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Introduction: Severe nurse shortages and their turnover have made researchers fo-
cused on identifying the factors affecting the retention of nurses and relationships be-
tween these factors. The aim of this study was to investigate the relationship between 
organizational justice and Nurses’ job embeddedness in Teaching Hospitals.

Methods: In this descriptive-analytical study, data was collected from 215 nurs-
es working in two educational hospitals in city of Birjand who were selected by 
stratified random sampling. Crossley et al Global Job Embeddedness Scale and Nie-
hoff and Moorman’s Organizational Justice Scales were used to measure the studied 
variables. Data was analyzed by SPSS 16 using independent t-test, one way ANO-
VA, Tukey’s post-hoc test, Pearson’s correlation coefficient and multiple regression 
analysis at a significance level less than 0.05.

Results: Based on the results, the level of job embeddedness of nurses was higher 
than the average (3.05±1.07), and men had more embeddedness than women. In this 
study, from dimensions of organizational justice, the dimensions of interactional 
justice showed the highest correlation with job embeddedness. Multiple regression 
analysis showed that interactional justice and distributive justice predicted 34.6% of 
changes in job embeddedness (F=37.20, P<0.001), and interactional justice was a 
better predictor of job embeddedness compared to distributive justice.

Conclusion: The results demonstrated the necessity of implementing programs 
to improve the Nurses’ job embeddedness, especially female nurses, through in-
creasing the perceived organizational justice, especially the dimensions of interac-
tional justice and distributive justice.
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مقدمه:1کمبود1شدید1پرستار1و1ترک1شغل1آنها،1پژوهشگران1را1بر1شناخت1عوامل1مؤثر1بر1حفظ1پرستاران1و1روابط1
میان1این1عوامل1متمرکز1کرده1است؛1از1این1رو1هدف1مطالعة1حاضر1تعیین1ارتباط1عدالت1سازمانی1با1درهم1بافتگی1

شغلی1پرستاران1در1بیمارستان1های1آموزشی1است.

بیرجند1 بیمارستان1آموزشی1شهر1 از12151پرستار1در1دو1 روش کار:1در1مطالعة1توصیفی-تحلیلی1حاضر،1داده1ها1
جمع1آوری1شد1که1به1صورت1نمونه1گیری1تصادفی1طبقه1بندی1شده1انتخاب1شده1بودند.1به1منظور1سنجش1متغیرهای1
1Moorman11وNiehoff11و1همکاران1و1مقیاس1عدالت1سازمانیCrossley1مطالعه1از1مقیاس1کلی1درهم1بافتگی1شغلی
استفاده1شد.1تجزیه1و1تحلیل1داده1ها1نیز1به1کمك1نرم1افزار1آماری1SPSS1نسخة1161و1آزمون1های1آماری11t1مستقل،1
آنالیز1واریانس1یك1طرفه،1آزمون1تعقیبی1توکی،1آزمون1ضریب1هم1بستگی1پیرسون1و1تحلیل1رگرسیون1چندگانه1در1

سطح1معنی1داری1کمتر1از10/051صورت1گرفت.

مردان1 و1 1)3/05±1/07( بود1 متوسط1 از1 بیشتر1 پرستاران1 شغلی1 درهم1بافتگی1 سطح1 نتایج،1 براساس1 یافته ها:1
درهم1بافتگی1بیشتری1از1زنان1داشتندP>0/001(1(.1در1مطالعة1حاضر1از1ابعاد1عدالت1سازمانی،1بعد1عدالت1تعاملی1
عدالت1 ابعاد1 چندگانه،1 رگرسیون1 تحلیل1 براساس1 است.1 شغلی1 درهم1بافتگی1 با1 هم1بستگی1 باالترین1 نشان1دهندة1
1.)F=37/2011وP>0/001(1تعاملی1و1عدالت1توزیعی134/61درصد1از1تغییرات1درهم1بافتگی1شغلی1را1پیشگویي1مي1کنند

همچنین1عدالت1تعاملی1پیشگو1کنندة1بهتری1از1عدالت1توزیعی1برای1درهم1بافتگی1شغلی1است.

نتیجه گیری:1با1توجه1به1نتایج،1اجرای1برنامه1هایی1براي1بهبود1درهم1بافتگی1شغلی1پرستاران،1به1ویژه1پرستاران1زن1
با1افزایش1عدالت1سازمانی1درک1شده1به1خصوص1ابعاد1عدالت1تعاملی1و1توزیعی1ضروري1است.

