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Background and Objectives: Nurses, as the largest source of manpower, have 

a special place in medical affairs and their performance is defined as an effective 

activity with direct patient care, so it is necessary to study the factors affecting their 

performance. Therefore, the aim of this study was to investigate the role of work-

related psychological components in relation to organizational factors affecting 

nurses' job performance. 

Methods: This research is a descriptive-correlational study of structural 

equations according to the data collection method. The statistical population of the 

present study includes all nurses of Seyed Al-Shohada (AS) Hospital in Urmia, Iran, 

(n=265). Using Krejcie and Morgan table, 155 people were selected as a statistical 

sample using relative stratified random sampling method. A questionnaire was used 

to collect information and after calculating the validity and reliability of the 

instruments, descriptive and inferential analysis of the data was performed using 

SPSS 22 and PLS 3 software. 

Results: The results of data analysis showed that organizational values, 

communication satisfaction and charismatic leadership with t-values greater than 

1.96 (P<0.05) mediated by psychological factors have a positive and significant 

effect on nurses' job performance.  

Conclusion: Values, goals, leadership, and communication are factors that go 

beyond a specific situation and create a sense of satisfaction and performance 

improvement. Managers increase the ability and capability of nurses by clearly 

explaining the goals and creating a suitable atmosphere for expressing views, by 

participating in the affairs of the sense of commitment and ownership, and by holding 

training courses, and provide the possibility for improving their performance. 

Keywords: Psychological components, Organizational values, Communication 

satisfaction, Charismatic leadership, Job performance, Nursing 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International 

License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pashaei Yousef Kandi A, Hassani M. Investigating the Role of Organizational Values, Communication Satisfaction 

and Charismatic Leadership on Job Performance with Emphasis on the Mediating Role of Psychological 

Components Related to Nurses' Work. Iran J Ergon. 2021; 9(2):30-41 

How to Cite This Article: 

http://dx.doi.org/10.30699/jergon.9.2.30
mailto:pashaieazizeh@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://orcid.org/0000-0002-1427-0015
http://orcid.org/0000-0002-6062-7863
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 Azizeh Pashaei Yousef Kandi & Mohammad Hassani 

 

31 

Extended Abstract  

 

Introduction 

Nurses, as the largest source of manpower, have 

a special place in medical affairs and their 

performance is defined as an effective activity 

with direct patient care, so it is necessary to study 

the factors affecting their performance. There-

fore, the aim of this study was to investigate the 

role of work-related psychological components in 

relation to organizational factors affecting nurses' 

job performance. 

Methods 

 This research is a descriptive-correlational study 

of structural equations according to the data 

collection method. The statistical population of 

the present study includes all nurses of Seyed Al-

Shohada (AS) Hospital in Urmia, Iran, (n=265). 

Using Krejcie and Morgan table, 155 people were 

selected as a statistical sample using relative 

stratified random sampling method. A question-

naire was used to collect information and after 

calculating the validity and reliability of the 

instruments, descriptive and inferential analysis 

of the data was performed using SPSS 22 and PLS 

3 software. 

Results 

 The results of data analysis showed that 

organizational values, communication satisfac-

tion and charismatic leadership with t-values 

greater than 1.96 (P<0.05) mediated by 

psychological factors have a positive and 

significant effect on nurses' job performance.  
 

Discussion 

The results showed that organizational values have 

a direct, positive and significant effect on employee 

empowerment. According to Hosseini results, the 

variable of organizational values has an effect on 

human resource empowerment [23]. According to 

the researches, as long as the goals and values of the 

organization are clear and acceptable to the 

individual, he will move with them with all his 

might, and managers should provide empowerment 

and training for their subordinates and try to use 

different methods. Also, based on the results, 

communication satisfaction has a direct, positive 

and significant effect on nurses' sense of empower-

ment. But no research was found consistent with 

these hypotheses. The leaders of the organization 

should increase the satisfaction of people's 

communication with new management methods 

and financial and economic incentives so that they 

have a sense of belonging and commitment to the 

organization and move in the direction of the 

organization's goals and perform better. According 

to the results of research, Charismatic leadership has 

a direct, positive and significant effect on 

empowerment. 

According to the results of the analysis, 

organizational values and satisfaction with comm-

unication and  charismatic leadership have a direct, 

positive and significant effect on commitment. 

