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تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیرات عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی هویت
سازمانی انجام شده است .جامعة آماری این تحقیق را کلیة پرستاران شاغل در بیمارستانهای
دولتی شهر کرمان تشکیل دادهاند .نمونة تحقیق برابر با  396نفر بود که با روش نمونهگیری
طبقهبندی انتخاب شدهاند .نتایج مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد که متغیرهای عدالت
توزیعی و عدالت تعاملی تأثیر مستقیمی بر تعهد سازمانی ندارد ،بلکه تأثیر آنها غیرمستقیم و از
طریق هویت سازمانی صورت میگیرد .همچنین یافتهها حاکی از آن است که متغیرهای اصلی
تحقیق شامل عدالت توزیعی ،عدالت تعاملی و هویت سازمانی ـهمذاتپنداری ،احساس غرور و
احترام ـ  72درصد از تغییرات تعهد سازمانی را توضیح میدهند .در مجموع نتایج بهدستآمده
از محاسبات آماری نشان می دهد که قضاوت پرستاران در مورد منابع دریافتی و همچنین ارزیابی
آنان در خصوص منصفانه بودن برخورد سرپرستاران و سایر مسئوالن بیمارستان در تقویت هویت
سازمانی اثر تعیینکنندهای دارد .درواقع برخورد عادالنه و از روی انصاف مسئوالن ،احساس
یگانگی و تعلق پرستاران را به بیمارستان افزایش میدهد ،ارزش و منزلتشان را در گروه کاری و
بیمارستان بهبود میبخشد ،و همچنین احساس غرور و افتخار را در میان پرستاران بهعنوان
عضوی ارزشمند از تیم پرستاری برمیانگیزد .عالوه بر این ،یافتهها آشکار ساختند که هویت
سازمانی متشکل از سه بُعد همذاتپنداری ،احساس غرور و احترام سطوح باالتری از تعهد سازمانی
را پیشبینی میکند .یافتة اخیر دالیل و شواهد قانعکنندهای در مورد اهمیت و نقش هویت
سازمانی در تبیین تعهد سازمانی پرستاران ارائه میکند و از کاربرد مدلهای هویتمحور در
محیط سازمانی پرستاران حمایت مینماید.
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پرستاران در سازمانهای بهداشتی و درمانی که وظیفة اصلی آنان ارتقای سطح سالمت اعضای
جامعه است ،نقش بسزایی دارند .بهطوریکه این سازمانها بدون نیروی کارآمد پرستاری
نمیتوانند به موفقیتی دست یابند (صادقی و همکاران1393 ،؛ رحمانزاده و همکاران1392 ،؛
غرسی منشادی و همکاران1394 ،؛ علیاکبری و اصالنی1392 ،؛ خضرلو و همکاران.)1391 ،
در اکثر سازمانها و نهادهای پزشکی ،بخش پرستاری از بزرگترین بخشها به حساب میآید
و کادر پرستاری  40تا  60درصد از کل منابع انسانی را تشکیل میدهد .پرستاران مهمترین جزء
سازندة تیمهای پزشکی هستند که طوالنیترین و نزدیکترین تماس را با بیماران دارند (چن و
همکاران .)2015 ،از این رو کیفیت کار آنها بر بهبود وضعیت بیماران و بهطور غیرمستقیم بر
عملکرد بیمارستانها تأثیر میگذارد.
درحالیکه امروزه کمبود نیروی کار پرستار به یک مسألة جدی تبدیل شده است ،به دلیل
رشد جمعیت سالخورده ،افزایش تعداد مراجعین به مراکز درمانی و تغییر در سبک زندگی ،تقاضا
برای خدمات پرستاری افزایش یافته است .این تحوالت ساعت و حجم کاری پرستاران را افزایش
داده و تمایل آنان را به جابجایی ،نقل و انتقال و ترک سازمان تقویت نموده است (تسای2014 ،؛
تسای و هوانگ2008 ،؛ ونگ و همکاران2010 ،؛ یانگ و همکاران.)2014 ،
تمایل به جابجایی در میان پرستاران پیامدهای منفی گستردهای دارد که از جمله میتوان به
ناکارآمدی ،کاهش کیفیت خدمات در بیمارستانها و به خطر افتادن ایمنی بیماران اشاره کرد.
برای کاستن از این پیامدهای منفی و همچنین ترغیب پرستاران به ادامة فعالیت در بیمارستانها
توجه به نقش پر اهمیت تعهد سازمانی ضروری به نظر میرسد .در حال حاضر تعهد سازمانی
پرستاران بهمثابة عامل بازدارنده در برابر تمایل به جابجایی و ترک خدمت ،به موضوع اصلی در
ادبیات سازمانی و رشتة پرستاری تبدیل شده است.
از زمان کار آلن و مایر ( )1990عالقة محققان به این موضوع افزایش چشمگیری داشته است.
از دیدگاه آلن و مایر تعهد سازمانی یک نگرش است؛ یک حالت روانی که نشاندهندة نوعی تمایل،
نیاز و الزام جهت ادامهی فعالیت در یک سازمان است .تمایل یعنی عالقه و خواست قلبی برای
ادامه فعالیت در سازمان؛ نیاز یعنی اینکه فرد به خاطر سرمایهگذاریهایی که در سازمان کرده،
ناچار به ادامة خدمت در آن است؛ الزام عبارت از دین ،مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر
سازمان داشته و خود را ملزم به ماندن در آن میبیند (انصاری و همکاران.)39 :1389 ،
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1. Commitment of Employees
2. Committed employees
3. Non committed employees
4. Performance
5. Effectiveness
6. Tardiness
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عالقه به تعهد سازمانی در این باور ریشه دارد که بین تعهد کارمندان 1و عملکرد شغلیشان رابطه
وجود دارد .تحقیقات در این باره نشان میدهد که کارمندان متعهد 2در مقایسه با کارمندان فاقد
تعهد 3گرایشها و رفتارهای مثبتتری در محیط کار (برای مثال رضایت ،عملکرد و  )...نشان
میدهند (ماریک و همکاران .)2012 ،عالوه بر آن یافتهها حاکی از آن است که رابطة تعهد
سازمانی با عملکرد 4و اثربخشی 5مثبت و با تمایل به جابجایی ،ترک سازمان و غیبت منفی است
(فالفورد .)75 :2005 ،کارمندانی که به سازمان متبوع خود احساس تعهد میکنند ،از طریق
سطوح باالی عملکرد شغلی ،توجه به کیفیت کار ،و سطوح پایین تأخیر ،6غیبت و جابجایی،
اثربخشی سازمانی را افزایش میدهند (موخرجی و بهاتاچاریا.)67 :2013 ،
با عنایت به اثرات مثبت تعهد پرستاران بر کیفیت ارائة خدمات بهداشتی و درمانی ،تحقیق
حاضر به بررسی تعهد پرستاران بیمارستانهای دولتی کرمان پرداخته است .از دالیل انتخاب این
مؤسسات درمانی میتوان به حجم مراجعات و پوشش درمانی آنها اشاره کرد .شواهد موجود حاکی
از آن است که خدماترسانی این بیمارستانها تنها به جمعیت ساکن در شهر کرمان محدود
نمیشود ،بلکه اکثر بیمارانی که امکان درمان آنها در سایر شهرهای استان کرمان وجود ندارد ،به
این شهر اعزام میشوند .عالوه بر این ،بیمارستانهای کرمان هر ساله پذیرای تعداد زیادی از
بیماران استانهای هم جوار نظیر هرمزگان و سیستان و بلوچستان هستند که به دالیل مختلف
ترجیح میدهند روند درمان خود را در شهر کرمان دنبال کنند .این میزبانی حجم کار و همچنین
بار مسئولیت پرستاران را دو چندان میکند و بر کیفیت کار آنان تأثیر منفی میگذارد .در این
وضعیت انجام وظایف شغلی پرستاران به نحو شایسته و مطلوب جز با تعهد سازمانی آنان
امکانپذیر نیست .از این رو بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی پرستاران بیمارستانهای
دولتی کرمان اهمیت خاصی پیدا میکند و تقویت آن میتواند به فرایند بهبودی و ارتقای قابلیتها
و توانمندیهای بیماران و همچنین به تأمین امنیت و آرامش خانوادههای آنان کمک کند.
محققان در حوزة رفتار سازمانی عوامل مختلفی را جهت تبیین تعهد سازمانی بررسی کردهاند،
برخی با اتکا به نظریة مبادلة اجتماعی و هنجار بدهبستان ،تأثیر ادراک از عدالت سازمانی را بر
متغیر وابسته مهم دانستهاند (چنگ2014 ،؛ اندروز و همکاران .)2008 ،برخی دیگر با بهرهگیری
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از نظریة هویت اجتماعی تالش کردهاند مکانیسمهای علّی دخیل در رابطة عدالت سازمانی و تعهد
سازمانی را توضیح دهند (چن و همکاران.)2015 ،
بر این اساس و با در نظر داشتن دیدگاههای نظری ،پرسش اساسی مقالة حاضر را میتوان به
این صورت بیان کرد :وضعیت تعهد سازمانی پرستاران بیمارستانهای دولتی شهر کرمان چگونه
است؟ و چه عواملی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر روی آن تأثیر میگذارند؟ آیا طبق نظریة
مبادلة اجتماعی ،ادراک از عدالت سازمانی بهطور مستقیم بر تعهد سازمانی اثر میگذارد یا
آنطورکه هواداران نظریة هویت اجتماعی و مدل درگیری گروهی مدعی هستند ،تأثیر عدالت
سازمانی ادراکشده بر تعهد سازمانی به شکل غیرمستقیم و از طریق هویت سازمانی اعمال میگردد؟
پیشینه تجربی
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در چند دهة اخیر تعدادی از پژوهشگران به بررسی رابطة عدالت و هویت سازمانی با تعهد سازمانی
پرداختهاند .مرور این تحقیقات نشان میدهد برخی تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی را
بااهمیت دانستهاند .برخی دیگر بر نقش هویت سازمانی تاکید کردهاند .کسانی هم بودهاند که
رابطة عدالت سازمانی و هویت سازمانی را مورد سنجش قرار دادهاند .در این بخش به نتایج
تعدادی از این تحقیقات اشاره میشود.
 سوسا و واال ( )2002در تحقیق «عدالت رابطهای در سازمانها :مدل ارزش گروهی و حمایتبرای تغییر» دریافتند که با افزایش احساس عدالت در سازمان ،هویت سازمانی تقویت میشود.
نتایج پژوهش نشان داد که از میان ابعاد عدالت ،ادراک از عدالت رابطهای تأثیر معنیداری بر
احساس غرور و احترام دارد.
 نتایج تحقیق دمیر ( )2015نشان داد که عدالت سازمانی ادراکشده تأثیر معنیداری بر هویتسازمانی دارد .الکونن و لیپونن ( )2006دریافتند که از میان ابعاد عدالت سازمانی ،عدالت توزیعی
و عدالت رویهای تأثیر مثبتی بر همذاتپنداری سازمانی دارد .همچنین فوچز و ادواردز ()2012
نشان دادند که تأثیر عدالت بین شخص یا تعاملی بر متغیر همذاتپنداری سازمانی مثبت و
معنیدار است.
 در تحقیقی که تعجبی و همکاران ( )1394انجام دادند به این نتیجه رسیدند که ادراک اعضایهیات علمی از عدالت سازمانی بر هویت سازمانی آنها مؤثر است .کوشازاده و عزیزآبادی ()1393
نیز در تحقیق خود به نتایج مشابهی دست یافتند .نتایج مدل معادالت ساختاری نشان داد که
عدالت سازمانی تأثیر قابل توجهی بر هویت سازمانی دارد.
 در مورد رابطة دو متغیر هویت سازمانی و تعهد سازمانی ،تحقیق تیلر و بالدر ( )2001با عنوان«هویت و رفتار همیاری در گروهها» نشان داد که هویت سازمانی با تعهد عاطفی سازمانی رابطه
دارد .در این پژوهش همبستگی همذاتپنداری ،احساس غرور و احترام با تعهد سازمانی بهترتیب
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 .2چارچوب نظری