کلیدواژه ها:1پرستاران،1درهم1بافتگی1شغلی،1عدالت1سازمانی
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چکیدهاطالعات1مقاله

مقدمه
درهم1بافتگی1شغلی1سازة1ابقا1یا1ضد1ترک1سازمان1است1]1[.
این1مقوله1درواقع1مجموعه1ای1از1فشارهاست1که1موجب1ماندن1
11کارمندان1می1شود ]11Takawira1.] 2و1همکاران1با1توسعة1این1
مفهوم،1تئوری1درهم1بافتگی1شغلی1را1ایجاد1کردند1که1برخالف1
بر1 سازمان،1 ترک1 از1 کارکنان1 حفظ1 به1جای1 سنتی1 مدل1های1
نشان1دهندة1 و1 1]3[ دارد1 تمرکز1 سازمان1 در1 آنها1 نگهداري1
به1منظور1 مالی1 و1 اجتماعی1 روانی،1 تأثیرات1 از1 سلسلة1وسیعي1
حفظ1کارکنان1است.1این1تأثیرات1در1محیط1شغلی1و1درخارج1
به1 اغلب1 و1 دارد1 وجود1 کارکنان1 کاری1 واسطة1 بدون1 آن،1 از1
فرد1 که1 می1شود1 تشبیه1 «شبکه»1 یا1 «تار»1 در1 رشته1هایی1
می1تواند1در1دام1آن1ها1گرفتار1شود ]1[.1هرچه1تعداد1پیوندهاي1
میان1فرد1و1این1شبکه1بیشتر1باشد،1تعهد1فرد1به1کار1و1سازمان1

افزایش1مي1یابد1]2[.1

1. Retention

سه1جنبة1حیاتی1درهم1بافتگی1شغلی1عبارت1است1از:1پیوند1
)Link(،1تناسب1)Fit(1و1قربانی1)sacrifice(.1پیوند1به1ارتباطات1
شغلی1 موجودیت1های1 دیگر1 و1 کارمند1 غیررسمی1 و1 رسمی1
پیوندها1 این1 افزایش1 با1 دارد.1 اشاره1 فعالیت1ها(1 و1 افراد1 )سایر1
بیشتر11شود.1 سازمان1 در1 کارمند1 باقي1ماندن1 است1 ممکن1
سازمان1 با1 کارمند1 درک1شدة1 سازگاری1 به1 تناسب1 جنبة1 در1
باالتر1 تناسب1 این1رو1 از1 مي1شود؛1 اشاره1 او1 شغل1 همچنین1 و1
قربانی1 جنبة1 است.1 باالتر1 شغلی1 درهم1بافتگی1 نشان1دهندة1
نیز1هزینة1درک1شده1از1فواید1مادی1یا1روان1شناختی1را1شامل1
مي1شود1که1ممکن1است1با1خروج1از1کار1از1دست1بروند.1هرچه1
بدهد،1 دست1 از1 را1 بیشتری1 چیزهای1 شغل1 ترک1 با1 کارمند1
جدایی1از1اشتغال1در1سازمان1برای1او1مشکل1تر1می1شود؛1به1این1
درهم1بافتگی1 نشان1دهندة1 باالتر1 درک1شدة1 هزینه1های1 ترتیب1

شغلی1بیشتر1است1]4، 3[.
بیمارستان1ها،1 جمله1 از1 بهداشتی-درمانی1 سازمان1های1 در1

mahziyarakbari@yahoo.com



ارتباط عدالت سازمانی با درهم بافتگی شغلی پرستاران در بیمارستان های آموزشی 158

دورۀ 27 شمارۀ 3 - مرداد و شهریور 1398 مجلة مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا

ترک1شغل1پرستاران1عالوه1بر1هدررفتن1منابع1مالی،1بر1ترک1
شغل1سایر1همکاران1تأثیرگذار1است.1همچنین1سبب1کاهش1
و1 ثبات1 در1 مشکالت1 بروز1 و1 پرستاری1 مراقبت1های1 کیفیت1
آموزش1 مشکالت1 و1 می1شود1 پرستاری1 شغل1 حرفه1ای1بودن1
پرستاران1جدید1را1به1دنبال1دارد1]5[؛1از1این1رو1به1دلیل1مواجهة1
این1سازمان1ها1با1کمبود1شدید1پرستاران1و1ترک1شغل1پرستاران1
حرفه1ای،1توجه1مدیران1و1پژوهشگران1به1شناخت1عوامل1مؤثر1
شده1 متمرکز1 پرستاری1 انسانی1 نیروی1 حفظ1 و1 توسعه1 بر1
با1کمبود1پیش1بینی1شدة1 از1دیدگاه1کوهن،1در1مواجهه1 است.1
پرستاری1ضروري1است1مدیریت1با1بهبود1عناصر1رضایت1شغلی1
کنار1 در1 کار1 و1 در1شغل1 ماندن1 انگیزة1 درهم1بافتگی1شغلی1 و1
از1 دیگر1 یکی1 1.]6[ بیاورد1 وجود1 به1 پرستاران1 در1 را1 کارفرما1
عادالنه1 برخورد1 احساس1 کارکنان1 بر1حفظ1 تأثیرگذار1 عوامل1
با1فرد1یعنی1عدالت1است1]7[.1عدالت1سازمانی1مثبت1سبب1
استفادة1 افراد1می1شود ]8[1و1چگونگی1 بیشتر1 رضایت1شغلی1
رهبران1از1روش1های1عادالنه1را1برای1تعیین1نتایج1بیان1مي1کند.1
احساس1 که1 با1سازمان1هستند1 به1همکاری1 مایل1 کارمندانی1
کنند1پاداش1عادالنه1اي1براي1تالش1هایشان1در1سازمان1دریافت1