Which is consistent with the results of Malakouti 

and Yazdani studies as well as the Khaleghkhah and 

Babaei Menqari [10, 24]. More clear and precise 

expression of the organizational values and if their 

acceptance by them, will increase the employees' 

sense of emotional commitment to the organization, 

and as a result, they will show more effort and will 

be more attached to the organization. Managers of 

organizations should pay attention to relationships 

and communications within the organization and 

provide opportunities to improve communication 

and try to involve employees in decisions and 

provide areas of satisfaction and increase the 

commitment and sense of belonging to the organiza-

tion. The leadership practices of an organization are 

an important and vital element for an organization.  

The results showed that organizational values and 

satisfaction with communication and charismatic 

leadership have a direct, positive and significant 

effect on nurses' sense of psychological ownership, 

but due to lack of research in this field, no 

background was found that is consistent with this 

hypothesis. If the goals and values of the 

organization are in line with the individual goals of 

employees, they think of themselves as the owners 
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of the organization and do their best to support the 

positions of the organization and consider the 

organization as their home and do not give up any 

effort. 

The results of the analysis showed that 

organizational values and satisfaction with comm-

unication and charismatic leadership, empower-

ment, commitment and ownership have a direct, 

positive and significant effect on job performance. 

This research is in line with the research of Farooq 

and Jaffery, as well as Pingo et al., Mathew et al., 

and Tadampali, Abdul [25-28]. Huili examined the 

mediating role of organizational values in 

performance and creates a new conceptual model 

for work personality and performance [29]. 

According to the reports, if the goals and values of 

the individual and the organization are consistent 

and organizational values are clear, specific and 

acceptable to individuals, employees will move in 

the direction of the goals and will perform well. 

Khanjankhani et al. suggested that managers, while 

formulating clear and specific goals, involve 

employees in formulating organizational goals to 

achieve the highest level of job performance [7]. As 

a thought-provoking, inspiring, and moral, the 

charismatic leader is able to develop emotional 

bonds with his followers and other leaders that will 

improve the performance of the individual and the 

organization. Liu et al. also stated that job satisfac-

tion and participatory organizational atmosphere 

affect employees' sense of ownership towards the 

organization [30]. 

Organizational values, communication satisfaction 

and Charismatic leadership have a positive and 

significant effect through mediation of empower-

ment with job performance. No background was 

found for empowerment mediation in relation to 

each of the variables. charismatic leadership has a 

positive and significant relationship with job 

performance by mediating organizational commit-

ment. Despite the impact and role of organizational 

commitment on the relationship between indepen-

dent variables and performance, no research was 

found to be consistent with the hypotheses. 

According to the results of organizational values, 

communication satisfaction and Charismatic leader-

ship have a positive and significant relationship with 

psychological performance mediated by psycholo-

gical property and charismatic leadership has a 

positive and significant relationship with 99% 

confidence. The results of Farzad and Ranjbar 

research indicated that transformational leadership 

has a positive relationship with job performance. 

The mediating role of psychological ownership in 

the relationship between transformational leader-

ship and job performance was also acknowledged 

[31]. As a result, by creating a sense of ownership 

and motivation to maintain and improve employee 

ownership and apply transformational leadership, it 

is possible to increase job performance. But no 

background was found on the mediating role of 

ownership in relation to organizational values and 

performance and satisfaction with communication 

and performance. 

Conclusion 

 Values, goals, leadership, and communication are 

factors that go beyond a specific situation and 

create a sense of satisfaction and performance 

improvement. Managers increase the ability and 

capability of nurses by clearly explaining the goals 

and creating a suitable atmosphere for expressing 

views, by participating in the affairs of the sense of 

commitment and ownership, and by holding 

training courses, and provide the possibility for 

improving their performance. 
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 پژوهشی مقالۀ  
 

، رضایت از ارتباطات و رهبری فرهمند بر عملکرد شغلی با تأکید بر نقش میانجی  های سازمانی بررسی نقش ارزش 

 شناختی مرتبط با کار پرستاران های روان مؤلفه 

 2حسنی محمد ، * 1کندی  یوسف  عزیزه پاشایی 

 

 ران ی ا ، ارومیه،  دانشگاه ارومیه   ، ادبیات و علوم انسانی   ۀ دانشکد   ، تربیتی علوم    ی آموزش   گروه   ، کارشناس ارشد  .1

 ، ارومیه، ایران دانشگاه ارومیه   ، ادبیات و علوم انسانی   ۀ دانشکد گروه آموزشی علوم تربیتی،  استاد،   .2

 

 خالصه  اطالعات مقاله

 14/12/1399 :افتیدر

 22/05/1400 :رشیپذ

 30/06/1400: نیآنل  انتشار 

 

