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Background and Objectives: Nowadays, the healthcare and treatment sector's 
organizations are known as one of the most important pillars in the debate of public 
health. The psychological development of the experienced, knowledge-driven, 
competent, proactive and motivated, and empowered human resource is the most 
important competitive advantage of these organizations. Taking this matter into 
account as the importance of human resources, the present research tried to explore 
the employees' psychological perception of organizational justice and its impacts on 
the cyber loafing in Babolsar healthcare and treatment network. 

Methods: In terms of purpose, the present research is an applied study, and in 
terms of method, an analytical-correlational study. Considering the simple random 
sampling method and on the basis of Cochran's Formula, 165 employees of Babolsar 
healthcare and treatment network were studied in 2018. To collect the data, two 
standard scales for cyber loafing and organizational justice were used. Data analysis 
was done using Pearson's correlation and Structural Equation Modeling by SPSS and 
LISREL. 

Results: Research results showed that there is a negative and significant relation 
between organizational justice and cyber loafing (P<0/001, r=-0/299). The results of 
structural equation modeling also showed that organizational justice variable 
explains the 47% of variance for cyber loafing variable. The values of goodness of 
fit indices for research model are (χ2/df=1.44; GFI=0.98; NFI=0.98; RMSEA=0.054) 
that showed desirable fitness of model.  

Conclusion: The cyber loafing is increasingly impressed by organizational 
justice and its components, and in this regard, the employees are more vulnerable. 
Therefore, it is suggested that the managers develop the organizational procedures 
and the methods of justice establishment in organization, and eventually, apply the 
capacities of their human resource in the best way possible. 
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هاي بسیار مهم در بحث  عنوان یکی از رکندرمان به  و  هاي بخش بهداشتسازمان   ،امروزه  :هدفینه و  زم
محور، شایسته، پرانگیزه و توانمند ماهر، دانش روانی منابع انسانی    ۀ توسع  و  شوندسالمت جامعه شناخته می

انسانی، پژوهش حاضر درصدد    به اهمیت موضوع منابعباتوجه  .ستهاترین مزیت رقابتی این سازمان مهم 
روان  ادراك  عدالتبررسی  از  کارکنان  اثر  شناختی  و  گشت  هايسازمانی  بر  شبک زنیآن  در   ۀ اینترنتی 

   .بوددرمان شهرستان بابلسر  و  بهداشت
 

  با استفاده از .  بود تحلیلی و همبستگی    ، روش پژوهشی   نظر کاربردي و از   ، حاضر ازنظر هدف   ۀ مطالع   : کار روش 
  و   بهداشت   ۀ شبک از کارکنان    165گیري کوکران، تعداد  اساس فرمول نمونه گیري تصادفی ساده و بر نمونه   ة شیو 

  عدالت استاندارد    ۀ از دو پرسشنام   ، آوري اطالعات د. براي جمع شدن مطالعه    1397در سال  درمان شهرستان بابلسر  
ساختاري   ت معادال   از همبستگی پیرسون و مدل   ، ها وتحلیل داده تجزیه   منظور به   و   اینترنتی   زنی سازمانی و گشت 

 . استفاده شد   LISRELو    SPSSافزارهاي  م با کمک نر 
 

داري  منفی معنی   ۀ اینترنتی رابط   زنی سازمانی و گشت   ت هاي پژوهش نشان داد که بین عدال یافته   ها:یافته
د که متغیر  حاکی از آن بو نتایج آزمون معادالت ساختاري    ، . همچنین ) =r- 0/ 299و    >0P/ 001( شت  وجود دا 
هاي نکویی  مقادیر شاخص د.  کر اینترنتی را تبیین می  زنی درصد از واریانس متغیر گشت 47سازمانی    عدالت 

و    RMSEA  ،98 /0 =NFI  ،98 /0 =GFI= 0/ 054برازش مطلوب مدل بود (   دهندة نشان هم    برازش مدل تحقیق 
44 /1 =df/2χ  .( 

 

سازمانی    شدت از عدالت اینترنتی به  زنی توان دریافت که گشت می   ، هاي پژوهش براساس یافته   :نتیجه گیري
شود  به مدیران پیشنهاد می  ، پذیرند. بنابراین این موضوع آسیب  دربرابر و کارکنان است هاي آن متأثر و مؤلفه 

اي  ه هاي برقراري عدالت را در سازمان توسعه دهند تا درنهایت بتوانند از ظرفیت هاي سازمانی و روش رویه 
 ند. ببر را    بهره منابع انسانی خود بهترین  

 

 بهداشت و درمان  ۀ، شبکمنابع انسانی ، زنی اینترنتیگشتعدالت سازمانی،   :هادواژهیکل

 : مسئول  ةسندینو
 ی ارکالئیم يصمد نیحس

پژوهشگران    ی کارشناس  باشگاه  ارشد، 
شهر، دانشگاه  جوان و نخبگان، واحد قائم 

 ران ی شهر، ا قائم   ، ی آزاد اسالم 

 یک:الکترون پست
hossein_samadi22@yahoo.com     
 

 

 

این مقاله، کد زیر را   برای دانلود

 با موبایل خود اسکن کنید.  
 