مي1کنند ]7[.1
عدالت1سازمانی1شامل1سه1بعد1توزیعی،1رویه1ای1و1تعاملی1
ارزیابی1 بر1 از1عدالت1توزیعی1منطبق1 ادراکات1کارکنان1 است.1
و1 کاری1 برنامه1های1 حقوق،1 میزان1 درمورد1 عدالت1 از1 آن1ها1
به1عدالت1در1روش1هایی1 رویه1ای1 است.1عدالت1 کاری1 وظایف1
عدالت1 1.]9[ مي1کنند1 ارزیابی1 را1 عملکرد1 که1 است1 مربوط1
تعاملی1نیز1به1ادراک1از1عدالت1هنگام1تعامالت1بین1فردی1اشاره1
دارد1که1به1ادراک1از1مهربانی1و1احترامی1مرتبط1می1شود1که1
اطالعات1 جست1وجوی1 و1 تصمیم1گیري1 توضیح1 هنگام1 افراد1
1Allil11وImran1دریافت1می1کنند1]7[.1براساس1نتایج1مطالعة
عدالت1 بعد1 سه1 هر1 عمان،1 در1 فرودگاهی1 کارکنان1 دربارة1
سازمانی1تأثیري1مثبت1و1معنی1دار1بر1حفظ1کارکنان1دارد1]7[.1
افزون1بر1مطالعاتی1که1به1بررسی1درهم1بافتگی1شغلی1به1عنوان1
در1 1]10  ،5[ پرداخته1اند1 شغلی1 ترک1 پیش1بینی1کنندة1 متغیر1
پژوهش1هاي1دیگری1نیز1به1روابط1این1سازه1با1سایر1سازه1های1
که1 شده1 پرداخته1 شغلی1 پیامدهای1 و1 شغل1 ترک1 با1 مرتبط1
11-14[؛1  ،1[ است1 بوده1 تأثیرگذار1 مفاهیم1 این1 توسعة1 در1
درهم1بافتگی1 1Shahriari و1 1Karatepe دیدگاه1 از1 مثال1 براي1
شغل1 ترک1 قصد1 بر1 سازمانی1 عدالت1 اثر1 تعدیل1کنندة1 شغلی1
دربارة1 اندکی1 مطالعات1 که1 داشت1 توجه1 باید1 1.]12[ است1
درهم1بافتگی1شغلی1در1جمعیت1ایرانی1و1ارتباط1آن1با1عدالت1
سازمانی1صورت1گرفته ]15، 12[1که1هیچ11یك1در1سازمان1های1
است؛1 نشده1 انجام1 پرستاران1 نمونة1 با1 و1 درمانی1 بهداشتی1
بنابراین1مطالعة1حاضر1با1هدف1تعیین1ارتباط1عدالت1سازمانی1
آموزشی1 بیمارستان1های1 در1 پرستاران1 درهم1بافتگی1شغلی1 با1

شهر1بیرجند1انجام1شد.

