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Abstract 

Background and Objective: Financial corruption has a negative impact on 
the efficiency and effectiveness of employees, in the administrative system 
of government organizations. Therefore, the present study aimed to 
determine the relationship between organizational justice and organizational 
trust with financial corruption between the employees in Valiasr Hospital of 
Tuyserkan city. 
Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out on 140 
employees of Valiasr Hospital in Tuyserkan city during the first six months 
of 2017. In this study, to assess the relationship between variables, three 
independent questionnaires were used. Descriptive statistics including 
frequencies, percentages, means and standard deviations, along with tables 
and charts and inferential statistics including Pearson correlation 
coefficient were used to examine the relationship between variables. 
Results: Regarding the viewpoint of hospital personnel about the variables 
of study, the score of financial corruption was 2.89 out of 4. The mean 
score of organizational trust and organizational justice were 2.375 and 1.2 
respectively. There was a direct and significant correlation between 
organizational justice and reduce of financial corruption (r = 0.224, P = 
0.014), and there was a direct and significant correlation between 
organizational justice and organizational trust (r = 0.376, P = 0 <0.001). 
Conclusion: According to the results of this study, organizational justice 
has a significant relationship with organizational trust and prevention of 
corruption in medical centers. Therefore, it is imperative that managers and 
officials of hospitals and medical centers try to establish organizational 
justice and organizational trust and thus prevent corruption. 
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 چکیده
 هاي سازمان اداري نظام در ،کارکنان اثربخشی و کارآیی بر زیادي منفی ثیراتات یمال فساد سابقه و هدف:

بین عدالت سازمانی و اعتماد  ارتباط مطالعه حاضر با هدف تعیین رو، این . ازگذاردمی جاي بر دولتی
 .انجام شد بیمارستان ولی عصر (عج) شهرستان تویسرکان درکارکنان  سازمانی با فساد مالی

بیمارستان ولی عصر  کارکنان نفر از 140مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی است که بر روي  ها:مواد و روش
رابطه  سنجش براي مطالعه این در انجام شد. 1396طی شش ماهه اول سال  (عج) شهرستان تویسرکان

فراوانی، درصد هاي آماره با استفاده از آمار توصیفی شامل شد. استفاده نامه مستقلپرسش  سه از متغیرها
و با استفاده از آمار استنباطی شامل ضریب  میانگین و انحراف معیار به همراه جداول و نمودارهافراوانی، 

 مستقل پرداخته شد.بین متغیرهاي وابسته و همبستگی پیرسون به بررسی ارتباط 
هاي عدالت سازمانی، فساد مالی و اعتماد خصوص دیدگاه پرسنل بیمارستان نسبت به مقولهدر  ها:یافته

و عدالت سازمانی  375/2بود. اعتماد سازمانی میانگین نمره  4از  89/2سازمانی میانگین نمره فساد مالی 
را داشتند. بین عدالت سازمانی و کاهش فساد مالی همبستگی مستقیم و معناداري وجود داشت  1/2
)014/0=P ،224/0=r ( مستقیم و معناداري  سازمانی و اعتماد سازمانی نیز همبستگیهمچنین بین عدالت

 ).P ،376/0=r>001/0مشاهده شد (
با توجه به نتایج مطالعه حاضر، عدالت سازمانی ارتباط معناداري با اعتماد سازمانی و  گیري:نتیجه

مسئولین پیشگیري از فساد در مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی دارد. بنابراین تالش مدیران و 
ها و مراکز درمانی در راستاي برقراري عدالت و اعتماد سازمانی و در نتیجه پیشگیري از فساد بیمارستان

 رسد.ضروري به نظر می
 

 بیمارستان ؛اعتماد سازمانی؛ عدالت سازمانی ؛مالیفساد  واژگان کلیدي:

 علوم دانشگاه يبرا نشر حقوق یتمام
 .است محفوظ همدان یپزشک

 

مقدمه
 و برکارآیی زیادي منفی ثیراتات و نقش، مالی فساد
 برجاي دولتی هايسازمان اداري نظام در کارکنان اثربخشی

