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 مقاله پژوهشی            نشریه پژوهش پرستاری ایران

نقش ) ارانیپرستاران و به یشغل تیبر رضا یابعاد عدالت سازمان ریتأث یبررس

 (یخانواده و تعهد سازمان -تعارض کار  یاواسطه
 

 ،*2 ایرضا پو ی، عل1 یلیاردالن ف

 
 رانیمشهد، ا یدانشگاه فردوس ،یو اقتصاد یدانشکده علوم ادار ات،یدر عمل قیتحق یدکتر یدانشجو 1
 رانیمشهد، ا یدانشگاه فردوس ،یو اقتصاد یدانشکده علوم ادار ت،یریمد ارگروهیدانش 2
 :لیمی. ارانیمشهد، ا یدانشگاه فردوس ،یو اقتصاد یدانشکده علوم ادار ت،یریمد ارگروهیدانش ا،یرضا پو یعل: مسئول سندهینو *

alirezapooya@um.ac.ir 
 22/01/1935 :مقاله تاریخ پذیرش    22/12/1931 :مقاله تاریخ دریافت

 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام
 

 مقدمه

 محققین از بسیاری توجه مورد سازمانی عدالت ادراک مورد در مطالعه

 - صنعتی روانشناسی هایرشته در و است گرفته قرار دانشمندان و

 یادیز مطالعاتی عناوین سازمانی رفتار و انسانی منابع مدیریت سازمانی،

 از کارکنان ادراک به سازمانی عدالت. (1) است شده ارئه مورد این در

 سازمانی هر در. (2) دارد اشاره سازمان در صادقانه و منصفانه رفتار نحوه

 که هنگامی زیرا است، اهمیتی حائز و مهم مقوله سازمانی عدالت

 هاآن با ایمنصفانه رفتار سازمان سوی از کنند احساس کارکنان

 اررفت از آنها ادراک که زمانی به نسبت دارند تمایل نیز آنان شود،می

 ندده بروز خود از بیشتری ورضایت اعتماد تعهد، است ناعادالنه سازمان

 عدالت ادراک که دهدمی نشان حوزه این در پیشین مطالعات. (9)

 هب تمایل شغلی، رضایت مانند کارکنان هاینگرش شدت به سازمانی

 انندم کار محل در یافته بروز رفتارهای نیز و سازمانی تعهد شغل، ترک

 هر ،(1). دهدمی قرار تأثیر تحت را سازمانی شهروندی رفتار و غیبت

 عدالت اثرگذاری عدم دهنده نشان که دارند وجود نیز مطالعاتی چند

 شغلی رضایت بر (7, 2) تعاملی عدالت و (2) توزیعی عدالت ،(5) ایرویه

 .باشندمی کارکنان

 چکیده

 رانیاست که مورد توجه خاص مد یموضوع ،یمهم مورد مطالعه در رفتار سازمان یرهایاز متغ یکیبعنوان  یشغل تیرضا :مقدمه
 پژوهش .کنندیم یتلق یدر مباحث رفتار سازمان رانیمد ییو غا ییآن را بعنوان هدف نها یکه برخ یبگونه ا باشد،یدرسازمانها م

 -عارض کار ت یابا توجه به نقش واسطه ارانیپرستاران و به یشغل تیبر رضا یابعاد عدالت سازمان ریتأث یبررس نییحاضر با هدف تع

 .رفتیصورت پذ یخانواده و تعهد سازمان

 یاست. جامعه آمار یشیمایپ یفیها از نوع توصاطالعات و داده یو از منظر گردآور ،یپژوهش حاضر از منظر هدف کاربرد :روش کار
 205و مورگان،  ی. حجم نمونه بر اساس جدول کروجسباشدیم رازیشهر ش یخصوص یهامارستانیب ارانینفر پرستار و به 110مطالعه، 

 کرتیت لپرسشنامه به صور یازدهیاز چهار پرسشنامه بسته و استاندارد است. امت یقیاطالعات، تلف ینفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآور
 قرار گرفت. لیو تحل هی( مورد تجزlisrel 8.5) زرلیو به کمک نرم افزار ل ریمس لیاز روش تحل یریها با بهره گبود. داده یانهیپنج گز

 یاهیعدالت رو انیم نیو در ا ابدییم شیافزا یابعاد عدالت سازمان هیتوسط کل یشغل تیمطالعه رضا یهاافتهیبر اساس  ها:یافته
و تعهد  یابعاد عدالت سازمان هیکل نینشان داد که رابطه ب ریمس لیتحل جهینت نیدارد. هم چن یشغل تیرا با رضا یاثر گذار نیشتریب

. وندشمی خانواده –سبب کاهش تعارض کار  یاهیبجز عدالت رو یاما همه ابعاد عدالت سازمان باشد،یم یررابطه مثبت و معنادا یسازمان

واده خان -و رابطه معکوس و معنا دار تعارض کار ،یشغل تیو رضا یو معنادار تعهد سازمان ممستقی رابطهنشان دهنده  جینتا تیدر نها