 

 

 

 مقدمه 

زمینه   ، امروزه  وفادار  و  متعهد  انسانی  و  نیروي  رشد  براي  را  ها 
سازمان را در جامعه    ۀ و حتی وجه کند  می سازمانی فراهم  ۀ  توسع 

وري سازمان  به اثربخشی بیشتر و بهره   ، درنهایت   و   د بخش بهبود می 
از  ] 1[ د  شو منجر می  و    ی مهم متغیرهاي  . یکی  تعهد  که درنهایت 

آورد،  ارمغان می ها به را براي سازمان   وري منابع انسانی وفاداري و بهره 
عدالت    . ] 3  ، 2[ میزان ادراك کارکنان از توزیع عدالت در سازمان است  

ها با کارکنانشان  سازمان   ۀ عنوان برخورد منصفانه و عادالن سازمانی به 
با ادراکات    را عدالت سازمانی  اصطالح    Greenbergاست.   در رابطه 

این   گر، ی د عبارِت. به ] 5 ، 4[  کرد کارکنان از انصاف در محل کار ابداع 

رفتار با خودشان و    ة بودن نحو نظریه احساس افراد را دربارة منصفانه 
طبقه  می دیگران  تشریح  و  که    ؛ کند بندي  بهبود    براي احساسی 

 اثربخشی سازمانی و رضایت افراد در سازمان ضرورت دارد. 
  شناختی در روان   ي مثابه جستار محققان عدالت سازمانی را به 

می  تأکید  ن گیر نظر  کاري  محیط  در  انصاف  از  ادراك  روي  که  د 
تواند بسیاري از پیامدهاي رفتارهاي  عدالت سازمانی می   . ] 6[   کند می 

موازات گسترش و    سازمانی و عملکردهاي شغلی را تشریح کند. به 
یافته و    مربوط به عدالت تکامل   هاي دیدگاه ،  بشري   ۀ جامع   پیشرفت 

و فالسفه به تحقیقات تجربی کشیده    ادیان   هاي دیدگاه آن از    ۀ دامن 

mailto:hossein_samadi22@yahoo.com
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نماند   شده است.  به وجود    ناگفته  اجراي عدالت در جامعه منوط 
سازمان  در  می ] 7[ هاست  عدالت  نشان  تحقیقات  که  .  دهد 

قبیل عملکرد  تواند رفتارهاي کاري مثبت از هاي منصفانه می پاداش 
عدالت عملکرد شغلی را    ، اعتقاد بسیاري از محققان به   . د ده را ارتقا  

پرورش می   و   بخشد بهبود می  را  و  رفتار شهروندي سازمانی  دهد 
 . ] 8[ آورد  وجود می رضایت و وفاداري مشتري را به 

محققان ابعاد متفاوتی براي تبیین عدالت در سازمان    ، تاکنون 
اما  اند کرده معرفی   مؤلفه    وًالمعم ؛  سه  در  سازمانی  عدالت 

عدالت  .  2  ؛ عدالت توزیعی (تناسب نتایج) .  1شود:  سازي می مفهوم 
عدالت تعاملی (تناسب  .  3  ؛ یندهاي تخصیص) ا اي (تناسب فر رویه 

باوجوداین رفتاري)  نیز   .  برخی  اضافه    ، در  آن  به  چهارمی  بُعد 
کنان)  عدالت اطالعاتی (تناسب اطالعات مربوط با کار اند که  کرده 

دارد  کار  پیشرفت براین،  افزون   ]. 9[   نام  محل  در  فناورانه  هاي 
چیدمان کارکنان،    ة هاي انجام کار و نحو عنوان انقالبی در شیوه به 

 تواند کارایی افراد را بهبود بخشد. می 
فناوري  براي  فرصت   تازه هاي  ظهور  جدید  تهدیدهایی  و  ها 

اثربخشی   تهدیدهاي  از  یکی  است.  کرده  ایجاد  سازمان  و  افراد 
در محل    زنی اینترنتی گشت   ة ، پدید ین هاي نو سازمانی این فناوري 

شدت از توزیع و ادراك عدالت در سازمان  کار است. این پدیده به 
  اینترنتی زنی  گشت   ة محققان پدید   ، . در ابتدا ]10[  پذیرد می   تأثیر 
  ،تر عبارت ساده سازمان یا به   کارکنان از اینترنِت  ة عنوان استفاد را به 
مشغول    کردند معرفی    ي رفتار  کار،  انجام  زمان  در  کارکنان  که 

سازمان هستند    وگذار در فضاي مجازي و استفاده از اینترنِتگشت 
]11،  12[ . 

ی،  در ادبیات دانشگاه   زنی اینترنتی پدیدة گشت از زمان انتشار  
انجام مفهوم  حوزه  این  در  وسیعی    نیز   ًااخیر   است. شده    سازي 

اي که در  گونه به   ؛ یافته است   تعریف ساختاري موضوع گسترش 
از فضاي سایبري    زنی اینترنتی گشت توانند براي  کارکنان می   ، آن 

  ۀ هاي هوشمند) استفاده کنند و دیگر به ارائ ها، گوشی (مانند تبلت 
نی  فناوري  این  نیست  سازمانی  هم ]13[ازي  پدیده    ، اکنون .  این 

صورت اینترنت همراه در فضاهاي سازمانی و غیرسازمانی کشور  به 
عنوان معضل سازمانی  است که حتی گاهی به   کرده زیادي    رشد ما  