 يگیر همهگریبان و بیش کم اداري، نظامفساد در  .گذاردمی
 تلقی اداري نظام مزمن هاياز بیماري و یکیبوده  کشورها

 توزیع همچونی اهداف به هاآن یابیاز دست و مانع شودمی
 عدالت برقراري و درآمدها، اقتصادي هايفرصت يعادالنه

حق،  ذي اشخاص حقوق عمومی، احقاق رفاه و افزایش اجتماعی
 اخالقی، محو فضایل رشد براي مساعد محیطایجاد 

شود سرنوشت می در تعیین مردم عموم مشارکت انحصارطلبی و
. به طور کلی کنترل ]1[است  هاي نارواتبعیضبروز  و باعث

فساد به عنوان یکی از شاخص هاي حاکمیت خوب پذیرفته 
المللی شفافیت هاي بینسازمان يساالنه ارشگز .]2[شده است 

د فسا از ريعا نیاد در ريکشو هیچ کهنشان داد  2009در سال 
و در کشورهاي منطقه قطر بهترین وضعیت را در نیست  مالی

کنترل فساد و عراق بدترین وضعیت را دارد و متاسفانه این 
شاخص در سال هاي اخیر در ایران یک روند نزولی را دنبال می 

 مقاله پژوهشی 

 مجله علمی پژوهان  22 تا 16 صفحات ،1397 پاییز ،1شماره  ،17دوره   
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 .]1[کند 
. دارد سازمانی نتایج بر مثبتی و مهم تاثیرات اعتماد،

 و کندمی تسهیل را سازمانی عملکردهاي و رفتارها، اعتماد
 مشکالت با شدن روروبه هنگام در هاآن تا شودمی باعث

 آن کردن برطرف براي گروهی اقدامات به امیدوارانه سازمانی،
 و نظام ساختار به کارکنان سازمانی اعتماد بپردازند. مشکالت
 سبب هستند، کار به مشغول آن در که سازمانی فرهنگ
 به و گرددمی سازمان به کارکنان کامل اطمینان و اعتماد
  .شودمی منجر سازمان ارکان از مطلوب و مفید ارزیابی

 کاري در سازمان روابط در موفقیت اساس اعتماد سازمانی،
 اعتماد مبناي بر سازمانی روابط بخش اعظم واقع در است.
امروزه با سرعت فزاینده تغییر در سازمان  .]3[شود می ایجاد

ها، مدیران در جستجوي راه هایی براي افزایش تعهد کارکنان 
هستند، تا از این طریق به مزیت رقابتی دست یابند. طبق 
شواهد موجود عملکرد و تعهد کاري و سازمانی نیروي کار در 
سازمان هاي دولتی ایران پایین است و کارکنان انگیزه و 

بط کاري پایینی دارند، و به دلیل عدم رضایت شغلی روا
همواره به فکر تغییر شغل و یا ترك سازمان می باشند، دلیل 
امر را می توان ناشی از پایین بودن میزان تعهد به کار و 
سازمان در سازمان هاي دولتی جست که خود ناشی از پایین 

د عدالت در واقع نبو .]4[ها به سازمان است بودن اعتماد آن
سازمانی اعتماد پرسنل را کاهش می دهد، با توجه به آن که 
عدالت و برقراري آن از نیازهاي اساسی بشر است، ادراك بی 
عدالتی در سازمان ها با تحریک نیازهاي متفاوت افراد موجب 
برانگیختگی کارکنان به رفتارهاي مثبت و منفی می شود، در 

ها را به فساد گاهی آن واقع تالش افراد براي رفع نیازها
 .]5[متمایل می کند 

نتایج یک مطالعه نشان داد که عدالت پیش بینی کننده 
حقیقتیان . ]6[قوي اعتماد به سازمان و اعتماد به مدیریت است 

و همکاران در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل اجتماعی موثر بر 
به این  1391فساد اداري در سازمان هاي اداري یزد در سال 

نتیجه رسیدند که تعهد سازمانی از مهمترین متغیرهاي تاثیر 
همچنین نتایج . ]7[گذار بر فساد اداري در سازمان می باشد 

شان داد که عدالت سازمانی به مطالعه دکونینک و همکاران ن
مطالعه حاضر  .]8[شکل مثبت با اعتماد به سازمان ارتباط دارد 

ارتباط عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با پیشگیري  به تعیین
از فساد مالی از دیدگاه پرسنل بیمارستان ولیعصر تویسرکان 

  پرداخته است.
 