روش بررسی
همة1 را1 پژوهش1 جامعة1 حاضر،1 توصیفی-تحلیلی1 مطالعة1 در1
پرستاران1شاغل1در1بیمارستان1های1آموزشی1امام1رضا1)ع(1و1
تشکیل11دادند.1 بیرجند1 علوم1پزشکی1 دانشگاه1 )عج(1 ولیعصر1

1]16[ همکاران1 و1 1Moradi مطالعة1 به1 توجه1 با1 نمونه1 حجم1
نیز1 نمونه1گیری1 شد.1 برآورد1 نفر1 1215 1β=0/1 و1 1α=0/05
بدین1 گرفت؛1 صورت1 طبقه1بندی1شده1 تصادفی1 به1صورت1
ترتیب1که1با1توجه1به1حجم1نمونة1مورد1نیاز1و1تعداد1پرستاران1
واجد1شرایط1ورود1به1مطالعه،1به1هر1بیمارستان1و1هر1بخش1
به1صورت1 پرستاران1واجد1شرایط1 سهمیه1ای1داده1شد.1سپس1
این1 بر1 شدند.1 انتخاب1 پرستاران1 اسامی1 فهرست1 از1 تصادفی1
ولیعصر1 بیمارستان1 پرستار1 1135 شامل1 نمونه1 حجم1 اساس1
)عج(1و1801پرستار1بیمارستان1امام1رضا1)ع(1بود.1در1این1میان،1
پرسشنامه1ها1 داده1شد1که1همة1 اطمینان1 به1شرکت1کنندگان1
بدون1نام1است1و1پاسخ1های1آن1ها1محرمانه1باقی1خواهد1ماند.1
مدرک1 داشتن1حداقل1 شامل1 نیز1 مطالعه1 به1 ورود1 معیارهای1

لیسانس1پرستاری1و161ماه1سابقة1کار1بالینی1بود.
ابزار1گردآوری1اطالعات1شامل131بخش1بود.1بخش1اول1به1
سنجش1متغیرهای1جمعیت1شناختی1از1قبیل1سن،1جنسیت،1
وضعیت1تأهل،1نوبت11کاری،1سابقة1کار،1وضعیت1استخدام1و1سایر1
بخش1ها1به1ترتیب1به1سنجش1عدالت1سازمانی1و1درهم1بافتگی1
شغلی1اختصاص1داشت.1به1منظور1سنجش1درهم1بافتگی1شغلی،1
همکاران1 و1 1Crossley شغلی1 درهم1بافتگی1 کلی1 مقیاس1 از1
)GJES-Global1Job1Embeddedness1Scale(1استفاده1شد1
به1روش1بررسی1هم1بستگی1 پایایی1آن1 تأیید1و1 که1روایی1آن1
درونی1)آلفای1کرونباخ(10/881گزارش1شد1]17[.1این1مقیاس1
شامل171گویه1در1طیف1لیکرت151درجه1ای1از1کاماًل1موافقم1)5(1
تا1کاماًل1مخالفم1)1(1است.1به1منظور1سنجش1عدالت1سازمانی1
Moorman1)OJS-11وNiehoff1نیز1از1مقیاس1عدالت1سازمانی
این1 1.]18[ شد1 استفاده1 1)Organizational1 Justice1 Scale
مقیاس1شامل1201گویه1با1طیف1لیکرت171درجه1ای1از1کاماًل1
تا1کاماًل1مخالفم1)1(1در1سه1بعد1عدالت1توزیعی1 موافقم1)7(1
)گویة111تا51(،1رویه1ای1)گویة161تا111(1و1تعاملی1)گویة1121
1Mert11وGurbuz1تا201(1است.1روایی1این1مقیاس1در1مطالعة
تأیید1و1پایایی1آن1به1روش1بررسی1هم1بستگی1درونی1)آلفای1

کرونباخ(10/911گزارش1شد1]19[.1
ساینس1 پابمد،1 جمله1 از1 علمی1 پایگاه1های1 در1 جست1وجو1
که1 داد1 نشان1 مگ1ایران1 و1 دانشگاهی1 جهاد1 پایگاه1 دایرکت،1
روایی1و1پایایی1نسخة1فارسی1این1پرسشنامه1ها1در1ایران1بررسی1
نشده1است؛1به1همین1منظور1مترجمي1آشنا1به1زبان1فارسی1
و1انگلیسی1این1پرسشنامه1ها1را1به1فارسی1ترجمه1کرد.1سپس1
نسخة1ترجمه1شده1براي1برگرداندن1به1زبان1انگلیسی1در1اختیار1
میان1 اختالفات1جزئی1 گرفت.1همچنین1 قرار1 دیگری1 مترجم1
نسخة1اصلی1و1نسخه1های1ترجمه1شده1اصالح1شد.1در1مرحلة1
به1منظور1بررسی1روایی1محتوایی1و1صوری1پرسشنامه1ها1 بعد،1
در1اختیار1101عضو1هیئت1علمی1دانشکدة1پرستاری1و1مامایی1
روایی1 شاخص1 گرفت.1 قرار1 بیرجند1 علوم1پزشکی1 دانشگاه1
محتوایی1به1ترتیب1برای1مقیاس1عدالت1سازمانی1و1درهم1بافتگی1
شغلی10/891و10/861به1دست1آمد.1در1مطالعة1حاضر،1به1منظور1
سنجش1پایایی1ابزار،1101پرستار1واجد1شرایط1ورود1به1مطالعه1
پرسشنامه1ها1را1تکمیل1کردند.1سپس1پایایی1این1پرسشنامه1ها1
به1روش1بررسی1هم1بستگی1درونی1)آلفای1کرونباخ(1تأیید1شد1
و1 درهم1بافتگی1شغلی10/941 کلی1 مقیاس1 برای1 به1ترتیب1 که1
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عدالت1سازمانی10/941به1دست1آمد.1کسب1نمرات1بیشتر1در1
سازمانی1 عدالت1 و1 درهم1بافتگی1شغلی1 نشان1دهندة1 ابزار1 این1
درک1شدة1بیشتر1است.1تجزیه1و1تحلیل1داده1های1گردآوری1شده1
آزمون1های1 کمك1 به1 116 نسخة1 1SPSS آماری1 نرم1افزار1 در1
تعقیبی1 آزمون1 یك1طرفه،1 واریانس1 آنالیز1 مستقل،1 11t آماری1
توکی،1آزمون1ضریب1هم1بستگی1پیرسون1و1تحلیل1رگرسیون1