 است. ریمتغ نیبا ا

عد از عدالت ب نیارتباط ا گرید یدارد، اما از سو یشغل تیرا بر رضا ریتأث نیشتریب یاهیسو عدالت رو کیاز آنجا که از  نتیجه گیري:

ا روند گردند ت میبا توجه به هر چهار بعد عدالت تنظ تیریمد یهاهیو رو هااستیالزم است س د،ینرس دییخانواده به تأ -با تعارض کار 
 گردد. عیو تسر لیتسه یو سازمان یشغل یهابهبود نگرش

 یتعارض کار وخانواده، تعهد سازمان ،یعدالت سازمان ،یشغل تیرضا واژگان کلیدي:
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 نظر از و بوده درمانی مراقبت نظام عناصر مهمترین از هابیمارستان

. (8) دهندمی اختصاص خود به را بهداشتی مخارج از نیمی حدود منابع

 و اطمینان عدم باال، اضطراب وجود درمانی، خدمات ارائه هایویژگی از

 انسانهاست جان از حفاظت لزوم آنها، از ترمهم و شده ادراک ریسک

 اب را تماس بیشترین که کارکنانی رفتار اهمیت هاویژگی این. (3)

 تمراقب که کسانی عنوان به پرستاران. سازدمی مضاعف دارند بیماران

 لتشکی را هابیمارستان مقدم صف کارکنان دارند، برعهده را بیماران از

 پایداری و بقاء در سازمانی عدالت مهم نقش به توجه با. (2) دهندمی

 مهمترین جمله از (10) آن کارکنان و سازمان پیشرفت و توسعه جریان

 و مدیران توسط عادالنه، رفتارهای توسعه و حفظ مدیریت وظایف

 هدف این تحقق راستای در. (11) است کارکنان در عدالت احساس

 زمانیسا عدالت ابعاد گذاری تأثیر نحوه از مناسب شناخت به دستیابی

 در. است اهمیت حائز مدیران برای کارکنان رفتارهای و هانگرش بر

 شده سازی مفهوم بند چهار قالب در سازمانی عدالت اخیر مطالعات

 توزیع از کارکنان ادراک به دارد اشاره که توزیعی عدالت ،(12) است

 ادراک مفهوم به ای،رویه عدالت ،(19) آن مدهای پیا و منابع عادالنه

 پیامدها تعیین به منجر که فرآیندهایی بودن عادالنه از کارکنان

 کیفیت از شده ادراک انصاف معنای به تعاملی عدالت ،(11) شوندمی

 عدالت و (15) سازمانی هایرویه با مرتبط شخصی بین ارتباطات

 دهش دریافت اطالعات کیفیت و مقدار از کارکنان ادراک به که اطالعاتی

 بعد هس گذشته ادبیات در که است ذکر قابل نکته این. دارد اشاره (12)