 هامواد و روش
تحلیلی) بود  –مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی (توصیفی 

 بیمارستان ولی عصر (عج) شهرستان تویسرکان که در سطح
مطالعه  انجام شد. جامعه آماري 1396طی شش ماهه اول سال 

بیمارستان ولیعصر (عج)  پیمانی رسمی و شامل کارکنان

 روش از مطالعه با استفاده این در شهرستان تویسرکان بود که
نفر  310از بین مجموع نفر  140تعداد  تصادفی گیرينمونه

جهت ورود به مطالعه  پرسنل رسمی و پیمانی بیمارستان
به این شکل که تمام پرسنل بیمارستان شانس  انتخاب شد

یکسان را براي ورود به مطالعه داشتند و حجم نمونه مورد نیاز 
خاب تصادفی از از طریق مراجعه به کارگزینی بیمارستان و انت

بین لیست پرسنل بیمارستان فراهم شد. سابقه کاري کمتر از 
یک سال در بیمارستان به دلیل احتمال عدم آشنایی کامل با 
فضاي بیمارستان به عنوان معیار خروج در نظر گرفته شد. 
مطالعه حاضر به تایید شوراي پژوهشی دانشگاه آزاد تویسرکان 

مطالعه قبل از ورود به مطالعه رسیده است و از افراد مورد 
 رضایت آگاهانه اخذ شد.

 به منظور دستیابی به اهداف تحقیق سه پرسشنامه
در اختیار افراد مورد مطالعه قرار گرفت. پرسشنامه  استاندارد

(مشتمل بر گویه هاي  ]9[ نیهوف و مورمن عدالت سازمانی
 20عدالت توزیعی، عدالت رویه اي و عدالت تعاملی) شامل 

سوال بود و روایی این پرسشنامه در مطالعه اي که توسط ناظم 
اجرا گردید تایید شده و پایایی آن  1396و الجوردي در سال 

. ]9[درصد به دست آمده است  94با ضریب آلفاي کرونباخ 
شتمل بر گویه هاي اعتماد م ]10[ی پرسشنامه اعتماد سازمان

سوال بود و  12عمودي، اعتماد افقی و اعتماد نهادي شامل 
روایی این پرسشنامه در مطالعه اي که توسط نادي و همکاران 

اجرا گردید تایید شده و پایایی آن با ضریب آلفاي  1392در 
پرسشنامه  .]10[درصد به دست آمده است  70کرونباخ 

(مشتمل بر گویه هاي پاسخگویی،  د مالیپیشگیري از فسا
سوال بود و این  20شامل شایسته ساالري، فرهنگی، مشارکتی) 

پرسشنامه محقق ساخته می باشد و روائی آن به تایید 
متخصصان مربوطه رسید و پایایی آن نیز با استفاده از آلفاي 
کرونباخ محاسبه شد که به ترتیب در ابعاد پاسخگویی، شایسته 

و  88/0، 89/0، 89/0ي، فرهنگی و مشارکتی به ترتیب ساالر
 /. بود که پایایی مناسبی است.89

فراوانی، درصد هاي آماره استفاده از آمار توصیفی شاملبا 
و با  میانگین و انحراف معیار به همراه جداول و نمودارهافراوانی، 

استفاده از آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون به 
بین مقوله هاي عدالت سازمانی، فساد مالی و ارتباط بررسی 

اعتماد سازمانی پرداخته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار 
SPSS  مورد تجزیه و  05/0در سطح خطاي کمتر از  21نسخه

 تحلیل قرار گرفتند.
 