چندگانه1در1سطح1معنی1داری1کمتر1از10/051انجام1شد.

یافته ها
دامنة1سنی1شرکت1کنندگان1از1221تا1501با1میانگین1و1انحراف1
و1 درصد(1 174( زن1 آنها1 بیشتر1 بود.1 سال1 معیار132/8±7/391
متأهل1)176/7درصد(1بودند.1میانگین1و1انحراف1معیار1سابقة1
کاری1پرستاران7/211±18/93سال1در1دامنة161ماه1تا1271سال1
بود.1در1جدول1،11توزیع1فراوانی1متغیرهای1جمعیت1شناختی1
این1 برحسب1 شغلی1 درهم1بافتگی1 نمرات1 میانگین1 مقایسة1 و1
متغیرها1آمده1است.1بر1این1اساس،1میانگین1نمره1درهم1بافتگی1
شغلی1برحسب1جنسیت1تفاوت1معنی1داری1را1نشان1مي1دهد؛1
به1طوری1که1مردان1درهم1بافتگی1شغلی1بیشتری1از1زنان1دارند1
بیمارستان1 پرستاران1 نتایج،1 براساس1 )P<0/001(.1همچنین1
امام1رضا1)ع(1به1صورت1معنی1داری1درهم1بافتگی1شغلی1بیشتری1
1.)P<0/001( دارند1 )عج(1 ولیعصر1 بیمارستان1 پرستاران1 از1
میانگین1نمرة1درهم1بافتگی1شغلی1برحسب1وضعیت1استخدام1

نیز1اختالف1معنی1داری1را1نشان1مي1دهدP=0/041(1(.1براساس1
درهم1بافتگی1 نمرة1 میانگین1 توکی،1 تعقیبی1 آزمون1 نتیجة1
وضعیت1 با1 کارکناني1 از1 قراردادی1 و1 پیمانی1 کارکنان1 شغلی1
استخدامی1شرکتی1و1سایر1کمتر1است.1براساس1نتایج1آزمون1
سابقة1 و1 1)r=0/003( سن1 بین1 پیرسون1 هم1بستگی1 ضریب1
کارr=0/004(1(1با1درهم1بافتگی1شغلی1هم1بستگی1معنی1داری1

مشاهده1نشد.
براساس1نتایج1جدول1،21پرستاران1سطوح1باالتر1از1متوسط1
کرده1اند.1 گزارش1 را1 سازمانی1 عدالت1 و1 شغلی1 درهم1بافتگی1
باالترین1 تعاملی1 عدالت1 بعد1 سازمانی،1 عدالت1 ابعاد1 میان1 از1
هم1بستگی1را1با1درهم1بافتگی1شغلی1داردP<0/001(1(1)جدول1

.)3
ابعاد1عدالت1سازمانی،1 آیا1 مقوله1که1 این1 بررسی1 به1منظور1
تحلیل1 از1 یا1خیر،1 پیشگویی1می1کنند1 را1 درهم1بافتگی1شغلی1
جدول1 در1 آن1 نتایج1 که1 شد1 استفاده1 چندگانه1 رگرسیون1
عدالت1 و1 توزیعی1 عدالت1 ابعاد1 اساس،1 این1 بر1 است.1 آمده1 14
همة1 دارند.1 شغلی1 درهم1بافتگی1 بر1 معنی1داری1 تأثیر1 تعاملی1
را1 تغییرات1درهم1بافتگی1شغلی1 از1 این1متغیرها134/61درصد1
عدالت1 استانداردشدة1 ضریب1 همچنین1 می1کنند.1 پیشگویی1
عدالت1 پیشگویی1 می1دهد1 نشان1 که1 است1 10/517 تعاملی1
تعاملی1برای1درهم1بافتگی1شغلی1از1عدالت1توزیعی1بهتر1است.

