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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی چرخش شغلی و رابطه آن با عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی 

جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه . در بین پرستاران بیمارستان تأمین اجتماعی شهر زاهدان بوده است
چندین سال قبل نظام چرخش شغلی در مورد ن بیمارستان تأمین اجتماعی  شهر زاهدان  بود که ازپرستارا

گیري با استفاده از روش نمونه. نفر می رسید96به 1391تعداد آنان در سالگردیده وآنها اجرا می
جهت جمع آوري . دندگردیانتخابنمونهعنوانسرشماري  انجام شد بنابراین  کلیه  افراد جامعه آماري به

و پرسشنامه اعتماد سازمانی ها از  سه پرسشنامه اثربخشی چرخش شغلی ،پرسشنامه عدالت سازمانیداده
روایی محتوایی هرسه پرسشنامه توسط اساتید و متخصصین علوم تربیتی مورد  تأیید قرار .استفاده گردید

اثربخشی چرخش شغلی ، عدالت پرسشنامه هاي برايکرونباخآلفايگرفت و پایایی آنها با با روش ضریب
جهت تجزیه و تحلیل .محاسبه گردید/.96و /.94،/.90بابرابرسازمانی و اعتماد سازمانی به ترتیب 

نتایج پژوهش نشان . تک گروهی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیدtاطالعات از روشهاي آماري 
ی تاران بیمارستان تأمین اجتماعی زاهدان در حد نسبتاً مطلوبدادکه اثربخشی چرخش شغلی در بین پرس

بین متغییر اثربخشی چرخشی شغلی با . قابل قبول می باشنديدر حدو اعتماد سازمانیعدالتباشد ومی
بین اثربخشی چرخشی شغلی با اعتماد . عدالت سازمانی و ابعاد آن رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد

ولی با بعد . اي آن رابطه مستقیم و معناداري وجود دارداد اعتماد عمودي و اعتماد موسسهسازمانی و ابع
بین عدالت سازمانی با اعتماد سازمانی و ابعاد آنها رابطه مستقیم . اعتماد افقی رابطه معناداري وجود ندارد

دالت و اعتماد درصد تغییرات ع2/8و 4/7در ضمن چرخش شغلی به ترتیب. و معناداري وجود دارد
.نمایدبینی میسازمانی را پیش

اثربخشی چرخش شغلی، عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی، پرستاران:ي کلیديهاواژه
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مقدمه
ماهیت کهمعتقدنددانشمندانازبسیاري.استسازمانیيجامعهامروزييجامعه

و تأسیسگوناگوناهدافباومختلفهايشکلبههاسازمانوسیلهبهکنونیجوامع
نیروي روانیوجسمیتالشهايپایهبرآنهاهمهتردیدبدوناماشود،میسازماندهی

شاخص کارآمدانسانینیرويگفتتوانمیکلیبطور.شوندمیهدایتوادارهخودانسانی
به دمتعهانسانینیرويوجود. استدیگرهايسازمانبهنسبتسازمانیکبرتريعمده ي
عملکرد چشمگیرافزایشباعثجابجایی،وتأخیرغیبت،کاهشضمنتواندمیسازمان
اهداف بهدستیابینیزوسازمانیمتعالیاهدافبهترتجلیوکارکنانروحینشاطسازمان،

اکثر صاحبنظران، معتقدند که موفقیت ).1390،کرد تمینی و کوهی(گرددفردي
کارکنان راضی، داراي انگیزه و خالق است که با اطالع از اهداف ها در گرو فعالیت سازمان

نمایند و در این صورت، سازمان در راستاي تحقق بخشیدن و دستیابی به آن تالش می
یکی از وظایف . هاي افراد را از قوه به فعل درآورندمدیران قادر خواهند بود توانمندي

هاي خاص، محیطی گیري از تکنیکهرهها آن است که با باستراتژیک مدیریت سازمان
از 1چرخش شغلی. هاي کارکنان به وجود آوردمناسب براي شکوفایی استعدادها و توانایی

جمله تدابیر مدیریتی در حوزه مدیریت منابع انسانی است که طی آن با جابجایی کارکنان 
اگر. پذیردجام میهاي مختلف به طور مشروط و اقتضایی اندر مشاغل گوناگون  با انگیزه

چرخش کرد،جابجادارند،آشناییآنهاباکههمگونوخانوادههمدرمشاغلراافرادبتوان
,Kuijer, Paul, Vries, Wiebe, Allard. van der Beek(شودمیایجادشغلی

Jaap, Visser, Bart and Frings-Dresen, 2004 .( به وسیله چرخش شغلی
- نگر کرد که مسائل را در ابعاد وسیعیهستند تبدیل به افراد کلنگر ءتوان افرادي که جزمی