 شدیم گرفته نظر در سازمانی عدالت برای فردی میان و ایرویه توزیعی،

 سیمتق اطالعاتی و تعاملی بعد دو به جدیدتر مطالعات در اخیر بعد که

 .(12) است شده

 زا فرد ارزیابی نتیجه در عاطفی حالت یک توانمی را شغلی رضایت

 ترضای سطح کننده تعیین اساسی عنصر یک. (17) کرد تعریف کارش

 تأئید شواهد،. (18) است سازمانی عدالت سازمانی، وری بهره و شغلی

 غلیش رضایت و سازمانی عدالت ابعاد تمام بین مثبت رابطه وجود کننده

 توزیعی عدالت که دادند نشان همکاران و المبرت مثال طور به. است

 سون ماستر مطالعه نتایج. (13) دارد شغلی رضایت بر داری معنا تأثیر

 لیشغ رضایت با طورمستقیم به ایرویه عدالت که داد نشان همکاران و

 و تعاملی توزیعی، عدالت که داد گزارش سورین و (20) است مرتبط

 در محققین میان البته. (21) هستند مرتبط شغلی رضایت با اطالعاتی

 است یشغل رضایت بر تأثیر بیشترین دارای عدالت بعد کدام آنکه مورد

 که اندداده گزارش وهمکاران فارلین مک نمونه برای ندارد، وجود تفاهم

 (22) ددار اثر شغلی رضایت بر عدالت ابعاد سایر از بیش توزیعی عدالت

 هک دهدمی نشان وی تحقیق نتایج. نیست موافق آنان با المبرت اما

 غلیش رضایت بر بیشتری اثر توزیعی عدالت به نسبت ایرویه عدالت

 .(13) دارد

 سازمان به نسبت آن در افراد که دارد حالتی به اشاره سازمانی تعهد

 همسو اهدافش و سازمان با را خود و دارند وفاداری احساس خود متبوع

 که شودمی مشخص آنجا در سازمانی تعهد اهمیت. (13) دانندمی

 عملکرد دارای معموالً متعهدتر، کارمندان از خوردار بر هایسازمان

 واردم در دیگر سوی از هستند، کمتری غیبت و تأخیر و باالتر شغلی

 سازمان منافع جهت در که هستند افرادی نیازمند هاسازمان متعددی

 عدالت باالتر ادراک با افراد. (29) کنند تالش خود وظایف از فراتر

 ودخ این که دارند باالتری عملکرد و بیشتر شغلی رضایت سازمانی،

 االترب را سازمان نسبت آنان تعهد نهایت در و شده کمتر استعفای سبب

 به سازمانی عدالت که دهندمی نشان گذشته مطالعات. (21) بردمی

, 20) .کندمی عمل سازمانی تعهد برای مهم بین پیش متغیر یک عنوان

 تعهد بر ایرویه و توزیعی عدالت تاثیرگذاری گذشته مطالعات. (25

 اثرگذاری از تجربی شواهد چنین هم ،(22) کندمی تأیید را سازمانی

 دیگر سوی از. (28, 27) کندمی حمایت نیسازما تعهد بر تعاملی عدالت

 ارند،د سازمان به نسبت کمتری تعهد احساس که افرادی شغلی رضایت

 وجود ارتباط این تأیید در متعددی تجربی شواهد. (23) است کمتر

 .(91, 90) دارد

 دارند عهجام و فرد با را پیوند ترینقوی و بیشترین زندگی و کار مفاهیم

. (92) است برخوردار باالیی اهمیت و ارزش از هاآن بین تعادل ایجاد و

 ادایج و زنان مشارکت نرخ افزایش مانند امروزی جوامع تحوالت و تغییر

 است شده سبب کاری هایارزش ماهیت تغییر و شغله دو هایخانواده

 و اخواسته تقابل در ریشه که کنند تجربه را تعارض از نوعی افراد که

 تضاد توانمی. (99) دارند هم با خانوادگی و کاری هایمحیط هاینقش

 دیفر هایتالش که زمانی گرفت؛ نظر در اینگونه را خانواده و کار بین

 هاینقش ایفای در نظر مورد هایتالش با کاری هاینقش انجام برای

 و کار تضاد ابراینبن. (91) نماید ایجاد تداخل( خانواده) کار از خارج

 هاسازمان که راههایی از یکی. (95) است نقشی بین تضاد یک خانواده

 ارتقا بدهند، پاسخ خانواده - کار تعارض از ناشی هاینگرانی به توانندمی

 بر منفی تأثیر سازمانی برابری. (92)است کاری هایمحیط در عدالت

 که هنگامی تجربی هاییافته اساس بر. (97) دارد خانواده -کار تعارض

 زانمی کنند،می تجربه را خانواده -کار تعارض از باالیی سطح کارکنان

  (COR)منابع از حفاظت مدل .(98) یابدمی افزایش هاآن ایتینارض

 نای اساس بر. آوردمی فراهم رابطه این برای مناسب تیوری بنیاد یک

 ای و کنند حفظ آورند، دست به را منابع تا کنندمی تالش افراد مدل

 کند مانع ایجاد هاآن برای مسیر این در که آنچه هر و نمایند ایجاد

 تعارض تجربه  CORمدل به توجه با. (93) بود خواهد تنش موجد

 ردیگ حوزه در منابع رفتن دست از سبب زندگی از حوزه یک در باالتر

 به را خود نقش نتوانند افراد که شودمی سبب عامل این گردد،می

 انیپریش موجب است ممکن خود نوبه به موضوع این. کنند ایفا درستی

 نشان تجربی متعدد مطالعات. گردد خانوادگی و شغلی نارضایتی و

 نکارکنا شغلی رضایت کاهش به منجر خانواده -کار تعارض که اندداده

 .(11, 10) گرددمی

 ایمتغیره که است استوار نظری چارچوب یک پایه بر علمی تحقیق هر

 رب تحقیق این اساس. نمایدمی مشخص را آنها میان روابط و نظر مورد

 شکل آنها سوی از شده انجام مطالعات و محققان از تن چند دیدگاه

 و الکم بین، پیش دسته سه به متغیرها حاضر تحقیق در. است گرفته

 حاضر تحقیق مالک متغیر. شوندمی تقسیم ایواسطه متغیرهای

 ابسته،و متغیر عنوان به شغلی رضایت انتخاب دلیل. است شغلی رضایت

 غلیش رضایت وجود که است ایران در متعددی پیشین مطالعات نتایج

 یگیب میرزا مثال طور به. اندداده گزارش را پرستاران میان پائین بسیار

 انکارش از ایرانی پرستاران از سوم یک تنها که اندداده نشان همکاران و

 عنوان به سازمانی عدالت چهارگانه ابعاد چنین هم. (12). هستند راضی

 وادهخان -کار  تعارض و سازمانی تعهد متغیرهای و بین پیش متغیرهای

 نتایج چند هر. اندشده گرفته نظر در ایواسطه متغیرهای عنوان به

 قوی کننده بینی پیش را آن سازمانی، عدالت زمینه در تحقیقات برخی
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 حال این با ،(15-19) دانندمی سازمانی تعهد و شغلی رضایت برای