جدول شمارۀ 1. توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی و مقایسة میانگین نمرات درهم بافتگی شغلی برحسب آن ها

P-value میانگین±انحراف معیار درصد فراوانی متغیر

P<0/001*
2/88±1/05 74 159 زن

جنسیت
3/53±1/01 26 56 مرد

P=0/136*
3/25±1/20 23/3 50 مجرد

وضعیت1تأهل
2/99±1/03 76/7 165 متأهل

P<0/001*
3/76±0/97 37/2 80 امام1رضا1)ع(

بیمارستان
2/63±0/90 62/8 135 ولیعصر1)عج(

P=0/077**

3/45±1/07 10/7 23 صبح

0/73±3/49نوبت1کاری 3/3 7 بعد1از1ظهر

2/98±1/08 86/0 185 شب

P=0/041**

3/08±1/06 47/4 102 رسمی
وضعیت1
1/08±2/71استخدام 20/9 45 پیمانی1و1قراردادی

3/23±1/06 31/6 68 شرکتی1و1سایر

*حاصل1از1آزمون1t1مستقل1**1حاصل1از1آزمون1آنالیز1واریانس1یك1طرفه

جدول شمارۀ 2. میانگین و انحراف معیار متغیرهای درهم بافتگی شغلی، عدالت سازمانی و ابعاد آن

عدالت تعاملیعدالت رویه ایعدالت توزیعیعدالت سازمانیدرهم بافتگی شغلیمتغیر

3/054/443/974/594/59میانگین

1/071/701/921/791/91انحراف1معیار
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جدول شمارۀ 3. ضرایب هم بستگی پیرسون متغیرهای درهم بافتگی شغلی، عدالت سازمانی و ابعاد آن

جدول شمارۀ 4. تحلیل رگرسیون چندگانه بین درهم بافتگی شغلی و ابعاد عدالت سازمانی

12345متغیر

1.11درهم1بافتگی1شغلی

1*1.20/574عدالت1سازمانی

1*0/763*1.30/479عدالت1توزیعی

1*0/621*0/955*1.40/509عدالت1رویه1ای

1*0/915*0/561*0/954*1.50/548عدالت1تعاملی

متغیرهای مستقل

متغیر وابسته

درهم بافتگی شغلی

BβTP

0/001>8/703-1/471مقدار1ثابت

0/001>0/1520/2713/817عدالت1توزیعی

0/9020/368-0/132-0/079-عدالت1رویه1ای

0/001>0/2910/5173/737عدالت1تعاملی
P<0/001
F37/200
R20/346

Adjusted R20/337

)P<0/001(11سطح1معنی1داری*

بحث
با1 سازمانی1 عدالت1 ارتباط1 تعیین1 هدف1 با1 حاضر1 مطالعة1
آموزشی1 بیمارستان1های1 در1 پرستاران1 شغلی1 درهم1بافتگی1
مفهومي1جدید1 شغلی1 درهم1بافتگی1 شد.1 انجام1 بیرجند1 شهر1
است1که1از1متون1روانشناسی1سازمانی1و1بازرگانی1گرفته1شده1
کار1 به1 دارد1 قصد1 کارمند1 که1 است1 درجه1ای1 نشان1دهندة1 و1
مطالعة1حاضر،1 به1 توجه1 با1 ادامه1دهد ]5[.1 سازمان1خود1 در1
پرستاران1 از1 بیشتری1 شغلی1 درهم1بافتگی1 مرد1 پرستاران1
مؤسسه1هاي1 از1 یکي1 کارکنان1 دربارة1 پژوهشي1 در1 دارند.1 زن1
به1 مردان1 تمایل1 که1 مشاهده1شد1 اطالعات1 فناوری1 آموزشی1
شغل1خود1و1سطوح1باالتر1از1درهم1بافتگی1شغلی1از1زنان1بیشتر1
است1که1نتایج1مطالعة1حاضر1با1این1امر1هم1خوانی1دارد1]4[.1در1
پژوهش1حاضر،1درهم1بافتگی1شغلی1پرستاران1بیمارستان1امام1
ولیعصر1 بیمارستان1 پرستاران1 از1 معنی1داری1 به1طور1 )ع(1 رضا1
برحسب1 شغلی1 درهم1بافتگی1 همچنین1 است.1 بیشتر1 )عج(1
مي1دهد؛1 نشان1 را1 معنی1داری1 اختالف1 نیز1 استخدام1 وضعیت1
به1طوری1که1میانگین1نمرة1درهم1بافتگی1شغلی1کارکنان1پیمانی1

