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 استرس، گرانباري و خطرات ي رابطهيكننده عدالت سازماني تعديل
  شغلي با دلبستگي و تعهد پرستاران زن

  3 زهرا جواديان و 2، زهرا واثقي1*محسن گل پرور

  چكيده 
 ميان ياي در رابطه  عدالت توزيعي و رويهيكننده اين پژوهش با هدف بررسي نقش تعديل    

 اجرا ي شغلي با دلبستگي و تعهد در پرستاران و بهياران زن به مرحلهاسترس، گرانباري و خطرات
    كه از مياندند آماري پژوهش پرستاران و بهياران زن سه درمانگاه خصوصي بويجامعه. درآمد

هاي  ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه. اي انتخاب شدند ي تصادفي طبقه  پرستار به شيوه94ها، آن
 Lambert et(اي، استرس شغلي، گرانباري نقش، خطرات شغلي و تعهد سازماني هعدالت توزيعي، روي

al ,2007( و پرسشنامه دلبستگي شغلي )Ouyang , 2009(هاي  از ابزاربدست آمدههاي  داده.  بودند
 ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون سلسله مراتبي مورد تحليل قرار راهپژوهش از 

 استرس شغلي را با ياي رابطهعدالت توزيعي و رويه. 1:  كهند از آن بودها حاكي يافته. گرفتند
بدين معني كه وقتي عدالت توزيعي و . دكندلبستگي شغلي در پرستاران و بهياران زن تعديل مي

 استرس شغلي با دلبستگي شغلي منفي يا غير معنادار، ولي وقتي يين است، رابطهيرويه اي پا
 گرانباري نقش ي رابطه،چنينعدالت توزيعي هم. 2. ، اين رابطه مثبت استعدالت توزيعي باالست

ين است، گرانباري يبدين معني كه وقتي عدالت توزيعي پا. دكررا با دلبستگي شغلي تعديل مي
 منفي، ولي وقتي عدالت توزيعي باالست، اين رابطه مثبت ينقش با دلبستگي شغلي داراي رابطه

بدين . دكر خطرات شغلي را با تعهد سازماني تعديل مييلت توزيعي رابطهباالخره عدا. 3. است
 منفي، يين است، خطرات شغلي با تعهد سازماني داراي رابطهيمعني كه وقتي عدالت توزيعي پا

  . خطرات شغلي با تعهد سازماني مثبت استيولي وقتي عدالت توزيعي باالست، رابطه
اي، استرس شغلي، دلبستگي شغلي، تعهد سازماني،  عدالت رويه عدالت توزيعي، :هاي كليدي واژه

  .پرستاران زن
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  پيشگفتار
هاي خرد  ي جنبش انگيزه   بشر در هر سرزمين و اقليمي،يهترين خواست عنوان بنياديه عدالت ب    

دانشمندان . و كالن متعددي بوده و هست كه هر روز در گوشه و كنار دنيا شاهد و ناظر آن هستيم
هايي به پژوهش و تفحص در   همراهي با چنين جنبشي علم نيز به واسطهگوناگونهاي  صهعر

 هاي كار توجه و عالقه نشان داده اند ، از جمله محيطگوناگونهاي  عدالت و نمودهاي آن در محيط
)Ambrose, Hess & Ganesan , 2007  (. عدالت توزيعي و   اخير،ي طي چند دهه، بر اينافزون

با . )Ibarra , 1993( اي شده اند هاي كار داراي اهميت فزايندهاي براي زنان در محيط رويهعدالت 
هاي ها به شدت نسبت به نمودهاي عدالت در ارزيابي عملكرد، نظامورود زنان به دنياي كار آن

اين  .اند از كار حساس شدهبدست آمدههاي توزيع دستاوردها و نتايج ترفيع و ارتقاء و نظام
 شودها مربوط ميحساسيت در بسياري از كشورها به وجود تبعيض و بي عدالتي نسبت به آن

)Lemons , 2003(.   
هاي كار، به طرح ابعاد چندي از عدالت ادراك  توجه پژوهشگران به عدالت سازماني در محيط    
 و عدالت 5فردي، عدالت بين 4، عدالت تعاملي3اي عدالت رويه ،2 عناوين عدالت توزيعيبا، 1شده

ها، كاركردها، پيشايندها و پيامدهاي اين اي به نسبت غني از نقش  انجاميده و پيشينه6اطالعاتي
از بين ابعاد عدالت  .)Cropanzano, Prehar  & Chen , 2002( ابعاد عدالت فراهم نموده است

 حقوق، پاداش، مزايا و رعايت انصاف، برابري و نياز در توزيع سازماني مورد اشاره، عدالت توزيعي،
ها، رعايت گيرياي به رعايت اصولي نظير همساني، عدم سوءگيري در تصميم امكانات و عدالت رويه

، در نظر گرفتن شرايط، وضعيت و ها چون و چرا كردن در تصميميهاي اخالقي، اجازهارزش
شود  راي همه مربوط مي بهاها و ثبات و يكساني بكارگيري تصميم گيري موقعيت افراد در تصميم

)Bakhshi, Kumar & Rani , 2009.(  
در اين راستا  .هاي متفاوتي هستندهر يك از دو بعد عدالت توزيعي و رويه اي مبتني بر انگيزه    

اي داراي گفته شده كه عدالت توزيعي اغلب مبتني بر نفع شخصي است و در مقابل عدالت رويه
 ، بر اين افزون.)Nadiri & Tanova , 2010( زش گروهي استجهت گيري مبتني بر احترام و ار

بدين معني كه در شرايط و  .اي هستنداي داراي كار كردهاي چند گانهعدالت توزيعي و رويه
 را نظير رضايت، تعهد، دلبستگي و گوناگوني پيامدهايها  براي افراد و سازمانگوناگونهاي موقعيت

                                                 
1 - Perceived justice 
2 - Distributive 
3 - Procedural 
4 - Interactional 
5 - Interpersonal 
6 - Informational 
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 آورندبار ميه ب) هاي انحرافيفتار هاي مدني و سازماني و رفتارمانند ر( رفتارهاي مثبت و منفي
)Fatt, Khin & Heng , 2010(. عدالت سازماني، ممكن است ي نظريات مطرح در عرصهيبر پايه 

ها به اين ترتيب اين تفاوت .هايي وجود داشته باشدبين زنان و مردان در توجه به عدالت تفاوت
توجه به سالمتي و ( محور يگيري رابطه توجه به عدالت داراي جهتاست كه زنان در نشان دادن

 داراي جهت گيري نفع شخصي و سپس به نخست ي، ولي مردان در درجه)بهزيستي ديگران
 اين احتمال مطرح ،بنابراين. دهند  خود با ديگران توجه نشان يل مربوط به تعامل و رابطهيمسا

 ها و معيارهاي متفاوتي نسبت به مردان استفاده كنند مالكاست كه زنان در توجه به عدالت، از
)Cohen- Charash & Spector , 2001  (.  

 1كنندگي در اين پژوهش از بين ابعاد و كاركردهاي عدالت سازماني ادراك شده، بر نقش تعديل    
 5ا دلبستگي ب4 و خطرات شغلي3، گرانباري2 بين استرس شغليياي در رابطه عدالت توزيعي و رويه

استرس شغلي، به هر عامل  كار، هايدر محيط.  در پرستاران و بهياران زن تمركز شده است6و تعهد
تا فرد براي رفع فشارهاي وارده برخود، به فعاليت  گردد شود كه باعث مي فشارآوري اطالق مي

 به فشار به افراد ترين عواملي كه منجر از مهم.)Babakus, Yavas & Ashill , 2009( واداشته شود
ها با منابع شغلي در دسترس  تناسب وظايف و مسئوليتنبودتوان به  مي، شونددر محيط كار مي

هاي كاري، روابط متعارض با سرپرستان و  هاي فرد، تعارض و ابهام نقشييها و توانافرد، مهارت
در  ).Ouyang , 2009( هاي تجربه شده در حين كار اشاره كرد كاركنان، خطرات شغلي و ناامني

 كه مضمون رودبشمار ميآور   از عوامل استرسويژهميان عوامل مورد اشاره، گرانباري نقش، شكلي 
 , Babakus et al( آن بر ناهمخواني تقاضاهاي شغلي با منابع شغلي در دسترس فرد استوار است

 ديگري ماهيتي كه اولي ماهيت عمومي و( بر استرس شغلي و گرانباري نقش افزون. )2009
كنند نيز ظرفيت بااليي از منابع  ، خطراتي كه افراد در حين كار خود تجربه مي)تر دارد اختصاصي

  .دهد ها را به خود اختصاص ميدر دسترس آن
وقتي   اصلي اين پژوهش اين بود كه آيايه شده، مسئلهي ارا1چه كه در شكل با توجه به آن    

نسبت  ي ادراك شده در پرستاران و بهياران زن در سطح پاييني است،اسطوح عدالت توزيعي و رويه
 خطرات شغلي با تعهد و گرانباري نقش استرس شغلي، به زماني كه اين سطوح عدالت باالست،

 نقشي پرسشپاسخ به اين  سازند يا خير؟سازماني و دلبستگي شغلي پيوندي متفاوت برقرار مي
                                                 

1 - Moderating 
2 - Job stress 
3 - Overload 
4 - Job dangers 
5 - Involvement 
6 - Commitment 
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در راستاي روشن شدن زمينه  .كندايفا مي) كاربرد(  و عمل نظريهيحياتي و حساس را در عرصه
 پژوهشي يله براي پژوهشگران، در ادامه به بررسي مباني نظري و پيشينهئمطرح شدن اين مس

 .شوده مي پژوهش پرداختيلهئمرتبط با مس
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  

 استرس، اي و توزيعي در رابطه ميان  مدل نظري پژوهش در باب نقش عدالت رويه-1شكل 
  گرانباري و خطرات شغلي با دلبستگي و تعهد

