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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.

Keywords
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 .1دانشجوی دکتری ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 .2استاد ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران

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

چکیده
پرستاران ،به عنوان بزرگترین منبع نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان ،جایگاه ویژهای در امور درمانی دارند و عملکرد
آنان فعالیتی اثربخش با مراقبت مستقیم بیمار تعریف میشود .بنابراین ،هدف پژوهش حاضر واکاوی نقش ارزشهای سازمانی
و رضایت از ارتباطات با میانجیگری مالکیت روانشناختی بر عملکرد شغلی پرستاران بود .این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با
توجه به نحوة گردآوری دادهها توصیفیـ همبستگی مبتنی بر مدلیابی معادالت ساختاری است .جامعة آماری تحقیـق حاضـر
همة پرستاران بیمارستان سیدالشهدا(ع) شهر ارومیه به تعداد  265نفر بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 155
نفر به عنوان نمونة آماری با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبتی انتخاب شـد .بـرای گـردآوری اطالعـات از
پرسشنامه استفاده شد و پس از محاسبة روایی و پایایی ابزارهـا تجزیـهوتحلیـ توصـیفی و اسـتنباطی دادههـا بـا اسـتفاده از
نرمافزارهای  SPSS22و  PLS3انجام گرفت .نتیجة تجزیهوتحلی دادهها نشان داد ارزشهای سازمانی و رضایت از ارتباطات
بر مالکیت روانشناختی تأثیر مثبت و معنادار و ارزشهای سازمانی و رضایت از ارتباطات با میـانجیگری مالکیـت بـر عملکـرد
شغلی پرستاران تأثیر مثبت و معنادار دارند.

کلیدواژگان
ارزشهای سازمانی ،پرستار ،رضایت از ارتباطات ،عملکرد شغلی ،مالکیت روانشناختی.

 رایانامة نویسندة مسئولpashaieazizeh@gmail.com :
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مقدمه
کارایی هر سازمانی به عملکرد کارکنان آن وابسته است و توجه به عملکرد شغلی از عوامل
مهم بهرهوری و موفقیت سازمانی است ،بهه وونههای کهه بهرای ارتقهای عملکهرد کارکنهان
سرمایهوذاری زیادی به عمل میآید (حسینی و همکاران  .)60 :1395پرستاران بزرگتهری
وروه در ارائة خدمات در سیستم بهداشتی و درمانی هستند که بها داشهت نیهروی بها قوه و
قابل توجه خود میتوانند بر کیفیت ارائة مراقبتهای سالمت تأثیر بگذارند .آنها ،به عنوان
فعالتری افراد ارائهدهندة مراقبتهای درمانی در بیمارستانها ،ارتباط مسهتقیم و تنگهاتنگی
با بیماران و خانوادههای آنان دارند و نقش بسزایی در حفظ و تأمی و ارتقای سالمتی آنان
و پیشگیری از بیماری و تسکی درد بیماران ایفا میکنند (دروارعلیدادی  .)2 :1396حضور
نیروی کارآمد پرستاری متضم موفقیت بیمارسهتان اسهت و عملکهرد پرسهتاران بهه د یهل
ارتباط مداوم با بیماران از جایگاه خاصی برخوردار است (ذاکریان و همکاران .)55 :1397
عملکرد مطلوب میتواند مدیریت سازمان را با چا ش مواجه کند و پذیرش آن در بخهش
خدمات به طور فزاینده افزایش مییابد و عامل مهمی برای رشد سازمان است و بههکهارویری
خدمات باکیفیت موجب صرفهجویی در هزینهها و به وجهود آمهدن مطیطهی رتهایتبخهش
میشود .اور خدمات باکیفیت در بخش بهداشت و درمان با دقت ارائه شود منجر به رتهایت
بیماران و افزایش روحیة کارکنان و کاهش هزینه در بخش بهداشهت مهیشهود (رمضهانیان و
غیبدوست  .)80 :1395عوامل و شاخصهای متعددیه از جملهه انگیزاننهدهههای مختله ،
عجی سازی با شغل ،مطرکهای درونفهردی ،عوامهل سهازمانیه بهر عملکهرد شهغلی تهأثیر
میوذارد (قاسمی  .)79 :1393از عوامل سازمانی میتوان به فرهنه

و ارزشههای سهازمانی

اشاره کرد .ارزشهای موجود در یک سازمان اهمیت زیهادی در درک و تغییهر درون سهازمان
دارند .ارزشها موجب میشوند هویت سازمان شناخته شود و به عنوان راهنمای عمهل بهرای
آیندة موفق به کار روند .هدف بسیاری از سازمانها حفظ و بهکارویری ارزشهها در عمهل و
آشکار شدن آنها در درون و بیرون سازمان است (.)Grossgrove et al. 2005
عالوه بر ارزشهای سازمانی ،عاملی که میتواند بر رفتار کارکنان تأثیر مثبت و بسهزایی
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داشته باشد ارتباطات رسمی و غیررسمی در سازمان است .وجود ارتباطات مؤثر و صهطی
در سازمان همواره یکی از عوامل مهم توفیق مدیران به شمار آمده است .تجربه ثابت کهرده
اور ارتباطات صطیطی در سازمان برقرار نباشد وردش امور مختل

و کارها آشفته میشود

و بدون حضور سیستم ارتباطی مؤثر در سازمان افراد قادر نخواهد بود وظای

را بهه نطهو

مطلوب به انجام رسانند (خوشنویس  .)24 :1394بهبود جوّ سهازمانی مهیتوانهد اسهترات ی
ارزشمندی برای بهبود تعهد سازمانی باشد .بنابرای  ،مهدیران بایهد بها شهناخت کامهل جهوّ
سازمانی و عوامل مؤثر بر آن برای باال بردن عملکرد کارکنان خود تهالش کننهد (مهرادی و
خلیلی  .)440 :1396مدیران سازمانها باید به کفایت کانالهای ارتبهاطی و میهزان رتهایت
کارکنان از روشهای ارتباطی از طریق دریافت بازخورد از کارکنهان توجهه کننهد (دانشهور
دیلمی و همکاران .)388 :1397
متغیری که بر عملکرد شغلی تأثیر میوهذارد و از ارزشههای سهازمانی و ارتباطهات تهأثیر
میپذیرد ما کیت روانشناختی است .ما کیت روانشناختی به معنای د بستگی شناختی و عاطفی
بی فرد و هدف است که بر درک رفتار خود فرد نیز اثر مهیوهذارد .ماننهد دیگهر نگهرشهها،
ما کیت روانشناختی عناصر شناختی و عاطفی و رفتاری دارد و ممک است در سط فهردی و
وروهی وجود داشته باشد ( .)Pierce et al. 2004وقتی فردی وارد سهازمانی مهیشهود از خهود
میپرسد م تا چه حد احساس میکنم ای سازمان متعلق به م اسهت .از آنجها کهه ما کیهت
روانشناختی وتعیت کنونی فرد را دربارة سازمان حاتر و شغل موجود منعکس مهیکنهد و از
سوی دیگر اهداف سازمانها دستیابی به سازوکاری مناسب و کارا بهرای افهزایش بههرهوری و
ارتقای عملکرد سازمانی است ،شناسایی متغیرهای مختل