دارند و   درمانی  امور   در  ایویژه  جایگاه  انسانی،  نیروی  منبع ترینبزرگ  عنوانبه  پرستاران  :هدفینه و  زم

  عوامل  بررسی  ، بنابراینشودمی  تعریف بیمار  مستقیم  مراقبت  اثربخش، با  فعالیتی  عنوان  به  آنان   عملکرد

  ی شناختروان  یهانقش مؤلفهواکاوی    حاضر،  پژوهش   هدف   بنابراین،   ضروری است. ها  آن  عملکرد  بر  مؤثر

 . است  پرستاران یمؤثر بر عملکرد شغل ی عوامل سازمان  ۀ مرتبط با کار در رابط
 

  ساختاری  معادالت  نوع  از   همبستگی  - توصیفی  تحقیق  ها داده  گردآوری  نحوۀ   به   توجه  با   تحقیق  این   : کار روش 

نفر    265به تعداد   ارومیه   سیدالشهدا )ع( شهر   بیمارستان   پرستاران   تمام   شامل   حاضر   تحقیق   آماری   جامعۀ .  است 

مورگان   جدول   از   استفاده   با   که   است  و    روش   از   استفاده   با   آماری   نمونۀ   عنوان   به   نفر   155تعداد    کرجسی 

از    پس   و   شد   استفاده  نامه پرسش   از   اطلعات   گردآوری   برای .  شد   انتخاب   نسبتی   ای طبقه   تصادفی   گیری نمونه 

 SPSS افزارهای نرم   از   استفاده   با ها  توصیفی و استنباطی داده   تحلیل   و   تجزیه   ابزارها،   پایایی   و   روایی   محاسبۀ 

 . گرفت   انجام  PLS 3 و    22
 

با دهد ارزش ها نشان می نتیجۀ تحلیل داده   ها:یافته  های سازمانی، رضایت از ارتباطات و رهبری فرهمند 

شناختی بر عملکرد شغلی پرستاران با میانجیگری عوامل روان  ( >0P/ 05)   96/1مقادیر آمارۀ تی بیشتر از  

 .تأثیر مثبت و معناداری دارند 
 

 عمل کرده  خاص   موقعیت   یک   از   فراتر   که  هستند   اموری   ارتباطات اهداف، رهبری و    ها، ارزش   :گیرینتیجه

 برای مناسب   جو  ایجادمدیران با تبیین آشکار اهداف و  شوند. می   و بهبود عملکرد   و باعث ایجاد حس رضایت

 ی ، توانمند ی های آموزش دوره   یبرگزار   ا ب   حس تعهد و مالکیت و   انجام امور  در   دادن   ها، با مشارکت  دیدگاه   بیان 

 .داده و زمینۀ ارتقای عملکرد آنان را فراهم آورند   ش یرا افزا پرستاران   تی ابل و ق

 
 

 

رهبری فرهمند، عملکرد شغلی،   های سازمانی، رضایت از ارتباطات، شناختی، ارزشهای روانمؤلفه   :هادواژهیکل

 پرستاری

 : مسئول ۀسندینو

 کندی یوسف عزیزه پاشایی

ارشد علوم   ی آموزش   گروه ،  کارشناس 

انسانی   ۀدانشکد   ، تربیتی   ،ادبیات و علوم 

 رانی ا، ارومیه،  دانشگاه ارومیه 

 یک:الکترون پست
pashaieazizeh@gmail.com  

 

 

 
این مقاله، کد   برای دانلود

زیر را با موبایل خود اسکن 
 کنید. 
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 غیرتجاری با ذکر منبع آزاد است. 

 

 

 مقدمه 

مشاغل   اهمیت  به  توجه  ارتباط با  و    بین   مستقیم   خدماتی 

  نسبت   ها به این سازمان   برای   انسانی   منابع   مشتریان،   و   کارمندان 

  عنوان   به   دارد. بیمارستان   قرار   اهمیت   اولویت   در   منابع سازمان   دیگر 

  و   پیچیده   اجتماعی،   فنی های  سیستم   جزو   خدماتی،   سازمان   یک 

ترین  سیستم، پرستاران بزرگ   این   در   . [ 1] گردد  می   محسوب   پویا 

گروه در ارائۀ خدمات هستند که با داشتن نیروی بالقوه و قابل توجهِ  

ارائۀ مراقبت خود می  بر کیفیت  های سلمت تأثیر بگذارند.  توانند 

هدف اصلی و غایی حرفۀ پرستاری تأمین بهبودی و سلمت بشریت  

از طریق علمی، بلکه از    است و تحقق این امر نه  های  روش فقط 

ها  آن   اخلقی صحیح و برقراری ارتباط با بیمار، قابل دسترسی است. 