  مباني نظري
به اين .  هستند2اي سيستم مرجع و عدالت رويه1 عدالت توزيعي شخص مرجع،از لحاظ نظري    

نظير ( هاي معطوف به رعايت يا عدم رعايت عدالت توزيعي شرايط شخصيمعني كه افراد در داوري
هاي مربوط به خود و در داوري) شودها ميكار افراد عايد آندستاوردهايي كه از سازمان محل 

ها و اجراي گيريدر نظر گرفتن سازمان و كاركنان آن در تصميم(اي، شرايط سازمان را عدالت رويه
 شده نظريات مطرح ي بر پايه.)Johnson, Selenta & Lord , 2006( گيرندمي نظر در) هاتصميم

توجهي به  اي به اين دليل مهم هستند كه بيان از عدالت توزيعي و رويهتوان گفت ادراك كاركنمي
وقتي افراد احساس كنند در . ها در پي آوردها قادر است نتايج زيان باري را براي سازمانآن

 فشار زيرشود، سازماني مشغول به كار هستند كه اصول عدالت توزيعي و رويه اي رعايت نمي
هايي نظير اي براي واكنشاين فشار ادراكي و عاطفي نيرو محركه. گيرندادراكي و عاطفي قرار مي

آسيب رساني به تجهيزات و امكانات، مقابله با ، ترك سازمان و روي آوري به رفتارهايي نظير دزدي

                                                 
1 - Person - referenced   
2 - System -referenced 

دلبستگي 
 شغلي

تعهد 
سازماني

 استرس
 شغلي

گرانباري 
 نقش

خطرات 
 شغلي

عدالت 
 توزيعي

عدالت 
اي رويه
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 , Sweeney & Mcfarlin( شودهاي كالمي و فيزيكي ميمديران و سرپرستان و پرخاشگري
  ). Golparvar & Vaseghi, 2011؛1997

شوند، كاركنان يك از اصول عدالت توزيعي و رويه اي نقض مي هركه  هنگامي ، ديگر سوياز
تعهد . شونددلبستگي به كار و شغل خود مواجه مي ها به تدريج با افت رضايت، تعهد وسازمان

اي سازمان مرجع است كه طي آن فرد خود را با اهداف و سازماني، يك نگرش شغلي و حرفه
هاي سازمان قرار هاي سازمان همانند ساخته و تالش كاري خود را در راستاي اهداف و ارزشارزش
يك نگرش   اما دلبستگي شغلي به لحاظ ماهيت،،)Mulki, Jaramillo & Locander, 2006( دهد مي

اي شغل مرجع است و شدت همانندسازي فرد با شغل و كار خود و سهيم نمودن شغلي و حرفه
 ).Ouyang, 2009( گيرد  كار در تصوير ذهني كه فرد از خود دارد را دربرميشغل و

توان  مينخست ياي با تعهد و دلبستگي، در درجه بين عدالت توزيعي و رويهيدر تبيين رابطه    
ه ب. روداي، سطح ارزش و احترام شخصي افراد باال ميبويژه عدالت رويه گفت كه با تجربه عدالت،

 كافي يكند كه به اندازهها اين پيام را منتقل ميهاي آن به انسان كه وجود عدالت و نموداين معني
 )De Cremer & Tyler, 2005( ها عدالت رعايت شودمورد توجه و احترام هستند تا نسبت به آن

هاي كار صورت تلويحي بيان داشته كه وقتي در مورد افراد در محيطه  ب)Graham, 2009( گراهام.
 دوبارهها در اين ارزيابي  خود پرداخته و بسياري از آنيدوبارهها به ارزيابي شود، آنبي عدالتي مي

 ي رعايت هر يك از اصول مطرح در عرصه،چنين هم.دهندسطح ارزش شخصي خود را از دست مي
يادين نظير  نيازهاي بني هاي كار، موجب اطمينان يافتن از ارضااي در محيطعدالت توزيعي و رويه

ها نسبت به سرنوشت كاري و شغلي خود و باالخره موجب  فضيلت خواهي و رفع ترديدها و اضطراب
  ؛Colquitt, Conlon, Wesson, Porter & Ng , 2001( شودتجربه حاالت عاطفي مثبت در افراد مي

Walumbwa, Wu & Orwa , 2008(.دن به  چنين احساساتي خود باعث انرژي گرفتن، متعهدتر ش
 عدالت يباالخره به لحاظ نظري رابطه. شود شان ميتر شدن افراد به شغل سازمان و دلبسته

 بر.  نيز تبيين نمود 1 اجتماعيي مبادلهي نظريهراهسازماني با تعهد و دلبستگي را مي توان از 
 سرپرستان هاي تصميم گيري و ارتباطهاي توزيع، رويهاساس اين نظريه چنانكه كاركنان در حوزه

شود با تالش كاري و تعهد سعي در و مديران با خود احساس كنند عدالت و انصاف رعايت مي
در مقابل چنانكه كاركنان احساس . كنند  سازمان مييبه وسيلهجبران عدالت بكار گرفته شده 

رتباط گيري و در اهاي تصميمها، پاداش و مزايا، در رويهنمايند كه در توزيع امكانات، فرصت
ها بي عدالتي وجود دارد با ايجاد تغيير در كميت و كيفيت رفتارهاي كاري و سرپرستان با آن

                                                 
1- Social exchange  
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  Folger & Cropanzano, 1998( ندكنغيركاري خود سعي در اعاده عدالت از دست رفته مي
  .) Moorman, Blakely & Niehoff, 1998؛

 كنند، استرس شغلي،بستگي ارتباط پيدا مياي كه با تعهد و دل بر عدالت توزيعي و رويهافزون
در ميان شاغالن به كار در . گرانباري نقش و خطرات شغلي نيز با تعهد ودلبستگي ارتباط دارند

، پرستاران و بهياران زن از جمله اقشاري هستند كه تحت استرس، گرانباري و گوناگونهاي  محيط
 موجوينوال  .)French, Lenton, Walters & Eyles , 2000( خطرات شغلي قابل توجهي قرار دارند

)Mojoyinola , 2008( هايي كه پرستاران در بيان داشته كه مشاغل مراقبتي و پزشكي بويژه نقش
اين .شان بر عهده دارند به لحاظ ماهيت حساس خود بالقوه استرس آفرين هستندهاي كاريمحيط

ي براي تعهد و  خطرات شغلي مي توانند تهديداسترس همراه با گرانباري نقش ها و وظايف كاري و
، اقدام گيرنداز لحاظ نظري وقتي افراد تحت استرس و گرانباري نقش قرار مي. دلبستگي آنها باشد

. ها را براي خود كاهش دهند جسمي و رواني آنپيامدهايكنند تا به مقابله با آن نموده و سعي مي
ها را ها شده و از لحاظ عاطفي و هيجاني آني زيادي از آنهاي مقابله اي باعث صرف انرژاين تالش

 احساس فرسودگي، تعهد و دلبستگي كه مبتني بر در پي. كنددچار احساس فرسودگي مي
، تعهد و  چراكه از لحاظ محتواي عاطفييابندمي كاهش ،احساسات و عواطف مثبت هستند

 يه گونه وقتي افراد ب، ديگرسوياز . )French et al , 2000( دلبستگي در تقابل با فرسودگي هستند
 يبا تجربه  در معرض خطر و آسيب احساس كنند،كنندمكرر خود را در محيطي كه كار مي

 تجمع عوامل استرس آور همراه با خطرات  در پي.گيرنداحساس نا امني تحت استرس قرار مي
 گرددان نيز دستخوش تغيير مي شغلي، تعهد و دلبستگي افراد به سازمان و شغلشيادراك شده

)Lambert, Hogan & Griffin , 2007(.  
عدالت  توان گفت كه عدالت توزيعي،ه شده مييبر اين اساس در جمع بندي مباني نظري ارا    

گرانباري نقش و خطرات شغلي با تعهد و دلبستگي داراي رابطه هستند و  استرس شغلي، رويه اي،
هاي   نقش، اما در اين بين،دهندين دو متغير را تحت تاثير قرار ميهر يك از مسيرهاي معيني ا

هاي متصور براي  اي و توزيعي براي تعهد سازماني و دلبستگي شغلي، تنها نقش مثبت عدالت رويه
ها در كنندگي آن هاي تعديل اي به نقش هاي عدالت توزيعي و رويهآنها نيست چرا كه بخشي از نقش

در . شود گرانباري نقش و خطرات شغلي با تعهد و دلبستگي مربوط مي غلي،پيوند ميان استرس ش
   .پژوهش را مرور خواهيم كرداين ي پژوهشي مرتبط با  پيشينه،ادامه
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  ي پژوهشپيشينه
 عدالت يوهشي كه طي آن نقش تعديل كنندهژي پژوهشي در ايران، پدر بررسي پيشينه    

، گرانباري نقش و خطرات شغلي با تعهد سازماني و شغلياي در رابطه استرس توزيعي و رويه
 ولي ، در دسترش قرار نگرفت،دلبستگي شغلي پرستاران و بهياران مورد بررسي قرار گرفته باشد

 عدالت سازماني و روابط بين ،تعهد سازماني فرسودگي شغلي، هاي مربوط به استرس شغلي،پژوهش
  . ها در زير اشاره شده استترين آنهمها مواردي يافت شد كه به برخي از مآن
 استرس شغلي در پرستاران ا عنواندر پژوهشي ب )Abdi & Shahbazi , 2001( عبدي و شهبازي    

ها، بين بي كفايتي نقش، هاي ويژه و ارتباط آن با فرسودگي شغلي آنشاغل در بخش مراقبت
اين پژوهشگران . كردندي را گزارش وليت با تحليل عاطفي ارتباط معنا دارئمحدوديت نقش و مس

تري  فشار بيشزيرهاي كاري هاي ويژه از نظر مسئوليت كه هرچه پرستاران بخشباورندبر اين 
  .شوندتر دچار احساس تحليل عاطفي مي سريع،باشند