 شود. و اجتماعی حاد نیز از آن یاد می 
گونه که بیان شد، اینترنت درکنار مزایا و ابزار تجاري  همان 

خوش بزرگ   ش، کارآمد  ابزار  را  ترین  دنیا  تفریحی  و  گذرانی 
سال  در  است.  داده  قرار  کارکنان  نیز دردسترس  اخیر    ، هاي 

محققان  کارکنان    ة سوءاستفاد  توجه  سازمان  اینترنتی  منابع  از 
به  را  است  سازمانی  کرده  جلب  اینترنتی  زنی  گشت .  ]14[خود 

مخربی بر زمان، کارایی، تعهد سازمانی کارکنان و عملکرد    هاي اثر 
درصد از  30نشان داد    اي ارد. نتایج مطالعه گذ می ها  مؤثر سازمان 

در    شده بررسی کنندگان  شرکت  کاري  روز  از یک  را  بیش  هفته 
اند. در انگلستان،  بابت حضور و فعالیت در فضاي سایبري گذرانده 

  هزار 38براي هر سازمان  هزینۀ ناشی استفاده از اینترنت شخصی  
میلیارد پوند در سال تخمین  11/ 2  براي اقتصاد این کشور   پوند و 

 . ]13[شود  زده می 
  ۀ زمین   هاي زیادي در ، تاکنون پژوهش آنچه گفته شد به  باتوجه 

  انجام  ]18  ،17[زنی اینترنتی و گشت  ]16  ،15[   عدالت سازمانی 
  اشاره نقش دیگر متغیرها  به  بیشتر    ، شده است. در این تحقیقات 
به نتایج    پژوهش حاضر، است. در    شده و این عنوان کمتر بررسی  

  Betts  شده در این حوزه اشاره خواهد شد. محدود تحقیقات انجام 
فردي و عدالت سازمانی  از رفتار بین   ی مدل   ، و همکاران در پژوهشی 

پیش را   اینترنتی  گشت بینی  براي  این    . کردند ارائه  زنی  نتایج 
پیش  سازمانی  عدالت  که  داد  نشان    ة کنند بینی تحقیق 

که ابعاد  درحالی   ؛ بود زنی اینترنتی  گشت توجهی براي قصد  درخور 
براي  هاي معنی کننده بینی عدالت سازمانی پیش  زنی  گشت داري 

و همکاران    Restubog  دیگر،   ي ا مطالعه . در  ]19[ اینترنتی نبودند  
میان   و  ارتباط  سازمانی  اینترنتی  گشت عدالت  واکاوي  زنی  را 

پژوهش یافته .  کردند  این  منفی   هاي  ارتباط  که  داد  و    نشان 
  ابعاد و نیز  زنی اینترنتی  گشت عدالت سازمانی و  داري میان  معنی 

 . ]20[   شت زنی اینترنتی وجود دا گشت عدالت سازمانی و  
De Lara    خود در گشت   ، تحقیق  میان  ارتباط  زنی  موضوع 

یک  در  را  عدالت سازمانی  از  ادراك  و  از اینترنتی    هاي دانشگاه   ی 
کرد. اسپانیا   رگرسیون سلسله   مطالعه  پژوهش    مراتبی نتایج  این 

معنی  گشت داري  ارتباط  عدالت  میان  از  ادراك  و  اینترنتی  زنی 
  پژوهشی در    Lim  ، . همچنین ]21[و ابعاد آن نشان نداد    سازمانی 

،  » رفتن در انجام کار فناوري اطالعات راهی براي طفره « موضوع    با 
  ۀ هاي خود را در زمین که افراد عملکرد سازمان هنگامی   کرد بیان  

یابند،  اي) ضعیف می اي و مراوده رویه   و   عدالت سازمانی (توزیعی 
و   سوءاستفاده  به  ادراك  اینترنتِیگشت این  و   زنی    بیشتر 

آنان از نگاه خود در فضاي سایبري  بخشیدن به فعالیت  مشروعیت 
 . ]10[شود  منجر می 

  مطرح   پرسش شده، این  براساس نتایج متفاوت و متضاد بیان 
گشت آیا  «   شود: می  بر  سازمانی  عدالت  از  کارکنان  زنی  ادراك 

تأثیر    ، در این مطالعه   » یا خیر؟   گذارد می داري  تأثیر معنی اینترنتی  
  هاي مؤلفه زنی اینترنتی و  سازمانی بر گشت   ادراك کارکنان از عدالت 

 . شد ررسی  ب   درمان شهرستان بابلسر   و   بهداشت   ۀ آن در شبک 
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 کار روش 

ازنظر هدف  از   ، تحقیق حاضر  و  پژوهشی   نظر کاربردي    ، روش 
ادراك کارکنان از عدالت    آن، چون در    بود؛ تحلیلی و همبستگی  

زنی اینترنتی در شبکۀ بهداشت و  آن بر گشت   هاي سازمانی و اثر 
  ۀ د. جامع ش علّی بررسی    ی ارچوب مدل ه در چ درمان شهرستان بابلسر  

مطالعه آماري   شهرستان    این  درمان  و  بهداشت  شبکۀ  کارکنان 
نفر کارمند    290از  ها،  که براساس بررسی   بود   1397بابلسر در سال  