فعال  عنوان  ارائه به  افراد  مراقبت ترین  در  دهندۀ  درمانی  های 

های  ها، ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با بیماران و خانواده بیمارستان 

آنان دارند و نقش بسزایی در حفظ، تأمین و ارتقای سلمتی آنان و  

 .  [ 2] کنند  گیری از بیماری و تسکین درد بیماران ایفا می پیش 

mailto:pashaieazizeh@gmail.com
http://orcid.org/0000-0002-1427-0015
http://orcid.org/0000-0002-6062-7863
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پرستاران  عملکرد شغلی  بر  مؤثر  عوامل  باید  راستا  این  در 

ارتباط و  گرفته  قرار  بررسی  و  بحث  عوامل  ها  آن   مورد  با 

تا  روان  گیرد  قرار  واکاوی  و  بحث  مورد  کار  با  مرتبط  شناختی 

را فزمینه  آنان  عملکرد  بهبود  افزایش و  اولین  های  راهم کنیم. 

های سازمانی است که در یک سازمان  عامل سازمانی شامل ارزش

ارزش دارند.  سازمان  درون  تغییر  و  درك  در  زیادی  ها  اهمیت 

شوند هویت سازمان شناخته شود و به عنوان راهنمای موجب می

روند کار  به  موفق  آیندۀ  یک  برای  از   .عمل  بسیاری  هدف 

  ها در عمل و آشکار شدنری ارزشکارگیها، حفظ و بهسازمان

وقتی سازمانی تصویر   .[3]در درون و بیرون سازمان است ها آن 

ارزش  و  رسالت  از  اساس  واضحی  دارای  باشد،  داشته  هایش 

محکمی برای تعالی بخشیدن به مدیریت خود و قرین ساختن  

نتایج تحقیقات نشان  .  [4]های واقعی است  آن با رسالت و ارزش 

های کاری پرستاری از اهمیت گ سازمانی در حیطهدهد فرهنمی

تواند  زیادی برخوردار است. فرهنگ سازمانی قوی و مثبت می

شرایطی   و  داده  افزایش  را  کارکنان  بهتر   برایرضایت  تعامل 

پرستاران با همکاران و رضایت در انجام وظایف و درنهایت تأمین  

گذاری )از د هدفبُع   .[ 2]  اهداف سازمانی را به دنبال داشته باشد

ها و محیط سازمانی( باالترین ضریب اهمیت را در  عوامل ارزش 

شود ضمن تدوین اهداف  عملکرد پرستاران دارد و پیشنهاد می

روشن و مشخص، این گروه را در تدوین اهداف سازمانی دخالت  

 .  [ 5]داده تا بیشترین سطح عملکرد شغلی به دست آید 

ها عامل ارتباطات سازمانی  در یک سازمان علوه بر ارزش  

شود که توجه زیادی به ارتباط بین کارکنان و مدیران مطرح می

فردی و گروهی را به بهترین  داشته و تلش دارد ارتباطات میان

شکل به نمایش بگذارد تا در کنار آن، سازمان به اهداف عالی  

سازمان را به هم پیوند داده و    خود نائل گردد. ارتباط، تار و پود

پرستاران نیاز    .[ 6]گردد  موجب یکپارچگی و وحدت سازمان می

عات کاری و تأمین  لروز کردن اطبه ایجاد شبکۀ ارتباطی برای به

  خود را به نحو احسن انجام دهند   ۀحمایت عاطفی دارند تا وظیف

وی سازی روابط سازمانی از سدهد بهینهتحقیقات نشان می  .[7]

تواند موجب افزایش تعهد  ها میمدیران و مسئوالن در بیمارستان

های مهم در اثربخشی عملکرد  پرستاران به عنوان یکی از شاخص 

 .  [8]شود 

عالی تجلی  سازمان،  در  مناسبات  رهبری  شکل  ترین 

ارتباطات  بین به  رهبران  است؛  انسانی  افراد  از  متشکل  گروهی 

ب و ذهن کارکنان خود را تصاحب  مؤثر نیازمندند تا بتوانند قل

خواهند و چه مقصدی در  کنند؛ اگر افراد ندانند رهبران چه می

شان را نخواهند پذیرفت. رهبران برای اینکه  پیش دارند، رهبری

در   به  سالم  جان  ابتکاری،  تغییرات  پرتلطم  دریاهای  امواج  از 

پیبرند، باید راه برای محکم نگاه داشتن و تثبیت خود  دا هایی 

مطلوب    ۀفرایند مدیریت و کاربرد عناصرآن جهت ارائ .  [9]کنند  

 . [10]مراقبت و خدمات پرستاری بااهمیت است 

یکی از عواملی که سازمان برای رسیدن به اهداف خود به  

آن نیازمند است، تعهد و پایبندی افراد نسبت به سازمان است. 