اساسعالوه براین اگر چرخش شغلی بر).1378، 2زوردمن(تري ببینند و درك کنند
اند انجام گیرد، معموالً کردهکسبخدمتطولدرافرادکهدانشیوتجربیاتها،شایستگی

مختلفهايمسئولیتبامشاغلدراینکهیاوشودیمباالترمشاغلارتقاء افراد بهبهمنجر
).1382:371میرسپاسی،(شوندمیجابجا

باالتريتنوعازدرکارخودوشدهآشنابیشتريمشاغلباافرادکاراینواسطهبه
درآنانکارانگیزهوشدهتبدیلسازمانازمناسبیعضوبههمچنین گردندمیبرخوردار

1  -Job Rotation
2 -Zoorderman
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یامثبتتاثیرسازمانیبرعملکردپذیردانجام کهدرصورتیشغلیچرخش . شودمیتقویت
آشنایی مدیران توان به از اثرات مثبت آن می).Olorunsola,2000:98(گذاردمیمنفی

هماهنگی و بهبود تصمیم گیري با و افزایشسازمانمشکالت قسمتهاي دیگر با مسائل و
کاهش ،یجتاً فراهم آوردن زمینه رشد آنانکسب تجارب و آموختن مطالب جدید و نت

جلوگیري از انحصاري شدن هدایت سازمانهاي غیررسمی؛یکنواختی کار، افزایش انگیزه و
کاهش تعصبات نسبت به شغل و نیز ؛)پذیريریسک( مشاغل وایجاد روحیه تغییرپذیري 

یکی دیگر ). 1380، فرهاديواصیلی، رشیدي(اشاره کرد...واهمیت دادن به مشاغل دیگر
کارکنان را افزایش دهد و از وظایف مدیریت در سازمان این است که احساس مثبت در

،چرا که احساس مثبت.کننداحساسات منفی را کاهش تا آنان با انرژي بیشتري کار
هاي این احساس خوب به میزان تمایل فرد به دهد و یکی از عاملاسترس را کاهش می

باشدکه نام کردار آنها میبه دیگران و داشتن اطمینان به گفتار ونسبت دادن نیات خوب
عامل اعتماد گذاشتند درمطالعات سازمانی از اعتماد به عنوان) 1980(1آن راکوك و وال

بسیارواژهعنوانبهاعتماد).3: 1390شفیعی،(شودمهم براي اثربخشی آنها نام برده می
ازبسیاريموجباین دلیل کهبهاست،گرفتهقراريبسیارمطالعاتموردتاکنونمهمی
ومهمبسیارنقشبین فرديروابطازبسیاريدروشودمیمشارکتیرفتارهايوهاتالش

چندمفهومیاعتماد را) 2004(2دنیس).1388تبریزي،محسنی(کندمیایفاءراکلیدي
سازمانی درونسطوحوهاتیمهمکاران،سطوح گوناگونتعامالتبهکهداندمیسطحی
پیتر دراکر معتقد است ).1390به نقل از فرهنگ، سیادت، هویدا و مولوي،(. شودمیمربوط

به اعتقاد وتن و .اعتماد یعنی اینکه شخص مطمئن شود گفتار و رفتار رهبر یکی است
ی افراد به دو دلیل هنگامی که اعتماد بیشتري به مدیریت خود پیدا م) 2003(3کمرون

نخست از رفتارهاي غیرمولد و بی فایده ناشی : کنند، احساس توانمندي بیشتري می کنند
دوم اینکه افراد قابل تمجید و شریف همیشه براي دیگران . شوداز عدم اعتماد اجتناب می

اعتماد . تر احساس کنندسازند تا خود را الیقکنند و آنان را وادار مینیروي مثبت ایجاد می
بیشتر به انتظارات  مثبت اشخاص و توقعاتی که اعضاي سازمان درباره صالحیت، 4سازمانی

رد و اي میان فقابلیت اطمینان و خیر خواهی اعضاي سازمان دارند و نیز اعتماد موسسه

1  -Cook & Wall
2 - Dennis
3 -Veeton & Cameron
4 - Organizational Trust
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اعتماد سازمانی Mayer& Davis& schoorman ).1995,(شودسازمان اطالق می
تواند در دو اعتماد بین فردي می. شودمی2ايوسسهو م1شامل هر دو نوع اعتماد بین فردي

اعتماد . ؛ یعنی اعتماد بین کارکنان با یکدیگر؛ ب3اعتماد افقی. الف: بندي شودبعد طبقه
؛ یعنی اعتماد بین کارکنان و مدیرکه این اعتماد ممکن است بر پایه صالحیت، 4عمودي

,Costigan and Bermanقابلیت و خیرخواهی باشد اعتماد سازمانی .)(1998,
اعضاي سازمان به در اعتمادتواندشود که میاي نامیده میغیرشخصی اعتماد موسسه