 هایافته
نفر از پرسنل بیمارستان که به سواالت  140از مجموع 

) زن بودند. %65نفر ( 91) مرد و  %35(نفر  49پاسخ دادند 
) %8/37نفر ( 53سال بود.  66/34±16/8میانگین سنی پرسنل 

) %86/2نفر ( 4سال بودند و فقط   20-30در محدوده سنی 
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 انو همکار زبده

پرسنل  %55از نظر تحصیالت نیز سال سن داشتند.  50باالي 
نفر تحصیالت  4مورد مطالعه مدرك کارشناسی داشتند و فقط 

شناسی داشتند. از نظر پست سازمانی نیز پرستاري، کارباالتر از 
 %86/12و  %43/16، %43/36خدمات و اداري به ترتیب با 

بیشترین فراوانی را داشتند. خصوصیات جمعیت شناختی افراد 
 است. نشان داده شده 1مورد مطالعه در جدول 

 
 خصوصیات جمعیت شناختی پرسنل مورد مطالعه :1جدول 

 درصد تعداد متغیر

 جنسیت
 35 49 مرد
 65 91 زن

گروه سنی 
 (سال)

30-20 53 86/37 
40-31 44 43/31 
50-41 39 86/27 
60-51 4 86/2 

 تحصیالت

 43/11 16 زیر دیپلم
 57/18 26 دیپلم

 14/12 17 کاردان
 55 77 کارشناس

 86/2 4 ارشد و باالتر

پست 
 سازمانی

 43/16 23 خدمتگزار
 43/36 51 پرستار
 86/12 18 اداري

 29/14 20 *رشته هاي پیراپزشکی
 71/10 15 بهیار

 71/0 1 پزشک
 57/8 12 ماما

 شامل رشته هاي اتاق عمل، بیهوشی، رادیولوژي و آزمایشگاه*

دیدگاه پرسنل بیمارستان نسبت به مقوله هاي  2ر جدول د
داده شده  عدالت سازمانی، فساد مالی و اعتماد سازمانی نشان

است. همان گونه که مشاهده می شود فساد مالی درك شده در 
به ترتیب براي  7/2و  88/2، 99/2، 74/2بین پرسنل با نمره 

حیطه هاي پاسخگویی، شایسته ساالري، فرهنگی و مشارکتی و 
در وضعیت خوب قرار داشت. اعتماد سازمانی  89/2با نمره کل 

به ترتیب  37/2و  27/2، 47/2( نمرات  37/2میانگین نمره 
براي حیطه هاي اعتماد عمودي، افقی و نهادي) و عدالت 

به ترتیب براي  27/2و  1/2، 77/1(نمرات  1/2سازمانی نمره 
حیطه هاي عدالت توزیعی، عدالت رویه اي و عدالت تعاملی) را 
داشتند و در محدوده ضعیف بودند. در حیطه هاي عدالت 

در مقایسه با سایر  27/2ی با نمره سازمانی نیز عدالت تعامل
حیطه ها، میانگین نمره بیشتري را کسب کرده بود و عدالت 

 توزیعی درك شده بین پرسنل ضعیف بود.
ضریب همبستگی بین مقوله هاي عدالت سازمانی، فساد 

نمایش داده شده است.  3مالی و اعتماد سازمانی در جدول 
سازمانی و  همان گونه که مشاهده می شود بین عدالت

پیشگیري از فساد مالی همبستگی مستقیم و معناداري مشاهده 
)، همچنین بین عدالت سازمانی P ،224/0=r=014/0می شود (

و اعتماد سازمانی نیز همبستگی مستقیم و معناداري مشاهده 
). اما همبستگی بین متغیرهاي P ،376/0=r>001/0شد (

آماري معنادار نبود اعتماد سازمانی و فساد مالی از نظر 
)27/0=P ،11/0=r.( 

ضریب همبستگی بین حیطه هاي مربوط به عدالت سازمانی 
نمایش  4با حیطه هاي اعتماد سازمانی و فساد مالی در جدول 

