمانی و رفتـار شـهروندی در سابقه کار) و

  درمانی ارتباط معناداری را نشان نداد. 
  
  بحث

بــر  یو عــدالت ســازمان یاســالم یکــارتــوان گفــت کــه اخــالق  یبــا مشــاهده نتــایج مطالعــه م
ب یسه ضـریکنند. با مقا ینیب شیر را پین متغیرات اییتوانند تغ یگذار هستند و متأثیر یرفتارشهروند

تـوان  مـی) ٢۶۵/٠( ی) و عـدالت سـازمان٣٠٧/٠( یاسالم یر اخالق کاریاستاندارد شده دو متغ
در کارکنـان درمـانی  یبا رفتارشهروند یشتریرابطه ب یدارا یاسالم یر اخالق کاریدریافت که متغ
 ١۴۴/٠ یو عدالت سـازمان یاسالم یر اخالق کارین متغیب استاندارد شده بین ضریاست. همچن

ب ین ضـریکنـد. همچنـ یم ینـیب شیز پیـرا ن یر عـدالت سـازمانیـن متغیدهد ا یاست که نشان م
 ی نسـبتاً مطالب باال همبسـتگبه دست آمده است که با توجه به  ٣۴٣/٠چندگانه برابر با  یهمبستگ

قـات یق بـا تحقیـن تحقیـج ایوجـود دارد. نتـا یو عـدالت سـازمان یاسالم ین اخالق کاریب یقو
 یا بـا نقـش واسـطه یاخالق کاری اسالمی و تعهد سازمان ی) که مدل علّ ۶١ص ،١٣٩۵سرمدی (

 ارائـه نمودنـدت علمی دانشـگاه پیـام نـور بین اعضای هیأ در یشغل یها و ارزش یعدالت سازمان
بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتارمـدنی  در )۵١ص ،١٣٨٨( راستا است. مردانی و حیدری هم

ی ها مـدنی کارکنـان بیمارسـتان با رفتـار بیمارستان دریافتند عدالت سازمانی ارتباط مثبت کارکنان
  منتخب در استان اصفهان داشت. 
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(نگرش اخالقی به کـار   اخالق کار اسالمی های ) دریافت که میان مؤلفه۶٧، ص١٣٩٢سرمدی (
) بـا تعهـد ۴١/٠هـای شـغلی ( ) و ارزش٣٧/٠) و عدالت سازمانی (٢٢/٠)، روابط بین فردی (٣٣/٠(

شـده تعهـد  سازمانی اعضای هیأت علمی ارتباط مستقیم و معناداری وجـود دارد و کـل واریـانس تبیین
) ٢٧/٠هـای شـغلی ( عـدالت سـازمانی و ارزشهای اخالق کـار اسـالمی و  واسطه مؤلفه سازمانی به

) به بررسی رابطه اخالق ١١٠، ص١٣٩٣) اسکندری و ایراندوست (۶٨، ص١٣٩٢باشد (سرمدی،  می
کاری و رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد سازمانی در کارکنان بانک پرداخته و دریافتند که بین اخالق 

) ۶٢٢، ص١٣٩٣وجود دارد. حسنی و همکاران ( )٩٧/٠کاری و رفتار شهروندی سازمانی همبستگی (
رضایت شغلی و غیبت از کار کارکنان ادارۀ  در بررسی ارتباط اخالق کاری اسالمی بر عدالت سازمانی،

دریافتند که میان متغیرهای اخالق کاری اسالمی کارکنان و بین عدالت سازمانی و  برق شهرستان ارومیه
دار وجود دارد. کارکنانی که نگرش اخالقی بـه  ابطه مثبت معنیاخالق کاری اسالمی و رضایت شغلی ر

کار دارند، سطح توقعات خود را از سازمان و مدیران در رابطـه بـا توزیـع منـابع و امکانـات، در سـطح 
توان عنوان کرد  کنند. در رابطه با مدیران نیز، می خواهی اجتناب می اخالقی و معقول نگه داشته و از زیاده

نگرند و  ر این حالت مدیرانی که نگرش اخالقی به کار دارند به کارکنان خود به دیده یکسان میکه شاید د
  کنند. در توزیع عادالنه منابع و امکانات نهایت کوشش خود را صرف می

) نقش میانجی تعهد و عدالت سازمانی در رابطه بـین هـوش ٢٩، ص١٣٩٣نودهی و عسگرزاده (
نی را مطالعه کردند و در نتایج خود بیـان نمودنـد کـه بـین عـدالت و عاطفی و رفتار شهروندی سازما

) وجـود دارد. بـر طبـق اصـل مبادلـه، کارکنـانی کـه ٢٨۶/٠رفتارشهروندی رابطه مستقیم و معنادار (
شناسـی و وجـدان  های دیگر عادالنـه اسـت، وظیفه هایشان در مقایسه با شغل کنند آورده احساس می