بررسی ادبیات نشان میدهد که محققان در بررسی علل و عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی و سایر
گرایشها و رفتارهای مثبت سازمانی از دو رهیافت عمده یعنی نظریة مبادله اجتماعی و نظریة
هویت اجتماعی بهره میگیرند.
مدل مبادله اجتماعی

1. Instrumental perspective
2. Desired resources
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مدل مبادلة اجتماعی که با دیدگاه ابزاری 1و نظریة مبادلة اجتماعی همسویی دارد ،گرایشها و
رفتارهای مثبت سازمانی را به منابعی که افراد از گروهها به دست میآورند ،مرتبط میداند (تیلر،
 .)106 :2003طبق این مدل ،هدف اولیه عضویت گروهی دستیابی به منابع مطلوب است .در
واقع مردم به گروههایی میپیوندند و با آنها همکاری میکنند که احساس کنند تعهدشان به این
گروهها موجب دستیابیشان به منابع دلخواه 2میشود.
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معادل  0/76 ،0/71و  0/55به دست آمد .برگامی و باجوزی ( )2000در تحقیق خود دریافتند
که همذاتپنداری سازمانی پیشبینیکنندة تعهد سازمانی عاطفی در دو بُعد دلبستگی ()0/51
و شادمانی ( )0/84است .این نتایج در مطالعة ماریک و استینگ هامبر ( )2011با سه نمونه تکرار
شد .نتایج نشان داد تأثیر همذاتپنداری در همة نمونهها مثبت است.
 در نهایت کاملی و بطحایی ( )1392با بررسی اثرات میان «مسیر شغلی و هویت سازمان برتعهد سازمانی» به این نتیجه رسیدند که هویت سازمانی تأثیر قابل توجهی بر تعهد سازمانی دارد.
عالوه بر این یافتهها گویای این واقعیت بود که هویت سازمانی با ابعاد مختلف تعهد سازمانی
ـتعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد هنجاریـ رابطة مثبت و معنیداری دارد.
همانطورکه پیشتر گفته شد ،اکثر مطالعات مورد بحث دارای این محدودیت جدی هستند که
برای تبیین تعهد سازمانی ،بهطور همزمان رابطة متغیرهای عدالت سازمانی و هویت سازمانی را
با متغیر وابسته مورد بررسی قرار ندادهاند .این وضعیت ،مطالعات موجود را به تحلیل یکی از دو
رابطة عدالت سازمانی و تعهد سازمانی یا رابطة هویت سازمانی و تعهد سازمانی محدود میکند.
این محدودیت تنها به مطالعات خارجی مربوط نمیگردد ،بلکه در مورد تحقیقات داخلی نیز
صادق است .ما در بررسی پیشینة داخلی تحقیق ،مطالعهای را پیدا نکردیم که تأثیر همزمان
عدالت سازمانی و هویت سازمانی را بر تعهد سازمانی پرستاران مورد بررسی قرار دهد .با توجه به
این محدودیتها ،تحقیق حاضر با انجام این مهم گسترة شناخت از موضوع را وسعت بخشیده و
به غنای ادبیات موجود میافزاید.
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مدل هویت اجتماعی