 د مالی داده شده است. بین عدالت تعاملی با تمام ابعاد فسا
  هاي) اما حیطهP>001/0معنادار آماري مشاهده شد (رابطه 

 
 دیدگاه پرسنل بیمارستان ولیعصر تویسرکان نسبت به مقوله هاي عدالت سازمانی، فساد مالی و اعتماد سازمانی: 2جدول 

 انحراف معیار *میانگین نمره اکتسابی متغیر نام ردیف

  1 
 عدالت سازمانی

 47/0 77/1 عدالت توزیعی
 53/0 1/2 عدالت رویه اي
 56/0 27/2 عدالت تعاملی

 35/0 1/2 مجموع

  2 
 فساد مالی

 65/0 74/2 پاسخگویی
 63/0 99/2 شایسته ساالري

 54/0 88/2 فرهنگی
 66/0 7/2 مشارکتی

 47/0 89/2 مجموع

  3 
 سازمانی اعتماد

 52/0 47/2 اعتماد عمودي
 47/0 27/2 اعتماد افقی
 56/0 37/2 اعتماد نهادي

 33/0 37/2 مجموع
 ( خیلی خوب) 25/3-4(خوب)،  5/2-24/3( ضعیف)،  75/1-49/2)، خیلی ضعیف( 74/1-1*                       
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 ضریب همبستگی بین مقوله هاي عدالت سازمانی، فساد مالی و اعتماد سازمانی: 3جدول 

 اعتماد سازمانی فساد مالی عدالت سازمانی 
 - - 1 عدالت سازمانی

P.Value - - - 
 - 1 224/0 فساد مالی
P.Value 014/0 - - 

 1 11/0 376/0 اعتماد سازمانی
P.Value 001/0< 27/0 - 

 
 ضریب همبستگی بین حیطه هاي مربوط به عدالت سازمانی با اعتماد سازمانی و مقوله فساد مالی :4جدول 

 فساد مالی سازمانیاعتماد          
 مشارکتی فرهنگی شایسته ساالري پاسخگویی نهادي افقی عمودي 

 11/0 15/0 11/0 14/0 2/0 23/0 18/0 عدالت توزیعی
P.Value 017/0 001/0 023/0 16/0 09/0 23/0 12/0 

 08/0 06/0 09/0 08/0 42/0 35/0 41/0 عدالت رویه اي
P.Value 001/0 001/0< 001/0< 41/0 45/0 38/0 36/0 

 31/0 32/0 26/0 31/0 432/0 42/0 41/0 عدالت تعاملی
P.Value 001/0< 001/0< 001/0< 001/0< 001/0< 001/0< 001/0< 

 
عدالت سازمانی با سایر ابعاد فساد مالی ارتباط معنادار 
نداشتند. بین تمام سطوح عدالت سازمانی با تمام حیطه هاي 

مستقیم و معناداري وجود داشت  اعتماد سازمانی همبستگی 
)05/0<P.( 

 

 بحث
ارتباط عدالت سازمانی، اعتماد  مطالعه حاضر با هدف تعیین

سازمانی و پیشگیري از فساد مالی از دیدگاه پرسنل بیمارستان 
ولیعصر تویسرکان انجام شد. بر اساس نتایج حاصل از این 
مطالعه، تمام حیطه هاي عدالت سازمانی و عدالت سازمانی 
درك شده توسط پرسنل ضعیف بود و بعد توزیعی عدالت 

ر ابعاد نمره کمتري را به خود اختصاص سازمانی نسبت به سای
که به بررسی  ]11[داده است. در مطالعه سیدین و همکاران 

هاي تحت وري در بیمارستانرابطه عدالت سازمانی و بهره
اند، عدالت توزیعی پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران پرداخته

پرور و نادي نیز کمتر از حد متوسط بوده است. در مطالعه گل
ان عدالت توزیعی درك شده در بین پرستاران ضعیف میز