مرتبط با آن بسیار مهم و تأثیروهذار

است (رجبیفرجاد  .)46 :1394وجود حس ما کیت روانشناختی باال در پرستاران میتوانهد در
افزایش عملکرد شغلی نقش بسزایی داشته باشد و از عالئم افسردوی شغلی جلهوویری کنهد و
باعث افزایش تعامل و اثربخشی آنان شود (.)Liu et al. 2017
عملکرد شغلی پرستاران فعا یتی اثربخش در انجام دادن مسئو یتهای مرتبط با مراقبهت
مستقیم از بیمار تعری

میشود و کاهش آن به افزایش هزینهه و افهت بههرهوری و کهاهش
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رتایت بیماران میانجامد .هدف اصلی و غایی حرفة پرستاری تهأمی بهبهودی و سهالمت
بشریت است و تطقق ای امر نهتنها از طریق علمی ،بلکه با روشههای اخالقهی صهطی و
برقراری ارتباط قابل دسترسی است .با توجه به اهمیت عملکرد شغلی پرسهتاران و جههت
ارتقای عملکرد و بهبود رفتارها ،به نطوی که به موفقیت سازمان منجر شهود ،بایهد عوامهل
مؤثر بر عملکرد و رفتار را بشناسیم و آنها را مدیریت کنیم .با وجود یک فرهنه

قهوی و

منسجم در بیمارستان ،پرستاران ،تم کسب آواهی بیشهتر دربهارة اههداف ،در ارتبهاط بها
ارزشها و هنجارها احساس مسئو یت میکننهد و در کنهار آن ارتباطهات مفیهد و اثهربخش
موجب بهبود روحیه ،انگیزش ،بهبود عملکرد ،و بهرهوری آنان میشود .از سهوی دیگهر بها
افزایش د بستگی کارکنان در جهت هههههمسههههو ساخت اهداف فردی با اهداف سازمانی و
نهادینه ساخت حس ما کیت و تعلق ،آواهی فردی ،اندیشهها ،آرا و عقاید ،و باورهای
کارکنان به اهداف سازمانی میتوان به بهبود عملکرد دست یافت .شواهد حهاکی از توجهه
اندک به مسائل سازمانی و روانشناختی مؤثر بر عملکرد پرستاران است .بنهابرای  ،په وهش
حاتر با هدف سنجش روابط علّی بهی ارزشههای سهازمانی و رتهایت از ارتباطهات بها
عملکرد شغلی با نقش میانجی ما کیت روانشهناختی میهان پرسهتاران انجهام شهد و در پهی
پاسخگویی به ای سؤال بهود کهه نقهش ارزشههای سهازمانی و رتهایت از ارتباطهات بها
میانجیگری ما کیت روانشناختی بر عملکرد شغلی پرستاران چگونه است.
پیشینة نظری
عملکرد شغلي

عملکرد شغلی نقش تالشها و رفتارهای فرد را در تطقق اهداف سازمانی میسنجد؛ یعنهی
فرد تا چهه انهدازه تهوان (دانهش ،مههارت ،تجربهه ،شایسهتگی) انجهام دادن کارهها را دارد
( .)Campbell 1999: 402عملکرد شغلی عبارت است از آنچه شخص انجام میدهد و قابل
مشاهده است و شامل آن دسته از فعا یتهایی است که در ارتباط با اهداف سازمان اسهت
(آقایوسفی و میرحسنی  .)157 :1390از طاظ کاربرد عملیاتی ،کان و کاتز عملکرد شهغلی

379 

عملکرد شغلي :واکاوی نقش ارزشهای سازماني و رضايت از ارتباطات بر مالکیت ...

را به «رفتارهای داخل نقش» 1و «رفتارهای خارج از نقش» 2طبقهبندی کردهانهد .رفتارههای
داخل نقش به صورت رسمی در سازمان تعریه
توصی

شهدهانهد و کارکنهان بایهد ،هنگهام کهار،

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

انجام میشود .رفتارهای خارج از نقش مفهومی بسیار وستردهتر را شامل میشود و معموالً
آن را تعهد کارمند به صورت داوطلبانه در نظر میویرند (.)Kahn & Katz 1987
ابعاد عملکرد شغلي
3

ه عملکرد وظیفهای  :هر تعریفی از عملکرد شغلی شامل مفهوم عملکرد وظیفهای یا کارایی
میشود .از نظر کان و کاتز ( )1978ای ها رفتارهای تعری شدة مطابق با نقهش هسهتند .آن
بخش از عملکرد که معموالً در شرح شغل رسمی وجود دارد عملکهرد وظیفههای نهام دارد
(.)Borman 2001
ه عملکرد زمینهای :4آن بخش از عملکرد که به صورت رفتاری به اثربخشی سهازمان از
طریق اثر بر زمینههای روانشناختی ،اجتمهاعی ،و سهازمانی کهار کمهک مهیکنهد عملکهرد
زمینهای نامیده میشود (.)Motowidlo 2003
ه عملکرد انطباقی :5بسیاری از شغلهای امروزی عالوه بر آنچه مشاغل فردی را شهامل
میشود نیازمند تنوع و تطمل ابهام هسهتند .پوالکهوس 6و همکهاران ( )2000یهک ترکیهب
هشت فاکتوری در زمینة عملکرد انطباقی به وجود آوردند که عبارت است از .1 :مهدیریت
موقعیتهای اتطراری؛  .2مدیریت تنشهای کاری؛  .3حل خالقانة مشکالت؛  .4برخهورد
با موقعیتهای کاری پیشبینیناپذیر و نامطمئ ؛  .5یادویری وظای

کاری ،تکنو هويیهها،

فرایندها؛  .6نمایش انطباقپذیری بی فردی؛  .7نمایش انطباقپهذیری فرهنگهی؛  .8نمهایش
انطباقپذیری از نظر

جسمی.