گیري کوکران  نمونه . حجم نمونه با استفاده از فرمول  شد تشکیل می 
با   نمونه   165برابر  روش  براساس  و  تعیین  تصادفی  نفر  گیري 

بین  پرسشنامه  از  توزیع شد.  توزیع   170ها    162شده،  پرسشنامه 
جمع تجزیه   مناسِب   ۀ پرسشنام  پرسشنامه شد آوري  وتحلیل  هاي  . 
 : عبارت بودند از   تحقیق این  در    شده استفاده 

در   ] Colquitt   ]9 را مه  این پرسشنا  سازمانی:   سیاهۀ عدالت 
  ؛ اي عدالت رویه .  2  ؛ عدالت توزیعی .  1:  ده است کر چهار بُعد تدوین  

مراوده .  3 عدالت  .  4  ؛ اي عدالت  سنجش  براي  اطالعاتی.  عدالت 
رویه  عدالت  گویه،  چهار  مراوده توزیعی  عدالت  گویه،  هفت  اي  اي 

چهار گویه و عدالت اطالعاتی پنج گویه لحاظ شده است. مقیاس  
تا خیلی    1اي (خیلی کم= گزینه گویی به این پرسشنامه پنج پاسخ 
پرسشنامه مدنظر براي    هاي پرسش اي از  ) بوده است. نمونه 5زیاد= 

 ترتیب زیر است: هر مؤلفه به 
بازده 1«  بر  اندازه  چه  تا  رویه .  توسط  که  ها  هایی 

. تا چه  2  ؛ اید؟ اند، اعمال نفوذ داشته ها) حاصل شده گیري (تصمیم 
اید، تناسب و سنخیت  اي دریافتی شما با کاري که انجام داده ازه اند 

ن و مقام شما را رعایت  أ ش  . مقام مافوق شما تا چه اندازه 3 ؛ دارند؟ 
است؟  دربارة  4  ؛ کرده  شما  مافوق  مقام  توضیحات  اندازه  چه  تا   .

 » اند؟ ها مستدل بوده رویه 
اینترنتی: سیاهۀ گشت  پرسشنامه    زنی    ] Lim   ]10  را این 

گویی  . مقیاس پاسخ تشکیل شده است یازده گویه    کرده و از   راحی ط 
) بوده  5طور مداوم= تا به   1اي (هرگز= گزینه به این پرسشنامه پنج 

فعالیت   براي است.   بُعد  مرورگرها سنجش  به  مربوط  هشت    ، هاي 
فعالیت براي  و    پرسش  ایمیلی سنجش  پرسش   ، هاي  نظر    سه  در 
قرار  ازاین پرسشنامه  این    هاي پرسش اي از  شده است. نمونه   گرفته 
 : است 

شما در ساعات کاري    ۀ وجوهاي اینترنتی روزان مقدار جست چه « 
وب  دارد؟ سایت به  تعلق  عمومی  اخبار  چه 2  ؛ هاي  مقدار  . 
روزان جست  اینترنتی  دانلود    ۀ وجوهاي  به  کاري  ساعات  در  شما 

دارد؟  تعلق  کار  با  نامرتبط  وجوهاي  مقدار جست . چه 3  ؛ اطالعات 

هاي نامرتبط  شما در ساعات کاري به ارسال ایمیل   ۀ اینترنتی روزان 
 » با کار تعلق دارد؟ 

و د ا است  متخصص   ان  و  روا ا خبرگان  انسانی  منابع  ی  ی ن 
تأیید    را ها  پرسشنامه  و  قابلیت    نظور م به و    کردند بازنگري  تعیین 

محاسبه   کرونباخ  آلفاي  ضریب  ابزار،  براي    و اطمینان  آن  میزان 
زنی اینترنتی  گشت و براي مقیاس    0/ 95پرسشنامه عدالت سازمانی  

. باید اشاره کرد که مقدار مناسب ضریب آلفاي  گزارش شد   0/ 82
تعیین  نیز براي  . درنهایت  بود شده    ذکر   0/ 70کرونباخ در تحقیقات  

 ,.SPSS   )SPSS Incافزار  از نرم   ها، داده   بستگی پیرسون ضریب هم 

Chicago, IL., USA (  مدل براي  ساختاري و  معادالت  از    ، سازي 
 ,LISREL   )Scientific Software International, Inc  افزار نرم 

Chicago, IL.,  ( .استفاده شد 
   

 ها یافته 

نفر از کارکنان شبکۀ بهداشت و درمان   162به اینکه  باتوجه
مطالعه   بابلسر  خصوصیات  شدشهرستان  بررسی  ند، 

نمونه  شناختی جمعیت ازلحاظ   هااین  که  داد  نشان  پژوهش 
ازلحاظ   بودند ودرصد زن  42مرد و  کارکنان  درصد  58،  جنسیت 

ازکوچکها در گروه سنی  درصد آن62  ،میانگین سنی  35  تر 
  ند.سال قرار داشت  35  تر ازبزرگدرصد در گروه سنی  38ل و  سا

تحصیلی    ،همچنین و  81مدرك  کارشناسی  کارکنان  درصد 
 کمتر بود کاردانی و    ندرصد از آنا19و مدرك تحصیلی    ترعالی

، 1. در جدول  بودند درصد متأهل  84مجرد و    ندرصد آنا14  و
شده    ارائهمقادیر پایایی و همبستگی میان متغیرهاي پژوهش  