استراتژي سازمان، صالحیت فناوري آن، ساختارها و پردازشهاي خوب آن توصیف شود 
),1995Mayer et al.( همچنین عامل دیگري که باعث ارتقاي عملکرد فردي و

توسطابتدای سازمانعدالتواژهشود عدالت سازمانی است،ها میندر سازماسازمانی
انصافازکارکنانادراكبای سازمانعدالتنبرگینظرگربه. شدکارگرفتهبه5نبرگیگر
عدالت سازمانی به رفتار منصفانۀ ). Greenberg,1987(تاسمرتبطسازماندري کار

هاي یزي است که کارکنانی که زمان و تواناییرفتار منصفانه، چ. کارکنان سازمان اشاره دارد
&Charles,2005: 104(کنند، انتظاردارندخود را در سازمان سرمایه گذاري می

Richard .(ي کارکنان استي اساسی براي همهمساله ي عدالت در سازمان یک مساله
)Anderson & Shinew,2003:229 .(رد نقشی اساسی در موفقیت سازمان و پیشبو

اهداف آن دارد، مدیران مسئول به دنبال ایجاد محیطی منصفانه در سازمانند، براي مثال از 
رود در تخصیص وظایف کاري، برنامه و زمانبندي کاري، انتخاب کارکنان آنها انتظار می

هاي کاري و اجراي ارزیابی عملکرد براي فرصتهاي آموزشی، تخصیص وظایف و موقعیت
کلیدي براي مدیران در یجه ایجاد و توسعه ي مفهوم عدالت یک ابزاردر نت. منصف باشند

& Joy(دستیابی به اهداف سازمانی بصورت کلی و توانمندسازي بصورت خاص است 

Witt,1992.(نهیزمومقولهکیعنوانبهیسازمانعدالتبهيادیزتوجهریاخيدههدر
:Charles,2005(استشدهطوفمعیسازمانی وصنعتیروانشناسدرمهمیقیتحقي

104&Richard( .درهاسازمانانصافوعدالتيمقولهبهپرداختنودركبدون
پژوهش).Lambert,2003(داشتخواهندیبزرگمشکالتکارکنانتیهداوزاندنیبرانگ

1 - Interpersonal Trust
2 - Institutional Trust
3 - Vertical Trust
4 - Lateral Trust
5- Greenberg
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ادراكعدالتبهچگونهکارکنانکهساختهروشنراموضوعنیایسازمانعدالتمورددر

ی ابیارزمعتقدند ) 2004(1هوي و همکاران.(Pool, 2007:772)ددهنیاسخ مپشده
شیپراي کاري امدهایپازمتنوعي مجموعهکیتواندی مسازماندرافرادتوسطعدالت

دکراشارهدرسازماناعتمادوعدالتریناپذییجداي رابطهتوانیمنمونهي برا: کندی نیب
.)1389،پوري ردیحشاهبه نقل از (

آثاروپیامدهاپراکندگیکهزمانیکنندمیاستدالل) 2004(2ویلیامزوپیالیی
فولگر و . دشخواهدحادثاعتمادازباالتريسطوحاحتماالًشوند،تلقیمنصفانهسازمانی

وهاسهمیهتخصیصدرعدالتادراكبهتنهانهاعتمادمقولۀ، معتقدند) 1989(3کانوسکی
اطالقنیزگیرد،میصورتهاییتصمیمچنینبهنیلبرايکهروندهاییبهبلکهها،بازده
اندکردهارزیابیراآنهامنصفانهشیوهايبهمدیرانکنندمیاحساسکهکارکنانی.شودمی

.              )1388،ادتیسی و مشفقي، نادبه نقل از، (دکننارزیابیمثبتراخوداعتمادتااندمایل

پیشینه پژوهش
راهکارهايازکهباشدمیشغلیچرخشانسانیمنابعحوزهدرموثرعواملجملهاز

هبودبباعثشغلیچرخش. باشدمیخانوادههممشاغلدرکارکنانبه جاییجامدیریتی
نداکردهپیشنهاددانشمندان.گرددمیشغلیمهارتدانش وتوسعهکارکنان،عملکرد

اگر . کندمیکمکدیدشانوسعتوهاتواناییافزایشجهتدرکارمندانچرخش شغلی به
چه چرخش شغلی داراي مزایاي زیادي است ولی یکی از اشکاالت عمده آن این است که 

. راي مسائل رو به رو ناشی از انتقال کارکنان بی تجربه، مجهز کندها باید خود را بسازمان
است که بیشتر آنها نتایج متناقضی شدهزمینه انجامایندرمحدوديدر ایران مطالعات

ند، عدالت و اعتماد سازمانی هم بعنوان دو اهدرباره اثربخشی چرخش شغلی بدست آورد
در ) 2005(4فوجینو و نوجیما. ان داردنگرش سازمانی نقش اساسی در عملکرد کارکن