اي منابع و  در پژوهشي با موضوع بررسي مقايسه)Sabahi & Oreizie, 2008( صباحي و عريضي    
-هاي خصوصي شهر اصفهان، به مقايسهاي استرس شغلي در كاركنان زن و مرد بيمارستانپيامده

هاي استرس شغلي شامل اضطراب و شكايات روان تني و متغيرهاي اصلي تاثيرگذار بر نشانه ي
هاي شغل و روابط اجتماعي در محيط كار در بين زنان و استرس شغلي يعني امنيت شغلي، ويژگي

هاي اند كه بين زنان و مردان در اضطراب، شكايات روان تني، ويژگيو نشان دادهمردان پرداخته 
  .شغلي، روابط اجتماعي در محيط كار و امنيت شغلي تفاوت معنادار وجود دارد

 ,Rahmani, 2008Khaghanizadeh Ebadi & ( خاقاني زاده، عبادي، سيرتي نير و رحماني    

Cirati Nair( پرستاران  كارى زندگى كيفيت و شغلى استرس يرابطه  عنوان بررسىبا پژوهشي در
 منفي و معنا دار و در مقابل با ينشان داده اند كه استرس شغلي در پرستاران با سن داراي رابطه

 حاكي از آن است كه پژوهش نتايج اين ،چنينهم.  مثبت استيساعات كار در هفته داراي رابطه
به باور پژوهشگران . يابدكيفيت زندگي كاري كاهش مي  رود،ترسترس شغلي باالهر چه سطح ا

بخش . شودمورد اشاره استرس با هدر دادن انرژي افراد باعث افت سطح كيفيت زندگي كاري مي
 حاكي از آن است كه پرستاران مورد مطالعه از حقوق و ،چنين همپژوهشهاي اين ديگري از يافته
  . زندگي ناراضي هستندتعادل بين كار و

 ,Yaghoubi, Saghaian Nejad, Gorji( يعقوبي، سقائيان نژاد اصفهاني، گرجي، نوروزي و رضايي    

Norozi & Rezaie, 2009(ي بين عدالت سازماني با رضايت شغلي و  در پژوهشي با موضوع رابطه
پزشكي اصفهان بين عدالت هاي منتخب دانشگاه علوم تعهد سازماني در بين كاركنان بيمار ستان

هاي يافته. ده اندكر مثبت و معنا داري را گزارش يسازماني، تعهد سازماني و رضايت شغلي رابطه
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 ياين پژوهشگران حاكي از آن است كه عدالت توزيعي و عدالت تعاملي با تعهد سازماني در نمونه
 معنا دار يتعهد سازماني داراي رابطهاي با  معنادارند، ولي عدالت رويهيمورد پژوهش داراي رابطه

  .باشدنمي
 عنوان علل ايجاد بادر پژوهشي  & Nikpeyma(Gholam Nejad (2009,غالم نژاد و نيك پيما    

ترين استرسورهاي پرستاران مورد مطالعه را به اين ترتيب مهم  استرس شغلي در پرستاران،يكننده
             در  نكردن پاداش و تشويق، بار كاري زياد، مشاركتنكردناند؛ دريافتدهكرگزارش 
 ،چنينهم.  ارتقاء شغلينبودنو  كنترل بر شرايط كاري نداشتنهاي مهم بخش، گيريتصميم
، اضافه وزن، ساعات كاري، گرانباري كاري و ن پژوهش حاكي از آن است كه جنسيتهاي اييافته

  هاي شب جزو عواملي هستند كه با استرس شغلي پرستاران مورد مطالعه دارايتعداد شيفت
  . معنا دارندايرابطه

 در پژوهشي با موضوع )Shakerinia & Mohammadpour, 2010( شاكري نيا و محمد پور    
زن اين نتايج را گزارش  پرستاران در شغلي فرسودگي با تاب آوري و شغلي استرس يرابطه
در .  مثبت وجود دارديهاي شغلي و فرسودگي شغلي پرستاران زن رابطهاند؛ بين استرسهكرد

حل كار توانستند ميزان تاب آوري، استرس شغلي و بخش م، تحليل رگرسيون، متغيرهاي سن
دهد كه  نشان ميپژوهشهاي اين بخش ديگري از يافته. فرسودگي پرستاران را پيش بيني كنند

هايي نظير كودكان  نسبت به بخش،هاي اورژانس و زنان اشتغال دارندپرستاراني كه در بخش
 ,Attarchi,( شاگچهره آبادي ونژاد، عطارچي، گلعقيلي .كنندتري را تجربه مياسترس بيش

Golabadi & Chehregosha, 2010   Aghilinejad(  سطح استرس ي عنوان مقايسهبادر پژوهشي 
، سطح ان دانشگاه علوم پزشكي ايريهاي تابعه بيمارستانگوناگونهاي شغلي پرستاران زن بخش

اند كه پرستاران ه و اعالم داشتهكردمطالعه را در حد متوسط گزارش استرس شغلي پرستاران مورد 
زن مجرد و پرستاران زن بخش اورژانس نسبت به ديگر پرستاران سطح استرس باالتري را تجربه 

  .كنندمي
 شغلي و تعهد در پژوهشي در عربستان با عنوان رضايت )Al – Aameri , 2000( العامري    

 نسبي از شغل خود داراي يه گونهسازماني براي پرستاران نشان داد كه پرستاران مورد مطالعه ب
  بخش ديگري از .كنندرضايت هستند و نسبت به بيمارستان محل كار خود احساس تعهد مي

 سن با  حاكي از آن است كه رضايت شغلي با تعهد سازماني در پرستاران وپژوهشهاي اين يافته
 است باوراين پژوهشگر بر اين .  مثبت و معنا دار استايتعهد سازماني و رضايت شغلي داراي رابطه

تري را نيز نسبت به تر باشند، تعهد بيشوقتي پرستاران از شغل و شرايط كاري خود راضي كه
  .دهندبيمارستان محل كار خود نشان مي
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در پژوهشي با موضوع استرس شغلي و فرسودگي در  )Jamal &Baba , 2000  ( جمال و بابا    
تعهد  ميان مديران و پرستاران كانادايي، بين استرس شغلي با فرسودگي، شكايات جسماني،

 خود پژوهشاين پژوهشگران در . ده اندكردار را گزارش  معنا ايسازماني و رضايت شغلي رابطه
ند سطح تعهد سازماني پرستاران را تضعيف توا جدي مييه گونهنشان داده اند كه استرس شغلي ب

  .كند
مروري :  استرس در محيط كاري پرستاريعنواناي با در مطالعه )Mc Vicar , 2003( مك ويكار    

 :شماردمي   ترين عوامل استرس آور براي پرستاران را به اين شرح بر ، مهمها پژوهشيبر پيشينه
تعارضات حرفه اي، فشارهاي هيجاني ناشي از كار گرانباري كاري، سبك مديريت و رهبري، 

اين پژوهشگر بر اين باور است كه براي كاهش استرس شغلي . پرستاري، فقدان پاداش و كار شيفتي
  . موثرتر مورد حمايت قرار گيرندايه گونهها بپرستاران، الزم است آن

در  )Chuan Shen, Cheng ,Tsai ,Lee & Guo , 2005( چوان شن، چنگ، تسايي، لي و گو    
اند كه نموده پزشكي گزارشهاي رواناسترس شغلي در پرستاران انستيتو پژوهشي با موضوع

 تهديد و خطرات در شغل ،تر، با گرانباري شغلي، حمايت كاري پاييناسترس شغلي با سن كم
طح استرس كه هر چه سچنين نشان داده اند اين پژوهشگران هم. دارد مستقيم معنادار يرابطه

  .افتدمي تر به مخاطرهها بيشهاي شغلي در پرستاران باالتر باشد، سالمتي آنشغلي و تقاضا
اي  رويه  عنوان نقش عدالت توزيعي وبادر پژوهشي  )Lambert et al , 2007( لمبرت و همكاران    

عدالت توزيعي و  مثبت و معنادار را بين ي رابطه،رضايت شغلي و تعهد سازماني بر استرس شغلي،
 منفي و معنادار را بين اين دو بعد عدالت و ايرويه اي با رضايت شغلي و تعهد سازماني و رابطه

 حاكي از آن است كه استرس پژوهش بر اين، نتايج اين افزون. استرس شغلي گزارش نموده اند
ه ه از اين پژوهش بشواهد بدست آمد . منفي و معنا دار استيشغلي با تعهد سازماني داراي رابطه

 تلويحي گوياي آن است كه وقتي عدالت توزيعي و رويه اي در وضعيت مطلوبي است، نقش يگونه
  .شودمي تر استرس شغلي براي رضايت شغلي و تعهد سازماني كم رنگيتضعيف كننده

 و استرس شغلي) ميانجي(  در پژوهشي با عنوان اثرات واسطه اي)Ouyang , 2009( اويانگ    
ثباتي شغلي با دلبستگي شغلي در بي ثباتي شغلي نشان داده است كه بين استرس شغلي و بي

هاي انجام اين پژوهشگر با اشاره به برخي پژوهش.  معنا دار وجود دارديدلبستگي شغلي رابطه
هاي  استرس و بي ثباتي شغلي با دلبستگي شغلي، بيان داشته كه پژوهشي رابطهيشده در حوزه

عطوف به روابط مورد اشاره تاكنون روابط يكسان و يكدستي را بين عوامل استرس آور شغلي با م
رود در رابطه كي از داليل مورد اشاره اين است كه احتمال مي ي.دلبستگي شغلي گزارش ننموده اند
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ت عوامل استرس آور با تعهد و دلبستگي متغيرهاي ديگري نقش داشته باشند كه تاكنون مورد غفل
  .رفته اند گقرار
 در پژوهشي با نام رضايت از برنامه ريزي كاري و )Nelson & Tarpey , 2010( نلسون و تارپي    