 است. 
جدول    چنانکه می   1در  بین  کنیمشاهده  زنی  گشتد، 

با    زنی اینترنتی گشت   ،)>001/0P(  عدالت سازمانیبا    اینترنتی 
  عدالت توزیعیبا    زنی اینترنتیگشت )،  >037/0P(  اي عدالت رویه

)001/0P<  ،( اینترنتیگشت مراودهبا    زنی    ايعدالت 
)001/0P<  و اینترنتیگشت)  اطالعاتیعبا    زنی   دالت 
)001/0P<رابط معنادار  ۀ)  و  می به  ي معکوس  .  خوردچشم 

زنی اینترنتی  گشتهاي  و مؤلفه  عدالت سازمانیبین    براین،افزون
ارتباط  هاي مربوط به مرورگرها)  هاي ایمیلی و فعالیت (فعالیت 

بین    ناگفته نماند ).  >001/0P(  داشتمنفی و معناداري وجود  
سازمانی مؤلفه  عدالت  بین  و  و  آن  و گشت هاي  اینترنتی  زنی 

).  >001/0P(  دیده شدارتباط مثبت و معناداري    آنهاي  مؤلفه 
مدل   ،درادامه از  معادلنتایج حاصل  قالب   ۀسازي  در  ساختاري 

  شود.جداول و تصویر ارائه می 
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 پایایی (مقادیر موجود بر قطر جدول) و همبستگی درونی بین متغیرهاي پژوهش . 1جدول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرهاي پژوهش ردیف

        )0/ 82( زنی اینترنتیگشت 1

       )0/ 83( 0/ 847** هاي مرورگرهافعالیت 2

      )0/ 80( 0/ 481** 0/ 738** هاي ایمیلیفعالیت 3

     )0/ 92( -0/ 322** -0/ 059 -0/ 164* ايعدالت رویه 4

    )0/ 91( 0/ 484** -0/ 255** -0/ 191* -0/ 241** عدالت توزیعی 5

   )0/ 90( 0/ 221** 0/ 642** -0/ 379** -0/ 143 -0/ 249** ايعدالت مراوده 6

  )0/ 94( 0/ 840** 0/ 176* 0/ 590** -0/ 445** -0/ 276** -0/ 376** عدالت اطالعاتی 7

 )0/ 95( 0/ 830** 0/ 854** 0/ 591** 0/ 989** -0/ 422** -0/ 187* -0/ 299** عدالت سازمانی 8

 

   سازي معادالت ساختاري فرضیات پژوهش مدل 
مدل معادالت    کارل ژورسکوگ و داگ سوربوم   ، چهل سال قبل 

محقق   را   ساختاري  میان  خدمات  ا در  پژوهشگران  و  ن 
عنوان  به   این مدل   د. طولی نکشید که مطرح کردن آموزشی  آزمایشی 

راه  به بهترین  و  ساختاري  الگوهاي  برآورد  براي  برنامۀ  حل  عنوان 
  با است،    اي آماري پیچیده که یادگیري و استفاده از آن دشوار رایانه 

عمومی   شد اقبال  اندازه مواجه  و  سنجش  الگوي  ارزیابی  با  .  گیري 
) و هم تأییدي  EFAوتحلیل عاملی، هم اکتشافی ( استفاده از تجزیه 

 )CFA از ریاضی    اي . این روش ترکیب پیچیده ]22[د  شو ) انجام می
وتحلیل عاملی  هایی همچون تجزیه خواهد از روش و آمار است که می 

و تحلیل مسیر    رگرسیون چندمتغیره   و   ها) تلخیص داده (روشی براي  
تجزیه  پدید براي  کند   اي پیچیده   ة وتحلیل  قالب    استفاده  در  که 

 . ]23[  است پیچیده    ی سیستم 

مدل  آزمون  بررسی    منظور به   ، ساختاري   معادالت سازي  در 
هاي برازندگی مختلفی وجود دارد.  برازندگی مدل پژوهش شاخص 

پژوهش  این  شاخص   ، در  از  به محققان  زیر  برازش  عنوان  هاي 
به    2χ: نسبت مجذور  کردند هاي مالك نیکویی مدل استفاده  شاخص 

)،  RMRمانده ( میانگین مربعات باقی   ۀ )، ریش df/2χهاي آزادي ( درجه 
 ) برازندگی  هنجار  هنجارنشد NFIشاخص  شاخص  برازندگی    ة )، 

 )NNFI ) شاخص برازندگی فزاینده ،(IFI  شاخص برازندگی تطبیقی ،(
 )CFI ) برازش  نیکویی  شاخص   ،(GFI  برازش نیکویی  شاخص  و   (

دوم    ۀ ریش   ها شاخص   این   تریِنمهم   . همچنین، ) AGFIشده ( تعدیل 
) براي تحلیل مدل تحقیق  RMSEAبرآورد واریانس خطاي تقریب ( 

   شد.   گرفته کار  به 

 
  در مدل معادالت ساختاري هاي برازندگی مدل شاخص . 2جدول 

 شدهمقادیر محاسبه  معیار پذیرش  هاشاخص 
2χ هاي آزادي (به درجهdf/2χ(  1/ 44 3کمتر از 

