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Abstract  

As the largest source of human resource in the health sector, nurses have a special 

position in the medical arena, and the effectiveness of their performance is defined 

through their direct caretaking of the patients. Therefore, the purpose of the study at 

hand was to explore the role of organizational values and communication 

satisfaction through the mediating role of psychological ownership in nurses’ 

professional performance. This study was applied in terms of purpose and 

descriptive-correlational in terms of data collection and analysis method (using 

structural equation modeling). The statistical population involved all the 265 nurses 

at Sayyid al-Shuhada (a) hospital in Urmia city. Using Krejcie and Morgan table, the 

sample size was determined to be 155. The participants were then selected through 

relative stratified random sampling method. In order to collect data, questionnaires 

were used. After confirmation of the reliability and validity of the instruments, the 

descriptive and inferential analyses of the data were carried out using SPSS 22 and 

PLS3 software packages. The results of data analysis showed that organizational 

values and communication satisfaction have significant, positive effects on 

psychological ownership, and organizational values and communication values have 

positive, significant effects on nurses’ job performance through the mediating role of 

psychological ownership.  
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های سازمانی و رضایت از  عملکرد شغلی: واکاوی نقش ارزش

 ارتباطات بر مالکیت روانشناختی پرستاران
 2حسنی محمد ،1کندی یوسف پاشایی عزیزه

 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایراندانشکدة ، دکتریدانشجوی  .1

 ، ایرانهیاروم ه،یدانشگاه اروم ،یو علوم انسان اتیادب ةدانشکد، استاد .2

 (30/06/1400 تاریخ پذیرش:ـ  12/03/1400 )تاریخ دریافت:

 چکیده
 دارند و عملکرد درمانی امور در ای ویژه جایگاه ،ندر بخش بهداشت و درما انسانی نیروی منبع ترین بزرگ عنوان به ،پرستاران

 سازمانی های ارزش واکاوی نقش حاضر پژوهش هدف ،بنابراین. شود می تعریف بیمار مستقیم مراقبت اثربخش با فعالیتی آنان
دف کاربردی و با از نظر ه تحقیق این. بود پرستاران یعملکرد شغلر ب روانشناختی مالکیت میانجیگری اب ارتباطات از رضایت و

 حاضـر  تحقیـق  آماری جامعة. است ساختاری معادالت یابی مبتنی بر مدل همبستگی ـ توصیفی ها داده گردآوری نحوة به توجه
 155تعداد  کرجسی و مورگان جدول از استفاده با که بودنفر  265به تعداد  ارومیه شهر )ع(سیدالشهدا بیمارستان پرستاران همة
 از اطالعـات  گـردآوری  بـرای . شـد  انتخاب نسبتی ای طبقه تصادفی گیری نمونه روش از استفاده با آماری ةنمون عنوان به نفر

 از اسـتفاده  بـا  هـا  توصـیفی و اسـتنباطی داده   وتحلیـ   تجزیـه  ابزارهـا  پایایی و روایی محاسبة از پس و شد استفاده پرسشنامه
های سازمانی و رضایت از ارتباطات  ارزش دادها نشان  تحلی  دادهو تجزیهنتیجة . گرفت انجام PLS3 و SPSS22 افزارهای نرم

بـر عملکـرد    مالکیـت میـانجیگری  رضایت از ارتباطات با و های سازمانی  و ارزش مثبت و معنادار تأثیربر مالکیت روانشناختی 
 .مثبت و معنادار دارند تأثیرپرستاران شغلی 

 واژگانکلید

 .مالکیت روانشناختیی، عملکرد شغل ارتباطات، از رضایت پرستار، های سازمانی، ارزش
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 مقدمه

کارایی هر سازمانی به عملکرد کارکنان آن وابسته است و توجه به عملکرد شغلی از عوامل 

ای کهه بهرای ارتقهای عملکهرد کارکنهان       وری و موفقیت سازمانی است، بهه وونهه   مهم بهره

تهری    (. پرستاران بزرگ60: 1395ان آید )حسینی و همکار عمل میه وذاری زیادی ب سرمایه

خدمات در سیستم بهداشتی و درمانی هستند که بها داشهت  نیهروی بها قوه و     ة وروه در ارائ

به عنوان  ،ها بگذارند. آن تأثیرهای سالمت  مراقبتة توانند بر کیفیت ارائ قابل توجه خود می

ها، ارتباط مسهتقیم و تنگهاتنگی    نهای درمانی در بیمارستا مراقبتة دهند تری  افراد ارائه فعال

تأمی  و ارتقای سالمتی آنان و  های آنان دارند و نقش بسزایی در حفظ خانواده با بیماران و

 حضور. (2: 1396کنند )دروارعلیدادی  و پیشگیری از بیماری و تسکی  درد بیماران ایفا می

 د یهل  بهه  رسهتاران پ عملکهرد  اسهت و  بیمارسهتان  موفقیت متضم  پرستاری کارآمد نیروی

 (.55: 1397)ذاکریان و همکاران  است برخوردار خاصی جایگاه از بیماران با ارتباط مداوم
تواند مدیریت سازمان را با چا ش مواجه کند و پذیرش آن در بخهش   عملکرد مطلوب می

کهارویری   هو عامل مهمی برای رشد سازمان است و به یابد  میخدمات به طور فزاینده افزایش 

بخهش   ها و به وجهود آمهدن مطیطهی رتهایت     جویی در هزینه مات باکیفیت موجب صرفهخد

شود. اور خدمات باکیفیت در بخش بهداشت و درمان با دقت ارائه شود منجر به رتهایت   می

)رمضهانیان و   شهود  کارکنان و کاهش هزینه در بخش بهداشهت مهی  روحیة بیماران و افزایش 

، ههای مختله    از جملهه انگیزاننهده   ه های متعددی خصعوامل و شا. (80: 1395دوست  غیب

 تهأثیر بهر عملکهرد شهغلی     ه عوامهل سهازمانی   ،فهردی   های درون سازی با شغل، مطرک عجی 

ههای سهازمانی    توان به فرهنه  و ارزش  (. از عوامل سازمانی می79: 1393وذارد )قاسمی  می

درک و تغییهر درون سهازمان   های موجود در یک سازمان اهمیت زیهادی در   ارزش .اشاره کرد

د و به عنوان راهنمای عمهل بهرای   وشوند هویت سازمان شناخته ش ها موجب می دارند. ارزش

 هها در عمهل و   کارویری ارزش ها حفظ و به هدف بسیاری از سازمان .موفق به کار روند ةآیند

 (.Grossgrove et al. 2005) ها در درون و بیرون سازمان است آشکار شدن آن

مثبت و بسهزایی   تأثیرتواند بر رفتار کارکنان  عاملی که میهای سازمانی،  الوه بر ارزشع
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و صهطی    مؤثروجود ارتباطات . رسمی در سازمان است باشد ارتباطات رسمی و غیر  داشته

تجربه ثابت کهرده   .است  شمار آمدهه مهم توفیق مدیران بعوامل در سازمان همواره یکی از 

 شود یطی در سازمان برقرار نباشد وردش امور مختل  و کارها آشفته میاور ارتباطات صط

قادر نخواهد بود وظای  را بهه نطهو    افراددر سازمان  مؤثربدون حضور سیستم ارتباطی  و

 توانهد اسهترات ی   مهی  سهازمانی  جوّ بهبود (.24: 1394)خوشنویس  دنمطلوب به انجام رسان

 جهوّ  کامهل  شهناخت  بها  بایهد  مهدیران  بنابرای ،. شدبا سازمانی تعهد بهبود برای ارزشمندی