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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ارزشهای سازماني

ارزشهای سازمانی به آن دسته از ارزشها اشاره دارند که هدایتگر رفتار و کردار و اندیشة
کارکنان و مدیران سازمان هستند و بر آنها تأثیر میوذارند؛ مجموعه باورهایی هسهتند کهه
در یک سازمان رفتارهای مطلوب را شکل میدهند و مانند صافیهایی عمهل مهیکننهد کهه
همة اقدامات و تصمیمات سازمانی از آنها عبور میکنند .ارزشهای اصلی سازمان ،کهه در
مقیاس وسیع مورد توجه همگان قرار میویرند ،معهرف فرهنه

آن سهازمان هسهتند .ایه

ارزشها مبنای تصمیمویری و راهنمهای قضهاوت امورنهد و فرتهیاتی مشهترک در حهوزة
فرهن

سازمانی هستند که از فراینهد درونهیسهازی اعضهای سهازمان ناشهی مهیشهوند و

متمایزکنندة یک سازمان از سازمانهای دیگرنهد (کریمهی  .)23 :1392با انتقال ارزشههای
مختلههههه

توسط افراد به مطیطهای کار ،همراه با تأکیدات خاص مورد نظر مدیران عا ی

سازمانها ،ارزشههای یادشهده تطت وای ساختار سازمان ماهیت و خودشناختی جدیدی،
تطت عنوان ارزشهههای سازمانی ،به خود میویرنههد و ارزشهههای سازمانی بسان بسیاری
دیگر از باورها با پیامدهای مثبت و منفی متعدد ارتباط مییابند (ولپرور و همکاران :1388
 .)50سازمانی که تصویری وات از رسا ت و ارزشهایش دارد دارای اساس مطکم بهرای
تعا ی بخشیدن به مدیریت خود و قری ساخت آن با رسها ت و ارزشههای واقعهی اسهت
(.)Blanchard & O'Connor 2003: 7
ارتباط ارزشهای سازماني با عملکرد شغلي

امروزه در سازمانهای موفق تصمیمات و عملیات بهر اسهاس ارزشهها رهبهری و ههدایت
میشوند .وفتنی است ای سهازمانهها نیسهتند کهه مهدیریت بهر اسهاس ارزشهها را مهؤثر
میسازند ،بلکه وجود کارکنان است که ای تأثیر را ایجاد میکند .امهروزه عمهل مبتنهی بهر
ارزشهای سازمانی یک شرط الزم برای بقای آن سازمان اسهت

( Blanchard & O'Connor

 .)2003: 7ارزشهای سازمانی باورهای فراویر و نسبتاً پایهدار و مسهلط در بهاب اقهدامات،
رفتارها ،ارتباطات ،تعامالت ،یا هر وتعیت پایانی دیگری است کهه بسهان منبهع ارجهاع و
هدایت برای اعضای سازمان در همة سطوح عمل میکند و زمینه را برای بقای بهزیسهتی و
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پیشروی یک سازمان به سمت اهداف خود فراهم میآورد و عملکرد سازمانی تطت تهأثیر
نظام ارزشی و هنجارهاست .در سیطرة ارزشهای سازمانی میتوان شاهد دسهتیابی مهؤثر و
اثربخش به اهداف ،استرات یها ،و برنامههای تدوی شدة سازمان بود .افراد و سازمانهها بها
پیروی از نظام ارزشی حاکم بی ارزشها و تصمیمات و اقهدامات خهود رابطههای مسهتقیم
برقرار میکنند (.)Rokeach 1973: 5
رضايت از ارتباطات سازماني

داونز و هازن رتایت افراد از جنبههای مختل
تعری

ارتباطی در سازمان را رتایت از ارتباطات

کردند .تطقیقات آنها نشان داد رتایت از ارتباطات ساختاری چنهدوجههی اسهت

( .)Downs & Hazen 1977آنها بر آناند که رتایت از ارتباطهات ابعهاد هشهتوانهة جهوّ
ارتباطات ،ارتباط با مافهوق ،انسهجام سهازمانی ،کیفیهت رسهانه ،ارتباطهات افقهی ،دیهدواه
سازمانی ،بازخورد شخصی ،ارتباط با زیردستان را شامل میشود.
تأثیر رضايت از ارتباطات بر عملکرد شغلي

ارتباطات سازمانی یکی از عرصههای پ وهشی است که میتوانهد اهمیهت ویه های داشهته
باشد .ارتباطات برای مدیران سازمان و کاری که انجام میدهند نقش حیاتی دارد و مهدیران
درصد باالیی از وقت خهود را صهرف ارتباطهات مهیکننهد ( .)Hall et al. 2009ارتباطهات
سازمانی ،که به ماهیت انسانی و اجتماعی ارتباط اشاره دارد ،فرایندی است که بهه صهورت
مراودهای شکل میویرد و در عی حال نمادی و مهمتر از آن هدفمند اسهت .مهدیران جهوّ
سازمانی را تعیی میکنند و ورایشهای اعضای مؤسسه را تطت تأثیر قرار میدهند که ای
امر اغلب از طریق ارتباطات سازمانی صورت میویرد .رتایت از ارتباطات در یک وروه یا
سازمان چهار نقش کنتر ی ،ایجاد انگیهزه ،ابهراز احساسهات ،و اطالعهات را ایفها مهیکنهد
(.)Robbins 2007: 582
مالکیت روانشناختي

از نظر بایر و براون )2012( 1ما کیت روانشناختی به وتعیتی وفته میشود کهه افهراد احسهاس
1. Baer & Brown
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میکنند یک شیء متعلق به آنهاست .ما کیت روانشناختی افراد را برمهیانگیزانهد تها بهه طهور
فعاالنه کارشان را انجام دهند و با هم تالش کنند تا آن را صورت دهنهد .انسهان بهه مراقبهت و
تالش برای حفظ و پرورش اموال خود نیاز دارد .ای حس ما کیت و ای انگیزة حفظ و بهبهود
هدف ما کیت پ وهشگران رفتار سازمانی را برای درک بهتر ساختار مثبت ما کیت روانشناختی
برانگیخته است .در حال حاتر پ وهشگران بر آنچه به منز ة ما کیت کارکنان است و پیامدهایی
که ممک است ایجاد شود تمرکز کردهاند (آذرنوش و همکاران .)74 :1391
تأثیر مالکیت روانشناختي بر عملکرد