اگرچه شواهد نیرومندی در دست است که کفایت نظریة مبادلة اجتماعی را تأیید میکند ،با
وجود این ،تحقیقات درمورد روابط مبادلة اجتماعی 3مؤلفة بسیار مهم دیگری از حیات سازمانی
یعنی حس تعلق 4و هویت را نادیده میگیرد.
افراد نیاز کلی و فراگیر به تعلق و هویت دارند .درواقع براساس نظریه هویت اجتماعی،
همذاتپنداری سازمانی ،پسزمینهای برای فهم این موضوع فراهم میسازد که چگونه هویت،
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در چند دهة اخیر مدلهای منابع محور در تبیین گرایشها و رفتارهای مثبت سازمانی نظیر
تعهد سازمانی دست باال را داشته است .برای مثال روادز ،ایزنبرگر و آرملی ( )2001دریافتند که
احساس تعهد عاطفی با ادراک کارمندان از پاداشهای سازمانی از جمله فرصت برای ارتقا،
بهرهمندی از حقوق و درآمد باال رابطة مثبت دارد .اندروز و همکاران ( )2008نظریة مبادلة
اجتماعی را در بررسی ابعاد عدالت سازمانی ـعدالت توزیعی ،رویهای و تعاملیـ مناسب تشخیص
میدهند ،چرا که به باور آنها این نظریه روابط مبادلهای بین افراد و سازمان را بهخوبی تبیین
میکند.
هنجار بدهبستان 1بهعنوان بخشی از نظریة مبادله اجتماعی بیانگر این واقعیت است که
هنگامی که مسئوالن سازمان با کارمندان رفتار منصفانهای دارند ،کارمندان نسبت به بازپرداخت
این عمل احساس الزام و تکلیف میکنند .ادراک از رفتار منصفانه سازمان و مسئوالن آن در
محیط کار ،این احساس را در کارمندان به وجود میآورد که آنان بدهکار و مدیون 2سازمان
هستند .با وجود چنین احساسی کارمندان همواره تالش میکنند آن را جبران نمایند .این
بازپرداخت میتواند به شکل گرایشهای مثبت نظیر تعهد عاطفی به سازمان تحقق یابد (اندروز
و همکاران.)740: 2008 ،
بدینترتیب از منظر مدلهای منابع محور ،تعهد سازمانی پرستاران در پاسخ به کنشهای
مسئوالن بیمارستان ـرعایت عدالت و انصافـ شکل میگیرد .توزیع عادالنه منابع و دستاوردها
(عدالت توزیعی) و برخورد منصفانة مسئوالن با پرستاران در هنگام اجرای رویهها (عدالت تعاملی)،
ضمن آنکه دستیابی و کنترل پرستاران را بر منابع و پاداشها افزایش میدهد ،تعهد آنان را
براساس هنجار بده بستان نسبت به بیمارستان و مسئوالن آن ارتقا میبخشد .از این منظر تأثیر
عدالت سازمانی ادراکشده بر تعهد سازمانی مستقیم و بدون واسطه است.

تأثیر عدالت سازمانی و هویت سازمانی بر تعهد سازمانی

همذاتپنداری :6یک رهیافت رایج درمورد هویت این است که آن را بهمثابة همذاتپنداری
تعریف کنیم ،یا بهعنوان میزان و درجهای که «خود» افراد با گروه درهم میآمیزد .یعنی افراد
خودشان را با معیار عضویت گروهی تعریف میکنند .مدل درگیری گروهی فرضیهسازی میکند،
هنگامی که افراد احساس یگانگی بیشتری با گروه (سازمان) میکنند آنها تمایل بیشتری برای
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رفتار و شناخت افراد را در درون سازمان هدایت میکند .همذاتپنداری سازمانی یکی از عوامل
مهمی است که کارمندان را متحد و یکپارچه نگه میدارد ،انسجام سازمان را تقویت میکند و
کارمندان را نسبت به سازمان متعهد میسازد (دمیر.)134 :2015 ،
رهیافت هویت اجتماعی اساس مدلهایی نظیر مدل درگیری گروهی (تیلر و بالدر)2001 ،
را تشکیل میدهد .طبق مدل درگیری گروهی ،اهمیت رفتار عادالنه در این است که به اعضا پیام
میفرستد که آنان عضوی ارزشمند و قابل احترام برای گروه (سازمان) هستند .بدین ترتیب ادراک
از عدالت رابطهای 1به پیامهای نمادی 2دربارة ارزش افراد در درون گروه تبدیل میشود (سوسا و
واال .)2002 ،این مدل در بررسی رابطة فرد با سازمان ،مفهومسازی نظریة هویت اجتماعی تاجفل
( )1978را اساس کار خود قرار میدهد.
تاجفل ( )1978هویت اجتماعی را بهعنوان آگاهی فرد از تعلق به یک گروه اجتماعی معین
و ارزش و اهمیت عاطفی این عضویت برای فرد تعریف میکند (دوران و محسنی .)1383 ،مدل
درگیری گروهی بر پایة این تعریف ،هویت اجتماعی را بهعنوان سازة چندبعدی 3در نظر میگیرد
که دارای دو مؤلفة شناختی و ارزیابی است.
مؤلفة شناختی 4بیانگر احساس یگانگی کارمند با سازمان است و از آن تحت عنوان
همذاتپنداری یاد میشود .دومین مؤلفه در نظریة هویت اجتماعی مؤلفة ارزیابی 5است و بر
ارزشی که افراد برای عضویت گروهیشان قائلاند تمرکز دارد .در مطالعات اخیر ،مؤلفة ارزیابی
هویت اجتماعی از طریق دو نوع قضاوت ـغرور واحترامـ مورد بررسی قرار گرفته است (تیلر،
دگویی و اسمیت1996 ،؛ بالدر و تیلر2009 ،؛ تیلر و بالدر2001 ،؛ تیلر و بالدر .)2003 ،بدین
ترتیب مدل درگیری گروهی با اتکا بر نظریة هویت اجتماعی بین سه جنبه از هویت تمایز قائل
است که در ادامه با جزئیات بیشتری به آنها میپردازیم.
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درگیری و همکاری با گروه (سازمان) دارند و همچنین زمان و انرژی بیشتری را برای موفقیت
گروه صرف میکنند.
دومین شیوه برای مفهومسازی هویت در شکل بخشیدن به گرایشها و رفتارهای مناسب
سازمانی این است که تأثیرات قضاوتهای مربوط به منزلت 1را مورد توجه قرار دهیم.
اگر گروهها نقش و کارکرد مهمی در ایجاد و حفظ هویت مثبت ایفا میکنند ،بنابراین
قضاوتهای مربوط به منزلت گروه (سازمان) ،همکاری و درگیری در گروه (سازمان) را شکل
خواهد داد .در واقع افراد در گروهها یا سازمانهایی که هویت مثبت برای خود 2ایجاد میکند،
بیشتر همکاری میکنند یا درگیر میشوند .به اعتقاد تیلر و بالدر ( )2003قضاوتهای مربوط به
منزلت در دو مفهوم غرور و احترام بازتاب مییابد.
غرور :3دیدگاه و نگرش افراد را دربارة منزلت گروهی که به آن تعلق دارند بیان میکند و توسط