ری به اهداف  رفتا  -بنابراین تعهد سازمانی، نوعی ارتباط نگرشی  

های سازمان است. تعهد سازمانی از نمودهای نگرش  و مأموریت

می ناشی  فرد  ارزشی  نظام  از  و  تمایز    .شودمحسوب  وجه 

عبارتی  سازمان به  آنهاست؛  فرهنگ  در  غیرموفق  و  موفق  های 

سازمان چشمگیر  ملموس موفقیت  غیر  عوامل  در  موفق  های 

و باورهای کارکنان    ها ارزش ها  آن  قدرتمند در فرهنگ سازمانی 

دهد انجام اقداماتی  نتایج تحقیقات نشان می.  [11]نهفته است  

که منجر به بهبود سطح تعهد عاطفی و هنجاری پرستاران شود 

توصیه   شاغل  پرستاران  ماندگاری  به  تمایل  افزایش  جهت  در 

 . [ 12]شود شود و باعث بهبود و افزایش عملکرد آنان میمی

بالندگی منابع انسانی   مفاهیمی که در راستاییکی دیگر از  

مطرح است، توانمندسازی کارکنان است. توانمندسازی، مفهومی 

جدید است که هم اکنون نظر بسیاری از اندیشمندان مدیریت 

است  چندبُعدی  که  مفهوم،  این  است.  کرده  جلب  خود  به  را 

برحسب ادراکات و باورهای کارکنان نسبت به نقش خودشان در  

شناختی های روانحالت تعریف شده است وها  آن  غل و سازمان ش

بودن،  مؤثر  احساس  شایستگی،  احساس  جمله  از  را  مختلفی 

خود  به  شغل  بودن  معنادار  احساس  و  خودمختاری  احساس 

  یهاژگییو و   تیهرچه پرستاران از ماه  .[13]دهد  اختصاص می

  فه،یوظ  تیاهم  فه،یوظ  تیخود در ابعاد )تنوع مهارت، هو  یشغل

رضا بازخورد(  و  مطلوب  شتریب  تیاستقلل  داشته   تیو  باالتری 

 . [14]  خواهد کرد دایبهبود پ ها  آن یعملکرد شغل زانیباشند، م

روان عملکرد عامل  بر  بسزایی  تأثیر  که  دیگری  شناختی 

شناختی است و حالتی است شغلی کارکنان دارد، مالکیت روان 

کنند، هدف سازمان یا جزیی از آن میکه در آن افراد احساس  

تعلق دارد.  ها  آن  )از نظر ماهیت، چه مادی و چه غیرمادی(، به

ها، عقاید و باورهای  به طوری که این حس، آگاهی فردی، اندیشه

 .  [15]کند معطوف به هدف را منعکس می

بررسی  و  پیشینه  بازنگری  خلصه،  طور  شده به  انجام  های 

داخلی در زمینه ارتقای عملکرد پرستاران   دهد تحقیقات نشان می 

در اما  شده،  انجام  حدودی  سازمانی   تا  عوامل  واکاوی  زمینۀ 
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روان  عوامل  بر  بر تأثیرگذار  مضاعفی  تأثیر  باعث  که  شناختی 

شوند، تحقیق و بررسی انجام نشده عملکرد شغلی پرستاران می 

ها ارستان است. بنابراین با توجه به اهمیت فعالیت پرستاران در بیم

ارزش  تأثیر  جهت و  و  سازمانی  و گیری های  مدیریتی  های 

روان نگرش  پژوهش های  پرستاران،  شغلی  عملکرد  بر  شناختی 

ارتباطی  مدل  که  است  سوال  این  به  پاسخگویی  پی  در  حاضر 

با ارزش  فرهمند  رهبری  و  ارتباطات  از  رضایت  سازمانی،  های 

ار، بر عملکرد شغلی شناختی مرتبط با کگری عوامل روان میانجی 

های افزایش پرستاران، چگونه است؟ همچنین مطالعۀ حاضر شیوه 

 .کند عملکرد را با توجه به عوامل فوق تحلیل و بررسی می 

 