کننهد )مهرادی و    تهالش  خود کارکنان عملکرد بردن باال برای بر آن مؤثر عوامل و سازمانی

و میهزان رتهایت   ارتبهاطی  های  ها باید به کفایت کانال (. مدیران سازمان440: 1396خلیلی 

)دانشهور  کننهد  ز کارکنهان توجهه   های ارتباطی از طریق دریافت بازخورد ا کارکنان از روش

 (.388: 1397دیلمی و همکاران  

 تهأثیر ههای سهازمانی و ارتباطهات     ش و از ارزوهذارد   می تأثیرکه بر عملکرد شغلی  ی متغیر

ما کیت روانشناختی به معنای د بستگی شناختی و عاطفی پذیرد ما کیت روانشناختی است.  می

هها،   وهذارد. ماننهد دیگهر نگهرش     مهی  د فرد نیز اثربی  فرد و هدف است که بر درک رفتار خو

عاطفی و رفتاری دارد و ممک  است در سط  فهردی و  و  ما کیت روانشناختی عناصر شناختی

شهود از خهود     وارد سهازمانی مهی   یفردوقتی (. Pierce et al. 2004) باشد  داشته   وروهی وجود

به م  اسهت. از آنجها کهه ما کیهت      کنم ای  سازمان متعلق پرسد م  تا چه حد احساس می می

کنهد و از   سازمان حاتر و شغل موجود منعکس مهی دربارة روانشناختی وتعیت کنونی فرد را 

وری و  ها دستیابی به سازوکاری مناسب و کارا بهرای افهزایش بههره    سوی دیگر اهداف سازمان

وهذار  تأثیرر مهم و ارتقای عملکرد سازمانی است، شناسایی متغیرهای مختل  مرتبط با آن بسیا

توانهد در   باال در پرستاران می روانشناختی حس ما کیت وجود (.46: 1394فرجاد  )رجبی است

و کنهد  و از عالئم افسردوی شغلی جلهوویری   باشد افزایش عملکرد شغلی نقش بسزایی داشته

 .(Liu et al. 2017) شودباعث افزایش تعامل و اثربخشی آنان 

 مراقبهت  با مرتبط های مسئو یت دادن انجام اثربخش در فعا یتی پرستاران شغلی عملکرد

 کهاهش  و وری ه بههر  افهت  و ههزینه  افزایش به آن کاهش و شود می تعری  بیماراز  مستقیم
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پرستاری تهأمی  بهبهودی و سهالمت    حرفة هدف اصلی و غایی  .انجامد می بیماران رتایت

ههای اخالقهی صهطی  و     روشبا بلکه  تنها از طریق علمی، بشریت است و تطقق ای  امر نه

 با توجه به اهمیت عملکرد شغلی پرسهتاران و جههت   .استبرقراری ارتباط قابل دسترسی 

بایهد عوامهل    ،به نطوی که به موفقیت سازمان منجر شهود  ،عملکرد و بهبود رفتارها یارتقا

فرهنه  قهوی و   با وجود یک  .ها را مدیریت کنیم بر عملکرد و رفتار را بشناسیم و آن مؤثر

بها   ، در ارتبهاط اههداف دربهارة  تم  کسب آواهی بیشهتر   ،منسجم در بیمارستان، پرستاران

ارتباطهات مفیهد و اثهربخش    آن و در کنهار  کننهد   میها و هنجارها احساس مسئو یت  ارزش

بها   سهوی دیگهر  از . شود وری آنان می و بهره ،موجب بهبود روحیه، انگیزش، بهبود عملکرد

و  مانیزسا افهدا با دیفر افهدا ساخت  سههههو هههههمجهت در  نکنارکا گی بستد یشافزا

 یهاورباو  ،عقایدآرا و  ،ندیشههاا دی،فر واهیآ ،تعلقو  ما کیت حس ساخت  ینهدنها

شواهد حهاکی از توجهه    یافت.  بهبود عملکرد دست به انمیتو مانیزسا افهدا به نکنارکا

په وهش   ،بنهابرای   است.ر عملکرد پرستاران ب مؤثراندک به مسائل سازمانی و روانشناختی 

ههای سهازمانی و رتهایت از ارتباطهات بها       ی بهی  ارزش حاتر با هدف سنجش روابط علّ

و در پهی   عملکرد شغلی با نقش میانجی ما کیت روانشهناختی میهان پرسهتاران انجهام شهد     

ا ههای سهازمانی و رتهایت از ارتباطهات به      کهه نقهش ارزش  سؤال بهود  پاسخگویی به ای  

 میانجیگری ما کیت روانشناختی بر عملکرد شغلی پرستاران چگونه است.

 نظریپیشینة 
 شغلي عملکرد

 یعنهی  ؛سنجد می سازمانی اهداف تطقق در را فرد رفتارهای و ها تالش نقش شغلی عملکرد

 دارد را کارهها  دادن انجهام ( شایسهتگی  ،تجربهه  مههارت،  دانهش، ) تهوان  انهدازه  چهه  تا فرد

(Campbell 1999: 402.) قابل و دهد می انجام شخص آنچه از است عبارت شغلی عملکرد 

 اسهت  سازمان اهداف با ارتباط در که است هایی فعا یت از دسته آن شامل و است مشاهده

 شهغلی  عملکردکان و کاتز  عملیاتی، کاربرد  طاظ از (.157: 1390 میرحسنی و آقایوسفی)
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 رفتارههای . انهد  کرده بندی طبقه 2«نقش از خارج هایرفتار» و 1«نقش داخل رفتارهای» به را

 کهار،  هنگهام  ،دبایه  کارکنهان  و انهد  شهده  تعریه   سازمان در رسمی صورت به نقش داخل

 آن بها  مطهابق  نیز عملکرد ارزیابی. باشند داشته نظر مد را نقش یا شغل از سازمان توصی 

 معموالً و شود می شامل را تر وسترده بسیار یمفهوم نقش از خارج رفتارهای. شود می انجام

 .(Kahn & Katz 1987) ویرند می نظر در داوطلبانه صورت به کارمند تعهد را آن

 شغلي عملکرد ابعاد

 کارایی یا ای وظیفه عملکرد مفهوم شامل شغلی عملکرد از تعریفی هر :3ای وظیفه عملکرده 

 آن .هسهتند  نقهش  با مطابق ةدش تعری  رفتارهای ها ای ( 1978) کاتز و کان نظر از. شود می

 دارد نهام  ای وظیفهه  عملکهرد  دارد وجود رسمی شغل شرح در معموالً که عملکرد از بخش

(Borman 2001). 