کننـد. ایـن  طوری که فراتر از شرح شغل رسمی خود عمل می دهند، به می کاری بیشتری از خود نشان
دار کـرده،  عدالتی در سازمان، سالمت روانی کارکنان کرامـت انسـانی را خدشـه در حالی است که بی

. در تبیینی دیگر از نتیجه حاصـل از  شود باعث کاهش وفاداری و در نهایت تهدیدی بر کل سازمان می
ان بیان داشت که رفتار عادالنه از سوی سازمان بـا کارکنـان عمومـًا منجـر بـه تعهـد تو این پژوهش می

سـاز بـروز رفتـار  توانـد زمینه شود و این تعهد سازمانی به نوبه خود می باالتر آنها نسبت به سازمان می
عـدالتی کننـد بـه احتمـال بیشـتری  شهروندی فرا نقش آنها شود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی

دهند و حتی ممکن اسـت  کنند یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می سازمان را رها می
) بیـان ١٩٢، ص١٣٨٧پور ( جویی کننـد. همچنـین مختاریـان شروع به رفتارهای ناهنجار مثل انتقـام

عـدالتی و  بیها دارد.  عدالتی اثر مخربی بر اهتمـام و انگیـزش کارکنـان سـازمان دارد که ادراک بی می
توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و ستادهای سازمان موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تالش 

تنها در دستیابی به اهـداف سـازمان  انجامد که نه و فعالیت آنها شده و به بروز رفتارهایی از کارکنان می
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ساخت منافع و اهداف سـازمان رسد بیشتر در جهت تخریب نرم و  ساعی نبوده است، بلکه به نظر می
های منفی از جمله امتناع از تـالش،  کنند، با واکنش کند. کارکنانی که احساس نابرابری می حرکت می

کم کاری و رفتارهای محدود و رو به افول شهروندی سازمانی و در شکل افراطی یعنی اسـتعفا از کـار 
  ).١٩۴، ص١٣٨٧پور، دهند (مختاریان به این نابرابری پاسخ می

کید دین مبین اسالم بر رعایت ارزش رسـد کـه در  ی اخالقی اسالمی به نظر میها با توجه به تأ
زمانی که نگرش اخالقی به کار وجود دارد، کارکنان درک مثبتی از جریان عدالت در سازمان داشـته 

و  تـأمیندر ی قـانونی و ها که در اعمال رویـهکوشند میو مدیرانی که نگرش اخالقی به کار دارند، 
. نگـرش کننـدی سـازمانی حـداکثر عـدالت محـوری را اعمالها و دستورالعمل ها کارگیری رویه به

و اصـول اخـالق کـار  هـا داری دارد. کسـانی کـه ارزش یاخالقی به کار با درک عدالت رابطه معنـ
ک سیسـتم عنـوان یـ آن اصول پایبند هستند، کـار را بـهسازند و به  میاسالمی را درون خود نهادینه 

دانند و از طرفی نظام توزیع عادالنه را حاکم بـر مجموعـه کـاری خـود  میعادالنه برای انجام امور 
دهنـده همـان رونـد باشـند و  آورند که بایستی ادامـه میدانسته و خود را نیز در این روند به حساب 

شود و انجام کار عادالنه و اخالقی منجر بـه  میباعث رغبت و تمایل بیشتر برای انجام کار عادالنه 
ان همـین تـو مـیشـود کـه  مـیداشت به پاداش و ارتقا  سازمانی، بدون چشمبروز رفتارهای متعالی 

عنوان رفتار شهروندی برشمرد و با تقویت بسترهای الزم برای گسـترش اخـالق کـاری  رفتارها را به
  رفتارهای شهروندی خواهیم بود.اسالمی و عدالت سازمانی شاهد بروز هرچه بیشتر 

  
  های پژوهش محدودیت

حوصلگی کارکنان بیمارستان نسبت به پاسخ دادن به علـت طـوالنی بـودن  محدودیت اجرایی و بی
  .ها پرسشنامه

آوری اطالعات بیشتر، همچنـین اسـتفاده از پرسشـنامه و بـه تبـع آن  کم بودن  زمان برای جمع
  شود. میدهی را شامل  د گزارشکارگیری ابزار خو هی بها محدودیت

  
  قدردانی

تأمین اجتماعی که در این مطالعه مشارکت  بدین وسیله از همه کارکنان درمانی بیمارستان امام علی
نامه آقای غالمرضا زمانی دانشجوی کارشناسـی ارشـد  شود. این مقاله حاصل پایان داشتند قدردانی می

اد اسالمی شهرکرد به راهنمایی دکتر سیمین طهماسبی بـا مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه آز
  باشد. ) میIR.IAU.KHUISF.REC.1397.238(شماره مصوب کمیته اخالق پزشکی کشوری 
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