احترام :6قضاوتها دربارة منزلت فرد در درون گروه را بازتاب میدهد .در واقع احترام بیانگر
نگرش افراد درباره منزلتشان در گروه است .در اغلب تحقیقات از احترام بهعنوان شهرت
اجتماعی 7یاد میشود.
اهمیت احترام بهطور گستردهای مورد تصدیق و تأیید قرار گرفته است .یکی از قضایای اصلی
در بسیاری از فلسفههای اخالق این است که مردم وظیفة اخالقی 8دارند که با دیگران با احترام
رفتار کنند .همانطور که هیل ( )2000بیان میکند ،احترام به این فرض مسلم اشاره دارد که
هر موجود انسانی صاحب حق است و این حق باید بهطور کامل به رسمیت شناخته شود (کرمر
و تیلر .)122 :2005 ،از همین روست که مورد احترام بودن 9رابطة قویی با ادراک از عدالت دارد.
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سنجههای «پرستیژ گروهی» 4قابل ارزیابی است .افرادی که احساس میکنند به گروههای با
منزلت باال تعلق دارند ،به دلیل این ارتباط احساس خوبی در مورد خودشان خواهند داشت .این
برداشت عمدتاً از احساس عضویت در گروه با منزلت باال ناشی میشود .تیلر و بالدر ( )2003بر
این باورند که این احساس از مقایسة گروه فرد با گروههای دیگر ناشی نمیشود ،بلکه عمدتاً ریشه
در احساس شمول 5در گروه با منزلت باال دارد.

تأثیر عدالت سازمانی و هویت سازمانی بر تعهد سازمانی

عدالت توزیعی

تعهد سازمانی

هویت سازمانی
عدالت تعاملی
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اکنون با مشخصشدن ابعاد سهگانة هویت آمادگی داریم به کاربست مدلهای هویت محور
در زمینة تبیی ن تعهد سازمانی پرستاران بپردازیم .براساس مدل درگیری گروهی ،قضاوتهای
پرستاران دربارة منابع دریافتی و ادراک آنها از رفتار منصفانة سرپرستاران و سایر مسئوالن
بیمارستان تأثیر مستقیمی بر تعهد سازمانی ندارد ،بلکه فرض مدل مذکور این است که اینگونه
قضاوتها به شکل غیرمستقیم و با شکلدادن به هویت بر سطح همکاری و تعهد آنان تأثیر
میگذارد .در واقع پرستاران هویت و منزلتشان را در بخش و بیمارستان از طریق سطح منابعی
که دریافت میکنند ،مورد ارزیابی قرار میدهند .همانطور که فوچز و ادواردز ( )2012بهدرستی
بیان میکنند ،عدالت توزیعی (تخصیص عادالنه منابع) و عدالت تعاملی (رعایت ادب و احترام یا
بیان دالیل در زمینة اتخاذ تصمیمات و اجرای آن) ،عالئم و نشانههای روشن هویتی برای
کارمندان ارسال میکنند مبنی بر اینکه آنها عضوی ارزشمند و مورد احترام برای سازمان هستند.
براین اساس پرستارانی که ارزیابی مثبتی از منزلت خود و بخش دارند و همچنین با بیمارستان
احساس یگانگی بیشتری میکنند ،انتظار میرود میل و رغبت بیشتری برای ماندن در بیمارستان
نشان دهند ،نسبت به آن احساس مسئولیت و تعهد کنند و برای موفقیت آن وقت و انرژی
بیشتری صرف نمایند.
درواقع عدالت توزیعی و تعاملی مشوق احساس غرور و احترام به خود 1هستند .هر دو ُبعد
عدالت هویت پرستاران را به بیمارستان پیوند میزند ،عزت نفس آنها را تقویت میکند و با فراهم
ساختن محیطی امن ،یکی شدن با بیمارستان یا احساس یگانگی با آن را تسهیل میکند .این
احساس برای سطوح باالی تعهد سازمانی پرستاران از اهمیت زیادی برخوردار است.

شکل  .1مدل نظری تحقیق

1. Sense of self- regarded
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اکنون با توجه به تبیین رابطة متغیرهای مستقل با متغیر وابسته و با عنایت به دیدگاههای
مطرحشده در بخش چارچوب نظری تحقیق ،الگوی تحلیلی شماره ( )1برای این تحقیق طراحی
شده است .در این الگو دو نوع رابطة علّی مستقیم و غیرمستقیم قابل مشاهده است ،تأثیر مستقیم
متغی رهای عدالت توزیعی و عدالت تعاملی بر تعهد سازمانی در چارچوب پیشنهادی مدل منابع
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محور قابل توضیح است .در مقابل تأثیر غیرمستقیم این متغیرها بر تعهد سازمانی را مدل هویت
محور ارائه میکند.
فرضیهها

 .1عدالت توزیعی با تعهد سازمانی رابطه دارد.
 .2عدالت تعاملی با تعهد سازمانی رابطه دارد.
 .3عدالت توزیعی با هویت سازمانی رابطه دارد.
 .4عدالت تعاملی با هویت سازمانی رابطه دارد.
 .5هویت سازمانی با تعهد سازمانی رابطه دارد.
 .3روششناسی
جامعه آماری و نمونه تحقیق