اند كه رعايت  خانواده براي پرستاران با توجه به نقش ادراكات عدالت سازماني نشان داده- تعادل كار
 اي از عوامل اصلي مرتبط با رضايت ريزي كاري همرا با رعايت عدالت رويهعدالت توزيعي در برنامه

 كه وقتي عدالت توزيعي و باورنداين پژوهشگران بر اين .  كاري در پرستاران هستندياز برنامه
-ها نسبت به سازمان محل كار خود تعهد بيشگردد، آن كاري افراد رعايت ميياي در برنامهرويه

  .ها باال مي روددر سازمان در آن كار يتري را احساس نموده و ميل به ماندن و ادامه
بسياري از  كهترين نكته اينمهم. سازد پژوهشي چند نكته را مشخص مييتوجه به پيشينه

 آن با متغيرهايي ياغلب به عوامل استرس آور و يا رابطه) بويژه در ايران( هاي مورد اشارهپژوهش
موده اند، ولي به نقش متغيرهاي تعديل دلبستگي و ابعاد عدالت در پرستاران اشاره ن نظير تعهد،

هاي مورد اشاره بندرت به اين از نگاهي نقادانه، پژوهش. كننده در اين روابط اشاره اي نشده است
ها، استرس شغلي، گرانباري و خطرات شغلي با تعهد نكته توجه داشته اندكه چرا در برخي پژوهش

. قابل توجهي با يكديگر دارند را بدست داده اندو دلبستگي شغلي روابط متفاوتي كه گاهي اختالف 
، عدالت   نشان داده شد1 آنچه در شكل بر اساسباور پژوهشگران اين پژوهش بر اين است كه 

 استرس شغلي، گرانباري يكننده براي رابطه  تعديليتوانند متغيرهاي بالقوه اي مي توزيعي و رويه
دليل اين امر آن است كه عدالت . ستگي شغلي باشندنقش و خطرات شغلي با تعهد سازماني و دلب

گيري رواني و رفتاري  تواند فرايند تصميمو مي سازماني ادراك شده ماهيت ادرااكي ـ موقعيتي دارد
ها  گيري هاي كار در تصميم  وقتي افراد در محيط،براي نمونه. دهد را در افراد تحت تأثير قرار 

 دوم يدر درجه. رود ها باال مياي در آن  عدالت توزيعي و رويهشوند، سطح ادراك مشاركت داده مي
گيري رواني و رفتاري در چهارچوب متغيرهاي مطرح در اين پژوهش به  نيز مفهوم فرايند تصميم

 گرانباري، تعارض و راه شغلي كه در سازمان دارند، از ياين معني است كه وقتي افراد از ناحيه
ها در ، با هدر رفتن انرژي عاطفي و رواني آنبه ناچارگيرند،   ميخطرات شغلي تحت فشار قرار

اي خودآگاه،  شان طي فرايندهاي زنجيرهمقابله با اين عوامل فشارآور، سطح تعهد و دلبستگي شغلي
 اما اگر در اين فرايند، عاملي ادراكي ،گردند گيري تضعيف مي  خودآگاه و ناخودآگاه تصميم نيمه

 ،شود رسد كه اين روند كند و يا تضعيف مي ، بنظر مي)ند عدالت توزيعي و رويه ايمان(كند مداخله 
 .يعني در اثر استرس، خطرات و گرانباري، چندان تعهد و دلبستگي افراد تضعيف نخواهد شد

اي در حد بااليي است، استرس شغلي،  شود كه وقتي عدالت توزيعي و رويه بيني مي  پيش،بنابراين
رات شغلي چندان به تضعيف دلبستگي و تعهد منجر نشوند، ولي وقتي عدالت گرانباري و خط
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.  شوند تري منجر  ينيين است، اين عوامل فشارآور به دلبستگي و تعهد پاياي پا توزيعي و رويه
هاي مشابه با موضوع  پژوهشيهاي خود براي يافتن نمونه گيري پژوهشگران اين پژوهش در پي

    اين مسئله خود تا .مطالعه برخورد نكردنداين  هاي شبيه ببه مطالعهپژوهش حاضر در ايران 
 در ميان پرستاران و ، ديگرسوياز . اي حكايت از خالء دانش پژوهشي در اين حوزه دارداندازه

اي در حد  بهياران مراكز درماني خصوصي متغيرهاي بسيار اساسي، نظير عدالت توزيعي و رويه
به اين جهت احساس گرديد كه ابهامات زيادي در مورد . قرار گرفته استبسيار كمي مورد توجه 

نقش استرس، گرانباري و خطرات شغلي براي تعهد و دلبستگي پرستاران و بهياران درمانگاههاي 
براي برطرف نمودن بخشي از خالء . اي وجود دارد خصوصي با توجه به نقش عدالت توزيعي و رويه

هاي اين  يافته. ن پرستاران و بهياران درمانگاههاي خصوصي اجرا شدموجود، اين پژوهش در ميا
رخي عوامل احتمالي  باندركاران درمانگاههاي خصوصي كمك كند تا از تواند به دست پژوهش مي

كننده تعهد و دلبستگي پرستاران و بهياران، نظير استرس، گرانباري، خطرات شغلي، عدالت  تضعيف
 الزم را براي وجود پرستاراني ي بستر و زمينهراه و از اين شدهگاه اي آ توزيعي و عدالت رويه

 در اين پژوهش هدف يافتن ،بنابراين .تر به درمانگاهها و شغل خود فراهم سازند متعهدتر و دلبسته
  . زير بوده استهايپرسشپاسخي علمي براي 

 
   پژوهشهايپرسش
 استرس شغلي با دلبستگي يديل رابطهاي قادر به تعآيا عدالت توزيعي و رويه؛نخست پرسش

  باشند؟شغلي در پرستاران و بهياران زن مي
 گرانباري  نقش با دلبستگي شغلي ياي قادر به تعديل رابطهآيا عدالت توزيعي و رويه دوم؛پرسش

  باشند؟ در پرستاران و بهياران زن مي
رات شغلي با دلبستگي شغلي در اي قادر به تعديل رابطه خطآيا عدالت توزيعي و رويه سوم؛پرسش

  باشند؟ پرستاران و بهياران زن مي
اي قادر به تعديل رابطه استرس  شغلي با تعهد سازماني آيا عدالت توزيعي و رويه چهارم؛پرسش

  باشند؟در پرستاران و بهياران زن مي
تعهد سازماني در اي قادر به تعديل رابطه گرانباري  نقش با آيا عدالت توزيعي و رويه پنجم؛پرسش

  باشند؟ پرستاران و بهياران زن مي
اي قادر به تعديل رابطه خطرات شغلي با تعهد سازماني در پرستاران آيا عدالت توزيعي و رويه ششم؛پرسش

  اشند؟ و بهياران زن مي
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  روش پژوهش
چنين در  . است1اين پژوهش از نوع همبستگي در قالب تحليل رگرسيون سلسله مراتبي    

، )مستقل( 2 ميزان تغييرات يك يا چند متغير پيش بينراهكند تا از پژوهشگر تالش مي ،مطالعاتي
  .)Sarmad, Bazargan & Hejazi, 1997( كندبيني را پيش) وابسته( 3تغييرات متغير مالك

  

   آمارييجامعه
 در شهر 1389  آماري پژوهش را پرستاران و بهياران سه درمانگاه خصوصي در زمستانيجامعه    

اين سه درمانگاه براساس امكان دسترسي پژوهشگران و .  نفر تشكيل دادند140اصفهان به تعداد 
  . ها براي شركت در پژوهش انتخاب شدندهمكاري آن

  
  نمونه و روش نمونه گيري

 نفر براي 94 آماري، ي تناسب حجم نمونه با حجم جامعهي آماري پژوهش، بر پايهياز جامعه    
بمنظور ( فهرست اسامي پرستاران و بهياران زن راهاي از   در پژوهش بر مبناي روش طبقه شركت

به )  درصد پرستاران و بهياران درمانگاه اول، دوم و سوم25 درصد و 35 درصد، 40رعايت نسبت 
 ، پرستار و بهياري كه وضعيت تأهل خود را اعالم داشتند92 از .صورت تصادفي انتخاب شدند

)  درصد38معادل ( نفر متأهل 35و )  درصد9/61معادل ( نفر مجرد 57، ) درصد8/97ادل مع(
 بقيه(داراي تحصيالت باالتر از ديپلم بودند )  درصد8/63 نفر معادل 60( پرستاران تربيش. بودند

ميانگين سني پرستاران و بهياران زن ).  درصد داراي تحصيالت ديپلم بودند1/36 نفر و 34معادل 
 يو ميانگين سابقه) 8/4با انحراف معيار برابر با ( سال 32/28كننده در پژوهش برابر با  كتشر

  . بود) 36/2با انحراف معيار برابر با ( سال 14/3ها برابر با شغلي آن
  

  ابزار گردآوري داده ها
يي كه از ابزارها. تك ابزارهاي مورد استفاده، توضيح چند نكته الزامي است پيش از معرفي تك    

 يبه وسيلهترجمه و تطابق تخصصي (اي اند، طي فرايند دو مرحله زبان انگليسي ترجمه شده
 اما براي بررسي روايي ، اجرا شدنديآماده)متخصص يا متخصصين مطرح در متغير مورد سنجش 

 تماميها در اين پژوهش، به دليل مقياس پاسخگويي مشترك،   اين پرسشنامهيتميزي و سازه

                                                 
1 - Hierarchical regression analysis 

 Predictor- 2  
 Criterion- 3  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


127 1390ي چهارم، زمستان شناسي زنان، سال دوم، شماره پژوهشي جامعه–ي علمي فصلنامه

جا مورد تحليل عاملي اكتشافي با چرخش از نوع واريماكس ها به صورت يك  پرسشنامههايرسشپ
 و آزمون كرويت 8/0 برابر با 1 كيزر، ميرر و اولكينيهدر اين تحليل عاملي سنج. قرار گرفتند