از آنجایی که عدالت توزیعی بیشتر بر . ]12[گزارش شده است 
مزایاي نقدي دریافت شده توسط پرسنل و همچنین میزان 

هاي محول شده به کارکنان تاکید دارد، وظایف و مسئولیت
توان این گونه بیان داشت که پاداشها و مزایاي اعطایی در می

بیمارستان هاي مورد بررسی مناسب نبوده است. از طرف دیگر 
به دلیل تدوین برنامه هاي غیر عادالنه کاري توسط ممکن است 

جاي آن ها از کارکنان زیر دست؛ میزان مدیران و توقعات نابه
عدالت توزیعی درك شده در سازمان کاهش یابد. بنابراین، 

هاي حاکم بر مدیران بایستی نسبت به مرتفع نمودن بی عدالتی

 م نمایند.سازمان و بهبود سیستم جبران حقوق و مزایا اقدا
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عدالت ارتباطی مستقیم و 
معنادار با اعتماد سازمانی دارد؛ همچنین این ارتباط مستقیم و 
معنادار بین ابعاد مختلف عدالت با اعتماد سازمانی نیز برقرار 

که ارتباط بین این دو  ]13-15[بود. نتایج مطالعات متعدد 
رار داده اند با نتایج به دست آمده در مقوله را مورد بررسی ق

باشد. وجود عدالت در سازمان و یا ادراك مطالعه ما همسو می
تواند به طور موثري به ایجاد و وجود آن توسط کارکنان می

شکل گیري اعتماد بین کارکنان و مدیران و همچنین بین 
کارکنان و همکاران و در نهایت کل سازمان بینجامد. یکی از 

رین نیازهاي کارکنان در سازمان، برقراري اعتماد میان آن مهمت
باشد. وجود سطوح باالي اعتماد در سازمان ها و مدیران می

هاي پایین ارزیابی و دیگر سازوکارهاي باعث ایجاد هزینه
کنترلی خواهد شد و در نتیجه کارکنان خود را کنترل و داراي 

و با کیفیت بیشتر هاي درونی براي ارائه خدمات بهتر انگیزه
خواهند بود. استقرار اعتماد در سازمان و استمرار آن به نوبه 
خود سبب اعتماد بیشتر و روحیه باالي کارکنان و به تبع آن 

.  با توجه به ]16[شود باعث افزایش کارآیی و تعهد آن ها می
ها و این موضوع که کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان

ه خدمات درمانی از اهمیت باالیی برخوردار مراکز ارائه دهند
است، لذا با وجود عدالت و اعتماد سازمانی در این قبیل 

 ها این مهم دست یافتنی خواهد بود.سازمان
نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بین عدالت سازمانی 
به طور کلی و پیشگیري از فساد مالی ارتباطی مستقیم و 

ا از بین ابعاد مختلف عدالت، ارتباط بین معنادار وجود دارد ام
دار بوده است. این در عدالت تعاملی و فساد از نظر آماري معنی
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 انو همکار زبده

که در  ]17[زاده و سلطانی حالی است که در مطالعه تقی
هاي تولید کننده خودرو انجام شده است، ابعاد توزیعی و شرکت

غیر  اي عدالت به طور مستقیم و بعد تعاملی آن به طوررویه
مستقیم بر گرایش افراد به فساد در سازمان نقش داشته است. 

نشان داد که  ]18[نتایج مطالعه اي دیگر از تقی زاده و سلطانی 
در بین ابعاد عدالت سازمانی، بیشترین اثرگذاري بر کاهش فساد 

اي و عدالت اداري از طریق عدالت توزیعی بوده و عدالت رویه
هاي دوم و سوم قرار دارند. ادراك بی تعاملی به ترتیب در رتبه

اي به شکلی زنجیروار و عدالتی در هریک از ابعاد توزیعی و رویه
دوسویه برهم اثر افزایشی داشته و گرایش به فساد را در سازمان 
و در بین افراد تقویت خواهد کرد؛ از طرف دیگر گرایش به فساد 