سنجهها

تعهد سازمانی :متغیر وابسته در تحقیق حاضر تعهد سازمانی است که دارای سه مؤلفة تعهد

38

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1397.9.1.2.7

عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد هنجاری است .برای سنجش ابعاد تعهد سازمانی از پرسشنامة آلن
و مایر ( )1990استفاده شد .این پرسشنامه مشتمل بر  24گویه با پنج امکان پاسخ است که از
این تعداد  16گویه ( 8گویه برای سنجش تعهد عاطفی 4 ،گویه برای سنجش تعهد مستمر و 4
گویه برای سنجش تعهد هنجاری) مورد استفاده قرار گرفت .برخی از گویههایی که به سنجش
این ابعاد میپردازند به شرح زیر میباشد:
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جامعة آماری این پژوهش را پرستاران بیمارستانهای دولتی شهر کرمان (افضلیپور ،شهید باهنر
و شفا) تشکیل میدهد .شایان ذکر است که تعداد این پرستاران  953نفر است .براساس نظر
آماردانانی چون لین ( )1976برای چنین جمعیتی با  pو  qمعادل  0/5و خطای نمونهگیری 5
درصد و سطح اطمینان  99درصد نمونهای معادل  396نفر تعیین شد که به صورت نمونهگیری
طبقهبندی انتخاب شدند.
نمونهگیری در این تحقیق در دو مرحله انجام گرفت .در مرحلة اول با توجه به تعداد جمعیت
پرستاران در بیمارستانهای افضلیپور ( 337نفر) ،شفا ( 328نفر) و شهید باهنر ( 288نفر) ،برای
هر یک از آنها بهترتیب  135 ،141و  120نفر نمونه در نظر گرفته شد .در مرحلة دوم با توجه به
نسبت جمعیت پرستاران در بخشهای مختلف هر بیمارستان نمونهها انتخاب شد .درنهایت پس
از تشریح اهداف و جلب مشارکت و همکاری پرستاران ،پرسشنامه در اختیار آنها گذاشته شد تا
بهصورت خود اجرا آن را تکمیل کنند.

تأثیر عدالت سازمانی و هویت سازمانی بر تعهد سازمانی

الف) تعهد عاطفی
 .1خیلی خوشحالم که میتوانم بقیة دوران خدمتم را در این بیمارستان سپری کنم.
 .2وقتی که دربارة این بیمارســتان با کســانی که ارتباطی با آن ندارند صــحبت میکنم ،لذت
میبرم.
ب) تعهد مستمر
 .1فکر میکنم اگر این بیمارستان را ترک کنم ،گزینههای شغلی کمی برایم وجود داشته باشد.
 .2ترک این بیمارستان (از لحاظ مادی) برایم یک ضایعة بزرگ خواهد بود.
ج) تعهد هنجاری
 .1از نظر من دائماً تغییر شغل دادن اخالقی نیست.
 .2دلیل اصلی من برای ادامة کار در این بیمارستان وفاداری و رعایت اصول اخالقی است.
عدالت سازمانی :ادراک پرستاران را در خصوص منصفانه بودن برخورد مسئوالن بیمارستان و
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محتوای تصمیمها برایم توضیح میدهد.
 .2ســرپرســتار بخش در هنگام تصــمیمگیری در مورد امور شــغلیام در مورد پیامدهای این
تصمیمگیری با من صحبت میکند.
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واکنشهای پرستاران نسبت به چنین ادراکی میسنجد .برای سنجش دو بُعد عدالت توزیعی و
عدالت تعاملی از پرسشنامه چن و همکاران ( )2015استفاده شد .این پرسشنامه شکل اصالحشدة
مقیاس نیهوف و مورمن ( )1993است که محققان مذکور برای سنجش عدالت توزیعی و تعاملی
پرستاران در بیمارستانهای تایوان به کار بردند .شایان ذکر است که در مطالعة چن و همکاران
( )2015ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاسهای عدالت توزیعی و تعاملی بهترتیب معادل 0/89
و  0/82به دست آمد.
الف) عدالت توزیعی به ارزیابی عادالنه بودن توزیع پاداشها و پیامدهای کاری (برای مثال سطح
پرداختها ،مسئولیتهای شغلی و )...میپردازد .دو نمونه از گویههایی که به سنجش عدالت
توزیعی میپردازد ،به شرح زیر است:
 .1بر این باورم که حقوق من در حدّ استاندارد و منصفانه است.
 .2در مجموع پاداشهایی که به من داده میشود کامالً منصفانه است.
ب) عدالت تعاملی بیانگر آن است که پرستاران تا چه حد باور دارند که در تصمیمات شغلی به
نیازها و منافع آنها توجه میشود یا توجیه کافی برای تصمیمات اتخاذشده ارائه میشود .دو نمونه
از گویههایی که به سنجش عدالت تعاملی میپردازند به شرح زیر است:
 .1سرپر ستار بخش در هنگام ت صمیمگیری در مورد امور شغلیام بهو ضوح و رو شنی در مورد
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هویت اجتماعی (سازمانی) :برای بررسی هویت سازمانی از پرسشنامة بالدر و تیلر ()2009
استفاده شده است .این پرسشنامه مشتمل بر  14گویه است که برای سنجش ابعاد سهگانه هویت
اجتماعی ساخته شده است .در این مقیاس برای همذاتپنداری  4گویه ،غرور  4گویه و احترام
 6گویه در نظر گرفته شده است .شایان ذکر است که در مطالعة بالدر و تیلر ضریب آلفای کرونباخ
ابعاد سهگانه همذاتپنداری ،غرور و احترام بهترتیب معادل  0/85و 0/88و  0/97به دست آمده
است .گویههایی که به سنجش این ابعاد میپردازند ،به شرح زیر میباشد:
 همذاتپنداری .1شخصاً نسبت به این بیمارستان احساس تعلق میکنم.
 .2احساس میکنم عضو مهمی از این بیمارستان هستم.
ـ غرور
 .1از اینکه عضو این بخش و تیم پرستاری هستم احساس غرور میکنم.
 .2تیم پرستاری این بخش از شایستهترین تیمهای پرستاری بیمارستان است.
ـ احترام

اعتبار و پایایی

1. Face validity
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بهمنظور تعیین اعتبار و پایایی ابزار سنجش ،ابتدا گویههای مربوط به مقیاسها طرح و در قالب
پرسشنامه تنظیم شد و در اختیار اساتید دانشگاه و پرستاران قرار گرفتند تا نظرات خود را درمورد
مناسب بودن آنها بیان کنند .در این مرحله با توجه به نظرات مطرحشده ،نسبت به اصالح برخی
گویهها اقدام شد .پس از تعیین اعتبار صوری ،1سنجش پایایی مقیاسها در دو مرحلة آزمون
مقدماتی و آزمون نهایی انجام گرفت .در آزمون نهایی ضریب آلفای کرونباخ مقیاسهای اصلی و
خُردهمقیاسها محاسبه شد و نتایج نشان داد که آلفای کرونباخ تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و
تعهد هنجاری بهترتیب معادل  0/68 ،0/75و  0/70است .همچنین آلفای کرونباخ
خُردهمقیاسهای هویت سازمانی یعنی همذاتپنداری ،غرور و احترام بهترتیب معادل 0/77 ،0/82
و  0/90بود و درنهایت آلفای کرونباخ عدالت توزیعی  0/73و عدالت تعاملی  0/87بود .در مجموع
نتایج نشان داد که ضرایب بهدستآمده در ح ّد قابل قبول بوده و حکایت از پایایی ابزار اندازهگیری
و مقیاسهای تشکیلدهنده دارند.
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 .1م سئوالن بیمار ستان برای من بهعنوان ع ضوی از تیم پر ستاری این بخش ب سیار احترام قائل
هستند.
 .2مسئوالن بیمارستان به ایدههای من دربارة انجام کارها بها میدهند.