 از سهازمان  اثربخشی به رفتاری صورت به که عملکرد از بخش آن :4ای زمینه عملکرده 

 عملکهرد  کنهد  مهی  کمهک  کهار  سهازمانی  و ،اجتمهاعی  روانشناختی، های زمینه بر اثر طریق

 .(Motowidlo 2003) شود می نامیده ای زمینه

 شهامل  را فردی مشاغل آنچه بر عالوه امروزی های شغل از بسیاری :5انطباقی عملکرده 

 ترکیهب  یهک ( 2000و همکهاران )  6پوالکهوس . هسهتند  ابهام و تطمل تنوع نیازمند شود می

 مهدیریت  .1: از عبارت است که آوردند وجود انطباقی به عملکرد زمینة در فاکتوری  هشت

 برخهورد  .4 ؛مشکالت خالقانة حل .3 ؛کاری های مدیریت تنش .2 ؛اتطراری های موقعیت

 هها،  تکنو هويی  کاری،  وظای  یادویری .5 ؛نامطمئ  و ناپذیر بینی پیش کاری های موقعیت با

 نمهایش  .8 ؛یفرهنگه  پهذیری  انطباق نمایش .7 ؛فردی بی  پذیری انطباق نمایش .6 فرایندها؛

 .جسمی نظر از پذیری انطباق

                                                                                                                                            
1. behaviors within the role 

2. behaviors outside the role 
3. task performance 
4. contextual performance 
5. adoptive performance 

6. Pulakos 
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 سازماني های ارزش

 ةاندیش کردار و و ها اشاره دارند که هدایتگر رفتار های سازمانی به آن دسته از ارزش ارزش

مجموعه باورهایی هسهتند کهه    ؛وذارند میثیر أتها  و بر آن هستندکارکنان و مدیران سازمان 

کننهد کهه    عمهل مهی    هایی و مانند صافی دهند میل در یک سازمان رفتارهای مطلوب را شک

کهه در   ،های اصلی سازمان کنند. ارزش ها عبور می اقدامات و تصمیمات سازمانی از آن ةهم

ایه    .ویرند، معهرف فرهنه  آن سهازمان هسهتند     مقیاس وسیع مورد توجه همگان قرار می

 ةحهوز مشهترک در   فرتهیاتی  و ویری و راهنمهای قضهاوت امورنهد    مبنای تصمیمها  ارزش

شهوند و   سهازی اعضهای سهازمان ناشهی مهی      فرهن  سازمانی هستند که از فراینهد درونهی  

 ههای  ارزش لنتقاا با (.23: 1392 کریمهی ) نهد های دیگر یک سازمان از سازمان ةمتمایزکنند

 عا ی انمدیر نظر ردمو صخا اتتأکید با اههمر ر،کا یمطیطها به ادفرا توسط مختلههههه 

 ،یجدید شناختیدخوو ماهیت  نمازسا رساختا ای و تطت یادشهده  ههای  شارز ،ها نمازسا

 ریبسیا نبسا مانیزسا هههای شو ارز دنههمیویر دخو به ،مانیزسا هههای شارز انعنو تطت

: 1388 و همکاران پرور )ول بندیا می طتباار دمتعد منفیو  مثبت یپیامدها با هاوربااز  یگرد

د دارای اساس مطکم بهرای  رهایش دا ارزش ت وتصویری وات  از رسا  که سازمانی (.50

ههای واقعهی اسهت     با رسها ت و ارزش  نتعا ی بخشیدن به مدیریت خود و قری  ساخت  آ

(Blanchard & O'Connor 2003: 7.) 

 شغليبا عملکرد  های سازماني ارتباط ارزش

 رهبهری و ههدایت   هها  اسهاس ارزش  بهر  های موفق تصمیمات و عملیات امروزه در سازمان

 مهؤثر هها را   هها نیسهتند کهه مهدیریت بهر اسهاس ارزش       است ای  سهازمان  وفتنی .شوند می

امهروزه عمهل مبتنهی بهر      .کند را ایجاد میثیر أتبلکه وجود کارکنان است که ای   ،سازند می

 Blanchard & O'Connor) آن سازمان اسهت  یبقاهای سازمانی یک شرط الزم برای  ارزش

پایهدار و مسهلط در بهاب اقهدامات،      تاًنسب و نی باورهای فراویرهای سازما ارزش (.7 :2003

یا هر وتعیت پایانی دیگری است کهه بسهان منبهع ارجهاع و      ،رفتارها، ارتباطات، تعامالت

بهزیسهتی و   یبقاکند و زمینه را برای  سطوح عمل می همةهدایت برای اعضای سازمان در 
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عملکرد سازمانی تطت تهأثیر  و  آورد روی یک سازمان به سمت اهداف خود فراهم می پیش

و  مهؤثر توان شاهد دسهتیابی   های سازمانی می ارزش ةسیطر. در ستنظام ارزشی و هنجارها

هها بها    سازمان بود. افراد و سازمان ةشد های تدوی  و برنامه ،ها اثربخش به اهداف، استرات ی

ای مسهتقیم   د رابطهه تصمیمات و اقهدامات خهو   و ها پیروی از نظام ارزشی حاکم بی  ارزش

 .(Rokeach 1973: 5) کنند برقرار می

 رضايت از ارتباطات سازماني

های مختل  ارتباطی در سازمان را رتایت از ارتباطات  و هازن رتایت افراد از جنبه نزداو

وجههی اسهت    ها نشان داد رتایت از ارتباطات ساختاری چنهد  تطقیقات آن .تعری  کردند

(Downs & Hazen 1977.) جهوّ  ةوانه  رتایت از ارتباطهات ابعهاد هشهت    اند که بر آنها  آن 

دیهدواه  ، ارتباطهات افقهی  ، کیفیهت رسهانه  ، انسهجام سهازمانی  ، فهوق  ارتباط با ما ،ارتباطات

 .شود را شامل میارتباط با زیردستان ، بازخورد شخصی، سازمانی

 رضايت از ارتباطات بر عملکرد شغلي تأثیر

ای داشهته   توانهد اهمیهت ویه ه    های پ وهشی است که می عرصه ارتباطات سازمانی یکی از

دهند نقش حیاتی دارد و مهدیران   ارتباطات برای مدیران سازمان و کاری که انجام می .باشد

ارتباطهات   .(Hall et al. 2009)د نه کن درصد باالیی از وقت خهود را صهرف ارتباطهات مهی    

است که بهه صهورت   یندی افر ،اشاره داردکه به ماهیت انسانی و اجتماعی ارتباط  ،سازمانی

 وّمهدیران جه   .تر از آن هدفمند اسهت  ویرد و در عی  حال نمادی  و مهم شکل می ای مراوده

د که ای  نده قرار می تأثیررا تطت سسه ؤمهای اعضای  و ورایش کنند میسازمانی را تعیی  

رتباطات در یک وروه یا ارتایت از  .ویرد صورت می سازمانیامر اغلب از طریق ارتباطات  

کنهد   و اطالعهات را ایفها مهی    ،ابهراز احساسهات   ،ایجاد انگیهزه  ،نقش کنتر یچهار سازمان 

(Robbins 2007: 582.) 

 مالکیت روانشناختي

احسهاس   شود کهه افهراد   ما کیت روانشناختی به وتعیتی وفته می( 2012) 1بایر و براون از نظر

                                                                                                                                            
1. Baer & Brown 
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طهور  ه انگیزانهد تها به    روانشناختی افراد را برمهی  ا کیت. مستها متعلق به آن یءکنند یک ش می

هم تالش کنند تا آن را صورت دهنهد. انسهان بهه مراقبهت و      انجام دهند و با فعاالنه کارشان را

بهبهود   حفظ وانگیزة تالش برای حفظ و پرورش اموال خود نیاز دارد. ای  حس ما کیت و ای  

 رای درک بهتر ساختار مثبت ما کیت روانشناختیهدف ما کیت پ وهشگران رفتار سازمانی را ب

و پیامدهایی  است ما کیت کارکنانمنز ة آنچه به  وهشگران بر برانگیخته است. در حال حاتر پ

 (.74: 1391 همکاران اند )آذرنوش و ایجاد شود تمرکز کرده که ممک  است

 بر عملکرد يروانشناخت تیمالک تأثیر

 بهه  حهس تعلهق   ی، نهوع داننهد  می یاجتماع ةطبق ایوروه  کیافراد خود را عضوی از  یوقت

به ارتقای خود  لیمانند تما ،ایپو ندهاییفرا اممک  است ب زیحس تعلق ن  ی. ادیآ یوجود م