ي  دقيق بر رويگونه هر يك از ابزارها به هايپرسشبود و  )>001/0P (25/3945بارتلت برابر با 
هاي مورد  و مقياسهاپرسشاز اين نظر روايي سازه و تميزي . عامل مربوط به خود قرار گرفتند

هاي مورد استفاده نيز با استفاده از آلفاي كرونباخ بررسي شد كه پايايي مقياس. نداستفاده تأييد شد
 اين ابزارها مقياس پاسخگويي براي تمامي. در محل معرفي هر يك از اين ابزارها آورده شده است

  .بود) 1= تا كامالً مخالفم5=كامالً موافقم(اي ليكرت  پنج درجه
 كه ميزان فشار پرسش براي سنجش استرس شغلي از پنج :2 استرس شغلييپرسشنامه) الف 

يك . شددهد، استفاده  گيري قرار مي و تنش تجربه شده در حين انجام وظايف شغلي را مورد اندازه
 در . تحت فشار زيادي هستم،معموالً وقتي سر كارم: شنامه به اين شرح است اين پرسپرسشنمونه 

  گزارش شده است82/0پژوهشي در خارج از ايران، براي اين پرسشنامه آلفاي كرونباخ برابر با 
)Lambert et al , 2007( . در اين پژوهش تحليل عاملي اكتشافي انجام شده براي بررسي روايي

 به باال بر عامل استرس شغلي با آلفاي 4/0 را با بارهاي عاملي پرسش 5،  اين پرسشنامهيسازه
 .  قرار داد7/0كرونباخ برابر با 

 پرسش براي سنجش خطرات شغلي در اين پژوهش از پنج :3پرسشنامه خطرات شغلي) ب
. دهد اين پرسشنامه خطرات ادراك شده در حين انجام كار را مورد سنجش قرار مي. استفاده شد

كنم در  همكاران زيادي كه من با آنها كار مي:  اين پرسشنامه به اين شرح استپرسشك نمونه ي
 روايي سازه اين پرسشنامه را )Lambert et al , 2007( لمبرت و همكاران. اند حين كار آسيب ديده

ن در اي.   را براي اين پرسشنامه  گزارش كردند78/0مستند ساخته و آلفاي كرونباخ  برابر با 
 و آلفاي كرونباخ 82/0 تا 7/0 براي خطرات شغلي برابر با پرسشپژوهش بارهاي عاملي اين پنج 

 .  بود76/0بدست آمده برابر با 
اين .  شد استفادهپرسش براي سنجش گرانباري نقش از سه :4 گرانباري نقشيپرسشنامه) ج

كند، مورد  ها را تجربه ميش آنا  انجام وظايف شغليهنگام بار كاري فشارآوري كه فرد در هاپرسش
به مرور زمان وظايف و :  اين پرسشنامه به اين شرح استپرسشيك نمونه . دهد سنجش قرار مي

 Lambert et(لمبرت و همكاران .تكاليفي كه من بايد در كارم انجام دهم، زيادتر و زيادتر شده است

al , 2007( در اين پژوهش بارهاي . اند هكردرش  را گزا77/0 براي اين پرسشنامه آلفاي كرونباخ
                                                 

1 - Kaiser - Meyer – Olkin measure of adequacy(KMO) 
 Job Stress Questionnaire- 2  

3 - Job Dangers Questionnaire  
 Role Overload Questionnaire- 4  
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 و آلفاي كرونباخ 81/0 تا 73/0 در تحليل عاملي اكتشافي انجام شده برابر با پرسشعاملي اين سه 
 .  بود63/0بدست آمده برابر با 

 پرسش براي سنجش تعهد سازماني در اين پژوهش از شش :1 تعهد سازمانييپرسشنامه) د
كه به ديگران بگويم من از اين: ن پرسشنامه به اين شرح است ايپرسشيك نمونه . شداستفاده 

  )Lambert et al , 2007( لمبرت و همكاران. كنم كنم، احساس غرور مي براي اين درمانگاه كار مي
در اين پژوهش بارهاي عاملي شش . اند  را براي اين پرسشنامه گزارش نموده88/0آلفاي كرونباخ 

 .  بدست آمد7/0 و آلفاي كرونباخ آن برابر با 85/0 تا 6/0ابر با  براي تعهد سازماني برپرسش
ي پرسش براي سنجش دلبستگي شغلي از پرسشنامه چهار :2 دلبستگي شغلييپرسشنامه) ه

ها در فضاي درون رواني افراد اندازه كه نقش شغل و كار فرد را در احساس هويت و اهميت آن
كار هدف اصلي و :  اين پرسشنامه به اين شرح استرسشپيك نمونه  .شد استفاده ،كندگيري مي

 اين پرسشنامه را با استفاده از يروايي سازه )Ouyang , 2009( اويانگ. نهايي در زندگي من است
 88/0برابر با  3تحليل عاملي اكتشافي و تحليل عاملي تأييدي هر دو مستند ساخته و پايايي مركب

 در پرسشدر اين پژوهش بارهاي عاملي اين چهار . ده است گزارش نموپرسشرا براي اين چهار 
 .  بود75/0 و آلفاي كرونباخ بدست آمده برابر با 84/0 تا 68/0تحليل عاملي اكتشافي برا بر با 

اي از   براي سنجش عدالت توزيعي و رويه:4اي هاي عدالت توزيعي و رويه پرسشنامه) ي
آنچه در . شداستفاده ) اي عدالت رويه(ي پرسش هفت و) عدالت توزيعي(ي پرسشهاي پنج  پرسشنامه

گيرد، پاداش، حقوق و مزاياي منصفانه در برابر كار   عدالت توزيعي مورد سنجش قرار ميپرسشپنج 
 عادالنه و هاياي، تصميم  عدالت رويهپرسشو تالش پرستاران و بهياران است و در مقابل در هفت 

يك نمونه . اني از عملكرد پرستاران و بهياران محور توجه بوده اندمنصفانه براي ترفيع، ارتقاء و قدرد
در مقايسه با كار و تالشي كه در اين درمانگاه :  براي عدالت توزيعي به اين ترتيب استپرسش

 پرسش و يك نمونه شود فانه حقوق و پاداش پرداخت ميدهم، به من منص انجام مي) بيمارستان(
 عملكرد پرستاران و يترفيع در اين در مانگاه بر پايه: اين شرح استاي نيز به  براي عدالت رويه
 و 87/0 به ترتيب آلفاي كرونباخ )Lambert et al , 2007( لمبرت و همكاران. شود بهياران انجام مي

در اين پژوهش تحليل عاملي اكتشافي انجام شده . انده را براي اين دو پرسشنامه گزارش نمود95/0
 عدالت پرسش و هفت پرسش دقيق پنج يه گونه اين دو پرسشنامه، بي روايي سازهبمنظور بررسي
 و بارهاي 85/0 تا 65/0بارهاي عاملي براي عدالت توزيعي از (اي را بر روي دو عامل توزيعي و رويه

                                                 
 Organizational Commitment Questionnaire- 1  

  Job Involvement Questionnaire- 2  
3 - Composite reliability 
4 - Procedural and Distributive Justice Questionnaire  
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ار  قر85/0 و 86/0با آلفاي كرونباخ برابر با )  در نوسان بودند74/0 تا 54/0اي از  عاملي عدالت رويه
 . داد
 15 زماني يها، در فاصله پرستاران و بهياران در محل كار آني به وسيلههاي پژوهش پرسشنامه    
 ضريب همبستگي پيرسون و راهها از  داده. دهي پاسخ داده شدند  دقيقه بصورت خودگزارش20تا 

ها و  گامدر تحليل رگرسيون سلسله مراتبي، از. تحليل رگرسيون سلسله مراتبي تحليل شدند
 , Cohen , Cohen , West & Aiken( كوهن، كوهن، وست و آيكنيبه وسيلهه شده يهاي ارا توصيه

 آماري براي  علوم يبسته با استفاده از هاي آماري انجام شدهتحليل.  پيروي شده است)2003
 . صورت پذيرفت(SPSS) 1اجتماعي

  
  هاي پژوهش يافته

  .ه شده استي، ميانگين، انحراف معيار و همبستگي دروني بين متغيرهاي پژوهش ارا1جدول در     
  

   ميانگين، انحراف معيار و همبستگي دروني بين متغيرهاي پژوهش- 1جدول 
  M SD  1  2  3  4  5  6  متغيرهاي پژوهش رديف

            -  64/0  64/2  استرس شغلي  1
          -  -06/0  64/0  25/3  تعهد سازماني  2
        -  2/0*  -03/0  89/0  55/2  دالت توزيعيع  3
      -  48/0**  6/0**  -14/0  65/0  9/2  اي عدالت رويه  4
    -  -23/0*  -19/0  04/0 39/0**  82/0  85/2  گرانباري نقش  5
  -  1/0  -16/0  -2/0*  07/0  11/0  86/0  15/3  خطرات شغلي  6
  07/0  17/0  28/0**  08/0  36/0**  11/0  89/0  01/3  دلبستگي شغلي  7

 * P< 05/0   ** P< 01/0    
هاي ساده فقط بين استرس   ، در سطح همبستگي1ه شده در جدول ي مستندات ارايبر پايه    

، با عدالت )>05/0P(، بين تعهد سازماني با عدالت توزيعي )>01/0P(شغلي با گرانباري نقش 
اي   رويه، بين عدالت توزيعي با عدالت)>01/0P(و با دلبستگي شغلي ) >01/0P(اي  رويه

)05/0P<(اي با گرانباري نقش  ، بين عدالت رويه)05/0P< ( و با دلبستگي شغلي)01/0P< (
بيني دلبستگي  نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبي، براي پيش.  معناداري وجود دارديرابطه

                                                 
1 - Statistical Package for Social Science 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