تأثیر عدالت سازمانی و هویت سازمانی بر تعهد سازمانی
 .4یافتهها
توصیف بافت نمونه

از کلّ پاسخگویان ( 396نفر)  11درصد مرد و  89درصد زن بودند .اکثر آنها متأهل ( 68درصد)
بوده و دامنة سنی آنها از  22تا  50سال با میانگین  32سال و انحراف معیار  7سال بوده است.
توزیع پاسخگویان برحسب مدرک تحصیلی نشان داد که اکثر آنها دارای مدرک کارشناسی (92
درصد) هستند .درنهایت از نظر میزان درآمد و حقوق ،بیشترین فراوانی مربوط به گروه درآمدی
یکمیلیونوسیصد تا یکمیلیونوششصدهزار تومان در ماه ( 39/9درصد) و کمترین فراوانی
مربوط به گروه درآمدی هفتصدهزار تا یکمیلیون تومان ( 3/3درصد) در ماه بوده است.
توصیف متغیرهای مستقل و وابسته

جدول .1شاخصهای توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش
متغیر
عدالت توزیعی
عدالت تعاملی
همذاتپنداری
غرور
احترام
تعهد عاطفی
تعهد مستمر
تعهد هنجاری

M
1/99
3/15
3/33
3/27
2/63
3/15
2/76
3/49

SD
0/78
0/98
0/87
0/88
0/94
0/82
0/84
0/75

Skew
0/76
-0/28
-0/36
-0/54
0/31
-0/23
-0/13
-0/27

Kurt
0/45
-0/31
-0/16
0/28
-0/41
-0/38
-0/3
0/13
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در جدول ( )1شاخصهای توصیفی متغیرها از جمله میانگین ،انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی
ارائه شده است .بررسی و مقایسه میانگینها نشان میدهد که میانگین عدالت تعاملی ()3/15
بیش از عدالت توزیعی ( )1/99است .در میان ابعاد هویت اجتماعی (سازمانی) ،میانگین نمرات
همذاتپنداری ( )3/33بیشتر از احساس غرور و احترام است .درنهایت بررسی میانگین مؤلفههای
تعهد سازمانی حاکی از آن است که میانگین تعهد هنجاری پرستاران در رتبة اول ( )3/49و پس
از آن بهترتیب تعهد عاطفی و تعهد مستمر قرار دارد.
در ارتباط با شاخصهای چولگی و کشیدگی ،یافتهها بیانگر این واقعیت است که قدر مطلق اولی
از  3و دومی از  10کوچکترند .بنابراین طبق پیشنهاد کالین ( )2011پیش فرض مدلیابی ع ّلی
یعنی نرمالبودن تک متغیری را میتوان پذیرفت.

آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته
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جدول ( )2همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته را نشان میدهد .چنانکه مالحظه میشود،
رابطة متغیرهای عدالت توزیعی و تعاملی با ابعاد متغیر هویت سازمانی (همذاتپنداری ،غرور و
احترام) و مؤلفههای متغیر تعهد سازمانی (تعهد عاطفی ،مستمر و هنجاری) مثبت و معنیدار
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است .از سوی دیگر همبستگی میان ابعاد هویت سازمانی و مؤلفههای تعهد سازمانی نیز مثبت و
معنیدار میباشد.
در مجموع ،نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که اگر پرستاران بر این باور باشند که توزیع
منابع و پاداشها در بیمارستان با رعایت اصول عدل و انصاف صورت میگیرد (عدالت توزیعی)،
عالوه بر این ،سرپرستار بخش در هنگام تصمیمگیری در مورد امور شغلیشان به نظرات و
دیدگاههای آنها اهمیت میدهد (عدالت تعاملی) ،این امر باعث میشود تا پرستاران سطح باالتری
از عدالت سازمانی را ادراک کنند .عدالت سازمانی ادراکشده به نوبة خود این پیام را به پرستاران
میفرستد که آنان عضوی ارزشمند و مورد احترام برای تیم پرستاری و بیمارستان به حساب
میآیند .انتقال اینگونه اطالعات که از موقعیت و پایگاه باالی پرستاران حکایت میکند یک
نتیجة مشخص به دنبال دارد :هویت اجتماعی (سازمانی) مثبت که در سه بُعد همذاتپنداری،
احساس غرور و احترام قابل بررسی است .هویت اجتماعی مثبت در قالب ابعاد یادشده نیز به
تقویت سطح تعهد سازمانی پرستاران کمک میکند.
جدول  .2ماتریس همبستگی شاخصهای فرعی متغیرهای مستقل و وابسته ()n=396
توزیعی

تعاملی

عاطفی

مستمر

هنجاری

عدالت
توزیعی

1

عدالت
تعاملی

***0/272

1

همذات
پنداری

***0/257

***0/393

1

غرور

***0/251

***0/458

***0/618

1

احترام

***0/440

***0/368

***0/460

***0/562

1

تعهد
عاطفی

***0/336

***0/379

***0/659

***0/544

***0/439

1

تعهد
مستمر

***0/282

***0/235

***0/361

***0/357

***0/322

***0/534

1

تعهد
هنجاری

***0/293

***0/297

***0/457

***0/380

***0/399

***0/566

***0/485

] [ Downloaded from jspi.khu.ac.ir on 2022-05-19

عدالت

عدالت

همذات
پنداری

غرور

احترام

تعهد

تعهد

تعهد

1

***p< 0/001
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تأثیر عدالت سازمانی و هویت سازمانی بر تعهد سازمانی
بررسی روابط اندازهگیری و ساختاری مدل تحقیق

در تحقیق حاضر بهمنظور بررسی و شناخت هر چه بهتر روابط اندازهگیری (مدل عامل تأییدی)
و ساختاری (مدلهای مسیر) از مدل معادله ساختاری استفاده شده است.
چنان که در جدول ( )3مالحظه میکنید ،نتایج مربوط به روابط اندازهگیری نشان میدهد که از
بین سه شاخص فرعی تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد هنجاری با توجه به مقادیر المبدا،
مقیاس تعهد عاطفی با ضریب  0/89دارای بیشترین همبستگی و مقیاس تعهد مستمر با ،0/59
دارای کمترین همبستگی با متغیر مکنون تعهد سازمانی است.
از سوی دیگر ،نتایج مربوط به متغیر مکنون هویت اجتماعی (سازمانی) بیانگر این واقعیت است
که همبستگی سه شاخص فرعی همذاتپنداری ،احساس غرور و احترام با متغیر مکنون (هویت
سازمانی) بهترتیب معادل  0/78 ،0/79و  0/65است .این ضرایب نشان میدهد که آنها توانستهاند
در حدّ قابل قبولی فضای مفهومی متغیر مکنون را پوشش دهند.
جدول  .3ضرایب رگرسیونی استاندارد مسیرهای مدل تحقیق
p