وقتی افراد خود را عضوی از یک وروه یا طبقة اجتماعی میداننهد ،نهوعی حهس تعلهق بهه
وجود میآید .ای حس تعلق نیز ممک است با فرایندهای پویا ،مانند تمایل به ارتقای خود
یا خوداثباتی و خودسازواری ،برانگیخته شود .احساس تعلق یا همانندبینی به تصور فهرد از
خود بر حسب وی ویهای مشخص یک طبقة اجتماعی خودشمو ی ،ادراک یکی بهودن بها
مجموعهها و دستههای انسانی ،یا تعلق داشت به برخی دستههای انسهانی و تبیهی تهمنی
احساس عضویت در وروه اشاره دارد .احساس تعلق فرایندی است که به موجب آن افهراد
خود را با شخص دیگری یا وروهی از افرادْ همسان و همانند میبیننهد و ماننهد یهک منبهع
تأثیروذار بر انگیزش افراد برای اقدام و فعا یت مشترک عمل میکنند .حس یکهی بهودن بها
یک جمع و دستة انسانی سبب میشود اهداف و منافع شخصی افراد تابع اههداف و منهافع
جمع و دسته شود که در نتیجة احتمال اقهدام جمعهی و مشهترک بهر اسهاس فههم و درک
مشترک و عملکرد را افزایش میدهد (کیانی و همکاران .)4 :1396
پیشینة تحقیق
وارسیا ویدال 1و همکارانش ( )2021به بررسی رابطة بی ارزشهای سهازمانی و عملکهرد
پرداختند و بیان کردند که ارزشههای مشهترکی کهه رفتهار کارکنهان را تنظهیم مهیکنهد بها
شاخصهای عملکهرد ارتبهاط نزدیهک دارد .زب 2و همکهارانش ( )2021مهدل چهارچوب
1. García-Vidal
2. Zeb
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ارزش سازمانی و نوآوری و عملکرد را بررسی کردند و به ای نتیجه دست یافتند کهه ایه
کار باید در زمینة نوآوری و بهبود عملکرد مورد توجه قرار ویهرد و تعهداد بسهیار کمهی از
تطقیقات تجربی دربارة رابطة بی فرهن

سازمانی و نوآوری و عملکرد ،بهویه ه در زمینهة

کشورهای در حال توسعه ،وجود دارد .یو 1و همکارانش ( )2021در تطقیقی به بررسی جوّ
ایمنی و رتایت از ارتباطات سازمانی بی پرستاران پرداختند و بیان کردند که درک مطهیط
کار و عدم رتایت از ارتباطات از جمله عوامل مؤثر در استعفای پرستاران است .بنهابرای ،
ارتباط مؤثر و رتایت از ارتباطات یک عامل مهم برای ایجاد مطهیط کهار جهذاب و سها م
است .در تطقیق کیم 2و جان

( )2019با عنوان «رتایت ارتباطی سازمانی پرسهتاران ،کهار

عاطفی و رفتار خدمات اجتماعی» مشخص شد که رتایت سازمانی پرستاران و کار عاطفی
بر رفتار خدمات اجتماعی آنها تأثیر مثبت دارد .ای یافتهها شواهدی را ارائه مهیدههد کهه
رتایت از ارتباط سازمانی و کار عاطفی در پرستاران میتواند تأثیر قابل توجهی بهر رفتهار
خدمات اجتماعی آنها داشته باشد .هویلی )2018( 3به بررسی رابطة بی شخصیت کارکنان
و عملکرد شغلی بر اساس تأثیر واسطهای اعتماد سازمانی و ارزشههای کهاری پرداخهت و
یک ا گوی مفهومی جدید برای شخصیت و عملکرد کار ایجاد کرد .مقا ة او روشی را برای
استخدام و آموزش و توسعة منابع انسانی در سازمان ارائه داد .یهو 4و همکهارانش ()2017
تأثیر متقابل مدیریت منابع انسانی بر بهزیستی کارکنان و عملکرد شغلی با نقهش واسهطهای
ما کیت روانشناختی را بررسی و بیان کردند که ما کیت روانشناختی بر عملکرد شغلی تأثیر
دارد .کان مطبت و نجاری ( )1398به بررسی تأثیر کیفیت ارتباطات و رتایت از ارتباطات
بر عملکرد شغلی پرداختند و به ایه نتیجهه رسهیدند کهه کیفیهت ارتباطهات و رتهایت از
ارتباطات بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر مثبت و معنادار دارد .داورزنی و بارانی ( )1398به
بررسی نقش میانجی ما کیت روانشناختی در رابطة رهبری و عملکهرد شهغلی پرداختنهد و
بیان کردند که مدیران میتوانند با تغییر نگرش و تقویت حس ما کیت نسهبت بهه سهازمان
1. Yoo
2. Kim
3. Huili
4. Liu
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آواهی فردی را افزایش دهند و با ایجاد د بستگی شناختی و عاطفی بی فهرد و ههدف بهر
رفتار فرد تأثیر بگذارند و زمینة الزم را برای تسههیل فراینهد سهازمانی و افهزایش عملکهرد
شغلی فراهم کنند .قلیپور پینوندی ( )1395به بررسی رابطة بهی ارزشههای سهازمانی بها
عملکرد سازمانهای دو تی پرداخت و بیان کهرد بهی مؤ فههههای ارزشههای سهازمانی و
عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد .بررسی برخی مطا عات انجهامشهده دربهارة متغیرههای
پ وهش نشان میدهد تطقیقی در رابطه با تأثیر همزمان متغیرههای ارزشههای سهازمانی و
رتایت از ارتباطات و ما کیت روانشناختی بر عملکرد شغلی انجام نشهده اسهت و ههدف
تطقیق حاتر پر کردن ای شکاف تطقیقاتی است .بها توجهه بهه آنچهه بیهان شهد ا گهوی
مفهومی و نظری ارتباط بی ارزشهای سازمانی و رتایت از ارتباطهات بها نقهش میهانجی
ما کیت روانشناختی مطابق با نمودار  1می باشد و قهبالً در ههی تطقیقهی مطهرح نشهده و
منطصر به پ وهش حاتر است.

نمودار  .1مدل مفهومی پژوهش

با توجه به مدل مفهومی تطقیق ،فرتیههای پ وهش شامل موارد زیر است:
 .1ارزشهای سازمانی و رتایت از ارتباطات بر ما کیت روانشناختی تأثیر دارد.
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 .2ارزشهای سازمانی ،رتایت از ارتباطات ،و ما کیت روانشناختی بر عملکرد شهغلی
تأثیر دارد.
 .3ارزشهای سازمانی و رتایت از ارتباطات با میهانجیگری ما کیهت روانشهناختی بهر
عملکرد شغلی تأثیر دارد.
روش تحقیق
پ وهش حاتر از نظر هدف کاربردی و با توجه به نطوة وردآوری اطالعات از نوع توصیفیهه
همبستگی مبتنی بر مدلیابی معادالت ساختاری است .در مدل تطلیلی ،ارزشهای سازمانی و
رتایت از ارتباطات متغیر مستقل ،ما کیت روانشناختی متغیر میانجی ،و عملکرد شغلی متغیهر
وابسته میباشند .جامعهة آمهاری ایه په وهش شهامل همهة پرسهتاران شهاغل در بیمارسهتان
سیدا شهدا(ع) شهر ارومیه بود که جمعاً  265نفر و  218نفر آنها زن و بقیه مرد بودنهد .نمونهة
آماری تطقیق حاتر بر اسهاس جهدول موروهان تعهداد  155نفهر مشهخص شهد .بهه علهت
نامتجانس بودن جامعة آماری از طاظ جنسیت و بخشهایی که پرستاران در آن مشهغول کهار
هستند ،برای انتخاب افراد نمونه از روش نمونهویری تصادفی طبقههای نسهبتی اسهتفاده شهد.
برای اطمینان از صطت و دقت نتایج ،تعداد  210پرسشنامه بی پرستاران توزیع شهد و تعهداد
 193پرسشنامة بروشتدادهشده مورد تجزیهوتطلیل قرار ورفت .برای جمعآوری اطالعات در
ای پ وهش از پرسشنامههای استاندارد به شرح زیر استفاده شد:
پرسشنامة ارزشهای سازمانی :برای اندازهویری ارزشهای سهازمانی از پرسشهنامة فرهنه
سازمانی کمرون و کوئی استفاده شد که شامل  24وویه است و برای اندازهویهری شهش مؤ فهة
مشخصههههههای برجسههتة سههازمان ،رهبههری سههازمانی ،مههدیریت کارکنههان ،چسههب سههازمانی
(پیونددهندههای سازمانی) ،تأکیدات استرات ی ،و معیارهای موفقیت طراحی شده است که روی
یک مقیاس پنجدرجهای