به تصور فهرد از   ینیهمانندب ایشود. احساس تعلق  ختهیبرانگ ،و خودسازواری یخوداثبات ای

بهودن بها    یکیادراک  ،یودشمو خ یاجتماع ةطبق کیمشخص  های ی ویخود بر حسب و

 یتهمن   یهی و تب یهای انسهان  دسته یبه برخ داشت  تعلق ای ،یهای انسان ها و دسته مجموعه

است که به موجب آن افهراد   ندییتعلق فرا احساس. در وروه اشاره دارد تیاحساس عضو

منبهع   کیه و ماننهد   ننهد یب یم همانند همسان و از افرادْ یوروه ای گرییخود را با شخص د

بهودن بها    یکه ی. حس دنکن یمشترک عمل م تیافراد برای اقدام و فعا  زشیبر انگ وذارتأثیر

منهافع   و افراد تابع اههداف  یشود اهداف و منافع شخص یسبب م یانسان ةدستجمع و  کی

و مشهترک بهر اسهاس فههم و درک      یاحتمال اقهدام جمعه   ةجینتکه در  شودجمع و دسته 

 .(4: 1396)کیانی و همکاران  دهد یم شیافزا را و عملکرد مشترک

 تحقیقپیشینة 

و عملکهرد   یسهازمان  یها ارزش  یب ةرابط بررسی( به 2021)و همکارانش  1وارسیا ویدال

کنهد بها    یمه  میکهه رفتهار کارکنهان را تنظه     یمشهترک  یهها  ارزشو بیان کردند که پرداختند 

مهدل چهارچوب   ( 2021) و همکهارانش  2. زبدارد کیه عملکهرد ارتبهاط نزد   یها شاخص

                                                                                                                                            
1. García-Vidal 

2. Zeb 
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  یه او به ای  نتیجه دست یافتند کهه   کردندرا بررسی  و عملکرد ینوآور و یارزش سازمان

از  یکمه  اریتعهداد بسه   و ردیه و بهبود عملکرد مورد توجه قرار و ینوآور ةنیزمدر  دیکار با

 ةنه یزمدر   هیه و و عملکرد، به ینوآور و یفرهن  سازمان  یب ةرابط بارةدر یتجرب قاتیتطق

 ( در تطقیقی به بررسی جو2021ّ)و همکارانش  1یو وجود دارد. ،در حال توسعه یشورهاک

 طیدرک مطه که  کردندو بیان پرداختند پرستاران   یب یاز ارتباطات سازمان تیو رتا یمنیا

 ،بنهابرای   پرستاران است. یدر استعفا مؤثراز جمله عوامل  اتاز ارتباط تیرتاعدم کار و 

کهار جهذاب و سها م     طیمطه  جادیا یعامل مهم برا کایت از ارتباطات یو رت مؤثرارتباط 

پرسهتاران، کهار    یسازمان یارتباط تیرتا»با عنوان  (2019) و جان  2. در تطقیق کیماست

 یپرستاران و کار عاطف یسازمان تیمشخص شد که رتا« یو رفتار خدمات اجتماع یعاطف

دههد کهه    یمه را ارائه  یها شواهد افتهی  یرد. امثبت دا تأثیرها  آن یبر رفتار خدمات اجتماع

 بهر رفتهار   یقابل توجه تأثیرتواند  یدر پرستاران م یو کار عاطف یارتباط سازماناز  تیرتا

کارکنان  تیشخص  یب ةرابطبه بررسی  (2018) 3هویلی ها داشته باشد. آن یخدمات اجتماع

و ی پرداخهت  کهار  یهها  و ارزش یاعتماد سازمان یا واسطه تأثیراساس  بر یو عملکرد شغل

 یرا برا یروش ة اومقا  کرد. جادیو عملکرد کار ا تیشخص یبرا دیجد یمفهوم یا گو کی

( 2017)و همکهارانش   4 یهو  د.دادر سازمان ارائه  یمنابع انسان ةتوسعآموزش و  و استخدام

ای  ش واسهطه متقابل مدیریت منابع انسانی بر بهزیستی کارکنان و عملکرد شغلی با نقه  تأثیر

 تأثیرما کیت روانشناختی را بررسی و بیان کردند که ما کیت روانشناختی بر عملکرد شغلی 

کیفیت ارتباطات و رتایت از ارتباطات  تأثیربررسی ( به 1398کان مطبت و نجاری )دارد. 

رتهایت از   وکیفیهت ارتباطهات   و به ایه  نتیجهه رسهیدند کهه     پرداختند  بر عملکرد شغلی

( به 1398) داورزنی و بارانی .دار داردامعنمثبت و  تأثیربر عملکرد شغلی کارکنان  ارتباطات

و پرداختنهد  عملکهرد شهغلی    رهبری ورابطة در بررسی نقش میانجی ما کیت روانشناختی 

نسهبت بهه سهازمان     تیحس ما ک تینگرش و تقو رییبا تغ توانند یممدیران  بیان کردند که
                                                                                                                                            
1. Yoo 

2. Kim 

3. Huili 

4. Liu 
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فهرد و ههدف بهر      یب یو عاطف یناختش یتگد بس جادیو با ا دهند شیرا افزا یفرد یآواه

 ردعملکه  شیو افهزا  یسهازمان  نهد ایفر لیتسهه  یبرا را الزم ةنیبگذارند و زم تأثیرفرد  رفتار

 بها  سهازمانی  ههای  ارزش بهی   رابطة ( به بررسی1395پور پینوندی ) قلی. کنندفراهم  یشغل

 و سهازمانی  ههای  ارزش ههای  مؤ فهه  ی دو تی پرداخت و بیان کهرد به   های سازمان عملکرد

متغیرههای  دربهارة  شهده   بررسی برخی مطا عات انجهام  .دارد وجود رابطه سازمانی عملکرد

سهازمانی و   ههای  ارزش زمان متغیرههای  هم تأثیردر رابطه با  یدهد تطقیق پ وهش نشان می

و ههدف  شهده اسهت   نروانشناختی بر عملکرد شغلی انجام رتایت از ارتباطات و ما کیت 

ی شهد ا گهو   انیه بها توجهه بهه آنچهه ب     .استتطقیق حاتر پر کردن ای  شکاف تطقیقاتی 

 یانجیه م شبها نقه   های سازمانی و رتایت از ارتباطهات  ارزش  یب ارتباط یو نظر یمفهوم

در ههی  تطقیقهی مطهرح نشهده و      و قهبالً می باشد  1مطابق با نمودار  ما کیت روانشناختی

 است. پ وهش حاترمنطصر به 

 
 پژوهش مفهومی مدل. 1 نمودار

 های پ وهش شامل موارد زیر است: با توجه به مدل مفهومی تطقیق، فرتیه

 دارد. تأثیرهای سازمانی و رتایت از ارتباطات بر ما کیت روانشناختی  . ارزش1



  385     ات بر مالکیت ...های سازماني و رضايت از ارتباط عملکرد شغلي: واکاوی نقش ارزش

 

و ما کیت روانشناختی بر عملکرد شهغلی   ،های سازمانی، رتایت از ارتباطات . ارزش2

 دارد. تأثیر

های سازمانی و رتایت از ارتباطات با میهانجیگری ما کیهت روانشهناختی بهر      . ارزش3

 دارد. تأثیرعملکرد شغلی 

  تحقیق روش

هه   نوع توصیفی از اطالعات وردآوری ةنطو با توجه به و کاربردی هدف نظر از حاتر پ وهش

و  ای سازمانیه ارزش در مدل تطلیلی، .است الت ساختاریدیابی معا مبتنی بر مدل همبستگی