β

***

0/337

عدالت توزیعی

***

0/430

عدالت تعاملی

هویت سازمانی

***
-

0/789

هویت سازمانی

تعهد سازمانی

0/133

عدالت توزیعی

تعهد سازمانی

-

-/043

عدالت تعاملی

تعهد سازمانی

***

0/518

عدالت توزیعی

پرداخت حقوق ومزایا

***

0/550

عدالت توزیعی

پاداشها

***

0/695

عدالت توزیعی

واگذاری وظایف و مسئولیت ها

***

0/760

عدالت تعاملی

رفتار مودبانه

***

0/941

عدالت تعاملی

شفافیت

***

0/806

عدالت تعاملی

روراستی و صداقت

***

0/794

هویت سازمانی

همذاتپنداری

***

0/777

هویت سازمانی

احساس غرور

***

0/649

هویت سازمانی

احترام

***

0/887

تعهد سازمانی

تعهد عاطفی

***

0/592

تعهد سازمانی

تعهد مستمر

***

0/646

تعهد سازمانی
***

تعهد هنجاری

متغیرها
هویت سازمانی

] [ Downloaded from jspi.khu.ac.ir on 2022-05-19

p< 0/001
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از سوی دیگر ،نتایج دربارة روابط ساختاری میان متغیرهای مکنون عدالت توزیعی ،عدالت تعاملی،
هویت اجتماعی و تعهد سازمانی در جدول ( )3و نمودار ( )2نشان میدهد که اثر مستقیم عدالت
توزیعی و عدالت تعاملی بر تعهد سازمانی ( 0/13و  )-0/04به لحاظ آماری معنیدار نیست .در
مقابل تأثیر مستقیم این دو متغیر بر متغیر میانجی (هویت سازمانی) بهترتیب برابر با  0/34و

مسائل اجتماعی ایران ،سال نهم ،شمارة  ،1بهار و تابستان 1397

 0/43به دست آمده که در سطح  0/001معنیدار است .از سوی دیگر ،اثر مستقیم هویت سازمانی
بر تعهد سازمانی  0/80است و به لحاظ آماری معنیدار است .درواقع یافتهها حاکی از آن است
که مسیر عدالت توزیعی و تعاملی به هویت سازمانی و همچنین مسیر هویت سازمانی به تعهد
سازمانی مثبت و معنیدار است .در باالی متغیر میانجی (هویت سازمانی) عدد  0/42درج شده
است که نشان میدهد  42درصد از واریانس هویت سازمانی توسط دو متغیر عدالت توزیعی و
عدالت تعاملی توضیح داده شده است .همچنین  72درصد از واریانس متغیر تعهد سازمانی (متغیر
وابسته ) بهوسیلة عدالت توزیعی ،عدالت تعاملی و هویت سازمانی تبیین میشود.
0/13

عدالت
توزیعی

0/72
0/34

0/42
تعهد
سازمانی

0/80
هویت
سازمانی

0/42

0/04

عدالت
تعاملی

مدل  .2مدل ساختاری برای تببین تعهد سازمانی
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برای بررسی برازش مدل از عمومیترین شاخصها از جمله شاخص کای اسکوئر بهنجار
) 𝐹𝑑 ،(𝑋 2 ⁄شاخص نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص نیکویی برازش تعدیلیافته (،)AGFI
شاخص برازش بنتلرـبونت ( )NFIشاخص توکرـلویس ) ،(ILIشاخص برازش تطبیقی (،)CFI
شاخص برازش نسبی ( ،)RFIشاخص برازش افزایشی ( )IFIو همچنین ریشه میانگین مربعات
خطای برآورد ( )RMSEAاستفاده شده است.
چنانکه در جدول ( )4مشاهده میشود مقادیر شاخصهای برازش مطلق ( )GFI, AGFIو
شاخصهای برازش تطبیقی ) (IFI, RFI, CFI, ILI, NFIکه همگی بیشتر از  90درصد هستند
و همچنین مقادیر شاخصهای برازش مقتصد ) (CMIN/DF, RMSEAکه بهترتیب کمتر از
حد توصیه شده یعنی  0/08و  3است ،میتوان نتیجه گرفت که مدل نظری تدوینشده با استفاده
از دادههای گردآوریشده تأیید میشود و به عبارت دیگر این مدل ،دادهها را بهخوبی برازش
میکند.
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تأثیر عدالت سازمانی و هویت سازمانی بر تعهد سازمانی
جدول  .4شاخصهای اصلی برازش مدل
RMSEA
0/06