 کار روش 

 گردآوری  ۀ نحو  از نظر  و  کاربردی  هدف،  نظر  از  حاضر  پژوهش 

توصیفی  از ها  داده  مدل   –  نوع  بر  مبتنی  معادالت  تحلیلی  یابی 

از  ارزش در مدل تحلیلی،    .ساختاری است  های سازمانی، رضایت 

فرهمند  رهبری  و  مستقل،    ارتباطات    شناختی روان   عوامل متغیر 

  مالکیت   و   سازی   توانمند   سازمانی،   تعهد :  شامل   کار   با   مرتبط 

 .  هستند متغیر وابسته    عملکرد شغلی متغیر میانجی و    شناختی روان 

  در  شاغل   پرستاران  تمامی آماری این پژوهش شامل    ۀجامع

نفر   265  است که جمعاً  ارومیه  شهر(  ع)  سیدالشهدا  بیمارستان

و مورگان  جدول  اساس  بر  آماری  نمونۀبودند.    تعداد  کرجسی 

به  است  نفر  155   بودنِمتفاوت  و  جنسیت  در  تفاوت  علت  و 

 برای   هستند،  کار  به  مشغول  آن  در  پرستاران  که  هاییبخش

 نسبتی   ایطبقه  تصادفی  گیرینمونه   روش  از  نمونه  افراد  انتخاب

  ساختاری  معادالت  روش  از  استفاده  علت  به.  است  شده  استفاده

 نامهپرسش  210  تعداد   نتایج،   دقت  و   صحت  از  اطمینان  برای  و

 برگشت  نامۀپرسش  193  تعداد  و  شده  توزیع  پرستاران  بین  در

 آوریجمع  برای  .گرفت  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  شده   داده

 25/01/1399-3046  کد  کسب  از  پس   پژوهش این در اطلعات

 ارائۀ   و   مربوطه  های بخش  با   الزم  های هماهنگی انجام  و

مورد  توضیحاتی پژوهش،  در  پرسش  اهداف  توزیع  در  کار  نامه 

برای ها  آن   طی خرداد ماه و با رضایت پرستاران و تأکید بر آزادی

خروج از تحقیق و محرمانه ماندن اطلعات انجام شد و شامل  

 ی اکه روی یک مقیاس پنج درجهبود  استاندارد   نامۀپرسش هفت

(  1مخالفم )با نمره    ( تا کامل5ًموافقم )با نمره    لیکرت از کاملً

 شده بودند که شامل موارد زیر است:بندی رتبه 

ارزشپرسش سازمانی:نامۀ  ا  های  گیری ندازهبرای 

و   Cameronنامۀ فرهنگ سازمانی  های سازمانی از پرسشارزش 

Quinn  شامل که  است  شده  برای   است  گویه  24  استفاده   و 

سازمانمشخصه   ای،مؤلفه شش  گیریاندازه برجسته  ،  های 

،  های سازمانیپیوند دهنده،  مدیریت کارکنان،  رهبری سازمانی

استراتژی طراحیموفقیتمعیارهای  و    تأکیدات  است    شده   ، 

نامه شامل  این پرسش  نامۀ رضایت از ارتباطات:پرسش .[16]

  Downsای لیکرت است که توسطشش سوال با طیف پنج درجه 

است Adrian و شده  رهبری پرسش .[17] طراحی  نامۀ 

نامۀ سبک  نامه شامل چهار سوال از پرسشاین پرسش  فرهمند:

تعهد پرسش .[18]است  Avolio و     Bassرهبری   نامۀ 

 15  گیریاندازه  ابزار  یک  تعهد سازمانی،  نامۀپرسش  سازمانی:

برای  است  ایگویه و  اندازه  و  اهداف  به  باور  مؤلفۀ  سه  گیری 

های سازمان، تمایل به تلش بیشتر در راه سازمان و تمایل  ارزش 

  Porterتوسط    که  است  شده  به ادامه عضویت در سازمان طراحی

تهیه همکاران  است    ارائه  و  و  نامۀ پرسش .[19]شده 

پرسش  توانمندسازی: شامل  این  برای    12نامه  و  است  گویه 

تأثیر،  اندازه و  خودمختاری  معنا، صلحیت،  مؤلفۀ  چهار  گیری 

است    Spretzerتوسط   شده  طراحی  همکاران   .[20]و 

  10نامه شامل  این پرسش  شناختی:نامۀ مالکیت روانپرسش

اندازهگویه   برای  و  سازماناست  مؤلفۀ  پنج  )سرزمین(،  گیری 

و همکاران    Aveyخودکارآمدی، مسئولیت، تعلق و هویت، توسط  

است   شده  شغلی: پرسش .[21]طراحی  عملکرد  این    نامۀ 

گیری سه مؤلفۀ  گویه است و برای اندازه  15نامه شامل  پرسش

زمینه عملکرد وظیفه عملکرد  انطباقی  ای،  عملکرد  و  توسط  ای 

Paterson  [22]طراحی شده است . 