130 ...ي با استرس، گرانباري و خطرات شغلي رابطهيكننده عدالت سازماني تعديل

اي  ه استرس، گرانباري و خطرات شغلي و تعامل اين سه متغير با عدالت توزيعي و رويراهشغلي از 
 . ه شده استي ارا7 تا 2 پژوهش در جداول ي شش گانههايپرسشبراي پاسخگويي به 

 
 استرس شغلي با دلبستگي يآيا عدالت توزيعي و رويه اي قادر به تعديل رابطه: نخست پرسش

  ؟باشندشغلي در پرستاران و بهياران زن مي
  

 استرس راه دلبستگي شغلي، از بيني  نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبي براي پيش- 2جدول
  اي شغلي و تعامل آن با عدالت توزيعي و رويه

 1اثرات اصلي بين متغيرهاي پيشرديف
β  

 2اثرات اصلي
β  

اثرات تعاملي 
β 

2R 2 ياΔRF يا ΔF 

 24/1 013/0 1/0  16/0 115/0  استرس شغلي  1
  -13/0  -08/0  -  عدالت توزيعي  2
  38/0∗∗  34/0  -  عدالت رويه اي  3

∗094/0  ∗74/4  

 -33/0∗∗  - -  عدالت توزيعي× استرس شغلي   4
 -27/0∗∗  - -  اي عدالت رويه× استرس شغلي   5

∗078/0 ∗23/4 

* P< 05/0   ** P< 01/0  
 در 4رديف ( عدالت توزيعي× شود، تعامل استرس شغلي   مشاهده مي2در جدول كه      همان گونه

 درصد واريانس 7/8) 2 در جدول5رديف ( ايهعدالت روي× و تعامل استرس شغلي ) 2 جدول
. بيني دلبستگي شغلي پرستاران و بهياران زن بوجود آورده اند  معنادار براي پيشيانحصاري افزوده

سطوح پايين   استرس شغلي با دلبستگي دريد كه رابطهنده نشان ميياد شدههاي معنادار تعامل
 شيب خط نشان ينتايج تحليل ساده. ر متفاوت استو باالي عدالت توزيعي و رويه اي با يكديگ

 ولي در ، استرس شغلي با دلبستگي شغلي مثبتي در عدالت توزيعي و رويه اي باال رابطهند كهداد
 نخست پرسش ،بنابراين. اي پايين اين رابطه منفي يا غير معنادار استعدالت توزيعي و رويه

شود كه عدالت به اين شكل پاسخ داده مي ،2ول ه شده در جدي مستندات ارايپژوهش بر پايه
پرستاران و بهياران زن تعديل   استرس شغلي را با دلبستگي شغلي دريتوزيعي و رويه اي، رابطه

  .كنندمي
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 گرانباري نقش با دلبستگي ي به تعديل رابطهتواندميآيا عدالت توزيعي و رويه اي : دومپرسش
  ؟بپردازدزن شغلي در پرستاران و بهياران 

   
 گرانباري راهبيني دلبستگي شغلي، از   نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبي براي پيش- 3جدول

  اي نقش و تعامل آن با عدالت توزيعي و رويه

 1اثرات اصلي بين متغيرهاي پيشرديف
β  

 2اثرات اصلي
β  

اثرات تعاملي 
β 

2R 2 ياΔRF يا ΔF 

  68/2*  028/0*  22/0∗  24/0∗  168/0∗  گرانباري نقش  1
  -06/0  -05/0  -  عدالت توزيعي  2
  35/0∗∗  36/0∗∗  -  عدالت رويه اي  3

∗∗109/0  ∗∗67/5 

  -22/0∗  - -عدالت توزيعي× گرانباري نقش   4
 08/0  - -اي عدالت رويه× گرانباري نقش   5

∗039/0  ∗1/2  

* P< 05/0   ** P< 01/0  
درصد واريانس 9/3 عدالت توزيعي،× انباري نقش شود، تعامل گر مشاهده مي3  جدول درگونههمان
اين تعامل معنادار به .  استكردهبيني دلبستگي شغلي فراهم   انحصاري معنادار براي پيشيافزوده

 گرانباري نقش با دلبستگي شغلي در سطوح عدالت توزيعي با يكديگر ياين مفهوم است كه رابطه
 گرانباري يدر عدالت توزيعي پايين رابطهكه ن داد  شيب خط نشاينتايج تحليل ساده. متفاوتند

نقش با دلبستگي شغلي منفي، ولي در عدالت توزيعي باال، گرانباري نقش با دلبستگي شغلي داراي 
، به 3ه شده در جدول ي مستندات اراي دوم پژوهش بر پايهپرسش ،بنابراين.  است مثبتيرابطه

  گرانباري نقش را با دلبستگي شغلي دريزيعي، رابطهشود كه عدالت تواين شكل پاسخ داده مي
اي داراي چنين نقش تعديل كنندگي در كند، اما عدالت رويهپرستاران و بهياران زن تعديل مي

  .  گرانباري نقش با دلبستگي شغلي در پرستاران و بهياران زن نيستيرابطه
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 خطرات شغلي با دلبستگي يتعديل رابطهآيا عدالت توزيعي و رويه اي قادر به :  سومپرسش
  باشند؟ شغلي در پرستاران و بهياران زن مي

  
 خطرات راهبيني دلبستگي شغلي، از   نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبي براي پيش- 4جدول

  اي شغلي و تعامل آن با عدالت توزيعي و رويه

 1اثرات اصلي بين متغيرهاي پيش رديف
β  

 ΔF يا 2ΔR F يا β2R تعاملي اثرات  β 2اثرات اصلي

 51/0 005/0 08/0  11/0 07/0 خطرات شغلي  1
  -03/0  -06/0  -  عدالت توزيعي  2
  32/0∗  32/0∗  -  عدالت رويه اي  3

∗089/0  ∗43/4  

 -1/0  - -  عدالت توزيعي× خطرات شغلي   4
 17/0  - -  اي عدالت رويه× خطرات شغلي   5

02/0 1 

* P< 05/0   ** P< 01/0  
شود، تعامل عدالت توزيعي و رويه اي با خطرات شغلي داراي  ديده مي4 در جدول همان گونه    

 سوم پرسشاين بنابر. پرستاران و بهياران زن نيستتوان پيش بين معنادار براي دلبستگي شغلي 
، به اين شكل پاسخ داده مي شود كه عدالت 4ه شده در جدول ي مستندات ارايپژوهش بر پايه

 خطرات شغلي با دلبستگي شغلي در پرستاران و بهياران يو رويه اي قادر به تعديل رابطهتوزيعي 
  .زن نيستند

 
 استرس شغلي با تعهد سازماني ياي قادر به تعديل رابطهآيا عدالت توزيعي و رويه:  چهارمپرسش

  باشند؟در پرستاران و بهياران زن مي
  

 استرس راهبيني تعهد سازماني از   براي پيش نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبي- 5جدول
  اي شغلي و تعامل آن با عدالت توزيعي و رويه

 1اثرات اصلي بين متغيرهاي پيش رديف
β  

 ΔF يا 2ΔR F يا β2Rاثرات تعاملي   β 2اثرات اصلي

 34/0 004/0 023/0  03/0 -06/0  استرس شغلي  1
  -13/0  -13/0  -  عدالت توزيعي  2
  68/0∗∗  67/0∗∗  -  دالت رويه ايع  3

∗∗38/0 ∗∗4/27  

 -018/0  - -  عدالت توزيعي× استرس شغلي   4
 07/0  - -  اي عدالت رويه× استرس شغلي   5

004/0 303/0 

* P< 05/0   ** P< 01/0  
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، تعامل عدالت توزيعي و عدالت رويه اي با استرس شود ديده مي5كه در جدول همان گونه     
 ،براينبنا. پرستاران و بهياران زن نيستنادار براي تعهد سازماني در شغلي داراي توان پيش بين مع

شود  ،به اين شكل پاسخ داده مي5ه شده در جدول ي مستندات اراي چهارم پژوهش بر پايهپرسش
 استرس شغلي با تعهد سازماني در يكه عدالت توزيعي و عدالت رويه اي قادر به تعديل رابطه

  .يستندپرستاران و بهياران زن ن
 

 گرانباري نقش با تعهد سازماني يآيا عدالت توزيعي و رويه اي قادر به تعديل رابطه: پنجمپرسش
  باشند؟ در پرستاران و بهياران زن مي

  
 راهبيني تعهد سازماني از   نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبي براي پيش- 6جدول

  اي گرانباري نقش و تعامل آن با عدالت توزيعي و رويه

 1اثرات اصلي بين متغيرهاي پيشرديف
β  

 2اثرات اصلي
β  

اثرات تعاملي 
β 

2R يا 
2ΔR 

F يا ΔF 

  172/0  002/0  18/0∗  18/0∗  043/0  گرانباري نقش  1
  -1/0  -1/0  -  عدالت توزيعي  2
  69/0∗∗  7/0∗∗  -  عدالت رويه اي  3

∗∗41/0  ∗∗39/31  

 -006/0  - -عدالت توزيعي× گرانباري نقش   4
 04/0  - -اي عدالت رويه× گرانباري نقش   5

002/0 11/0 

* P< 05/0   ** P< 01/0  
شود، تعامل عدالت توزيعي و عدالت رويه اي با گرانباري  ديده مي6 در جدول گونه كههمان    

 ،بنابراين. نقش داراي توان پيش بين معنادار براي تعهد سازماني در پرستاران و بهياران زن نيست
شود  ،به اين شكل پاسخ داده مي6ه شده در جدول ي مستندات ارايپژوهش بر پايه پنجم پرسش

 گرانباري نقش با تعهد سازماني در يكه عدالت توزيعي و عدالت رويه اي قادر به تعديل رابطه
  .پرستاران و بهياران زن نيستند
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رات شغلي با تعهد سازماني  خطيآيا عدالت توزيعي و رويه اي قادر به تعديل رابطه:  ششمپرسش
  باشند؟ در پرستاران و بهياران زن مي