CFI
0/97

ILI
0/95

IFI
0/97

RFI
0/92

NFI
0/95

AGFI
0/92

GFI
0/95

𝐹𝑑 ∕ 𝜒 2
2/53

 .5بحث و نتیجهگیری
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نتایج تحقیق نشان داد که دادهها بهخوبی از مدل هویت محور حمایت میکند .یافتهها حاکی از
آن است که عدالت توزیعی و عدالت تعاملی اثر مستقیمی بر تعهد سازمانی ندارد .با وجود این
تأثیر آنها بر هویت سازمانی پرستاران معنیدار است.
این یافته با نتایج تحقیقات سوسا و واال ( ،)2002دمیر ( ،)2015الکونن و لیپونن (،)2006
تعجبی و همکاران ( )1394و کوشازاده و عزیزآبادی ( )1393همسویی دارد .الکونن و لیپونن
( )2006در این زمینه بیان میکنند از آنجایی که عدالت سازمانی ادراکشده اطالعات مربوط به
هویت اجتماعی مثبت را به افراد منتقل میکند ،میتوان انتظار داشت که تأثیر قابل توجهی بر
همذاتپنداری داشته باشد .بهطور خاص عدالت سازمانی به افراد اطالعاتی ارائه میکند که نشان
می دهد آنها عضوی قابل احترام برای گروهشان هستند و همچنین میتوانند از این عضویت
گروهی احساس غرور کنند.
بدین ترتیب اطالعات مرتبط با هویت ،موقعیت و پایگاه اجتماعی گروه و اعضای آن را مشخص
میکند .هنگامی که مسئوالن بیمارستان (برای مثال سرپرستار) با پرستاران منصفانه رفتار
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اکنون با توجه به مشخص شدن اثرات مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته و همچنین
پذیرش برازش مدل ،این سؤال مطرح میشود که آیا تأثیرات غیرمستقیم دو متغیر عدالت توزیعی
و عدالت تعاملی بر تعهد سازمانی معنیدار هستند یا خیر؟
برای پاسخ به این سؤال از روش بوت استراپ 1بهره میگیریم .نتایج بهدستآمده از این روش
نشان داد که تأثیر عدالت توزیعی و عدالت تعاملی از طریق هویت سازمانی بر متغیر وابسته (تعهد
سازمانی) بهترتیب برابر با  2/56و  2/29است .حدود پایینی و باالیی مربوط به اثر غیرمستقیم
عدالت توزیعی بهترتیب برابر با  1/14و  4/11است .همچنین حدود پایینی و باالیی مربوط به اثر
غیرمستقیم عدالت تعاملی بهترتیب معادل  1/56و  3/03میباشد .عالوه بر این بررسی سطوح
معنیداری برای اثرات غیراستاندارد غیرمستقیم متغیرهای عدالت توزیعی و عدالت تعاملی از
طریق هویت سازمانی بر متغیر وابسته (تعهد سازمانی) حاکی از آن است که اثرات غیرمستقیم
در سطح  0/001معنی است .با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان نتیجه گرفت که هویت
سازمانی رابطة عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی را بهطور کامل میانجیگری میکند.
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میکنند ،با این عمل بیان میکنند که در جایگاه مسئول موقعیت و منزلت باالی آنها را تصدیق
میکنند .به عبارت دیگر ،پرستاران موقعیت و منزلت خود را در گروه کاری و بیمارستان برمبنای
برخورد مدیران و مسئوالن ارزیابی میکنند .بر این اساس کسانی که احساس کنند گروه
کاریشان از وجهة خوبی برخوردار است و آنها در دایرة شمول آن قرار دارند و همچنین عضوی
ارزشمند به حساب میآیند ،به احتمال زیاد با گروه کاری خود احساس یگانگی بیشتری میکنند.
عالوه بر این عضویت گروهی با شکلدادن به خودانگاره آنها احساس خودارزشمندی و عزت
نفسشان را تقویت میکند.
همچنین نتایج تحقیق آشکار ساخت که هویت سازمانی اثر معنیداری بر تعهد سازمانی دارد.
این یافته با نتایج تحقیقات تیلر و بالدر ( ،)2001برگامی و باجوزی ( )2000و کاملی و بطحایی
( )1392همخوانی دارد .هویت اجتماعی مثبت در سه ُبعد همذاتپنداری ،احساس غرور و احترام
دلبستگی پرستاران را به بیمارستان تقویت میکند .این امر موجب میگردد تا تمایل و عالقة آنها
به ادامة فعالیت در بیمارستان افزایش یابد ،منافع بیمارستان را منافع خود بدانند و در جهت
تحقق اهداف بیمارستان تالش کنند .آنها نسبت به گروه کاری و بیمارستان خود احساس
مسئولیت و تعهد میکنند و خود را ملزم و مکلف به ماندن در آن میبینند.
نکتة مهم و قابل تعمق در مورد تأثیر هویت سازمانی بر تعهد سازمانی این است که از طریق
قضاوتهای منزلتی (احساس غرور و احترام) و همذاتپنداری (احساس یگانگی)« ،خود»
پرستاران به شکل شناختی با گروه کاری و بیمارستان در هم میآمیزد و «ما» یا هویت اجتماعی
را شکل میدهد .چنانچه این امر رخ دهد ،تالش در جهت تأمین منافع گروه کاری و بیمارستان
بیان رفتاری «خود» پرستاران است .بر این اساس کمککردن پرستاران به گروه کاری و
بیمارستان ،کمک به خودشان است .درواقع پرستاران با تالش در جهت تحقق اهداف گروه کاری
و بیمارستان غرور خودشان را بیان میکنند و میخواهند احترامشان حفظ شود .آنها با تالش و
کمککردن میخواهند منزلت گروه کاری و بیمارستان و همچنین منزلت خودشان را ارتقا دهند.
در مجموع ،یافتههای تحقیق کفایت مدل درگیری گروهی را تأیید میکند .طبق این مدل
تعیینکنندههای دور یعنی عدالت توزیعی و عدالت تعاملی از طریق تعیینکنندههای نزدیک در
این مورد هویت سازمانی بر تعهد سازمانی تأثیر میگذارد .مدل مذکور بیان میکند که
بیمارستانها برخالف ادعای نظریة مبادله اجتماعی صرفاً منبع مادی برای پرستاران نیستند ،بلکه
برای آنان منبع هویت و عزت نفس هم هستند.
با توجه به اهمیت و نقش متغیر میانجی هویت سازمانی در رابطة بین عدالت سازمانی (عدالت
توزیعی و عدالت تعاملی) و تعهد سازمانی ،میتوان انتظار داشت که ایجاد تغییر در متغیرهای

تأثیر عدالت سازمانی و هویت سازمانی بر تعهد سازمانی

مستقل و میانجی یا انجام مداخله در هر دو دسته از متغیرها منجر به افزایش تعهد سازمانی
پرستاران شود.
پیشنهادها
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براساس نتایج تحقیق میانگین نمرات عدالت توزیعی در میان پرستاران کمتر از حد متوسط است.
این یافته میتواند بیانگر این واقعیت باشد که پرستاران احساس میکنند تعادلی بین داده (کار و
تالش) و ستانده (حقوق و پاداش دریافتی) برقرار نیست .با در نظر داشتن میانگین پایین عدالت
توزیعی و همچنین تأثیر آن بر هویت سازمانی توجه به موارد زیر حائز اهمیت است:
 شفافیت و پاسخگویی مدیران و مسئوالن بیمارستانها دربارة نحوة توزیع منابع و پاداشها. کاهش امکان اعمال سلیقة فردی مدیران و مسئوالن بیمارستانها در توزیع منابع و پاداشهااز طریق اجرای رویههای قانونی و عادالنه.
ه مچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که عدالت تعاملی تأثیر قابلتوجهی بر هویت سازمانی
پرستاران دارد .از آنجایی که عدالت تعاملی توسط رفتار بینشخصی مسئوالن بیمارستان و
نمایندگان آنها (سرپرستار) تعیین میشود ،توجه به آموزش بهعنوان یک راهبرد در تقویت
مهارتهای ارتباطی مدیریت منابع انسانی در برخورد مناسب با پرستاران و حفظ شأن و منزلت
آنها ضروری به نظر میرسد .عالوه بر این ،انجام امورِ زیر توسط مسئوالن بیمارستانها میتواند
در تقویت هویت سازمانی پرستاران مؤثر واقع شود:
 تشویق کار گروهی و مشارکت جمعی در قالب تیمهای پرستاری. مشارکت پرستاران در فرایند تصمیمگیریها در گروه کاری یا تیم پرستاری. شنیده شدن صدای پرستاران در گروه کاری بهویژه صدای کسانی که در حاشیه قرار دارند. اجازة اعتراض به پرستارانی که تصور میکنند تصمیمات اتخاذشده نیازهای اساسی آنها رابرطرف نمیکند.
 تالش در جهت اقناع و مجاب ساختن پرستاران در زمینه پیامدهای تصمیمات. توضیح در مورد فرایند تصمیمگیری مربوط به امور شغلی پرستاران. توضیح و عذرخواهی مسئوالن به خاطر تصمیمات اشتباه یا به دلیل پیامدهای پیشبینینشدةتصمیمات.
همچنین ایجاد و تقویت انجمنهای صنفی جهت تقویت هویت اجتماعی (سازمانی) پرستاران در
سطوح باالتر سازمانی راهبرد دیگری است که در اینجا مطرح میشود .این امر امکان ایجاد یک
هویت اجتماعی عامتر را با ادخال و ادغام هویتها در سطوح پایینتر (برای مثال تیمهای
پرستاری) فراهم میسازد .همچنین از شکلگیری گروه خودی و گروه غیرخودی و رقابتهای
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 تقدیر از پرستاران تالشگر و متعهد و همچنین شناسایی و حمایت از پرستارانی که دچار مشکلشدهاند.
 و درنهایت اجرای دقیق قوانین حمایتی از پرستاران (برای مثال قانون مربوط به سختی کار) ازالزامات دیگر تقویت تعهد سازمانی پرستاران است.
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