حاضر   پژوهش  محتوایی در  و  صوری  روایی  تأیید  از  پس 

ابزارهای پژوهش توسط استاد راهنما، به منظور بررسی روایی  

  PLSافزار  سازه ابزارهای پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی با نرم

گویه  عاملی  بارهای  و  شد  ابزارهای  استفاده  از  یک  هر  های 

ارزیابی پایایی از آلفای کرونباخ  دار بودند و برای  نیپژوهش مع

است گردیده  پرسش  .استفاده    سازمانیهای  ارزشنامۀ  پایایی 

بوده است، رضایت از    85/0و    80/0در تحقیقات قبلی    و  (98/0)

پژوهش  (91/0)  ارتباطات در  که  مقدار است  نیز  پیشین  های 

است.  86/0و    91/0 شده  فرهمند  بیان  رهبری   ( 93/0)  برای 

مقدار   قبل  و  شد  سازمانی  74/0محاسبه  تعهد  شده،    گزارش 

پژوهش  (90/0) در  که  مقدار  بود  پیشین   92/0و    79/0های 

محاسبه شد که    (95/0)  پایایی توانمند سازی  گزارش شده است.

ق تحقیق  مالکیت  در  است،  بوده  مقدار  همان  نیز  بلی 

  96/0محاسبه شده که در تحقیقات قبلی  (  89/0)  شناختیروان 
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که در تحقیقات    ( است97/0)  عملکرد شغلیو  بیان شده  84/0و  

 .گزارش شده است89/0و  82/0انجام شده مقدار 

  درصد،  فراوانی،)  های آمار توصیفیدر پژوهش حاضر از روش 

و آمار استنباطی بهره گرفته شده است.    (معیارانحراف  و  میانگین

  در بخش آمار استنباطی این مطالعه، روش تحلیل عاملی تأییدی

یابی معادالت ساختاری برای بررسی روابط بین متغیرها  مدل  و

ارائ نرم  ۀو  از  استفاده  با  ساختاری    و  SPSS 22های  افزارمدل 

PLS 3 شده است انجام .   

 
 

 ها یافته 

شناختیعات  اطل  یبررس  جینتا ی  هاآزمودنی  جمعیت 

بین   از  آورده    1در جدول  پرستار مورد مطالعه    193پژوهش، 

شود از مجموع پرستاران گروه نمونه، و مشاهده می  شده است

 . اکثر پرستاران زن و دارای مدرك کارشناسی هستند

  یبررس  برای  رهایمتغ  یفیتوص  یهاشاخص  ،2  جدول  در

  ن یا  به  توجه  با  است  شده  ارائه  هاداده  عیتوز  مناسب  یپراکندگ

 نشانگر  استاندارد  انحراف  و  نیانگیم  یهاآماره  ریمقاد  جدول

 . هستند ها داده مناسب  یپراکندگ
 

 های پژوهش های دموگرافیک آزمودنیویژگی. 1جدول 

 درصد  فراوانی شاخص آماری جنسیت 

 20 38 مرد

 80 155 زن 

 درصد  فراوانی مدرک تحصیلی  شاخص آماری

 5/0 1 دیپلم

 5 9 کاردانی 

 91 175 کارشناسی

 4 8 ارشد 

 درصد  فراوانی سابقه خدمت شاخص آماری

 14 27 سال  1-5

 21 41 سال  6-10

 22 43 سال 11-15

 21 40 سال 16-20

 22 42 سال به باال 21
 

 های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش شاخص .2جدول 

 چولگی حداکثر حداقل معیارانحراف  میانگین  تعداد نمونه  متغیر

خطای  

استاندارد  

 چولگی 

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

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

 175/0 - 57/1 63/4 55/1 61/0 78/3 193 رهبری فرهمند 

 175/0 - 47/1 5 1 67/0 73/3 193 توانمندسازی 

 175/0 - 21/1 5 40/1 70/0 79/3 193 تعهد

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

 175/0 - 26/1 86/4 58/1 64/0 87/3 193 عملکرد شغلی
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 tضرایب حالت  در پژوهش مدل .1شکل 