متغیهر   عملکرد شغلیو  ،متغیر میانجی روانشناختی ما کیتمتغیر مستقل،  رتایت از ارتباطات

 بیمارسهتان  در شهاغل  پرسهتاران  همهة آمهاری ایه  په وهش شهامل      ةجامعه . باشندمیوابسته 

 ونهة نم. بودنهد ها زن و بقیه مرد  نفر آن 218 ونفر  265 که جمعاً بود ارومیه شهر (ع)سیدا شهدا

 علهت  بهه  مشهخص شهد.   نفهر  155 تعهداد  موروهان  جهدول  اسهاس  برتطقیق حاتر  آماری

 کهار  مشهغول  آن در پرستاران که هایی بخش و جنسیتآماری از  طاظ جامعة نامتجانس بودن 

. شهد  اسهتفاده  نسهبتی  ای طبقهه  تصادفی ویری نمونه روش از نمونه افراد انتخاب برای هستند،

 تعهداد  و شهد  توزیع پرستاران بی  پرسشنامه 210 تعداد نتایج، تدق و صطت از اطمینان برای

 در اطالعات آوری جمع برای .ورفت قرار وتطلیل تجزیه مورد شده داده بروشت پرسشنامة 193

 :شد استفاده زیر شرح به استاندارد های از پرسشنامه پ وهش ای 
فرهنه   پرسشهنامة  انی از های سهازم  ویری ارزش برای اندازه :های سازمانی ارزشپرسشنامة 

 مؤ فهة شهش   ویهری  اندازه و برای است وویه 24 استفاده شد که شامل سازمانی کمرون و کوئی 

چسههب سههازمانی ، کارکنههان مههدیریت، رهبههری سههازمانی، سههازمان ةبرجسههتهههای  مشخصههه

 که روی است شده طراحی معیارهای موفقیتو  ،تأکیدات استرات ی، های سازمانی( )پیونددهنده

 Cameron) شود می بندی رتبه «فم مخا کامالً»تا  «موافقم کامالً»از   یکرت ای درجه پنج مقیاس یک

& Quin 1999 .)بها طیه    سهؤال  ای  پرسشهنامه شهامل شهش     :رضایت از ارتباطات ةپرسشنام

 .اند کردهکه داونز و آدریان طراحی است  «مخا فم کامالً»تا  «موافقم کامالً»از ای  یکرت  درجه پنج
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(Downs & Adrian 1997 .)اسهت وویه  10ای  پرسشنامه شامل  :مالکیت روانشناختی ةپرسشنام 

و هویت توسط  ،)سرزمی (، خودکارآمدی، مسئو یت، تعلق سازمانة ویری پنج مو ف و برای اندازه

 کامالً»تا  «موافقم کامالً»از  ای  یکرت درجه طراحی شده است که با طی  پنج شآوی و همکاران

ای  پرسشهنامه شهامل    :عملکرد شغلیپرسشنامة  (.Avey et al. 2009) شود می بندی رتبه «خا فمم

و عملکهرد   ،ای ای، عملکهرد زمینهه   عملکرد وظیفهه مؤ فة ویری سه  و برای اندازهاست  وویه 15

تها   «مهوافقم  مالًاک»از ای  یکرت  درجه طراحی شده است که با طی  پنج انطباقی توسط پاترسون

روایهی  تأییهد  پهس از   ،در پ وهش حاتر .(Paterson 1963) شود می ویری اندازه «مخا فم الًکام»

بررسی روایی سازه  برای ،اساتید دانشگاهتعدادی از صوری و مطتوایی ابزارهای پ وهش توسط 

ههای  وویهه  هر عهاملی همه  بها مقدار  ؛استفاده شد PLS افزار نرموسیلة به  تأییدیاز تطلیل عاملی 

ای بهود کهه تأییهد روایهی سهازه      97/1تر از الو مقدار تی متناظر آنها بها  3/0تر از الها باامهپرسشن

 شداز آ فای کرونباخ استفاده  ابزارهای پ وهش ارزیابی پایاییبرای . دهد ها را نشان میپرسشنامه

 امةپرسشهن ، 91/0 رتایت از ارتباطهات پرسشنامة  ،89/0 سازمانی های ارزش ةپرسشنامپایایی  و

  مطاسبه شد. 97/0 عملکرد شغلیپرسشنامة و  ،89/0 ما کیت روانشناختی

 انطراف معیار( ،میانگی  درصد، فراوانی،)های آمار توصیفی  در پ وهش حاتر از روش

روش تطلیهل  بهرای  و آمار استنباطی بهره ورفته شد. در بخش آمار استنباطی ایه  مطا عهه،   

 ةارائه برای بررسی روابط بی  متغیرهها و   ت ساختارییابی معادال ، روش مدلیدیأیتعاملی 

 .کار ورفته شده ب PLS3افزار  مدل ساختاری نرم

 ها يافته

پرسهتار مهورد    193های په وهش از بهی     یآزمودن شناختی جمعیتعات اطال  یبررس جینتا

شود که از مجموع پرستاران وروه نمونه  و مشاهده می شده استآورده  1در جدول مطا عه 

 .هستندثر پرستاران زن و دارای مدرک کارشناسی اک

 عیه توز مناسهب  یپراکنهدو  یبررسه  جههت  رهها یمتغ یفیتوص یها شاخص 2 جدول در

 اسهتاندارد  انطهراف  و  یانگیم یها آماره ریمقاد 2 جدول به توجه با .است شده ارائه ها داده

 .هستند ها داده مناسب یپراکندو دهندة ننشا
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 های پژوهش آزمودنی شناختی يتجمعهای  ویژگی. 1جدول 

 درصد فراوانی شاخص آماری جنسیت

 20 38 مرد

 80 155 زن

 درصد فراوانی مدرک تطصیلی شاخص آماری

 5/0 1 دیپلم

 5 9 کاردانی

 91 175 کارشناسی

 4 8 ارشد کارشناسی

 درصد فراوانی خدمتسابقة  شاخص آماری

 14 27 سال 5-1

 21 41 سال 10-6

 22 43 سال 15-11

 21 40 سال 20-16

 22 42 سال به باال 21

 100 193 جمع کل

 های توصيفی ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای پژوهش شاخص. 2جدول 

 متغیر
تعداد 
 نمونه

 میانگین
انحراف 

 معیار
 چولگی حداکثر حداقل

خطای 
استاندارد 
 چولگی

 های ارزش
 سازمانی

193 65/3 73/0 67/1 5 74/0- 175/0 

رتایت از 
 ارتباطات

193 83/3 67/0 18/1 83/4 52/1- 175/0  

 ما کیت
 روانشناختی

193 69/3 58/0 67/1 83/4 21/1- 175/0  

175/0 -26/1 86/4 58/1 64/0 87/3 193 عملکرد شغلی  

 

اصلی تطقیق متناسب با چهارچوب مفهومی مورد نظهر مطقهق   فرتیة به منظور بررسی 

و نیکویی برازش ای  مدل مورد سنجش شد استفاده  PLSافزار  نرم از از معادالت ساختاری
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 SRMR :نهد از ا های بهرازش مهدل عبهارت    شاخصده است. آم 3که در جدول قرار ورفت 

 RMSبهرازش(،   ةشد )شاخص نرم NIFها(،  مانده میانگی  مجذور باقیریشة استانداردشدة )

مقهادیر مطلهوب و مقهادیر    ة مقایسه  2میهانگی  مجهذورات(. بها توجهه بهه جهدول       ریشة )