  
 خطرات راهبيني تعهد سازماني از   نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبي براي پيش-7جدول

  اي شغلي و تعامل آن با عدالت توزيعي و رويه

 1اثرات اصلي بين متغيرهاي پيشرديف
β  

 2اثرات اصلي
β  

اثرات تعاملي 
β 

2R يا 
2ΔR 

F يا ΔF 

 49/0 005/0 14/0  16/0 073/0 خطرات شغلي  1
  -07/0  -1/0  -  عدالت توزيعي  2
  65/0∗∗  68/0∗∗  -  عدالت رويه اي  3

∗∗40/0  ∗∗17/30  

  -17/0∗  - - عدالت توزيعي× خطرات شغلي   4
 11/0  - - اي عدالت رويه× خطرات شغلي   5

03/0 *96/2 

         * P< 05/0   ** P< 01/0  
 درصد واريانس 3عدالت توزيعي، × شود، تعامل خطرات شغلي  مشاهده مي7جدول   دران گونههم

اين تعامل معنادار به .  استكردهبيني تعهد سازماني فراهم   انحصاري معنادار براي پيشيافزوده
 خطرات شغلي با تعهد سازماني در سطوح عدالت توزيعي با يكديگر ياين مفهوم است كه رابطه

 يدر عدالت توزيعي پايين رابطهكه  شيب خط نشان داد ينتايج تحليل ساده. اوت هستندمتف
ولي در عدالت توزيعي باال، خطرات شغلي با تعهد سازماني  خطرات شغلي با تعهد سازماني منفي،

ه شده در جدول اي مستندات اري ششم پژوهش بر پايهپرسش ،براينبنا. است مثبت يداراي رابطه
  خطرات شغلي را با تعهد سازماني دريشود كه عدالت توزيعي، رابطهاين شكل پاسخ داده ميبه  ،7

در رابطه را اي چنين نقش تعديل كنندگي اما عدالت رويه كند،پرستاران و بهياران زن تعديل مي
  .نيستدارا بين خطرات شغلي و تعهد سازماني در پرستاران و بهياران زن 

  
  گيري بحث و نتيجه

 پژوهش نشان دادكه عدالت نخست پرسش از اين پژوهش در مورد بدست آمدههاي  يافته    
 بين استرس شغلي با دلبستگي شغلي را در ميان پرستاران يتوزيعي و عدالت رويه اي هر دو رابطه

به اين ترتيب كه در عدالت ). 2جدول ( ندكنو بهياران زن در درمانگاههاي خصوصي تعديل مي
 ميان استرس شغلي با دلبستگي شغلي مثبت و معنا دار، ولي در يرابطه اي باال، رويهتوزيعي و

 ضمني با يه گونهاين يافته ب.  و يا منفي استبي معنيعدالت توزيعي و رويه اي پايين اين رابطه 
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 هي ارا)Ouyang , 2009(  و اويانگ)Lambert et al , 2007( لمبرت و همكارانيبه وسيلهآنچه كه 
 بايد گفت كه شواهد پژوهشي نخست پرسشهاي مربوط به در تبيين يافته.  همسويي دارد،شده

 بين استرس شغلي با دلبستگي شغلي در پرستاران و بهياران يموجود حاكي از احتمال وجود رابطه
 يبه اين شكل كه مقدار رابطه. دست و همسان نيست اما مجموعه شواهد موجود يك،زن است
 ؛  French et al , 2000(  قابل توجهي دارنديها با يكديگر فاصلهده در بسياري از پژوهشگزارش ش

Lambert et al , 2007 ؛ Mojoyinola , 2008 ؛Ouyang , 2009(. باور پژوهشگران اين پژوهش بر 
كه عدالت توزيعي و رويه اي با نقش ) بيني مطرح شده است پايان مقدمه اين پيش(اين است 

به . دهند شغلي مورد تعديل قرار مي  استرس شغلي را با دلبستگييكنندگي خود رابطه تعديل
ها اين روابط معنادار و در برخي شرايط ديگر اين روابط معنادار  در برخي پژوهش،همين دليل

توجه و  احترام، تواند در افراد حس ارزشمندي، عدالت توزيعي و رويه اي مييتجربه .نيستند
 هاتهر يك از اين حال. هاي فردي را پديد آورداز دستيابي به نتايج متناسب با شايستگياطمينان 

كه استرس در شرايط عادي با  اين، با وجودبه همين دليل .نداداراي ماهيتي خوشايند و مثبت
-رابطه اي در حد بااليي است،ولي وقتي عدالت توزيعي و رويه  منفي است،يدلبستگي داراي رابطه

 عدالت توزيعي و رويه اي با پديد ي تجربه، ديگربيانبه  .شود استرس با دلبستگي مثبت ميي
آوردن حاالت عاطفي مثبت، فضاي عاطفي و هيجاني فرد را در تقابل با فضاي عاطفي و هيجاني 

  .دكن استرس شغلي با دلبستگي را مثبت ميي رابطهراهمنفي استرس شغلي قرار داده و از اين 
گرانباري نقش را با ي  دوم حاكي ازآن بود كه عدالت توزيعي رابطهپرسشهاي مربوط به يافته    

  مورد اشاره نيستياي قادر به تعديل رابطهولي عدالت رويه ،كنددلبستگي شغلي تعديل مي
                كوهن چاراش و اسپكتوريبه وسيلهاي با آنچه اين يافته نيز تا اندازه). 3جدول(
)Cohen- Charash & Spector , 2001(، كال كوئيت و همكاران)Colquitt et al , 2001( 

 گزارش )Nelson & Tarpey, 2010 ( و نلسون و تارپي)Lambert et al , 2007( ،لمبرت و همكاران
 نتايج نخست يدر تبيين اين يافته نيز بايد گفت كه در درجه. دهدهايي را نشان مي همسويي،شده

د كه براي پرستاران و بهياران زن درمانگاههاي خصوصي عدالت توزيعي ندهين پژوهش نشان ميا
 1ه شده در جدول يهاي ارابه ميانگين( تري برخوردار استاي از نقش حساسنسبت به عدالت رويه

 اين است كه در ميان نخستدليل احتمالي .  اين حساسيت چند دليل احتمالي دارد كه)توجه شود
اين احساس بي . عدالتي توزيعي وجود داردستاران و بهياران درمانگاههاي خصوصي احساس بيپر

ها با همتايان پرستار و بهيار  حقوق و مزاياي آنيعدالتي توزيعي خود ممكن است در اثر مقايسه
   عدالت توزيعي بر،از لحاظ نظري. درمانگاههاي دولتي يا مراكز درماني ديگر نشات گرفته باشد

 از . ) Ambrose et al , 2007( گيردانصاف و برابري مورد داوري قرار مي نياز،  چند اصل مهميپايه
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چه در ( ميان اين سه اصل، برابري و تا اندازه اي انصاف مبتني بر مقايسه شرايط فرد با ديگران
 Colquitt؛ Cohen- Charash & Spector , 2001 ( هستند )مشابهنامشاغل مشابه و چه در مشاغل 

et al , 2001.(اين احتمال مطرح است كه پرستاران و بهياران درمانگاههاي خصوصي   از اين منظر 
در مقايسه شرايط كاري، درآمد و حقوق خود با ديگران به شدت احساس اجحاف و بي عدالتي 

  .كنندتوزيعي 
رمانگاههاي خصوصي به  دوم اين احتمال مطرح است كه پرستاران و بهياران زن ديدر درجه    

ها باالتر  از سطح حقوق و مزاياي كنوني آن،شدت نسبت به حقوق و مزاياي عادالنه كه به تبع
تواند همين امر مي. كنندمي) عنوان يكي ديگر از اصول عدالت توزيعيه ب( خواهد بود، احساس نياز

نقش به كاهش دلبستگي ين، گرانباري ي تا در سطح عدالت توزيعي پا شوددر اين پژوهش باعث
شود، اما وقتي عدالت توزيعي باالست، افزايش گرانباري نقش زمينه افزايش دلبستگي  شغلي منجر 

ين، فرد ياز لحاظ نظري دليل اين امر آن است كه در عدالت توزيعي پا. شغلي را فراهم آورده باشد
 شود مضاعفي را متحمل ميعدالتي، فشارهاي   بر استرس و گرانباري، در اثر احساس بيافزون

)Graham , 2009 ؛  Bakhshi et al , 2009؛ Fatt et al , 2010 (. اين فشار مضاعف بتدريج زمينه را 
ها و وظايف كاري و شغلي فراهم براي كاهش دلبستگي شغلي در قالب همانندسازي با نقش

باور ي كه ياجنباري نقش، از آن گرابا وجودل به عدالت توزيعي باالست، ي اما وقتي فرد قا،سازد مي
آورد، سطح  همراه ميه اي ب ي منصفانه و عادالنهاش براي او دستاوردها ، شغل و وظايف شغليدارد

در چنين شرايطي عدالت توزيعي نقش تضعيف كننده گرانباري . رود اش باال مي دلبستگي شغلي
اي  نقش نداشتن عدالت رويه .دنقش را براي دلبستگي شغلي پرستاران و بهياران زن خنثي مي كن

در پيوند ميان گرانباري نقش با دلبستگي شغلي در ميان پرستاران و بهياران زن مورد مطالعه خود 
 1در جدول ) 9/2(اي  و عدالت رويه) 55/2(اگر به ميانگين عدالت توزيعي . جاي تأمل فراوان دارد

 3عدد(اي از ميانگين مقياس  الت رويه بيش از عدگردد كه عدالت توزيعي توجه شود، مالحظه مي
رسد كه نقش ميدر اين مورد نيز بنظر  .فاصله دارد) ايهاي پاسخگويي پنج درجهبراي مقياس

برجسته عدالت توزيعي براي پرستاران و بهياران مورد مطالعه در اين پژوهش مانع از ايفاي نقش 
ستگي شغلي در پرستاران و بهياران زن شده اي در رابطه بين گرانباري نقش با دلبعدالت رويه