 گوناگون ابعاد تاثیرات میان موجود تفاوت معدودی هایپژوهش

 مورد را سازمانی تعهد و شغلی رضایت بر سازمانی عدالت احساس

 یسازمان عدالت ابعاد تأثیر که هم مواردی اکثر در و اندداده قرار بررسی

 عدالت نقش بررسی است، گرفته قرار بررسی مورد متغیرها این بر

 ذاریگ اثر مورد در تحقیقاتی شکاف همین. است مانده مغفول اطالعاتی

 دیگر سوی از. دارد وجود خانواده -کار تعارض بر سازمانی عدالت ابعاد

 تعارض بر سازمانی عدالت ابعاد تأثیر بررسی به اندکی بسیار مطالعات

 یوعش مطالعات نتایج که است شرایطی در این اند،پرداخته خانواده -کار

 توسعه. (15)دهد می نشان را پرستاران میان در پدیده این باالی تکرار و

 ابعاد شناخت نیازمند مناسب، اقدامات انجام جهت ریزی برنامه و

 و اهنگرش انواع بر آنان تاثیرگذاری نحوه و سازمانی عدالت گوناگون

 ده،ش انجام پژوهشهای نتایج کنار در بنابراین. است کارکنان رفتارهای

 التعد ابعادگوناگون تاثیرگذاری نحوه شناخت پژوهش، این اصلی هدف

 و سازمانی تعهد ایواسطه نقش به توجه با شغلی، رضایت بر سازمانی

 هایبیمارستان بهیاران و پرستاران میان در خانواده-کار تعارض

 ریبهت شناخت پژوهش، این از حاصل نتایج. است شیراز شهر خصوصی

 بهبود نحوه و هاآن تاثیرگذاری نحوه سازمانی، عدالت زوایای و ابعاد از

 (.1تصویر ) داد خواهد دست به سازمان، در آن

 

 
 پژوهش مفهومی مدل :1 تصویر

روش کار

 هاداده گردآوری منظر از کاربردی، هدف حیث از حاضر پژوهش

. تاس مقطعی تحقیقات نوع از زمانی حیث از و پیمایشی – توصیفی

 بیمارستان پنج بهیاران و پرستاران نفر 110 مطالعه، آماری جامعه

 و کروجسی جدول اساس بر نمونه حجم. باشدمی شیراز شهر خصوصی

 با که شد، گرفته نظر در نفر 205 (Krejcie & Morgan) مورگان

 بودن تحلیل و تجزیه قابل و تکمیل دریافت، در که مشکالتی به توجه

( نمونه حجم از بیشتر %20) پرسشنامه 215 تعداد داشت، وجود هاداده

 روش از مرکب ای،مرحله چند برداری نمونه روش یک از استفاده با

 گیری نمونه و متناسب ایطبقه برداری نمونه ای،خوشه گیری نمونه

 تحلیل و تجزیه مورد پرسشنامه 210 تعداد نهایتاً و شده توزیع تصادفی،

 و خوشه یک عنوان به بیمارستان هر گیری، نمونه جهت. گرفت قرار

 هگرفت نظر در گیری نمونه طبقات عنوان به بیمارستان هر هایبخش

 هب بهیاران و پرستاران تصادفی صورت به هاطبقه این بین از و شد

 زمال چنین هم. گردیدند انتخاب نمونه افراد عنوان به تعدادشان تناسب

 یک حداقل داشتن مطالعه به هاآزمودنی ورود مالک که است ذکر به

 .بود کار سابقه سال

 اطمینان جهت شد، استفاده پرسشنامه از هاداده آوری جمع منظور به

 بهیاران و پرستاران از نفر 20 وسیله به پرسشنامه محتوایی، روایی از

 یارانبه و پرستاران که داد نشان آزمایش نتایج. گرفت قرار آزمایش مورد

 شسنج برای. ندارند پرسشنامه به مربوط موارد فهم و درک در مشکلی

 ،(2001) کلکوئیت سازمانی عدالت پرشسنامه از سازمانی عدالت ابعاد

 برای سؤال 1) است سؤال 20 شامل پرسشنامه این. شد استفاده

 ارچه تعاملی، عدالت سنجش برای سؤال پنج توزیعی، عدالت سنجش

 عدالت سنجش برای سؤال هفت و اطالعاتی عدالت سنجش برای سؤال

 (12) ثابت توسط که ایمطالعه در آن کرونباخ آلفای ضریب و( ایرویه

 میزان. است شده گزارش 8/0 است هشد انجام هابیمارستان محیط در

 سنجش برای. است بوده درصد 78 پرسشنامه کل برای کرونباخ آلفای

 سؤال هیجده با( 2001) میر و آلن پرسشنامه از سازمانی تعهد متغیر
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 استفاده( گویه 2 هرکدام و هنجاری و عاطفی مستمر، بعد سه دارای)