یکرت از «کامالً موافقم» تا «کامالً مخا فم» رتبهبندی میشود ( Cameron

 .)& Quin 1999پرسشنامة رضایت از ارتباطات :ای پرسشهنامه شهامل شهش سهؤال بها طیه
پنجدرجهای یکرت از «کامالً موافقم» تا «کامالً مخا فم» است که داونز و آدریان طراحی کردهاند.
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( .)Downs & Adrian 1997پرسشنامة مالکیت روانشناختی :ای پرسشنامه شامل  10وویه اسهت
و برای اندازهویری پنج مو فة سازمان (سرزمی ) ،خودکارآمدی ،مسئو یت ،تعلق ،و هویت توسط
آوی و همکارانش طراحی شده است که با طی

پنجدرجهای یکرت از «کامالً موافقم» تا «کامالً

مخا فم» رتبهبندی میشود ( .)Avey et al. 2009پرسشنامة عملکرد شغلی :ای پرسشهنامه شهامل
 15وویه است و برای اندازهویری سه مؤ فة عملکرد وظیفههای ،عملکهرد زمینههای ،و عملکهرد
انطباقی توسط پاترسون طراحی شده است که با طی

پنجدرجهای یکرت از «کامالً مهوافقم» تها

«کامالً مخا فم» اندازهویری میشود ( .)Paterson 1963در پ وهش حاتر ،پهس از تأییهد روایهی
صوری و مطتوایی ابزارهای پ وهش توسط تعدادی از اساتید دانشگاه ،برای بررسی روایی سازه
از تطلیل عاملی تأییدی به وسیلة نرمافزار  PLSاستفاده شد؛ مقدار بهار عهاملی همهه وویههههای
پرسشنامهها باالتر از  0/3و مقدار تی متناظر آنها بهاالتر از  1/97بهود کهه تأییهد روایهی سهازهای
پرسشنامهها را نشان میدهد .برای ارزیابی پایایی ابزارهای پ وهش از آ فای کرونباخ استفاده شد
و پایایی پرسشنامة ارزشهای سازمانی  ،0/89پرسشنامة رتایت از ارتباطهات  ،0/91پرسشهنامة
ما کیت روانشناختی  ،0/89و پرسشنامة عملکرد شغلی  0/97مطاسبه شد.
در پ وهش حاتر از روشهای آمار توصیفی (فراوانی ،درصد ،میانگی  ،انطراف معیار)
و آمار استنباطی بهره ورفته شد .در بخش آمار استنباطی ایه مطا عهه ،بهرای روش تطلیهل
عاملی تأییدی ،روش مدلیابی معادالت ساختاری برای بررسی روابط بی متغیرهها و ارائهة
مدل ساختاری نرمافزار  PLS3به کار ورفته شد.
يافتهها
نتایج بررسی اطالعات جمعیتشناختی آزمودنیهای په وهش از بهی  193پرسهتار مهورد
مطا عه در جدول  1آورده شده است و مشاهده میشود که از مجموع پرستاران وروه نمونه
اکثر پرستاران زن و دارای مدرک کارشناسی هستند.
در جدول  2شاخصهای توصیفی متغیرهها جههت بررسهی پراکنهدوی مناسهب توزیهع
دادهها ارائه شده است .با توجه به جدول  2مقادیر آمارههای میانگی و انطهراف اسهتاندارد
نشاندهندة پراکندوی مناسب دادهها هستند.
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جدول  .1ویژگیهای جمعيتشناختی آزمودنیهای پژوهش

شاخص آماری جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

38

20

زن

155

80

شاخص آماری مدرک تطصیلی

فراوانی

درصد

دیپلم

1

0/5

کاردانی

9

5

کارشناسی

175

91

کارشناسیارشد

8

4

شاخص آماری سابقة خدمت

فراوانی

درصد

 1-5سال

27

14

 6-10سال

41

21

 11-15سال

43

22

 16-20سال

40

21

 21سال به باال

42

22

جمع کل

193

100

جدول  .2شاخصهای توصيفی ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای پژوهش

متغیر
ارزشهای
سازمانی
رتایت از
ارتباطات
ما کیت
روانشناختی
عملکرد شغلی

تعداد
نمونه
193

میانگین

3/65

انحراف
معیار
0/73

خطای
حداقل

حداکثر

چولگی

1/67

5

-0/74

استاندارد
چولگی
0/175

193

3/83

0/67

1/18

4/83

-1/52

0/175

193

3/69

0/58

1/67

4/83

-1/21

0/175

193

3/87

0/64

1/58

4/86

-1/26

0/175

به منظور بررسی فرتیة اصلی تطقیق متناسب با چهارچوب مفهومی مورد نظهر مطقهق
از معادالت ساختاری از نرمافزار  PLSاستفاده شد و نیکویی برازش ای مدل مورد سنجش
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قرار ورفت که در جدول  3آمده است .شاخصهای بهرازش مهدل عبهارتانهد از:

SRMR

(ریشة استانداردشدة میانگی مجذور باقیماندهها)( NIF ،شاخص نرمشدة بهرازش)،

RMS

(ریشة میهانگی مجهذورات) .بها توجهه بهه جهدول  2مقایسهة مقهادیر مطلهوب و مقهادیر
مشاهدهشده نشان میدهد مدل تطقیق از برازش خوبی برخوردار است.
جدول  .3شاخصهای برازندگی مدل ساختاری کلی

شاخص برازش

مقدار مطلوب

مقدار مشاهدهشده

نتیجة برازش

SRMR

کمتر از 0/08

0/03

مناسب

NIF

بیشتر از 0/90

0/99

مناسب

RMS

نزدیک به صفر

0/39

مناسب

d-G

> %95

0/02

مناسب

d- ULS

> %95

0/03

مناسب

نمودار  .2مدل پژوهش در حالت ضریب استاندارد
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نمودار  .3مدل پژوهش در حالت ضرایب معناداری
جدول  .4جدول برآورد ضرایب آثار مستقيم