 است.دهد مدل تطقیق از برازش خوبی برخوردار  شده نشان می مشاهده

 های برازندگی مدل ساختاری کلی شاخص .3 جدول

 برازشنتیجة  شده مقدار مشاهده مقدار مطلوب شاخص برازش

SRMR  مناسب 03/0 08/0کمتر از 

NIF مناسب 99/0 90/0 از بیشتر 

RMS مناسب 39/0 نزدیک به صفر 

d-G 95 %> 02/0 مناسب 

d- ULS 95 %> 03/0 مناسب 

 
 پژوهش در حالت ضریب استاندارد مدل. 2 نمودار
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 معناداریضرایب مدل پژوهش در حالت . 3 نمودار

 مستقيمآثار  برآورد ضرایب جدول. 4جدول 

 جیگریغیرمستقیم و بررسي میان آثار

، از متغیرههای مسهتقل بهر    6و  5های  با توجه به جدول یک از مسیرها، هر tمقدار ترایب 

 .شهوند  های تطقیهق تأییهد مهی    است. در نتیجه همة فرتیه (p<0/05) 96/1وابسته بیشتر از 

درصهد،   42های سازمانی بهر ما کیهت روانشهناختی     دهد تأثیر ارزش نتایج جدول نشان می

های سهازمانی بهر    درصد، تأثیر ارزش 19رتباطات بر ما کیت روانشناختی تأثیر رتایت از ا

درصهد، تهأثیر    17درصد، تأثیر رتایت از ارتباطات بر عملکهرد شهغلی    15عملکرد شغلی 

ههای سهازمانی بهر عملکهرد      درصد، تأثیر ارزش 44ما کیت روانشناختی بر عملکرد شغلی 

 آزموننتیجة  داریمعناسطح  tآماره  ضریب مسیر متغیر

 انی ازبر روی مالکیت سازم

 تائید 01/0 07/7 42/0 های سازمانی ارزش

 تائید 01/0 98/2 19/0 رتایت از ارتباطات

 بر روی عملکرد شغلی از

 تائید 05/0 26/2 15/0 های سازمانی ارزش

 تائید 05/0 36/2 17/0 رتایت از ارتباطات

 تائید 01/0 92/5 44/0 ما کیت روانشناختی
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د، و تهأثیر رتهایت از ارتباطهات بهر     درصه  19شغلی با میانجیگری ما کیهت روانشهناختی   

 درصد است. 9عملکرد شغلی با میانجیگری ما کیت روانشناختی 

 غيرمستقيمآثار برآورد ضرایب . 5 جدول

 آزموننتیجة  داریمعناسطح  tآمارة  ضریب مسیر متغیر

 بر روی عملکرد از )میانجی: مالکیت(

52/4 19/0 های سازمانی ارزش  01/0  تأیید 

 لکرد از )میانجی: مالکیت(بر روی عم

57/2 09/0 رتایت از ارتباطات  01/0  تأیید 

 و نتیجه بحث

های سازمانی و رتایت از ارتباطهات بهر عملکهرد     ارزش تأثیرپ وهش با هدف بررسی   یا

ری ما کیههت روانشههناختی انجههام ورفههت. بههر اسههاس نتههایج گشههغلی پرسههتاران بهها میههانجی

ههای سهازمانی و رتهایت از     شهدند و ارزش تأییهد   ههای تطقیهق   فرتیههمة آمده  دست به

غیرمسهتقیم و   تأثیربر عملکرد شغلی تواند  میارتباطات با میانجیگری ما کیت روانشناختی 

 و  شهود. تجزیهه   مهی تأیید نقش میانجی ما کیت روانشناختی در ای  رابطه  بگذارد ومعنادار 

ایجهاد ارتباطهات اثهربخش و     ههای سهازمانی و   تطلیل مدل نشان داد با آشکارسازی ارزش

بهر  تهوان   مهی نسبت به سهازمان،  پرستاران  تیحس ما ک تینگرش و تقو رییبا تغ کارآمد و

بها   در رابطه .دکرفراهم  را ی آنانشغل ردعملک شیافزا ةنیو زم وذاشت تأثیر رفتار پرستاران

ر ما کیهت  به و رتایت از ارتباطهات  های سازمانی  ارزش نتایج تطقیق نشان دادل او ةیفرت

علهت کمبهود تطقیقهات در    ه اما ب. دارد معنادار و مثبت و مستقیم روانشناختی پرستاران اثر

 ارثیروذتأو  مهم هایی ویواز . ای که همسو با ای  فرتیه باشد یافت نشد ای  زمینه پیشینه

 یهاهیدواد و شنگر ،مانیزسا جوّو فرهن   ،نکنارکا ختینشههناروابهها ما کیههت  طتبادر ار

 ختینشههههناروا ما کیت ،یگرد یسواز  ست.ا نمازسا یخطمشیها و افهدا ،شدار انمدیر

 دارد رهشاص اخا شغل یک در ارتبهههههاط بههههها  ما کیتاز  دفر سحساا به شغل بر مبتنی

(Bernhard & O’driscoll 2011      بنابرای  ما کیهت روانشهناختی وتهعیت کنهونی فهرد را .)
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بها ایجهاد احسهاس د بسهتگی در      ،بنهابرای  ند. ک سازمان و شغل موجود منعکس میدربارة 

پرستاران در جهت همسو ساخت  اهداف فردی با اهداف سازمانی و نهادینه ساخت  حهس  

تهوان سهط     آرا و عقایهد و باورههای آنهان مهی     هها،  ما کیت و تعلق، آواهی فردی، اندیشه

 .را تقویت کرد آنان عملکرد

رتهایت از   ،ههای سهازمانی   ارزش دادنشهان   دوم ةیدر ارتباط با فرت وهش پ یها هافتی

در دارد.  معنادار و مثبت و مستقیم تأثیربر عملکرد شغلی و ما کیت روانشناختی  ،ارتباطات

پهور   ههای قلهی   ایه  تطقیهق بها په وهش    های سازمانی بر عملکرد شغلی،  ارزش تأثیرمورد 

 (2018) شهمکههاران و نورهیههدا، (2016) شجههالل کمهها ی و همکههاران ،(1395) پینونههدی

های سازمانی بهر عملکهرد    ای ارزش واسطه به بررسی نقش (2018) هویلی. باشدمی سومه

پرداخت و یک ا گوی مفهومی جدید برای شخصیت و عملکرد کار ایجاد کرد. با توجه بهه  

ههای   سهو باشهد و ارزش   های فرد و سازمان ههم  ورفته، اور اهداف و ارزش تطقیقات انجام

اهداف حرکهت  با  سو هممشخص و قابل قبول باشد، کارکنان  و سازمانی برای افراد روش 

رتایت از ارتباطهات بهر عملکهرد     تأثیردر مورد  .و عملکرد خوبی خواهند داشتکنند  می

 نشهان  آنان های ای  فرتیه است و یافته همسو با (1389) بایرامی و تطقیق اکبربگلو، شغلی

. دارد وجهود  شهغلی  رتهایت  و شهغلی  و عملکرد ارتباطات از رتایت بی  قویة رابط داد

 تهدوی   تهم  ، کننهد کهه مهدیران    پیشنهاد مهی  (1397) شنخانی و همکارانهمچنی  خانجا

 بیشهتری   تها  دهند دخا ت سازمانی اهداف تدوی  در را کارکنان مشخص، و روش  اهداف

ما کیت روانشناختی بر عملکرد  تأثیرنهایت در مورد  در .آید دست به شغلی عملکرد سط 

 بر مشارکتی سازمانی جوّ و شغلی رتایت هکنند ک بیان می (2017) شو همکاران یو شغلی 

 تطریهک حهس ما کیهت    .است اثروذار خود سازمان در ارتباط با کارکنان احساس ما کیت

 سازمانی، ارتبهاط، شناسهایی نیازههای    بعد از عوامل که یافت خواهد تطقق صورتی در تنها