روي پرستاران ژاپنی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که چرخش شغلی در پژوهشی که بر
) 2000(گریفیت).1388به نقل از نصیري پور و همکاران، (پیشبرد توسعه شغلی موثر است

رکنان رابطه مثبت در تحقیقی به این نتیجه رسید که چرخش شغلی با رضایت مدیران و کا

1-Hoy et al
2-Pillai &Williams
3-Folger & Konovosky
4-Fujino|& Nojima
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و معناداري دارد، یعنی اینکه مدیران داراي چرخش شغلی از رضایت شغلی بیشتري 
نشان دادند که بیش از ) 1381(ابیلی و عالیخانی). 1385به نقل از سعادت، (برخوردارند

با چرخش شغلی مخالفند و چرخش شغلی را موجب هرج و مرج ) 1/57(نیمی از افراد
والً چرخش شغلی براي افراد نگران کننده و تهدید آمیز است و حفظ شرایط و دانند و اصمی

در تحقیق خود به این نتیجه ) 1384(کلیدري. موقعیت فعلی آنان مهم ترین مسئله است
رسید که بین چرخش شغلی با عملکرد کارکنان گمرك هاي اجرایی تهران رابطه معناداري 

باعث جابجایی کارمنداندهد که نشان می) 1376(نتایج پژوهش مجیدي. وجود دارد
تحقیق خود به این در) 2003(1وانگ. شودمیهاآنافزایش تعهد سازمانی و رضایت شغلی 

هاي درونی تصمیم گیرياي رابطه مثبت و معناداري بانتیجه رسید که اعتماد و عدالت رویه
کهدریافتند) 2001(2راسپکتووچاراشکوهن،. گذاري داردو اشکال مختلف سرمایه

ايرویهعدالتبابیشترمدیربهاعتمادوداردرابطهعدالتنوعسههرمدیریت بابهاعتماد
تعاملی اي ورویهتوزیعی،عدالتنهایتدروتوزیعیعدالتتادهدنشان میرابطه
ژوهش خود به ، در پ)2003(3رودر.شوندمیمحسوبمجزااماهم،بامرتبطقویاًهاییسازه

دست یافت که بین اعتماد به سازمان، اعتماد به مدیر و اعتماد به همکاران با این نتایج
، گزارش )1390(شفیع پور مطلق و همکاران. عدالت توزیعی رابطه معناداري وجود دارد

کردند که بین اعتماد موسسه اي و اعتماد افقی با عدالت توزیعی، بین اعتماد موسسه اي، 
اي، اعتماد عمودي و اي و بین اعتماد موسسهاد عمودي و اعتماد افقی با عدالت رویهاعتم

.اي رابطه مستقیم و معناداري وجود دارداعتماد افقی با عدالت رویه
به این نتایج رسیدند که روابط مثبت و معناداري میان ) 1388(اشجع و همکارانش

رد و همچنین ابعاد عدالت قادر به پیش بینی ابعاد اعتماد ابعاد عدالت و ابعاد اعتماد وجود دا
د که گرچه میانگین اعتماد ندهدر تحقیقی نشان می) 1389(کتابی و همکاران. هستند

میانگیناجتماعی برابر مقدار آزمون بوده ولی این ضریب معنادار نبوده است، همچنین
تر از حد متوسط، اعتماد عمومی در میزان اعتماد بنیادي در حد مطلوب، اعتماد سیاسی کم

و همچنین بین اعتماد و اندحد متوسط پایین، اعتماد سازمانی در حد متوسط بوده

1 - Wang
2 - Cohen- Charash & Spector
3 - Ruder
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همچنین بین احساس . تفاوت معناداري وجود نداشت... متغیرهاي سن، وضعیت تحصیلی و

.و اعتماد اجتماعی رابطه مثبت و معناداري بوده استعدالت

پژوهشمفهومیمدل
کهعواملیازشماريمیانتئوریکروابطبرمبتنیاستالگویینظري،چارچوب

بررسیبانظريچارچوباین. اندشدهدادهتشخیصاهمیتباپژوهشموردمسائلدرمورد
مفهومیمدلوکندمیپیداجریانمنطقیايگونهبهمسألهقلمرودرپژوهشیسوابق
مدل مفهومی این پژوهش نیز همانگونه که در .استرچوبچاهمینازبرگرفتهنیزتحقیق

. مشاهده می شود بر اساس  مطالعه ادبیات تحقیق ترسیم گردیده است) 1(شکل

مدل مفهومی پژوهش: 1شکل

سواالت پژوهش
دان چگونه نظر پرستاران درباره اثربخشی چرخش شغلی بیمارستان تأمین اجتماعی زاه-1