متغیر

ضریب مسیر

آماره t

سطح معناداری

نتیجة آزمون

بر روی مالکیت سازمانی از
ارزشهای سازمانی

0/42

7/07

0/01

تائید

رتایت از ارتباطات

0/19

2/98

0/01

تائید

بر روی عملکرد شغلی از
ارزشهای سازمانی

0/15

2/26

0/05

تائید

رتایت از ارتباطات

0/17

2/36

0/05

تائید

ما کیت روانشناختی

0/44

5/92

0/01

تائید

آثار غیرمستقیم و بررسي میانجیگری

مقدار ترایب  tهر یک از مسیرها ،با توجه به جدولهای  5و  ،6از متغیرههای مسهتقل بهر
وابسته بیشتر از  )p<0/05( 1/96است .در نتیجه همة فرتیههای تطقیهق تأییهد

مهیشهوند.

نتایج جدول نشان میدهد تأثیر ارزشهای سازمانی بهر ما کیهت روانشهناختی  42درصهد،
تأثیر رتایت از ارتباطات بر ما کیت روانشناختی  19درصد ،تأثیر ارزشهای سهازمانی بهر
عملکرد شغلی  15درصد ،تأثیر رتایت از ارتباطات بر عملکهرد شهغلی  17درصهد ،تهأثیر
ما کیت روانشناختی بر عملکرد شغلی  44درصد ،تأثیر ارزشههای سهازمانی بهر عملکهرد
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شغلی با میانجیگری ما کیهت روانشهناختی  19درصهد ،و تهأثیر رتهایت از ارتباطهات بهر
عملکرد شغلی با میانجیگری ما کیت روانشناختی  9درصد است.
جدول  .5برآورد ضرایب آثار غيرمستقيم

متغیر

ضریب مسیر

آمارة t

سطح معناداری

نتیجة آزمون

بر روی عملکرد از (میانجی :مالکیت)
ارزشهای سازمانی

0/19

0/01

4/52

تأیید

بر روی عملکرد از (میانجی :مالکیت)
رتایت از ارتباطات

0/09

2/57

0/01

تأیید

بحث و نتیجه
ای پ وهش با هدف بررسی تأثیر ارزشهای سازمانی و رتایت از ارتباطهات بهر عملکهرد
شههغلی پرسههتاران بهها میههانجیگری ما کیههت روانشههناختی انجههام ورفههت .بههر اسههاس نتههایج
بهدستآمده همة فرتیهههای تطقیهق تأییهد شهدند و ارزشههای سهازمانی و رتهایت از
ارتباطات با میانجیگری ما کیت روانشناختی میتواند بر عملکرد شغلی تأثیر غیرمسهتقیم و
معنادار بگذارد و نقش میانجی ما کیت روانشناختی در ای رابطه تأیید مهیشهود .تجزیهه و
تطلیل مدل نشان داد با آشکارسازی ارزشههای سهازمانی و ایجهاد ارتباطهات اثهربخش و
کارآمد و با تغییر نگرش و تقویت حس ما کیت پرستاران نسبت به سهازمان ،مهیتهوان بهر
رفتار پرستاران تأثیر وذاشت و زمینة افزایش عملکرد شغلی آنان را فراهم کرد .در رابطه بها
فرتیة اول نتایج تطقیق نشان داد ارزشهای سازمانی و رتایت از ارتباطهات بهر ما کیهت
روانشناختی پرستاران اثر مستقیم و مثبت و معنادار دارد .اما به علهت کمبهود تطقیقهات در
ای زمینه پیشینهای که همسو با ای فرتیه باشد یافت نشد .از وی ویهای مهم و تأثیروذار
در ارتباط بهها ما کیههت روانشههناختی کارکنان ،فرهن

و جوّ سازمانی ،نگرش و دیدواههای

مدیران ارشد ،اهداف و خطمشیهای سازمان است .از سوی دیگر ،ما کیت روانشههههناختی
مبتنی بر شغل به احساس فرد از ما کیت در ارتبهههههاط بههههها یک شغل خاص اشاره دارد
( .)Bernhard & O’driscoll 2011بنابرای ما کیهت روانشهناختی وتهعیت کنهونی فهرد را
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دربارة سازمان و شغل موجود منعکس میکند .بنهابرای  ،بها ایجهاد احسهاس د بسهتگی در
پرستاران در جهت همسو ساخت اهداف فردی با اهداف سازمانی و نهادینه ساخت حهس
ما کیت و تعلق ،آواهی فردی ،اندیشههها ،آرا و عقایهد و باورههای آنهان مهیتهوان سهط
عملکرد آنان را تقویت کرد.
یافتههای پ وهش در ارتباط با فرتیة دوم نشهان داد ارزشههای سهازمانی ،رتهایت از
ارتباطات ،و ما کیت روانشناختی بر عملکرد شغلی تأثیر مستقیم و مثبت و معنادار دارد .در
مورد تأثیر ارزشهای سازمانی بر عملکرد شغلی ،ایه تطقیهق بها په وهشههای قلهیپهور
پینونههدی ( ،)1395جههالل کمهها ی و همکههارانش ( ،)2016نورهیههدا و همکههارانش ()2018
همسو میباشد .هویلی ( )2018به بررسی نقش واسطهای ارزشهای سازمانی بهر عملکهرد
پرداخت و یک ا گوی مفهومی جدید برای شخصیت و عملکرد کار ایجاد کرد .با توجه بهه
تطقیقات انجامورفته ،اور اهداف و ارزشهای فرد و سازمان ههمسهو باشهد و ارزشههای
سازمانی برای افراد روش و مشخص و قابل قبول باشد ،کارکنان همسو با اهداف حرکهت
میکنند و عملکرد خوبی خواهند داشت .در مورد تأثیر رتایت از ارتباطهات بهر عملکهرد
شغلی ،تطقیق اکبربگلو و بایرامی ( )1389همسو با ای فرتیه است و یافتههای آنان نشهان
داد رابطة قوی بی رتایت از ارتباطات و عملکرد شهغلی و رتهایت شهغلی وجهود دارد.
همچنی خانجانخانی و همکارانش ( )1397پیشنهاد مهیکننهد کهه مهدیران ،تهم تهدوی
اهداف روش و مشخص ،کارکنان را در تدوی اهداف سازمانی دخا ت دهند تها بیشهتری
سط عملکرد شغلی به دست آید .در نهایت در مورد تأثیر ما کیت روانشناختی بر عملکرد
شغلی یو و همکارانش ( )2017بیان میکنند که رتایت شغلی و جوّ سازمانی مشارکتی بر
احساس ما کیت کارکنان در ارتباط با سازمان خود اثروذار است .تطریهک حهس ما کیهت
تنها در صورتی تطقق خواهد یافت که بعد از عوامل سازمانی ،ارتبهاط ،شناسهایی نیازههای
پرستاران ،و بهبود اخالق سازمانی بتوان فعا یتهایی شامل تفویض اختیار ،پاداش مبتنی بر
عملکرد ،و مدیریت مشارکتی را به اجرا درآورد .ارزشهها ،عقایهد ،اههداف ،و رتهایت از
ارتباطات اموری هستند که فراتر از یک موقعیت خاص عمهل مهیکننهد و از وی وهیههای
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بارزی هستند که رفتارهای افراد را در سازمان تطت تأثیر قرار میدهند و آنهها را ههدایت
میکنند و بر عملکرد پرستاران نیز تأثیر میوذارند.
پرستاران کلید موفقیت سالمتاند و تقویت نیروی کار پرستاری برای ارتقهای سهالمت
ا زامی است .در ای زمینه مدیران باید جوّ مناسبی بهرای ارتبهاط بهی خهود و پرسهتاران و
پرستاران با یکدیگر ایجاد کنند و زمینهة ارتبهاط مهؤثر و کارآمهد را فهراهم آورنهد .حهس
نوعدوستی ،احترام ،همیاری ،و همدردی از عوامل بهبود عملکهرد شهغلی اسهت .در یههک
سیستم باید ارتباط قهوی و کارآمهد وجهود داشهته باشهد تها از طریق آن نیازها و انتظارات
شناخته شود و به آنهها پاسهو و بهازخورد مناسهب داده شهود و موفقیهتهها از طریههههق
ارتباطات در کل سازمان منتشر شود.
با عنایت به مؤ فههای فرهن