 بر مبتنی پاداش ار،اختی تفویض شامل هایی فعا یت بتوان سازمانی بهبود اخالق و ،پرستاران

و رتهایت از   ،هها، عقایهد، اههداف    ارزش .درآورد اجرا را به مشارکتی مدیریت و ،عملکرد

ههای   و از وی وهی کننهد   مهی ارتباطات اموری هستند که فراتر از یک موقعیت خاص عمهل  

http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D62tc7pebUvRJe3fLll&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=en_US&daisIds=7502288
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هها را ههدایت    دهند و آن قرار می تأثیربارزی هستند که رفتارهای افراد را در سازمان تطت 

 وذارند. می تأثیرنیز  پرستارانبر عملکرد و  کنند می

سهالمت   یند و تقویت نیروی کار پرستاری برای ارتقها ا پرستاران کلید موفقیت سالمت

مناسبی بهرای ارتبهاط بهی  خهود و پرسهتاران و       جوّباید مدیران زمینه ا زامی است. در ای  

. حهس  آورنهد کارآمهد را فهراهم    و مهؤثر ارتبهاط  زمینهة  د و نندیگر ایجاد ک پرستاران با یک

در یههک  . اسهت  و همدردی از عوامل بهبود عملکهرد شهغلی   ،دوستی، احترام، همیاری نوع

ارتباط قهوی و کارآمهد وجهود داشهته باشهد تها از طریق آن نیازها و انتظارات باید سیستم 

یههههق  هها از طر  مناسهب داده شهود و موفقیهت   بهازخورد  هها پاسهو و    شناخته شود و به آن

 .در کل سازمان منتشر شود ارتباطات

صهورت  ه ها و اههداف سهازمان بایهد به     های فرهن  سازمانی، ارزش مؤ فهبا عنایت به 

های صطی  و نوی  مهدیریت و رهبهری    شفاف تدوی  و برای کارکنان تبیی  شود و با شیوه

هات بیشهتری را در  مدیران نیهاز دارنههد تهها اطالعه    . آیدپیوند افراد به سازمان فراهم زمینة 

خصوص علت عدم دستیابی به اهداف کسب کنند و در صورت نیاز بها کارمنههدان خههود    

بهه کارمنهدانی کهه مراقبهت پرسهتاری را مطهابق بها        بایهد  همچنی  مدیران  .ننهدکمهشاوره 

پرسهههنل بیمارسهههتانی نیههههز   واه .کننهد پهاداش دهند استانداردهای سازمانی فراهم مهی

رسهانی   ن اطهالع بنابرای  نیاز است مسئوال .دارندنافی کهرح وظای  پرستاری آواهی از شهه

بهه مهدیران سهازمان پیشهنهاد      .انجام دهنهد وظهای  پرستاری  ةحیطهخهصوص  کهافی در

سهازمان  ههای   ههای فهردی آنهان بها ارزش     شود هنگام استخدام کارکنهانی را کهه ارزش   می

اصهالح و بهبهود    و دهند. اهتمهام در جههت تغییهر    د در او ویت قراررهمخوانی بیشتری دا

سهویی بهی     توانهد ههم   های بدو و حی  خهدمت نیهز مهی    با ارزش سو های فردی هم ارزش

 .های فردی و سازمانی را تقویت کند ارزش

 ذتخاا با نمسئوال ،شغلی دعملکرو  نشههههناختیروا ما کیت بی  مثبت طتباار به توجه با

تهها موجههب  کننههد دیجاا بیمارسههتاندر  بمطلوو  صمیمانه یجوّ نندامیتو مناسب یبیراتد

وظهای    دادن د و تالش بیشهتری در انجهام  وافزایش حس د بستگی و ما کیت پرستاران ش
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روانشهناختی   سهط   یتقاارجههت  ههای خاصهی در    در تهم  برنامهه   .مطو ه داشته باشند

 نمازسا به والنهمسئ شنگرو  ،یمدرآکادخو، خاطر تعلق اد،فرا هویههت سسااپرسههتاران بههر 

مختله    یها را در کارها و آن نندکبه کارکنان خود اعتماد باید  رانیمد .کنندتدوی  و اجرا 

و بهر حهس تعلهق و     هها مشهورت کننهد    و بها آن  دونشه  ایرا جو انو نظر آندهند مشارکت 

مفههوم ما کیهت روانشهناختی بهه     توسهعة   د بستگی و حمایتی پرستاران بیفزایند. به منظهور 

 نفس پرستاران توجه شود. هویت و عزتو  فردی مثل شخصیت عوامل

فرهنه    تیه و تقو یارتبهاط  یهها  مههارت  یارتقها  جهتدر  یآموزش یها دوره یارزبرو

 زدر مراک یفرد یسازوار و تطمل ردنبردن ب سا م و باال طیمط کی جادیپرستاران، ا یسازمان

شاوران مجهرب و اسهتفاده از تجهارب    کمک م از یریو بهره ،ها نمارستایو ب یدرمان ه یبهداشت

درمهان   تیریمهد  شهتر یتوجه ههر چهه ب   ،ها مارستانیو ب یماندر ه یبهداشت یها طیها در مط آن

 توانهد  یپرسهتاران مه   یارتبهاط  یها و مهارت یتیشخص یها ی ویبه و یاجتماع  یمأتسازمان 

 فهراهم  مارسهتان یتر در بباال یور بهره جهیبهتر آنان و در نت یعملکرد شغل جادیا یرا برا نهیزم

 یدر پرسهتاران بهرا   یکهاف  انگیهزة  جهاد یالزم، ا یهها  یاعتبهارات و بسترسهاز   یص. تخصدآور

 و یرفهاه  التیفراهم کردن امکانهات و تسهه   قیاز طر مارانیبا ب یدرمان مؤثرارتباط  یرارقبر

 یی آنان باشد.بر کارا مؤثرتوانند عواملی  می نیز ریآنان، پاداش و تقد یبرا یطیو تفر یورزش

ه روانشهناختی به   ههای  از صفات شخصیتی و سهازه شود  هاد میبه پ وهشگران آتی پیشن

 سهاختاری،  موانهع  .دهنهد مهورد بررسهی قهرار    را و نتایج  نندکعنوان متغیر میانجی استفاده 

و راهکارهایی بهرای  شناسایی بر عملکرد شغلی پرستاران  مؤثر فرهنگی ومدیریتی،  قانونی،

 ههای دیگهر و سهایر    بیمارسهتان  سهط   در در نهایت پ وهش حاتهر . ارائه شود رفع موانع

 قهرار  وتطلیل تجزیه و مورد مقایسه ملی سط  در آمده دست به نتایج و دوش بررسی ها استان

 نکهه یاز جمله ا ؛داشته است هایی تیمطدود گرید های پ وهش مانند زیپ وهش ن  یا ویرد.