و1قراردادی1از1کارکنان1استخدامی1شرکتی1و1سایر1کمتر1است.1
تجزیه1و1تحلیل1های1بیشتر1این1داده1ها1که1در1مطالعة1دیگری1
گزارش1شده1است1]20[1نشان1مي1دهد1عدالت1سازمانی1و1ابعاد1
امام1رضا1)ع(1 آن1به11طور1معنی1داری1در1پرستاران1بیمارستان1
بیشتر1است1که1این1امر1ممکن1است1توجیه1کنندة1این1اختالف1
باشد.1همچنین1بیشتر1کارکنان1پیمانی1و1قراردادی1)180درصد(1
که1میانگین1نمرة1درهم1بافتگی1شغلی1پایین1تری1داشتند،1در1
این1 که1 بودند1 خدمت1 به1 مشغول1 )عج(1 ولیعصر1 بیمارستان1
شغلی1 درهم1بافتگی1 اختالف1 توجیه1کنندة1 می1تواند1 مسئله1
برحسب1وضعیت1استخدام1باشد.1براساس1نتایج1آزمون1ضریب1
هم1بستگی1پیرسون،1هم1بستگی1معنی1داری1میان1سن1و1سابقة1
کار1با1درهم1بافتگی1شغلی11وجود1ندارد.1Crossley1و1همکاران1
در1مطالعة1خود1هم1بستگی1مثبتی1را1میان1سن1و1درهم1بافتگی1
شغلی1گزارش1کردند1که1نشان1مي1دهد1نتیجة1مطالعة1حاضر1با1
مطالعة1Crossley1و1همکاران1هم1خوانی1ندارد1]17[.1براساس1
نتایج1مطالعة1Shahriari1ارتباطی1بین1مدت1خدمت1در1سازمان1
با1درهم1بافتگی1شغلی1وجود1ندارد1که1مطالعة1حاضر1نیز1با1آن1
هم1خوانی1دارد1]9[.1شناخت1متغیرهای1جمعیت1شناختی1که1
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ارتباط1معنی1داري1با1درهم1بافتگی1شغلی1دارد1با1مشخص1کردن1
براي1 مناسب1 برنامه1های1 توسعة1 به1 مداخله،1 هدف1 گروه1های1
در1 پرستاران1 مي1شود.1 منتهی1 شغلی1 درهم1بافتگی1 افزایش1
مطالعة1حاضر1سطح1درهم1بافتگی1شغلی1باالتري1را1از1متوسطی1
مطالعات1 نتایج1 براساس1 کردند.1 گزارش1 1)3/05±1/07(
سطح1 آموزشی،1 مؤسسات1 و1 دانشگاه1ها1 در1 صورت1گرفته1
درهم1بافتگی1شغلی1اعضای1هیئت1علمی1دانشگاهی1در1ترکیه1
کارکنان1 شغلی1 درهم1بافتگی1 1،]2[ 13/18±0/85 به1ترتیب1
دانشگاه1سادات1مصر1/081±13/46]1[1و1درهم1بافتگی1شغلی1
کارکنان1انستیتوي1آموزش1عالی1در1جنوب1آفریقا14/5±0/781
است1]3[1که1در1این1مطالعه1درهم1بافتگی1شغلی1در1طیف161
دربارة1 انجام1شده1 است.1در1مطالعات1 گزینه1ای1سنجیده1شده1
1Kim11وChoi1پرستاران1نیز1نتایج1مشابهی1یافت1شد.1از1جمله
میانگین1و1انحراف1معیار1درهم1بافتگی1شغلی1پرستاران1کنترل1
عفونت1در1کره1را0/571±13/33گزارش1کردند1]5[.1در1مطالعة1
12/97 پرستاران1 شغلی1 درهم1بافتگی1 نمرة1 میانگین1 دیگری،1
بود1]13[.1همچنین1در1مطالعة1Crossley1و1همکاران1دربارة1
میزان1 معلوالن،1 و1 سالمندان1 از1 نگهداری1 سازمان1 کارکنان1
نتایج1 1.]17[ شد1 گزارش1 13/14±0/73 شغلی1 درهم1بافتگی1
این1 در1 دارد.1 این1مطالعات1هم1خوانی1 نتایج1 با1 مطالعة1حاضر1
ابعاد1 و1 مطالعه،1هم1بستگی1معنی1داری1میان1عدالت1سازمانی1
آن1با1درهم1بافتگی1شغلی1مشاهده1شد.1همچنین1از1میان1ابعاد1
عدالت1سازمانی،1بعد1عدالت1تعاملی1باالترین1هم1بستگی1را1با1
براساس1مطالعه1اي1دربارة1کارکنان1 درهم1بافتگی1شغلی1دارد.1
عدالت1 میان1 معنی1داری1 هم1بستگی1 ایران،1 در1 هتل1 چند1
1)r=0/536(11و1تعاملی)r=0/495(11رویه1ای،)r=0/483(1توزیعی
با1درهم1بافتگی1شغلی1مشاهده1شد.1همچنین1عدالت1تعاملی1
باالترین1هم1بستگی1را1با1درهم1بافتگی1شغلی1داشت1که1نتیجة1