سازمانی ،ارزشها و اههداف سهازمان بایهد بهه صهورت

شفاف تدوی و برای کارکنان تبیی شود و با شیوههای صطی و نوی مهدیریت و رهبهری
زمینة پیوند افراد به سازمان فراهم آید .مدیران نیهاز دارنههد تهها اطالعههات بیشهتری را در
خصوص علت عدم دستیابی به اهداف کسب کنند و در صورت نیاز بها کارمنههدان خههود
مهشاوره کننهد .همچنی مدیران بایهد بهه کارمنهدانی کهه مراقبهت پرسهتاری را مطهابق بها
استانداردهای سازمانی فراهم مهیکننهد پهاداش دهند .واه پرسهههنل بیمارسهههتانی نیههههز
از شهههرح وظای

پرستاری آواهی کافی ندارند .بنابرای نیاز است مسئوالن اطهالعرسهانی

کهافی در خهصوص حیطهة وظهای

پرستاری انجام دهنهد .بهه مهدیران سهازمان پیشهنهاد

میشود هنگام استخدام کارکنهانی را کهه ارزشههای فهردی آنهان بها ارزشههای سهازمان
همخوانی بیشتری دارد در او ویت قرار دهند .اهتمهام در جههت تغییهر و اصهالح و بهبهود
ارزشهای فردی همسو با ارزشهای بدو و حی خهدمت نیهز مهیتوانهد ههمسهویی بهی
ارزشهای فردی و سازمانی را تقویت کند.
با توجه به ارتباط مثبت بی ما کیت روانشههههناختی و عملکرد شغلی ،مسئوالن با اتخاذ
تدابیری مناسب میتوانند جوّی صمیمانه و مطلوب در بیمارسههتان ایجاد کننههد تهها موجههب
افزایش حس د بستگی و ما کیت پرستاران شود و تالش بیشهتری در انجهام دادن وظهای
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مطو ه داشته باشند .در تهم برنامههههای خاصهی در جههت ارتقای سهط روانشهناختی
پرسههتاران بههر اساس هویههت افراد ،تعلقخاطر ،خودکارآمدی ،و نگرش مسئوالنه به سازمان
تدوی و اجرا کنند .مدیران باید به کارکنان خود اعتماد کنند و آنها را در کارهای مختله
مشارکت دهند و نظر آنان را جویا شهوند و بها آنهها مشهورت کننهد و بهر حهس تعلهق و
د بستگی و حمایتی پرستاران بیفزایند .به منظهور توسهعة مفههوم ما کیهت روانشهناختی بهه
عوامل فردی مثل شخصیت و هویت و عزتنفس پرستاران توجه شود.
بروزاری دورههای آموزشی در جهت ارتقهای مههارتههای ارتبهاطی و تقویهت فرهنه
سازمانی پرستاران ،ایجاد یک مطیط سا م و باال بردن بردن تطمل و سازواری فردی در مراکز
بهداشتیه درمانی و بیمارستانها ،بهرهویری از کمک مشاوران مجهرب و اسهتفاده از تجهارب
آنها در مطیطهای بهداشتیه درمانی و بیمارستانها ،توجه ههر چهه بیشهتر مهدیریت درمهان
سازمان تأمی اجتماعی به وی ویهای شخصیتی و مهارتهای ارتبهاطی پرسهتاران مهیتوانهد
زمینه را برای ایجاد عملکرد شغلی بهتر آنان و در نتیجه بهرهوری باالتر در بیمارسهتان فهراهم
آورد .تخصیص اعتبهارات و بسترسهازیههای الزم ،ایجهاد انگیهزة کهافی در پرسهتاران بهرای
برقراری ارتباط مؤثر درمانی با بیماران از طریق فراهم کردن امکانهات و تسههیالت رفهاهی و
ورزشی و تفریطی برای آنان ،پاداش و تقدیر نیز میتوانند عواملی مؤثر بر کارایی آنان باشد.
به پ وهشگران آتی پیشنهاد میشود از صفات شخصیتی و سهازهههای روانشهناختی بهه
عنوان متغیر میانجی استفاده کنند و نتایج را مهورد بررسهی قهرار دهنهد .موانهع سهاختاری،
قانونی ،مدیریتی ،و فرهنگی مؤثر بر عملکرد شغلی پرستاران شناسایی و راهکارهایی بهرای
رفع موانع ارائه شود .در نهایت پ وهش حاتهر در سهط بیمارسهتانههای دیگهر و سهایر
استانها بررسی شود و نتایج بهدستآمده در سط ملی مورد مقایسه و تجزیهوتطلیل قهرار
ویرد .ای پ وهش نیز مانند پ وهشهای دیگر مطدودیتهایی داشته است؛ از جمله اینکهه
در زمان بیماری کرونا انجام شده و پرستاران به علت مشغلة زیاد کاری تمایل اندکی بهرای
(ع)