 0/ 006 0/ 05کمتر از  )RMRمانده (ریشه میانگین مربعات باقی

 0/ 98 0/ 90بیشتر از  )NFIهنجار برازندگی (شاخص 

 0/ 99 0/ 90بیشتر از  )NNFIبرازندگی ( ةشاخص هنجارنشد

 0/ 99 0/ 90بیشتر از  )IFIشاخص برازندگی فزاینده (

 0/ 99 0/ 90بیشتر از  )CFIشاخص برازندگی تطبیقی (

 0/ 98 0/ 90بیشتر از  )GFIشاخص نیکویی برازش (

 0/ 94 0/ 90بیشتر از  )AGFIشده (تعدیلشاخص نیکویی برازش 

 0/ 052 0/ 08کمتر از  )RMSEAدوم برآورد واریانس خطاي تقریب ( ۀریش
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به  نگاه  برازندگی مناسب مدل  2جدول    نتایج  با  اعتبار و   ،
تر از کوچک  )dfآزادي (  ۀدرجبه    2χنسبت  چراکه    ؛شودمی   تأیید

ها بیشتر از   T-value  اغلب  ،شده . همچنین در مدل ارائهبود  3
اطمینان    ،دیگرعبارتِبه  و  96/1 معنی   95در سطح  دار  درصد 
آمده براي آزمون نیز در حد مطلوب بود.  دستبه  2χند. میزان  بود

معنی  P-value  درمقابل،  سطح  حکم  که  نیز  در  مدل  را  داري 

از    نیز  RMSEAو میزان    05/0، از  شتآزمون تحلیل مسیر دا
نیز    GFI  وتر  کوچک  08/0 ازمدل  براي بوددرصد  90  بیش   .

معنی  میزان  مقدار  بررسی  مسیر  باید  مسیر    Tداربودن ضریب 
مشاهده  توانید  زیر میدر تصویر  را  نشان داده شود که این مقدار  

می یضرا  براین،عالوه .  کنید  نشان  مسیر  بین  ادب  از  که  د 
 دار بود.شده، بیشتر مسیرها معنی بینی مسیرهاي پیش 

 

 
 پژوهش  ةشدارچوب آزمونهترسیم چ .1 شکل

 
 

توان فرضیات تحقیق حال بعد از بررسی برازش مدل، می  
ضرا ازرا   معنیی طریق  اعداد  و  استاندارد  بررسی  ب  .  کردداري 

  ،که براساس نتایج  کردگونه بیان  توان اینمی   ،3به جدول  باتوجه
زنی اینترنتی و عدالت  گشت مقدار ضریب مسیر براي دو متغیر  

با    سازمانی حدنصاب  یش ب  Tمقدار    و  -47/0برابر  میزان  از  تر 
(   ±96/1یعنی    ،داري معنی  ا  ؛)-22/3بود  ارتباط درنتیجه  ین 

معنی  و  شددار  معکوس  دو ارزیابی  براي  مسیر  ضریب  مقدار   .

برابر با   هاي مربوط به مرورگرهافعالیت و  عدالت سازمانیمتغیر 
از میزان حدنصاب معنییشب   Tمقدار    و  -19/0 یعنی   ،داري تر 
درنتیجه این ارتباط معکوس و    ؛)-41/2(  دست آمدبه   96/1±

همچنینبوددار  معنی  متغیر  مقدا  ،.  دو  براي  مسیر  ضریب  ر 
  Tو مقدار    -42/0برابر با  هاي ایمیلی  فعالیت و    عدالت سازمانی

؛ )89/5بود (  ±96/1یعنی    ،داري تر از میزان حدنصاب معنی یشب
 .کردحکایت می ارتباط  بنابراین، از معناداري این

 
 

 نتایج تحلیل مسیر میان متغیرها .3 جدول

 شدت ارتباط در ارتباط  /  تأیید اعداد معناداري  استاندارد ب  یضرا مسیرهاي مدل  ردیف 

 نسبتاً قوي  ید أیت -3/ 22 -0/ 47 زنی اینترنتی گشت  ←عدالت سازمانی  1

RMSEA = 0.054   ، GFI = 0.98    ، AGFI = 0.94   ، NFI=0.98 و   NNFI=0.99 
 . بود 3تر از  ) نیز کوچک44 /1( χ2/dfو   0/ 08) از 0/ 054مجذور خطاهاي مدل (  برازش مدل:

 متوسط  تأیید  -2/ 41 -0/ 19 هاي مربوط به مرورگرهافعالیت ←عدالت سازمانی  1
 نسبتاً قوي  تأیید  - 5/ 89 -0/ 42 هاي ایمیلی فعالیت  ←عدالت سازمانی  2

 

 

 عدالت سازمانی 
 

 زنی اینترنتی گشت 
 

 

 

 عدالت سازمانی 

 

 در مرورگرها فعالیت 

 

 هاي ایمیلی فعالیت 

t= -3.22 
 
 

β= -0.47 

t= -2.41 
 
 

β= -0.19 

t= -5.89 
 
 

β= -0.42 
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 بحث 

عدالت   از  کارکنان  ادراك  تأثیر  بررسی  با هدف  پژوهش حاضر 
زنی اینترنتی در شبکۀ بهداشت و درمان شهرستان  سازمانی بر گشت 