مطالعة1حاضر1با1آن1هم1خوانی1دارد1]9[.
نشان1 تحلیل1رگرسیون1چندگانه1در1مطالعة1حاضر1 نتایج1
مي1دهد1عدالت1توزیعی1و1عدالت1تعاملی1تأثیر1معنی1داری1بر1
درهم1بافتگی1شغلی1دارند1و1این1متغیرها1با1هم134/61درصد1از1
با1توجه1 درهم1بافتگی1شغلی1را1پیشگویی1مي1کنند.1همچنین1
به1ضرایب1استانداردشده،1عدالت1تعاملی1در1مقایسه1با1عدالت1
توزیعی،1پیشگو1کنندة1بهتری1برای1درهم1بافتگی1شغلی1است.1
ابعاد1عدالت1 تأثیرات1مستقیم1 بررسی1 1Shahriari در1مطالعة1
رگرسیون1 تحلیل1 کمك1 به1 شغلی،1 درهم1بافتگی1 بر1 سازمانی1

ابعاد1 شد1 مشاهده1 و1 گرفت1 صورت1 سلسله1مراتبی1 چندگانة1
با1 معنی1داری1 مثبت1 رابطة1 تعاملی1 عدالت1 و1 توزیعی1 عدالت1
برای1 رابطه1ای1 چنین1 درحالی1که1 دارند؛1 شغلی1 درهم1بافتگی1
عدالت1رویه1ای1وجود1ندارد.1همچنین1عدالت1تعاملی1از1عدالت1
توزیعی1تأثیر1نسبی1بیشتری1بر1درهم1بافتگی1شغلی1دارد1که1

نتیجة1مطالعة1حاضر1هم1سو1با1این1نتایج1است1]9[.1
نتایج1 کارکنان1 اگر1 شغلی،1 درهم1بافتگی1 تئوری1 براساس1
در1هم1بافته1 خود1 شغل1 در1 نکنند،1 دریافت1 را1 عادالنه1ای1
پاداش1ها،1رویه1های1 از1عدالت1در1تخصیص1 ادراک1 نمی1شوند.1
بین1فردی1 تعامالت1 کارکنان،1 با1 مرتبط1 تصمیم1گیري1هاي1
شغلی1 درهم1بافتگی1 از1 باالیی1 سطوح1 به1 اطالعات1 دریافت1 و1
منجر1می1شود؛1به1عبارت1دیگر،1کارکنان1عدالت1سازمانی1را1با1

درهم1بافتگی1بیشتر1در1شغلشان1جبران1می1کنند1]9[.

نتیجه گیری
درهم1بافتگی1 بهبود1 براي1 برنامه1هایی1 اجرای1 نتایج،1 براساس1
شغلی1پرستاران،1به1ویژه1پرستاران1زن1به1کمك1افزایش1عدالت1
توزیعی1 و1 تعاملی1 عدالت1 ابعاد1 به1ویژه1 درک1شده،1 سازمانی1
ضروري1است.1همچنین1نتایج1مطالعة1حاضر1حمایت1اولیه1را1از1
سودمندی1سازة1درهم1بافتگی1شغلی1در1پرستاران1ایرانی1فراهم1
بیشتری1 با1پژوهش1هاي1 نیاز1است1 اساس1 این1 بر1 مي1کند1که1
تأیید1شود.1پیشنهاد1می1شود1در1مطالعات1آتی1اثر1درهم1بافتگی1
شغلی1در1مقایسه1با1سازه1های1مدل1های1سنتی1ترک1شغل1بر1

قصد1ترک1شغل1و1ترک1شغل1واقعی1سنجیده1شود.
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