ن دامن زده و به تقویت احساس بی عدالتی در بین سایر کارکنا
هاي سازمانی را در پی خواهد همچنین درست نبودن رویه

داشت. در خصوص ادراك بی عدالتی تعاملی بایستی به این 
نکته اشاره نمود که بی عدالتی تعاملی بر نارضایتی از مدیر 
بیشتر از نارضایتی از سازمان تاثیر دارد، اما اگر در طول زمان 

ران نشود، تقویت شده و در نهایت ادراك این نوع بی عدالتی جب
شود. نارضایتی از سازمان نیز منجر به نارضایتی از سازمان می

 .]17[تواند به گرایش فرد به فساد بینجامد می
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ارتباط بین اعتماد 

باشد. دار نمیسازمانی و پیشگیري از فساد از نظر آماري معنی
حاکی از آن  ]19[زاده واقفی و همکاران نتایج مطالعه عباس

است که عوامل فردي در بروز فساد نسبت به عوامل سازمانی و 
باشد. در راستاي تبیین  محیطی از تاثیر بیشتري برخوردار می

توان به این موضوع اشاره نمود که در یافته مطالعه حاضر می
بسیار ها نقش عوامل فردي در بروز فساد مالی برخی از سازمان

تر بوده و حتی تاثیر آن از عوامل دیگري همچون اعتماد پررنگ
توان به وضعیت سازمانی پیشی بگیرد. از بین عوامل فردي می

تاهل، سطح تحصیالت، جنسیت، باورها و اعتقادات دینی و 
ها، وضعیت روانشناختی، زیاده خواهی و ترجیح مذهبی، نگرش

نمود. در مطالعه ما نقش و منافع فردي به منافع سازمان اشاره 
ارتباط عوامل فردي با فساد مورد بررسی قرار نگرفته است، 

هاي آتی نقش و تاثیر این شود در پژوهشبنابراین پیشنهاد می
 دسته عوامل نیز مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد.

هایی وجود داشت؛ از جمله این در مطالعه حاضر محدودیت
هاي جمعیت شناختی ه در زیر گروهبه دلیل حجم کم نمون که

پرسنل مورد مطالعه امکان تحلیل و نتیجه گیري در سطوح 
زیرگروه ها مقدور نبود. به دلیل تعداد زیاد سواالت و توزیع 
سواالت در وقت اداري در بین پرسنل، این احتمال وجود دارد 
که گاها سواالت با دقت کافی پاسخ داده نشده باشند. با این 

مطالعه حاضر جزء محدود مطالعات انجام شده است که وجود، 
به بررسی نقش عوامل مدیریتی در محیط هاي درمانی 

توان به نوعی بدیع بودن و مهم بودن موضوع پرداخته است. می
تحقیق در سطوح درمانی را نقطه قوت این مطالعه در نظر 
گرفت و نتایج آن می تواند مبناي مناسبی براي اتخاذ 

ها و هاي مناسب مدیریتی در بیمارستانا و روشهسیاست
 مراکز درمانی باشد.

 

 گیرينتیجه
با توجه به نتایج مطالعه حاضر ارتقاي عدالت سازمانی می 
تواند منجر به ارتقاي اعتماد سازمانی و پیشگیري از فساد در 
مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی شود. بنابراین، مدیران و 

ها و مراکز درمانی با جبران بی عدالتی در بیمارستانسرپرستان 
سطح سازمان تحت مدیریت خود و برقراري عدالت و بهبود آن 

توانند شاهد ایجاد اعتماد، پیشگیري از فساد و در هر سه بعد می
 به تبع آن افزایش بهره وري و بازدهی کارکنان باشند.

 

 تشکر و قدردانی
نامه در مقطع کارشناسی برگرفته از پایان  پژوهش این

 باشد.ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد واحد تویسرکان می
دانند از زحمات پرسنل محترم نویسندگان بر خود الزم می

بیمارستان ولیعصر که در پاسخ دهی به پرسشنامه ها مشارکت 
 داشتند، قدردانی به عمل آورند.
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