 ستا شده اعتباریابی ایران در متعددی مطالعات در پرسشنامه این. شد

 83 آن کرونباخ آلفای ضریب همکاران و خنیفر مطالعه در جمله از و

 در پرسشنامه این کرونباخ آلفای ضریب. است شده گزارش درصد

 -کار  تعارض متغیر سنجش جهت. است بوده درصد 80 حاضر مطالعه

 سؤال 5 با( 1332) همکاران و نتمیر استاندارد پرسشنامه از خانواده

 75 معادل پرسشنامه این برای کرونباخ آلفای ضریب. شد گرفته بهره

 رضایت متغیر سنجش جهت نهایت در. است گردیده محاسبه درصد

. شد استفاده سؤال 7 با( 1332) فرل و هارتالین پرسشنامه از شغلی

 بوده درصد 71 حاضر مطالعه در پرسشنامه این کرونباخ آلفای ضریب

 رضایت و خانواده-کار تعارض متغیرهای که است ذکر به الزم. است

 هک ایمطالعه در قبالً هاآن اعتبار و باشندمی مقیاس زیر فاقد شغلی

 است شده انجام بیمارستانی هایمحیط در همکاران و فرهادی توسط

 به پرسشنامه تمامی دهی نمره شیوه. (17) است گرفته قرار تأیید مورد

 کامالً=  5 تا مخالفم کامالً=  1) لیکرت ایگزینه پنج طیف صورت

 است بوده میدانی صورت به هاداده آوری گرد روش. باشدمی( موافقم

 طمحی وارد هاپرسشنامه داشتن دست در با پژوهشگر که صورت این به

 نحوه به راجع اطالعاتی الزم، مجوزهای اخذ از پس و شده بیمارستان

 تاس گردیده درخواست آنان از و داده نمونه افراد به پرسشنامه تکمیل

 هندد تحویل خود پخش سرپرستاران به را آن پرسشنامه پرکردن از بعد

 ذکر به الزم. کند مراجعه آنان دریافت برای مناسب زمان در محقق تا

 محرمانه مورد در الزم هایاطمینان اخالقی مالحضات رعایت برای است

 برای اطالعات از صرف استفاده چنین هم و پرسشنامه اطالعات ماندن

 رضایت با افراد آنکه بر مضاف. است شده داده افراد به پژوهشی کار

 و هاداده تحلیل و تجزیه جهت. اندشده تحقیق وارد اگاهانه و کامل

 تحلیل روش از مدل در ایواسطه متغیر وجود دلیل به هافرضیه آزمون

 ضریب تعیین برای و (LISREL 8.50 افزار نرم وسیله به) مسیر

 .شد استفاده SPSS افزار نرم از کرونباخ آلفای

 هایافته

 سنی کنندگان شرکت %15/13 شناختی، جمعیت اطالعات اساس بر

 مدرک دارای %3/80 زن، آنان %83 داشتند، سال 25 -92 بین ما

 کنندگان شرکت از %12. بودند دیپلم مدرک دارای بقیه و کارشناسی

 بین خدمتی سابقه آنان درصد %5/1 و سال 1 - 7 بین خدمتی سابقه

 %10 بوده، متأهل کنندگان شرکت %8/21. داشتند سال 25 - 90

 .بودند فرزند 1 یا 9 دارای نیز %5/21 و فرزند 2 یا 1 دارای آنان درصد

 

 شغلی رضایت بر سازمانی عدالت ابعاد مستقیم غیر و مستقیم اثرات :1 جدول

 کل اثرات مستقیم غیر اثرات مستقیم اثرات 

 t-Values شده استاندارد پارامتر t-Values شده استاندارد پارامتر سازمانی عدالت ابعاد

 25/0 ** 11/9 15/0 * 17/2 10/0 توزیعی عدالت

 95/0 ** 72/2 11/0 ** 37/1 21/0 ايرویه عدالت

 98/0 ** 13/9 18/0 ** 92/9 13/0 تعاملی عدالت

 90/0 ** 28/2 12/0 ** 03/9 18/0 اطالعاتی عدالت

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

 