است؟
وضعیت عدالت سازمانی پرستاران بیمارستان تأمین اجتماعی زاهدان چگونه است؟-2
زاهدان چگونه است؟وضعیت اعتماد سازمانی پرستاران بیمارستان تأمین اجتماعی -3
وجود دارد؟معناداري ابعاد آن رابطه عدالت سازمانی وواثربخشی چرخش شغلیآیا بین -4
وجود دارد؟معناداري ابعاد آن رابطه اعتماد سازمانی وواثربخشی چرخش شغلیآیا بین -5
ارد؟وجود دمعناداري رابطه هاابعاد آناعتماد سازمانی ووبین عدالت سازمانیآیا - 6

اثربخشی
چرخش شغلی

عتماد سازمانیا

عدالت سازمانی

عدالت توزیعی
عدالت رویه اي
عدالت اطالعاتی
عدالت بین فردي

اعتماد افقی
اعتماد عمودي

يموسسهاعتماد
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پژوهشروش
پرستار شاغل در بیمارستان تأمین 96جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه : جامعه و نمونه

نفر بودند بصورت سرشماري 96لذا کل جامعه ي آماري که . باشداجتماعی شهر زاهدان می
85بعنوان گروه نمونه انتخاب گردیدند و پرسشنامه ها بین آنان توزیع گردیذ که در نهایت 

..نفر از گروه نمونه پرسشنامه هاي خود  را عودت دادند که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

هادادهگردآوريابزار
پرسشنامه اثربخشی چرخش شغلی) الف

انپرسشنامه اثربخشی چرخش شغلی که براساس مطالعه ادبیات تحقیق  توسط محقق
ازلیکرتاي پنج درجهطیفاساسبرالسوهرکهباشدمیسوال15دارايشدساخته 

پرسشنامه اثربخشی چرخش .استشدهگذارينمره) 1( کمخیلیتا) 5( زیادخیلی
شغلی در اختیار تعدادي از از اساتید علوم تربیتی قرار گرفت و پس از انجام اصالحات الزم 

.ی محتوایی آن توسط اساتید علوم تربیتی مورد تأیید قرارگرفتیروا
.محاسبه گردید/. 90براي پرسشنامه اثربخشی جرخش شغلی  1کرونباخآلفايریبض
پرسشنامه عدالت سازمانی) ب

استفاده گردید، این ) 2001(ي عدالت سازمانی کلکوئیتدر این پژوهش از پرسشنامه
موافقمکامالًازلیکرتطیفاساسبرسوالهرکهباشد سوال می18پرسشنامه حاوي 

روایی محتوایی این پرسشنامه توسط .استشدهگذارينمره) 1( مخالفمکامالًتا) 5(
پرسشنامه عدالت سازمانی دراین پژوهش اساتید مدیریت تأیید و ضریب آلفاي کرونباخ 

پرسشنامه عدالت )( Cronbach Alfaمحاسبه گردید، ضریب آلفاي کرونباخ 0.94
(Cronbach Alfa)نیز تأیید و آلفاي کرونباخ ) 1389( سازمانی در پژوهش شاه حیدري 

. محاسبه گردیده بود0.92آن 
پرسشنامه  اعتماد سازمانی) ج

و مک نایت و همکاران )1995(زیداووریمااین پرسشنامه براساس دیدگاههاي 
شاملپرسشنامهنیا،ده است شساخته )2008(توسط ریکا ،کیرسیماجا و کایزو) 2002(

بوده و ابعاد اعتماد سازمانی عمودي ، اعتماد سازمانی افقی  و اعتماد سازمانی سؤال48
خیلیازلیکرتاي پنج درجهطیفبراساسسؤاالت پرسشنامهگیرداي را اندازه میمؤسسه

1 - Cronbach Alfa
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روایی محتوایی این پرسشنامه توسط اندگردیدهگذارينمره) 1( کمخیلیتا) 5( زیاد

/. 96بابرابرپرسشنامه اعتماد سازمانیکرونباخآلفايو ضریبتأییدمدیریتانادتاس
)2008(در پژوهش ریکا و دیگران پرسشنامهاینکرونباخآلفايضریب.محاسبه گردید

.محاسبه گردیده بود/.89نیز تأیید و 

هادادهتحلیلوتجزیهروش هاي
هاي به دست تنباطی به تجزیه و تحلیل دادهدر این پژوهش به دو روش توصیفی و اس

هاي آماري نظیر میانگین، تنظیم در سطح توصیفی از شاخص. آمده پرداخته شده است
جداول و انحراف معیار استفاده گردید و در سطح آمار استنباطی هم با توجه به سؤاالت از 

ون براي بررسی تک گروهی براي بررسی وضعیت متغیرها، ضریب همبستگی پیرسtآزمون 
الزم به ذکر است . مستقل استفاده گردیدtها و آزمون رابطه بین متغیرها و ابعاد مختلف آن