 اندکی بهرای  لیتما یکار ادیز ةمشغلو پرستاران به علت  کرونا انجام شده یماریدر زمان ب

 )ع(دا شهدایس مارستانیمطدود به پرستاران ب قیتطق  یداشتند و اتطقیق  پرسشنامةبه  پاسو

 انجام شود. اطیبا احت دیبا جینتا میو تعم است هیشهر اروم
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 منابع
 رابطة ما کیت»(. 1391) ددریکون طیبه کوچی؛ مرادی سمیرا ؛نیسی عبدا کاظم ؛فاطمه آذرنوش،

 خیهز  نفت مناطق ملی شرکت کارکنان در شغل در ماندن میل و عاطفی تعهد با روانشناختی

 .82ه  74 ص ،47 ، ش13 د ،کاربردی روانشناسی در پ وهش و دانش ،«اهواز جنوب

 عملکهرد  و شخصهیتی  عوامل بی  رابطة»(. 1390) میرحسینی صا   وحید ؛رتا علی آقایوسفی،

 ص ،40ش  ،26س  ،(سابق بیمه صنعت) بیمه پ وهشنامة ،«بیمه های شرکت مدیران شغلی

 .182 ه 155

کیفیت خدمات پرسهتاری از   یارتقا ةعوامل بازدارند»(. 1389) بایرامی رقیه ؛معصومه اکبربگلو،

 ص ،2 ، ش18 ، دپرستاری و مامایی همدان ةعلمی دانشکد ةمجل ،«دیدواه پرستاران شاغل

 .49 ه 43

 عبهدال  ؛فرزادمههر  یمههد ؛ دار هو  علهم  ابوا فضهل  ؛آقهاج  یوو یصدق ناصر ؛یمطمدعل ،ینیسح

شهاغل در   ینیپرستاران بها   یو عملکرد شغلی شغل یفرسودو  یب ةرابط» (.1395) یموسو

 .68 ه 59 ص ،2 ، ش6د  ،ییو ماما یپرستار ینیبا  ةمجل ،«رازیش ییرجا دیشه مارستانیب

(. 1397) شههفیعی مههیالد ؛شههاهی عسههکری مطسهه  ؛عسههکری ال روح ؛خههاطره ،خههانینخانجا

 یدر عملکهرد شهغل   یتیشخصه  ةپنجگانه و صهفات   یسهازمان  درون طیبندی ابعاد مطه  رتبه»

ش ، 16 د ،هیه اروم ییپرستاری و ماما ةدانشکد ةمجل ،«یآموزش مارستانیب کیپرستاران در 

 .334ه  324 ص ،5

انجمه    یتخصصه ه  یعلمه  ةماهنام ،«یات سازمانارتباط یاثربخش» (.1394) دیناه ،سیخوشنو
 .30 ه 24 ، ص96 ش ،رانیا یروابط عموم

رهبهری   تهأثیر »(. 1397)پهور   ادیهب  مطمدرتها  ؛دهقانهان  حامهد  ؛مطمدرتها  ،دانشور دیلمهی 

ههای   های مجازی با تأکید بر نقهش کانهال   های شغلی کارکنان در تیم ا کترونیکی بر نگرش

 ،2ش ، 16 د ،مهدیریت فرهنه  سهازمانی   ، «شده تباطی ادراکالی  و رتایت ار ارتباطی آن

 .391 ه 369 صص

درک نقش میانجی ما کیت روانشناختی در رابهط بهی    »(. 1398) بارانی صمد ؛مطمد ،داورزنی

 .28 ه 1 ص، 76، ش 19 د ،یممدیریت نظا ،«نرهبری اخالقی و عملکرد کارکنا



  395     ات بر مالکیت ...های سازماني و رضايت از ارتباط عملکرد شغلي: واکاوی نقش ارزش

 

 شغلی بر عملکرد ارتباطی های مهارت و مانیفرهن  ساز تأثیر»(. 9613) دیحم ،دروارعلیدادی

 ةنامهه نایههپا ،(«زاهههدان شهرسههتان اجتمههاعی بیمارسههتان تههأمی  پرسههتاران: مطا عههه )مههورد

 .یو فناور قاتیتطقوزارت علوم و  ،و بلوچستان ستانیارشد، دانشگاه س یکارشناس

 ؛منیهان ؤم میهسه  ؛نصهیری  زهره ؛سپیدارکیش مهدی ؛مسافرچی سعیده ؛سید ابوا فضل ،ذاکریان

بر عملکرد شغلی پرستاران  مؤثرنقش عوامل فردی »(. 1397) پورصوفیانی مرتضی رتا علی

 .61ه  54 ص، 1 ، ش10 د ،طب کار ،(«های منتخب شهر تهران موردی: بیمارستان ةمطا ع)

 مطمهد  سهید  و پارساییان علی ، مترجم:سازمانی رفتار مبانی(. 1386پی. ) استیف  رابینز،

 فرهنگی. های پ وهش دفتر تهران،، 17 چ اعرابی،

 یرهبهر   یدر ارتبهاط به   یروانشهناخت  تیه ما ک یانجیه نقهش م » (.1394) هیحاج فرجاد، یرجب

 .66 ه 43 ص، 4ش  ،2 س ،یانتظام یرویمنابع در ن تیریمد، «یشغل تیخدمتگزار و رتا

 تیه فیبهر ک  مهؤثر عوامهل   یبنهد  تیه او و»(. 1395) دوسهت  بیغ حامد ؛میرح مطمد ان،یرمضان

در  یفاز سیو تاپس یا شبکه لیتطل ندیفرا یبیترک کردیبا رو یبهداشت یها خدمات مراقبت

 .88 ه 79 ص ،4ش  ،15 س ،مارستانیب ،«یدو ت یها نمارستایب

بررسی نقش میانجی رفتارههای شههروندی سهازمانی بهر عهدا ت      »(. 1393رتا ) احمد ،قاسمی

مدیریت  ، «ای شهر تهران( های زنجیره ه فروشگاسازمانی و عملکرد شغلی )بررسی یکی از 
 .82 ه 63 ص ،1ش  12د  ،فرهن  سازمانی

ههای   های سازمانی با عملکرد سازمان بی  ارزش ةرابطبررسی » (.1395) صفر ،پینوندی    پور قلی

سهومی  همهایش   ، «وپهرورش غهرب اسهتان مازنهدران     موزشآادارات  :مورد مطا عه)دو تی 

دی در علوم مدیریت و حسابداری، وروان، وروه آموزش و په وهش  سراسری مباحث کلی

 .شرکت مهندسی بارووستر پارس، دانشگاه فرهنگیان استان ولستان

کیفیت ارتباطات و رتهایت از ارتباطهات    تأثیربررسی » (.1398) نجاری مهدی ؛اسالم ،مطبت کان

تربیتهی و علهوم انسهانی،    ا مللهی روانشناسهی، علهوم     دومی  کنفرانس بی  ،«بر عملکرد شغلی

 .دائمی کنفرانس با همکاری دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا ةدبیرخانورجستان، ه  تفلیس

 تیههنقههش ما ک یبررسهه» (.1396) خههدایاری مطمههدعظیم ؛راد مهههدوی حمیههد ؛کیههانی، علههی

 مدیریت و اقتصاد.ه  ا مللی حسابداری کنفرانس بی  ،«یسازمان یبر اثربخش یروانشناخت
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ههای سهازمانی بها اسهترس      رابطهة ارزش » (.1388) مهداد علی ؛نیری شیری  ؛مطس  ،ورپر ول

و رفتارههای انطرافهی سهازمانی در کارکنهان شهرکت سههامی        ،شغلی، فرسودوی هیجهانی 

 .68ه  45 ص ،42ش ، 0د  ،دانش و پ وهش در روانشناسی کاربردی ،«آه  ذوب

ای و تعههد سهازمانی بهر تضهاد      حرفهه  تعههد  تهأثیر »(. 1396) خلیلهی  مرجان ؛مرتضی، مرادی

مهدیریت  ، «سازمانی بی  پرستاران و بهیاران و نقش آن در عملکرد منابع انسهانی  ه ای حرفه
 .443ه  419 ص ،2، ش 15 د ،فرهن  سازمانی
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