 عدالت ابعاد مستقیم غیر و مستقیم اثرات بررسی جهت 1 جدول

 زیعیتو عدالت مستقیم اثر. است شده تهیه شغلی رضایت بر سازمانی

 دار معنی( P < 05/0) سطح در که است 10/0 برابر شغلی رضایت بر

 و تعاملی ای،رویه عدالت متغیرهای مستقیم اثر همچنین. است

 است 18/0 ،13/0 ،21/0 با برابر ترتیب به شغلی رضایت بر اطالعاتی

 در که طورهمان. هستند دار معنی( P < 01/0) سطح در همگی که

 توزیعی، عدالت متغیرهای غیرمستقیم اثر کنیممی مشاهده 1 جدول

11 ،15/0 برابر ترتیب به شغلی رضایت بر اطالعاتی و تعاملی ای،رویه

( P < 01/0) سطح در عدالت ابعاد تمامی که باشدمی 12/0 ،18/0 ،0/

 متغیر دو طریق از غیرمستقیم اثر این که این به توجه با. است دار معنی

 گفت توانمی گیردمی صورت خانواده -کار  تعارض و سازمانی تعهد

 عدالت ابعاد میان در را اهمیتی پر بسیار ایواسطه نقش متغیرها این

 انیسازم عدالت ابعاد کل اثرات. کنندمی ایفا شغلی رضایت و سازمانی

. است غلیش رضایت بر ابعاد مستقیم تأثیر بیانگر نیز شغلی رضایت بر

 بر سازمانی عدالت ابعاد مستقیم اثرات شامل که 2 جدول ادامه در

 .گرددمی ارائه باشدمی خانواده-کار تعارض و تعهدسازمانی

 خانواده-کار تعارض و تعهدسازمانی بر سازمانی عدالت ابعاد مستقیم اثرات :2 جدول

 خانواده -کار  تعارض تعهد سازمانی سازمانی عدالت ابعاد

 t-Values شده استاندارد پارامتر t-Values شده استاندارد پارامتر 

 *21/2 19/0 **81/1 21/0 توزیعی عدالت

 29/1 02/0 *11/2 11/0 ايرویه عدالت

 **81/2 11/0 **39/2 17/0 تعاملی عدالت

 *92/2 12/0 **83/5 28/0 اطالعاتی عدالت

* P < 0/05 
** P < 0/01  
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 سازمانی تعهد بر ایرویه عدالت مستقیم اثر 2 جدول اطالعات اساس بر

. است دار معنی (P < 0/05) سطح در که باشدمی 11/0 با برابر

 رب اطالعاتی و تعاملی توزیعی، عدالت متغیرهای اثرمستقیم همچنین

 در همگی که است 28/0 ،17/0 ،21/0 با برابر ترتیب به سازمانی تعهد

 و توزیعی عدالت مستقیم اثر. است دار معنی (P < 0/01) سطح

 باشدمی 12/0 ،19/0 با برابر ترتیب به خانواده -کار تعارض بر اطالعاتی

 عدالت مستقیم اثر همچنین. است دار معنی (P < 0/05) سطح در که

 در متغیر این که است 11/0 با برابر خانواده -کار تعارض بر تعاملی

 اثر 02/0 مقدار به توجه با اما. باشدمی دار معنی (P < 0/01) سطح

 در .باشدنمی دار معنی خانواده -کار تعارض بر ایرویه عدالت مستقیم

 – کار تعارض و سازمانی تعهد متغیرهای اثر 9 جدول به توجه با ادامه

 .گرددمی ارائه شغلی رضایت بر خانواده

 

 بر خانواده – کار تعارض و سازمانی تعهد متغیرهای اثر :3 جدول

 شغلی رضایت

 استاندارد پارامتر متغیرها

 شده

t-

Values 

 13/1 ** 28/0 تعهدسازمانی

 - کار تعارض

 خانواده

92/0 ** 59/2 

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

 

 ارک تعارض و سازمانی تعهد متغیرهای مستقیم اثر 9 جدول به توجه با

 هر که است 92/0 و 28/0 با برابر ترتیب به شغلی رضایت بر خانواده –

 این شد اشاره که طور همان و باشدمی دار معنی( 01/0) سطح در دو

 متغی دو این اهمیت حائز بسیار ایواسطه نقش دهنده نشان موضوع

 .باشدمی

 اساس بر شاخص چندین از مدل، برازش سنجش برای حاضر، مطالعه در

 برازش از حاکی برازش، نکویی هایشاخص. است شده استفاده 1 جدول

 .است تحقیق آماری جامعه در مدل خوب بسیار

 

 مدل برازش نکویی هایشاخص :4 جدول

 قبول قابل مقدار ارزش برازش هايشاخص

GFI 32/0 3/0 حداقل 

AGFI 32/0 3/0 حداقل 

CFI 31/0 3/0 حداقل 

RMSEA 05/0 05/0 حداکثر 

 