.انجام پذیرفت19، نسخه 1که تمامی محاسبات آماري با بسته آماري علوم اجتماعی

پژوهشهايیافته
ی، عدالت و وضعیت اثربخشی چرخش شغلباارتباطدرگروهیتکtنتایج آموزن : 1جدول

اعتماد سازمانی

که دهدمینشانیگروهتکtآزمونجینتابیانگر آن است که1شماره جدول
یعنی) 45(باشد که از میانگین آزمونمی99/47اثربخشی چرخش شغلی داراي میانگین

)test value (87/2بزرگتر است و این تفاوت باt = ،84df =005/0، وp< در سطح ،
درباره توان گفت که نظر پرستاران مورد بررسی باشد، بنابراین میدرصد معنادار می99

درباره عدالت سازمانی نتایج این آزمون نشان داد . اثربخشی چرخش شغلی مثبت است

1 - Statistical packag of social sciences

انحراف میانگینمتغیر
معیار

test valueTdfsig

99/4758/94587/284005/0اثربخشی چرخش شغلی

84385/0- 86/5203/125487/0عدالت سازمانی
20/14876/3114422/184226/0سازمانیاعتماد
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test(یعنی) 54(می باشد که از میانگین آزمون86/52عدالت سازمانی داراي میانگین value ( 87/0می باشد، این تفاوت باکوچکتر-t = ،84df =05/0، وp> 95، در سطح
می توان گفت پرستاران مورد بررسی داراي میانگین عدالت درصد معنادار نیست، لذا

دهد که اعتماد همچنین نتایج این آزمون نشان می.سازمانی در حد متوسط می باشند
test(یعنی) 144(باشد که از میانگین آزمونمی20/148سازمانی داراي میانگین value (22/1این تفاوت باباشد کهبزرگتر میt=84df =05/0، وp> 95، در سطح

توان گفت پرستاران مورد بررسی داراي اعتماد سازمانی در حد درصد معنادار نیست، لذا می
.باشندمتوسط می

نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین اثربخشی چرخش شغلی با عدالت سازمانی و : 2جدول
)=85n(ابعاد آن

،)>r ،01/0P=292/0(یسازمانعدالتکهاستآنبیانگر2-شمارهجدولنتایج
رابطه )>r,05/0P=247/0(یعیوزتعدالتو ) >r,01/0P=327/0(ياهیروعدالت

,r=193/0(یاطالعاتعدالتاما. ي با اثربخشی چرخش شغلی دارندمعنادارمثبت و
05/0P>(يفردنیبعدالتو)188/0=r,05/0P>( با اثربخشی چرخش شغلی رابطه

.معناداري ندارند

آنی با اعتماد سازمانی وابعادنتایج ضریب همبستگی پیرسون بین اثربخشی چرخش شغل:3جدول

عدالت متغیر
توزیعی

عدالت 
رویه اي

عدالت 
تیاطالعا

عدالت بین 
فردي

عدالت 
سازمانی

292/0**327/0193/0188/0**247/0*چرخش شغلیاثربخشی

P<0/01 * p<0/05**

اعتماد متغیر
افقی

اعتماد 
عمودي

اعتماد 
موسسه ي

اعتماد
سازمانی

305/0**356/0**252/0*205/0چرخش شغلیاثربخشی
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،)>r ،01/0P=305/0(یسازماناعتمادکهاستآنبیانگر3-شمارهجدولنتایج

)>r,05/0P=252/0(عموديو اعتماد) >r,01/0P=356/0(ياعتماد موسسه
,r=205/0(اما اعتماد افقی . ي با اثربخشی چرخش شغلی دارندمعناداررابطه مثبت و

05/0P>(با اثربخشی چرخش شغلی رابطه معناداري ندارد.

نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین عدالت سازمانی با اعتماد سازمانی و ابعاد آن:4جدول

و عدالت سازمانیمتغیرکه ضریب همبستگیاستبیانگرآن4-شمارهجدولنتایج
، اعتماد )=53/0r(، عدالت توزیعی با ابعاد اعتماد افقی)=80/0r(برابر با اعتماد سازمانی

ابعاد اعتماد افقیو عدالت رویه اي با)=65/0r(اي، اعتماد موسسه)=69/0r(عمودي
)52/0r=(اعتماد عمودي ،)78r=(اي، اعتماد موسسه)71/0r=( و عدالت اطالعاتی با

و )=66/0r(اي، اعتماد موسسه)=60r(، اعتماد عمودي)=55/0r(ابعاد اعتماد افقی
، اعتماد موسسه )=59r(، اعتماد عمودي)=57/0r(عدالت بین فردي با ابعاد اعتماد افقی

دهنده رابطه مثبت و معناداري با اعتماد سازمانی و ابعاد آن باشد که نشانمی)=60/0r(اي
.)>01/0P(باشدمی