  .است
 سوم حاكي از آن بود كه عدالت توزيعي و رويه اي قادر به تعديل پرسشهاي مربوط به يافته    

نگاهي  ).4جدول ( بهياران زن نيست دلبستگي شغلي در پرستاران و  بين خطرات شغلي بايرابطه
ي از آن است كه خطرات شغلي فقط با عدالت  حاك1ه شده در جدول يبه ضرايب همبستگي ارا

 نيز بين )Lambert et al , 2007( لمبرت و همكاران . منفي و معنا دار استيتوزيعي داراي رابطه
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خطرات شغلي با عدالت توزيعي و استرس شغلي روابط ضعيف و همسو با اين پژوهش را گزارش 
كه ايننخست  ينكته .ورد توجه قرار گيرددر تبيين اين يافته الزم است چند نكته م. اندهكرد

رسد بنظر مي.  بالقوه استرس آفرين باشديتواند عاملخطرات شغلي در صورت جدي بودن خود مي
كه ميانگين گزارش كه در ميان پرستاران و بهياران شركت كننده در اين پژوهش با توجه به اين

توان گفت كه خطرات شغلي ميبوده، ) ه كنيد را نگا1جدول  (15/3 خطرات شغلي برابر با يشده
ي همين امر ممكن است باعث شده باشد تا در درجه. ها بيفزايدخيلي جدي نبوده تا بر استرس آن

 معنا يرابطه  پژوهش دارايي خطرات شغلي با دلبستگي شغلي پرستاران و بهياران نمونهنخست
 بين خطرات شغلي ي اي نيز قادر به تعديل رابطه عدالت توزيعي و رويه، ديگرسويدار نباشد و از 
  .ها نبوده باشدبا دلبستگي آن

 چهارم و پنجم پژوهش حاكي از آن بود كه عدالت توزيعي و رويه اي پرسشهاي مربوط به يافته    
    بين استرس شغلي و گرانباري نقش را با تعهد سازماني پرستاران و بهياران زن تعديليرابطه
 نشان 1هاي گزارش شده در جدول  نگاهي به همبستگينخست يدر درجه ).6 و 5جدول( كندنمي
اين  . معنا دار نيستندايدهد كه استرس شغلي و گرانباري نقش با تعهد سازماني داراي رابطهمي

 و لمبرت و )Jamal &Baba , 2000(جمال و بابا  يبه وسيلههاي گزارش شده يافته با يافته
از لحاظ نظري استرس شغلي و گرانباري نقش . ناهمسوست)Lambert et al , 2007( همكاران

دليل اين امر آن است كه استرس  .روندبشمار ميعواملي بالقوه تهديد كننده براي تعهد سازماني 
ها را نسبت به تعهداتشان در قبال شغلي و گرانباري نقش با اتالف منابع عاطفي و هيجاني افراد، آن

 مورد   چند تبيين در ،هرحاله ب. كنندهاي محل كارشان كم توجه مييان يا سازمانكارفرما
 اينكه ممكن است در گزارش سطح تعهد و نخستتبيين  .ها مطرح است اين يافتهيمجموعه

استرس شغلي خود، چندان دقيق پاسخ نداده باشند، چرا كه سطح استرس گزارش شده در جدول 
تبيين  .تر از سطح متوسط استر مقابل سطح تعهد گزارش شده باال كمتر از حد متوسط و د1

 قابل يكه ممكن است واقعا در پرستاران و بهياران درمانگاههاي خصوصي تعهد رابطهبعدي اين
 بر اين ممكن است زن بودن پرستاران و بهياران از  افزون.توجهي با استرس شغلي نداشته باشد

هاي مطرح در اين تببين .ج مورد اشاره در اين پژوهش بدست آيدعواملي بوده كه باعث شده نتاي
هاي احتمالي نگريسته حوزه تا تكرار پژوهش با گروههاي نمونه ديگر الزم است به عنوان تبيين

  .شوند
 خطرات ي ششم حاكي از آن بود كه عدالت توزيعي رابطهپرسشهاي مربوط به  يافته     در نهايت،

ولي عدالت رويه اي داراي چنين  د،كنزماني پرستاران و بهياران زن تعديل ميشغلي را با تعهد سا
نلسون و تارپي  يبه وسيلهاي با آنچه اين يافته تا اندازه. توان تعديل كنندگي در اين رابطه نيست
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)Nelson & Tarpey , 2010(توانايي عدالت توزيعي براي تعديل سواز يك  . گزارش شده همسوست 
خطرات شغلي با تعهد سازماني در پرستاران و بهياران زن حاكي از فعال بودن فرايندهاي  يرابطه

پرستاران  به اين شكل كه در زمان باال بودن عدالت توزيعي،.  منفعت است- معطوف به تحليل هزينه
خطرات  هاي عادالنه و منصفانه،به دليل وجود دستاورد منفعت، - و بهياران زن در يك تحليل هزينه

 يعني ممكن است با خطر .)Mojoyinola , 2008( كنندشغلي را در راستاي تعهد خود استفاده مي
 زماني كه ،در مقابل.  نشان دادن تعهد سازماني خود به درمانگاه محل كار خود بر آينددر پيكردن 

ها  باعث آسيب به آنسوجايي كه ممكن است خطرات از يك عدالت توزيعي پايين است، از آن
 تضعيف ي زمينه، احتمال زيادهها به همراه نياورد، ب دستاوردي نيز براي آن، ديگرسويد و از نشو

تواند يك متغير از چنين منظري عدالت توزيعي مي. ها را فراهم خواهد كردتعهد سازماني آن
 يبطهكه عدالت رويه اي قادر به تعديل را اما اين، اثر براي خطرات شغلي باشديمعكوس كننده

از .  مي تواند داشته باشدگوناگونيخطرات شغلي با تعهد سازماني پرستاران و بهياران نبود، داليل 
اقتصادي،   اجتماعي،يويژه به دليل شرايط گوناگونهاي زماني بعد جامعه شناختي در دوره

 تر فرهنگي و سياسي ممكن است كه يكي از ابعاد عدالت براي گروههاي اجتماعي خاص برجسته
شواهد  .دهد زماني خود را نشان يهاي آن دورهتواند در پژوهشاين برجستگي به سادگي مي .شود

هاي زماني  در دورهگوناگوند در ميان گروههاي ندهپژوهشي قابل توجهي وجود دارد كه نشان مي
 & Sweeney (كند  ايفا  برجسته تريتواند نسبت به ابعاد ديگر نقشخاص، يكي از ابعاد عدالت مي

Mcfarlin ,1997 ؛Moorman et al ,1998 ؛ Folger & Cropanzano , 1998(.  بر اين اساس نيز
اي داراي نقش تعديل كنندگي فراگير تري عدالت توزيعي در اين پژوهش نسبت به عدالت رويه

  .بوده است
ق خاطر پرستاران هاي اين پژوهش چون تعلتوان گفت بر اساس يافتهگيري پاياني ميدر نتيجه    

اي، عدالت  ، عدالت توزيعي بوده و نه عدالت رويه)چند درمانگاه خصوصي( و بهياران مورد مطالعه
 استرس، گرانباري و خطرات شغلي با دلبستگي و تعهد يتوزيعي در سه مورد قادر به تعديل رابطه

 ي در درجه،ابراينبن .كنندگي داشته است اي در يك مورد نقش تعديل ولي عدالت رويه، بوده
، از جمله گوناگونهاي  هاي افراد در محيط رسد كه ابعاد عدالت متناسب با دغدغه بنظر مينخست
 نقش ياين امر نظريه. شوند كنندگي مي هاي درمانگاهي و بيمارستاني، وارد نقش تعديل محيط
 يدر درجه .سازد تبادر مي وابسته به موقعيت را براي ابعاد عدالت سازماني به ذهن ميكننده تعديل

) بويژه زنان(هاي اين پژوهش در ميان پرستاران و بهياران درمانگاههاي خصوصي  دوم يافته
ين، يبدين ترتيب كه عدالت توزيعي پا. سازد كاركردهاي معكوسي را براي عدالت توزيعي مطرح مي

دلبستگي شغلي و بين داراي كاركرد ايجاد پيوند منفي بين استرس شغلي و گرانباري نقش با 
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خطرات شغلي با تعهد سازماني و در مقابل عدالت توزيعي باال، داراي كاركرد ايجاد پيوند مثبت بين 
 گوناگونهاي كاري   ابعاد عدالت سازماني، در محيطيكننده نقش تعديل. متغيرهاي ياد شده است

    از. را در آينده پيگيري كنندتوانند آن  مند مي اي است كه پژوهشگران عالقه براي زنان، مسئله
) پرستاران و بهياران زن درمانگاههاي خصوصي(  مورد مطالعه در اين پژوهشيجايي كه نمونهآن

اندركاران  ها به دست به شدت نيازمند عدالت توزيعي بودند، پيشنهاد كاربردي متناسب با يافته
 انصاف، برابري و نياز را در تخصيص درمانگاههاي خصوصي، اين است كه اصول عدالت توزيعي نظير

امكانات و دستاوردها به پرستاران و بهياران زن بيش از پيش مورد توجه قرار دهند تا استرس 
 ،ها نشودشغلي، گرانباري نقش و خطرات شغلي، باعث تضعيف تعهد سازماني و دلبستگي شغلي آن

دن گروه نمونه به بهياران و پرستاران زن هاي اين پژوهش به محدود بو اما در تعبير و تفسير يافته
هاي مطرح شده براي محدوديت ديگر اين كه نقش .درمانگاههاي خصوصي بايد توجه شود

هاي مبتني بر ارتباط سنجي هستند اي در اين پژوهش نقشمتغيرهايي نظير عدالت توزيعي و رويه
توان استنباط  آزمايشي دقيق ميهايگونه كه از پژوهشآن هاي مبتني بر علت و معلول،نه نقش

  .كرد
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