پاسو به پرسشنامة تطقیق داشتند و ای تطقیق مطدود به پرستاران بیمارستان سیدا شهدا
شهر ارومیه است و تعمیم نتایج باید با احتیاط انجام شود.
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جنوب اهواز» ،دانش و پ وهش در روانشناسی کاربردی ،د  ،13ش  ،47ص  74ه .82
آقایوسفی ،علیرتا؛ وحید صا میرحسینی (« .)1390رابطة بی عوامل شخصهیتی و عملکهرد
شغلی مدیران شرکتهای بیمه» ،پ وهشنامة بیمه (صنعت بیمه سابق) ،س  ،26ش  ،40ص
 155ه .182
اکبربگلو ،معصومه؛ رقیه بایرامی (« .)1389عوامل بازدارندة ارتقای کیفیت خدمات پرسهتاری از
دیدواه پرستاران شاغل» ،مجلة علمی دانشکدة پرستاری و مامایی همدان ،د  ،18ش  ،2ص
 43ه .49
حسینی ،مطمدعلی؛ ناصر صدقیوویآقهاج؛ ابوا فضهل علهمدار هو؛ مههدی فرزادمههر؛ عبهدال
موسوی (« .)1395رابطة بی فرسودوی شغلی و عملکرد شغلی پرستاران بها ینی شهاغل در
بیمارستان شهید رجایی شیراز» ،مجلة با ینی پرستاری و مامایی ،د  ،6ش  ،2ص  59ه .68
خانجانخههانی ،خههاطره؛ روحال عسههکری؛ مطس ه عسههکریشههاهی؛ مههیالد شههفیعی (.)1397
«رتبهبندی ابعاد مطهیط درونسهازمانی و صهفات پنجگانهة شخصهیتی در عملکهرد شهغلی
پرستاران در یک بیمارستان آموزشی» ،مجلة دانشکدة پرستاری و مامایی ارومیهه ،د  ،16ش
 ،5ص  324ه .334

خوشنویس ،ناهید (« .)1394اثربخشی ارتباطات سازمانی» ،ماهنامة علمهی ه تخصصهی انجمه
روابط عمومی ایران ،ش  ،96ص  24ه .30
دانشور دیلمهی ،مطمدرتها؛ حامهد دهقانهان؛ مطمدرتها ادیهبپهور (« .)1397تهأثیر رهبهری
ا کترونیکی بر نگرشهای شغلی کارکنان در تیم های مجازی با تأکید بر نقهش کانهالههای

ارتباطی آنالی و رتایت ارتباطی ادراکشده» ،مهدیریت فرهنه

سهازمانی ،د  ،16ش ،2

صص  369ه .391
داورزنی ،مطمد؛ صمد بارانی (« .)1398درک نقش میانجی ما کیت روانشناختی در رابهط بهی
رهبری اخالقی و عملکرد کارکنان» ،مدیریت نظامی ،د  ،19ش  ،76ص  1ه .28
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دروارعلیدادی ،حمید (« .)1396تأثیر فرهن
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(مههورد مطا عههه :پرسههتاران بیمارسههتان تههأمی اجتمههاعی شهرسههتان زاهههدان)» ،پای هاننام هة
کارشناسیارشد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،وزارت علوم و تطقیقات و فناوری.
ذاکریان ،سید ابوا فضل؛ سعیده مسافرچی؛ مهدی سپیدارکیش؛ زهره نصهیری؛ سهمیه مؤمنیهان؛
علیرتا مرتضیپورصوفیانی (« .)1397نقش عوامل فردی مؤثر بر عملکرد شغلی پرستاران
(مطا عة موردی :بیمارستانهای منتخب شهر تهران)» ،طب کار ،د  ،10ش  ،1ص  54ه .61

رابینز ،استیف پی .)1386( .مبانی رفتار سازمانی ،مترجم :علی پارساییان و سهید مطمهد
اعرابی ،چ  ،17تهران ،دفتر پ وهشهای فرهنگی.
رجبیفرجاد ،حاجیه (« .)1394نقهش میهانجی ما کیهت روانشهناختی در ارتبهاط بهی رهبهری
خدمتگزار و رتایت شغلی» ،مدیریت منابع در نیروی انتظامی ،س  ،2ش  ،4ص  43ه .66
رمضانیان ،مطمدرحیم؛ حامد غیبدوسهت (« .)1395او ویهتبنهدی عوامهل مهؤثر بهر کیفیهت
خدمات مراقبتهای بهداشتی با رویکرد ترکیبی فرایند تطلیل شبکهای و تاپسیس فازی در
بیمارستانهای دو تی» ،بیمارستان ،س  ،15ش  ،4ص  79ه .88
قاسمی ،احمدرتا (« .)1393بررسی نقش میانجی رفتارههای شههروندی سهازمانی بهر عهدا ت

سازمانی و عملکرد شغلی (بررسی یکی از فروشگاههای زنجیرهای شهر تهران)» ،مدیریت
فرهن

سازمانی ،د  12ش  ،1ص  63ه .82

قلیپور پینوندی ،صفر (« .)1395بررسی رابطة بی ارزشهای سازمانی با عملکرد سازمانههای
دو تی (مورد مطا عه :ادارات آموزشوپهرورش غهرب اسهتان مازنهدران» ،سهومی همهایش
سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری ،وروان ،وروه آموزش و په وهش
شرکت مهندسی بارووستر پارس ،دانشگاه فرهنگیان استان ولستان.
کانمطبت ،اسالم؛ مهدی نجاری (« .)1398بررسی تأثیر کیفیت ارتباطات و رتهایت از ارتباطهات
بر عملکرد شغلی» ،دومی کنفرانس بی ا مللهی روانشناسهی ،علهوم تربیتهی و علهوم انسهانی،
تفلیسه ورجستان ،دبیرخانة دائمی کنفرانس با همکاری دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
کیههانی ،علههی؛ حمیههد مهههدویراد؛ مطمههدعظیم خههدایاری (« .)1396بررس هی نقههش ما کی هت
روانشناختی بر اثربخشی سازمانی» ،کنفرانس بی ا مللی حسابداریه مدیریت و اقتصاد.
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 «رابطهة ارزشههای سهازمانی بها اسهترس.)1388(  مطس ؛ شیری نیری؛ علی مهداد،ولپرور
 و رفتارههای انطرافهی سهازمانی در کارکنهان شهرکت سههامی، فرسودوی هیجهانی،شغلی
.68  ه45  ص،42  ش،0  د، دانش و پ وهش در روانشناسی کاربردی،» ذوبآه
 «تهأثیر تعههد حرفهه ای و تعههد سهازمانی بهر تضهاد.)1396(  مرتضی؛ مرجان خلیلهی،مرادی

 مهدیریت،»حرفهایه سازمانی بی پرستاران و بهیاران و نقش آن در عملکرد منابع انسهانی
.443  ه419  ص،2  ش،15  د،سازمانی

فرهن
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