ياعتماد موسسهاعتماد عمودياعتماد افقیاعتماد سازمانیمتغیر
763/0**787/0**622/0**805/0**عدالت سازمانی
651/0**686/0**534/0**693/0**عدالت توزیعی
712/0**778/0**524/0**75/0**عدالت رویه اي

66/0**598/0**549/0**668/0**عدالت اطالعاتی
عدالت بین 

يفرد
**65/0**575/0**59/0**602/0
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نتایج آزمون رگرسیون در ارتباط  با میزان پیش بینی عدالت و اعتماد سازمانی توسط  :5جدول

چرخش شغلی
RR2متغیر

تعدیل شده
FBاستانداردTSig

292/0074/073/7292/046/5000/0عدالت

305/0082/0516/8305/0877/5000/0اعتماد

درصد تغییرات 4/7حاکی از آن است که، چرخش شغلی توانسته ) 5(نتایج جدول 
کند که هر دو در سطح بینیدرصد تغییرات اعتماد سازمانی را پیش2/8عدالت سازمانی و 

. درصد معنا دار می باشد 99

ه گیري و پیشنهاداتنتیج
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین اثربخشی چرخش شغلی در بین پرستاران 

گفتتوانمیبیمارستان تأمین اجتماعی زاهدان در حد نسبتاً مطلوبی می باشد، بنابراین
این نتیجه با . استمثبتشغلیچرخشاثربخشیدربارهبررسیموردپرستاراننظرکه
چون آن ها گزارش کرده بودند که . مطابقت ندارد) 1381(یج تحقیق ابیلی و عالیخانینتا

با چرخش شغلی مخالفند و چرخش شغلی را موجب هرج و ) 1/57(بیش از نیمی از افراد
مرج می دانند و اصوالً چرخش شغلی براي افراد نگران کننده و تهدید آمیز است و حفظ 

همچنین میانگین عدالت سازمانی  در . ترین مسئله استشرایط و موقعیت فعلی آنان مهم
مطابقت ) 1391(حد متوسط می باشد که این نتیجه با نتایج پژوهش غالمرضا میرزایی

دارد؛ چون گزارش کرده بود که عدالت سازمانی ادراك شده در بین معلمان در حد متوسط 
مطابقت ندارد؛ ) 1390(ی، مشرف جوادي و ابوطالب)1387(می باشد ولی با نتایج وفایی

چون آن ها عدالت سازمانی را کمتر از حد متوسط گزارش کرده اند و همچنین یعقوبی و 
نتایج سوال سوم نشان . عدالت سازمانی را در حد خوب گزارش کرده بودند) 1388(همکاران

داد که میانگین  اعتماد سازمانی در حد متوسط می باشد که با نتایج اسمعیلی گیوي و 
مطابقت دارد؛ ) 1389(و کتابی و همکاران) 1389(، باقر سلیمی و همکاران)1390(همکاران

چون اعتماد سازمانی را در حد متوسط گزارش کرده بودند ولی با نتیجه تحقیق کاوسی و 
مطابقت ندارد؛ چون وضعیت اعتماد سازمانی را در حد مطلوبی ) 1387(سلمانی پور نقلبري
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ایج سوال چهارم نشان داد که بین اثربخشی چرخشی شغلی و عدالت نت. گزارش کرده بودند

که با نتایج تحقیق الکساندر و راندرمن . سازمانی رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد
مطابقت دارد، همچنین بین اثربخشی چرخش شغلی با )  1382(، شکرکن و نعامی)1997(

د که بعد عدالت توزیعی با نتایج تحقیق سید ابعاد عدالت سازمانی رابطه  معناداري وجود دار
مطابقت دارد ولی ابعاد عدالت رویه اي و عدالت مراوده اي با ) 1387(جوادین و همکاران

نتایج سوال پنجم نشان داد که بین اثربخشی چرخشی . نتایج تحقیق آنها مطابقت ندارد
اي رابطه معناداري وجود شغلی و اعتماد سازمانی و ابعاد اعتماد عمودي و اعتماد موسسه 

نتایج سوال ششم نشان داد که . ولی با بعد اعتماد افقی رابطه معناداري وجود ندارد. دارد
بین عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی و ابعاد آنها رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد،که 

، جواهري )1388(، نادي و همکاران)1390(با نتایج تحقیقات شفیع پور مطلق و همکاران
، )1389(، طبرسا و همکاران)1389(، هزارجریبی)1388(، اشجع و همکاران)1388(کامل

، )2001(، کوهن و همکاران)2004(، کان)2003(، رودر)1389(کتابی و همکاران
مطابقت دارد؛ چون همه آن ها گزارش کرده ) 2004(، واین و همکاران)1990(گرینبرگ