 بحث

 مدل ایهفرضیه پیشنهاد تجربی هایداده اساس بر مسیر تحلیل نتایج

 را مانیساز عدالت ابعاد کلیه وسیله به شغلی رضایت افزایش بر مبنی

 که اندداده نشان متعددی موارد در پیشین مطالعات. کندمی تأیید

 ضایتر بر( ابعاد گرفتن نظر در بدون) کلی متغیر یک عنوان به عدالت

 رضایت با سازمانی عدالت رابطه. (21, 20) دارد مستقیم تأثیر شغلی

 عنوان تحت را آنها توانمی که دارد هاییدرنظریه ریشه شغلی،

 پاسخ نحوه به هانظریه این. (18) قرارداد واکنشی و محتوایی هاینظریه

 این. کنندمی توجه ناعادالنه رفتارهای و هامداخله به نسبت افراد

 هیجانات غیرعادالنه، روابط برابر در مردم که کنندمی مطرح هانظریه

 انجام اب تا شوندمی برانگیخته بنابراین دهند،می نشان معینی منفی

 هاحالت ازآن است شده تجربه عدالتی بی جبران باعث که اعمالی

 مختلف ابعاد تأثیر بررسی به محدودتری مطالعات. (13) کنند اجتناب

 زارشگ را مختلفی نتایج و اندپرداخته شغلی رضایت بر سازمانی عدالت

 و مهمترین عنوان به ایرویه عدالت از پیشین مطالعات اکثر در. اندداده

 دهش یاد شغلی رضایت بر سازمانی عدالت گذار اثر بعد تنها مواردی در

 ار ایرویه عدالت که حاضر پژوهش نتیجه با نتایج این. (13, 2) است

 یمعرف شغلی رضایت بر سازمانی عدالت بعد اثرگذارترین عنوان به

 حاضر مطالعات نتایج گذشته مطالعات چنین هم. است همسو کندمی

 کنندمی تأیید را شغلی رضایت بر توزیعی عدالت مثبت تأثیر بر مبنی

 رضایت بر عدالت از بعد این اثر مطالعات از برخی چند هر. (17, 28)

 بر تعاملی عدالت گذاری تأثیر چنین هم. (2) اندنکرده تأیید را شغلی

 در. (7, 2) است نشده تأیید گذشته مطالعات از برخی در شغلی رضایت

 تأیید وردم لیشغ رضایت با اطالعاتی و تعاملی عدالت مثبت تأثیر نهایت

 دارد وجود همسو تجربی شواهد نیز مورد این در و است گرفته قرار

 عدالت ابعاد کلیه دهدمی نشان 1 جدول اطالعات که همانگونه ،(50)

 تقیممس غیر تأثیر خانواده کار تعارض و سازمانی تعهد طریق از سازمانی

 .دارند شغلی رضایت بر دار معنا

 ازمانیس عدالت ابعاد کلیه بین رابطه که داد نشان مسیر تحلیل نتیجه 

 ایجنت با نتایج این. باشدمی معناداری و مثبت رابطه سازمانی تعهد و

 با (51) سازمانی عدالت ابعاد مثبت تأثیر مورد در گذشته تحقیقات

 توانمی سازمانی عدالت نظریه براساس. است هماهنگ سازمانی تعهد

 سازمانی عدالت نبود یا وجود درقبال کارکنان که کرد بینی پیش

 اشاره آن به راپ و لئو چنانچه. دهندمی نشان واکنش کار درمحیط

. است هاواکنش این از یکی سازمان به ودلبستگی تعلّق افزایش اند،کرده

 اجرا عدالت سازمان در که کنند مشاهده کارکنان اگر که معنا این به

 سعی تنش این کاهش برای لذا و شده دچار تنش نوعی به شودنمی

 هندد کاهش سازمان به نسبت را خود تعهد و دلبستگی میزان کنندمی

(52). 

 نیسازما تعهد دار معنا و مستقیم اثرگذاری مبین حاضر مطالعه نتایج

 مکرراً شغلی رضایت و سازمانی تعهد مثبت رابطه. است شغلی رضایت بر

 از برخی در چند هر. (51, 59) است شده گزارش تحقیقات بوسیله

 (55) مستمر تعهد و (55, 2) شغلی تعهد بر تعاملی عدالت اثر مطالعات

 حقیقاتت متفاوت نتایج. است نگرفته قرار تأیید مورد شغلی رضایت بر

 بررسی مورد هاینمونه شغلی محتوای و کاری محیط از ناشی عموماً

 .است

 قاتیتحقی شکاف که بود تالش در حاضر تحقیق شد ذکر که همانگونه 

 رفط بر را خانواده – کار تعارض بر سازمانی عدالت ابعاد تأثیر مورد در

 التعد بجز سازمانی عدالت ابعاد همه حاضر مطالعه نتایج اساس بر. کند

 ردمو در نتایج این. شوندمی خانواده – کار تعارض کاهش سبب ایرویه

 در. گرددمی پشتیبانی تحقیقات سایر توسط عدالت ابعاد از بعضی

 یسازمان عدالت بعد سه بین دار معنا همبستگی یک (52) تایپر مطالعه
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 قیقتح با مذکور تحقیق نتایج. است شده گزارش خانواده -کار تعارض و