بابلسر انجام شد. نتایج آزمون مدل معادالت ساختاري نشان داد که  
دار  عنی بر وجود رابطۀ معکوس و م اصلی تحقیق مبنی   ۀ آزمون فرضی 

زنی اینترنتی در شبکۀ بهداشت  گشت بین ادراك از عدالت سازمانی و  
دار  معنی   - 3/ 22این رابطه با مقدار    و تأیید    و درمان شهرستان بابلسر 

که کارکنان    کرد گیري  توان چنین نتیجه می   ، طورکلی شد. به   نشان داده 
ح  عدالت سازمانی را بر سط شبکۀ بهداشت و درمان شهرستان بابلسر  

ی). این نتایج با  ند (رابطۀ عّلست دان خود اثرگذر می زنی اینترنتی  گشت 
  Limو همکاران و    Restubog  و   و همکاران   Bettsهاي تحقیقات  یافته 

این پژوهشگران نیز بر وجود ارتباط    ؛ چراکه ]20  ،10[  شت همخوانی دا 
و معتقد بودند که با    کرده کید  أ دار میان این متغیرها ت منفی و معنی 

زنی اینترنتی کارکنان نیز  گشت ادراك از عدالت سازمانی، میزان    ۀ وسع ت 
نتایج این پژوهش    . باوجوداین، یابد اي کاهش می مالحظه درخور   اندازة به 

ارتباط    ش، های در یافته   او   شت؛ زیرا مطابقت ندا   De Laraهاي  با یافته 
 داري میان متغیرها گزارش نکرد. معنی 

نیز   سازمانی  عدالت  از  ادراك  وجود  فرعی،  فرضیات  آزمون  در 
سطح   کاهش  مرورگرها  فعالیت موجب  به  مربوط  کارکنان  هاي  در 

مقدار  می  با  رابطه  این  که  داده معنی   - 2/ 41شود  نشان  شد.    دار 
بهداشت و درمان  شبکۀ  طورکلی، چنانچه ادراك از عدالت سازمانی  به 

در  هاي مربوط به مرورگرها  فعالیت بهبود یابد، سطح    شهرستان بابلسر 
ادراك کارکنان    درمقابل، طور متوسطی کاهش خواهد یافت.  افراد نیز به 

سطح   بر  سازمانی  عدالت  ایمیلی فعالیت از  و    هاي  معکوس  تأثیر 
ان داده  دار نش معنی   - 5/ 89که این رابطه با مقدار    گذارد می داري  معنی 

  شبکۀ بهداشت و درمان شهرستان بابلسر کارکنان    اگر یعنی    . این شد 
ادراك کنند که سطح عدالت سازمانی در سازمان مناسب است، میل  

ي از  تعهد بیشتر و عملکرد بهتر   و   هاي ایمیلی فعالیت کمتري به انجام  
تالش  بیشتر  رسیدن به اهداف سازمانی    براي دهند و  نشان می   خود 
  Limو همکاران و    Restubogاین یافته با نتایج تحقیقات  نند.  ک می 

 . ]20 ،10[  مطابقت دارد 
بروز  کارکنان  ادراك    ، آنچه مسلم است  بر  از عدالت در سازمان 

کارکنانی که   ؛ زیرا ثر است ؤ رفتارهاي شهروندي سازمانی آنان بسیار م 
بینند، به رفتارهایی دست خواهند زد  عدالت را در سازمان جاري می 

اهداف    براي که   به  رسیدن  مسیر  در  و  باشد  سازمان  منافع  حفظ 
اگر کارکنان عدالت را    کرد. درمقابل، اي خواهند  اهتمام ویژه  ، سازمانی 

  خوبی درك نکرده باشند، خود را به عنوان شهروند در سطح سازمان به 
شهروندي  گاهی رفتارهاي ضد در سازمان  سازمانی نخواهند شناخت و  

  و   غیبت، ترك شغل، کاهش عملکرد، آسیب به اموال سازمانی   مانند 
  ی سازمان   ي تعهد بی   عالئم د. یکی از  دا سازمانی انجام خواهند    ي تعهد بی 

زنی اینترنتی  چون گشت هم ثمري  رفتارهاي مخرب و بی   بروز کارکنان  
شدت بر عملکرد شغلی آنان تأثیر منفی  است که به   در ساعات کاري 

 . ]20 ،10[ارد  گذ می 
از   ، واقع در  سازمانی  عوامل عدالت  که    مهم   جمله  است  سازمانی 

به  می  بیان شد همان   اینترنتی منجر شود. زنی  گشت تواند    ، گونه که 
زعم  به آنان  وقتی عدالت براي کارکنان مطلوب درك نشود، براي آنکه  
.  گیرند می   خود عدالت را اجرا کنند، با این گونه رفتارها از سازمان انتقام 

وظایف    ، همچنین  کارکنان  که  درمان  و  بهداشت  مشاغلی چون  در 
زنی  گشت است، احتمال  زیاد    شان شغلی تکراري دارند یا استرس شغلی 

کار    بر ی که نظارت مدیر  قع در موا   براین، افزون شود.  تی بیشتر می اینترن 
حس اعتماد بین مدیر و کارکنان کم    و   اندازة کافی نباشد به کارکنان  

 . ]19[توان شاهد بود  بیشتري را می زنی  گشت باشد،  
شده در بستر علوم  مانند سایر تحقیقات انجام نیز  تحقیق حاضر  