ابعاد آن با اعتماد سازمانی و ابعاد آن رابطه معناداري وجود بودند که بین عدالت سازمانی و
درصد عدالت سازمانی و 4/7که از چرخش شغلی، توانسته نتایج همچنین نشان داد. دارد

بهتوجهبا. درصد اعتماد سازمانی را تبیین نماید و تحقیقی در این ارتباط یافت نگردید2/8
مدیران بیمارستان شرایطی فراهم کنند تا کارکنان می شود پیشنهادآمدهدستبهنتایج

احساس عدالت بیشتري در سازمان داشته باشند و عدالت سازمانی در بین پرستاران تقویت 
همچنین براي بهبود وضعیت اعتماد سازمانی تالش هاي الزم در جهت حمایت و . شود

ز برگزاري جلسات دوره مشارکت بیشتر کارکنان در امور و تصمیم گیري هاي سازمانی و نی
انجام ترفیع ها و . اي براي ایجاد همسویی و تفاهم میان مدیران و پرستاران صورت پذیرد

چرخش شغلی . انتصاب با توجه به شایستگی ها و رعایت عدالت در پرداخت ها انجام پذیرد
اعتماد براساس عدالت و انصاف براي همه کارکنان انجام گردد تا منجر به افزایش عدالت و 

شخصیمنافعوعالیقنظرات،گیري،تصمیمدرنبایستیمدیران. سازمانی پرستاران گردد
. شودمیکارکناناعتمادرفتنبینازباعثکاراینصورت اینغیردردهند،دخالتراخود

که در آن  در نهایت مدیران بیمارستان باید تالش  خود را بر ایجاد یک فضاي مثبت کاري
به عدالت رفتار شود متمرکز نمایند در چنین فضایی چرخش شغلی نیز می تواند با همه 

.رشد و توسعه پرستاران را به همراه داشته باشد
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و مأخذمنابعفهرست 
بهسازي منابع ، )1380. (سید محمد،غالمرضا و فرهادي،اصیلی.محمد مهدي،رشیدي-1

مجموعه مقاالت سومین همایش ،یانسانی در سازمانهاي تحقیقاتی از طریق گردش شغل
327-330، صصبین المللی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

: مترجم»استمناسبشماواحديبرایشغلگردشایآ« ،)1378(. الو،یژنوزوردمن،-2
11-10، صصسومدورهت،یریمديهاتازه،يدمهدیس،یرجاللیم
در توسعه منایع انسانی، مجله تدبیر، شماره، نقش چرخش شغلی )1379. (سلطانی، ایرج-3

35- 33، صص 101
مطالعهيسازتوانمندویسازمانعدالترابطهیبررس،)1389(، رضوان پوريدریحشاه -4

وستانیسدانشگاه، ارشدیکارشناسنامهانیپا،سرچشمهمسمجتمعکارکنان:يمورد
بلوچستان

انسانی درنیرويوريبهرهوسازمانیعتمادابینرابطه، بررسی)1390. (شفیعی، علی-5
گواه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیششرکت

مرکز آموزش مدیریت دولتی:، تهرانتعالی سازمانی، )1380(، محمد علیطوسی- 6
رابطۀیبررس،)1390. (هویدا رضا و مولوي، حسین. سیادت، سیدعلی. فرهنگ، ابوالقاسم-7

کارکنانبا توسعۀسازماندراعتماداجتماعیوسازمانییادگیريچندگانۀوساده
کشور، جامعه شناسی کاربردي، سال شرقجنوبغیرپزشکیوپزشکیدولتیدانشگاههاي

162بیست و دوم، شماره اول، ص 
رسودگیفباسازمانیتعهدرابطهبررسی، )1390. (کرد تمینی، بهمن و کوهی، ملیحه-8

، پژوهش گرگانوزاهدانشهرستانپستادارهکارمندانبیندرمعنویت سازمانیوشغلی
130هاي مدیریت عمومی، سال چهارم، شماره چهاردهم، ص

ایرانیدانشجویاناعتماد اجتماعیبرمؤثّر، عوامل)1388. (علیرضاتبریزي،محسنی-9
در آموزشریزيبرنامهوپژوهشفصلنامۀآلمان،هايموردپژوهی دانشگاه:کشورازخارج
63،ص52شماره عالی،

.میرانتشارات: تهرانکار،روابطوانسانیمنابعمدیریت،)1382(. ناصرمیرسپاسی،-10
اعتمادبینرابطۀ،)1388(. یدعلیس،ادتیس، الزماننزهتیمشفق.یمحمدعلي،ناد-11

شهردرتعاملیوايرویهتوزیعی،دالتعازآنهاادراكباسازمانومدیربهمعلمان
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واحداسالمیآزاددانشگاهدرسیریزيبرنامه،تربیتیعلومدرپژوهشودانش،اصفهان
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