 بعد مورد در اما همسو عدالت تعاملی و توزیعی ابعاد مورد در حاضر

 دادند نشان (97) کالیت و تایموسی بعالوه. است تضاد در ایرویه عدالت

 اثر خانواده -کار تعارض ادراک میزان بر تعاملی و ایرویه عدالت که

 امعن منفی روابط وجود تجربی شواهد مطالعه همین در اما دارند، منفی

 را خانواده -کار تعارض بر اطالعاتی عدالت و توزیعی عدالت بین دار

 زیعی،تو عدالت ابعاد مورد در نیز تحقیق این نتایج. است نکرده تأیید

 هک همانگونه. نیست همسو حاضر تحقیق نتایج با ایرویه و اطالعاتی

 بین که دهدمی نشان مسیر تحلیل از حاصل نتایج رفتمی انتظار

 وجود معناداری و منفی رابطه خانواده -کار تعارض و شغلی رضایت

. دارد خوانی هم (58, 57) همکاران و آری هاییافته با یافته این. دارد

 تعدیل عامل عنوان به جنسیت متغیر مطالعات از بعضی در چند هر

 تأیید مردان مورد در رابطه این که معنا این به است، شده وارد کننده

 .(53) است نشده

 گیری نتیجه

 و مجوز اخذ سخت روند مانند تحقیق اجرایی هایمحدودیت کنار در

 تحقیق محدودیت ترینمهم ها،بیمارستان هایبخش به ورود سختی

 باز مسیر تحلیل روش یعنی استفاده مورد روش ماهیت به حاضر

 متغیرهای از تواننمی علی مدلهای در که این به توجه با. گرددمی

 ندکا تعداد پژوهش این اصلی محدودیتهای از یکی کرد، استفاده زیادی

 رایب که شودمی پیشنهاد راستا همین در است، استفاده مورد متغیرهای

 جیدهسن شعلی رضایت با ارتباط در دیگری متغیرهای آینده پژوهشهای

 عدم و آن بودن مقطعی و تحقیق این هایمحدودیت به توجه با. شود

 این آماری جامعه که آن دلیل به هابیمارستان سایر به آن نتایج تعمیم

 پیشنهادهایی است بوده شیراز شهر خصوصی هایبیمارستان پژوهش

 .شودمی داده مطالعه آماری جامعه به

 ترضای بر سازمانی عدالت مختلف ابعاد تاثیرگذاری نحوه شناسایی

 التعد توسط شغلی رضایت بینی پیش قابلیت چنین هم و, شغلی

 نجاما جهت مدیران برای حاضر تحقیق نتایج از یکی عنوان به سازمانی

 احصا. بود خواهد مفید سازمان در عدالت احساس بهبود برای اقداماتی

 مبنایی عنوان به پرستاران عملکردی و رفتاری هایشاخص تدوین و

 عدالت تحقق کارهای و ساز جمله از هاآن ارتقا و عملکرد ارزیابی برای

 رعایت اطالعات، به شفاف و آزاد دسترسی(. 2) است توزیعی و ایرویه

 با مقایسه در بخصوص بهیاران و پرستاران جایگاه حفظ و حرمت

 نظام ایجاد و گیری تصمیم نظام در آنان دادن مشارکت پزشکان،

 یتعامل و اطالعاتی عدالت تحقق کارهای و ساز جمله از نیز پیشنهادات

 .آیدمی حساب به

 تعارض بر سازمانی عدالت ابعاد اثرگذاری نحوه شناخت دیگر سوی از

 منفی اثرگذاری تأیید چنین هم و بهیاران، و پرستاران خانواده -کار

 مهبرنا برای راهنمایی تواندمی شغلی رضایت بر خانواده - کار تعارض

 افزایش به عنایت با خانواده - کار تعارض کاهش جهت اقداماتی ریزی

 کودک مهدهای ایجاد. باشد هابرنامه این اجرای در عدالت احساس

 منصفانه و یکسان توزیع پرستاران، ساالن خرد و نوزادان جهت

 تنظیم در پرستاران هایدرخواست به توجه و کاری هایشیفت

 آنان خانواده -کار  تعارض کاهش جهت پیشنهاداتی کاری هایشیفت

 .باشدمی

 سازمانی عدالت ابعاد که شود توجه موضوع این به است الزم نهایت در

 تعدال سو یک از. داشتند مدل متغیرهای سایر با متفاوتی هایارتباط

 ارتباط دیگر سوی از اما دارد، شغلی رضایت بر را تأثیر بیشترین ایرویه

 مه است، نرسیده تأیید به خانواده – کار تعارض با عدالت از بعد این

 رد گیرد،می اطالعاتی عدالت از را اثر بیشترین سازمانی تعهد چنین

 ردد،گمی متأثر تعاملی عدالت از بیشتر خانواده -کار تعارض که حالی

 چهار هر به توجه با مدیریت هایرویه و هاسیاست است الزم بنابراین

 یسازمان و شغلی هاینگرش بهبود روند تا گردند تنظیم عدالت بعد

 .گردد تسریع و تسهیل

 سپاسگزاری

 شیراز شهر خصوصی بیمارستانهای پرستاران و مدیریت از وسیله بدین 

 پژوهش این به مربوط اطالعات آوری جمع در را ما فراوان حوصله با که

 .نمایممی تشکر کردند، یاری
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