. یکی از  را داشت هاي خاص خود  دودیت مح   ، انسانی و رفتار سازمانی 
پاسخ محدودیت این   به تعداد   نبودن گو ها  کارکنان  از    هاي پرسش   ي 
مند نبودند  زیرا برخی از کارکنان عالقه   ؛ زنی اینترنتی بود گشت   ة حوز 

 اشتراك بگذارند. مسائل شخصی خود را به   مربوط به اطالعات  
بهبود سطح    اي بر   هایی توان پیشنهاد می   ، هاي پژوهش بنابر یافته 

تحقیق   درنهایت    منظور به متغیرهاي  و  سازمانی  اهداف  به  رسیدن 
مدیران با رفتارهاي منصفانه و    . د کر سازمانی ارائه  ۀ  وري و توسع بهره 

  ها را دربارة عدالت در سازمان بهبود دهند عادالنه در سازمان، ادراك آن 
درنهایت   که  موضوع  منجر    ، این  کارکنان  شغلی  رضایت  بهبود  به 
با دادن    توانند می   مدیران شبکۀ بهداشت و درمان براین،  افزون د.  شو می 

ها و تصمیمات سازمانی، آنان  استقالل کاري به کارکنان در انجام رویه 
عدالت    گسترش درواقع با  .  کنند هاي سازمانی دخیل  را در اجراي رویه 

ها،  رضایت از فرایندهاي سازمانی و رویه عنوان میزان ادراك  اي به رویه 
 کاري کارکنان را افزایش داد.   ة توان انگیز می 

که به    است عدالت سازمانی، عدالت توزیعی  مهم  یکی از متغیرهاي  
نحو  از  انصاف  اشاره    ة رعایت  درآمدها  در کند می تخصیص    حقیقت . 

  ة نحو   هاي خود با دیگر همکاران سازمانی، به دریافتی   ۀ کارکنان با مقایس 
د  شو پیشنهاد می   ، برند. بنابراین منابع در سازمان پی می   ۀ توزیع عادالن 

هاي شخصی کارکنان ازقبیل پرداخت حقوق و دستمزد  مدیران ستاده 
بررسی   تبعیض  هرگونه  از  دور  به  و  علمی  اصولی  براساس  در    و را 

هاي  ها یا مجازات درآمدهاي انگیزشی (پاداش   ، هاي خود گیري تصمیم 
 ) را لحاظ کنند. کارکنان 
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فردي و رفتار افراد  یندهاي بین ا عدالت تعاملی معطوف به کیفیت فر 
  ة انگیزانند مهم  با بزرگی و احترام رفتار شدن)، یکی از عوامل    براي مثال ( 

مدیران باید در تعامل و رفتار با    ، کاري براي کارکنان است. بنابراین 
قرار دهند. درنهایت    ن شا کار   ۀ تواضع و احترام را سرلوح   و   کارمند بزرگی 

عنوان جریان  دالت اطالعاتی به ع   ، براي بهبود سطح انگیزش کارکنان 
این کار   باید بهبود بخشید.  عادالنه و شفاف اطالعات در سازمان را 

ارائ می  با  رویه   ۀ تواند  از  استفاده  چرایی  و  جزئیات  و  توضیح  ها 
 د. شو دن مسیر پیشرفت شغلی براي کارکنان انجام  کر شفاف 

 

 گیري نتیجه 

پژوهش    ، درمجموع  این  داد نتایج  عدالت    نشان  از  ادراك  که 
زنی اینترنتی در شبکۀ بهداشت و درمان  گشت سازمانی بر سطح  
میان ابعاد عدالت سازمانی  براین،  عالوه   بود. ثر  ؤ شهرستان بابلسر م 

و معناداري وجود   ارتباط مثبت و معنی شت دا ارتباط مثبت  دار  . 
عدالت  (عدالت   ابعاد  عدالت   سازمانی  عدالت رویه   توزیعی،    اي، 

درمان شهرستان    و   اطالعاتی) در شبکۀ بهداشت   اي و عدالت مراوده 
بسزایی   اهمیت  ابعاد  دارد بابلسر  از  هریک  بهبود  و  توسعه  زیرا  ؛ 

بعاد  سایر ا   از شود کارکنان ادراك بهتري  عدالت سازمانی موجب می 
مساعدتر    شان دربارة این موضوع و نظر   نند ک   عدالت سازمانی پیدا 

دیگر   باشد  تلقی    و  نیز منصفانه  را  عدالت  به  امر  این    . ند کن ابعاد 
گشت  سطح  ارائ زنی کاهش  و  باثبات   ۀ اینترنتی  و    تر رفتارهاي 

 شود. تر منجر می اخالقی 
 

 تقدیر و تشکر 

کسانی  ۀ  بینند تا از هم می خود الزم    محققان این پژوهش بر
هرچه انجام  در  همکاري  که  مطالعه  این  به کردندبهتر  ویژه ، 

بابلسر درمان شهرستان  و  بهداشت  شبکۀ  کارکنان  و    ،مدیران 
 . کنند تشکر و قدردانی 

 

 تعارض منافع 

 .تعارضی در منافع وجود ندارد گونهچیهبین نویسندگان  
 

 منابع مالی 

 منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تامین شده است.  
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