 

به منظور بررسی فرضیۀ اصلی تحقیق متناسب با چهارچوب 

از   استفاده  با  ساختاری  معادالت  از  محقق  نظر  مورد  مفهومی 

این مدل مورد    PLSافزار  نرم برازش  نیکویی  استفاده گردید و 

 .سنجش قرار گرفت که به شرح زیر است

 
 شاخصهای برازندگی مدل ساختاری کلی  .3 جدول

 شاخص برازش  مقدار مشاهده شده  مقدار مطلوب  نتیجه برازش 

 SRMR 07/0 08/0کمتر از  مناسب 

 NIF 93/0 90/0بیشتراز مناسب 

 RMS 22/0 نزدیک به صفر  مناسب 

 d-G 04/0 < %95 مناسب 

 d- ULS 03/0 <%  95 مناسب 

 

 

از  شاخص عبارتند  مدل  برازش  )ریشه   SRMRهای 

باقیمانده مجذور  میانگین  )شاخص   NIFها(،  استانداردشده 

)ریشۀ میانگین مجذورات(. با توجه به   RMSشدۀ برازش(،  نُرم

جدول باال مقایسه مقادیر مطلوب و مقادیر مشاهده شده نشان  

است.می برخوردار  خوبی  برازش  از  تحقیق  مدل  که   دهد 

مسیرهم از  هریک  تی  ضرایب  مقدار  متغیرهای  چنین  از  ها 

(. در 1( است )شکل  >05/0P)   96/1مستقل بر وابسته بیشتر از  

می تأیید  تحقیق  کلی  فرضیه  مینتیجه،  و  گفت شود  توان 

رضایتارزش  سازمانی،  با   های  فرهمند  رهبری  و  ارتباطات  از 

 . دارند شناختی بر عملکرد شغلی تأثیرگری عوامل روانمیانجی
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 . جدول برآورد ضرایب اثرات مستقیم4جدول 

 سطح معنی داری  tآماره  ضریب مسیر متغیرها

 برروی توانمند سازی از 

 01/0 85/3 25/0 های سازمانیارزش

 01/0 78/2 24/0 رضایت از ارتباطات

 01/0 04/5 36/0 رهبری فرهمند 

 تعهد سازمانی ازبر روی 

 01/0 12/3 20/0 های سازمانیارزش

 01/0 71/2 23/0 رضایت از ارتباطات

 01/0 73/8 50/0 رهبری فرهمند 

 بر روی مالکیت سازمانی از

 01/0 72/2 20/0 های سازمانیارزش

 01/0 87/3 33/0 رضایت از ارتباطات

 01/0 42/4 34/0 رهبری فرهمند 

 سازمانی ازبر روی عملکرد 

 01/0 86/2 15/0 های سازمانیارزش

 05/0 02/2 18/0 رضایت از ارتباطات

 05/0 48/2 22/0 رهبری فرهمند 

 01/0 68/2 15/0 تعهد سازمانی

 05/0 41/2 16/0 توانمندسازی 

 01/0 70/2 23/0 مالکیت سازمانی 

 سطح معنی داری  tآماره  ضریب مسیر متغیر

 )میانجی: توانمندسازی(بر روی عملکرد 

 05/0 41/2 06/0 های سازمانیارزش

 05/0 50/2 07/0 رضایت از ارتباطات

 05/0 44/2 05/0 رهبری فرهمند 

 بر روی عملکرد )میانجی: تعهد( 

 01/0 88/2 06/0 های سازمانیارزش

 01/0 13/3 08/0 رضایت از ارتباطات

 05/0 56/2 /07 رهبری فرهمند 

 عملکرد )میانجی: مالکیت( بر روی 

 05/0 12/2 04/0 های سازمانیارزش

 05/0 48/2 05/0 رضایت از ارتباطات

 01/0 21/3 08/0 رهبری فرهمند 
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 بحث 

  کارکنان  توانمندسازی  بر  های سازمانی نتایج نشان داد ارزش

   Hosseiniبراساس نتایج  دارد.    معناداری  و   مثبت  مستقیم،  رثا

متغیر نیروی  بر  سازمانی  هایارزش   نیز    انسانی  توانمندسازی 

داشته انجام گرفته هر    [.23]  است  تأثیر  تحقیقات  نتایج  بنابر 

های سازمان برای فرد مشخص و قابل قبول  قدر اهداف و ارزش

حرکت خواهد کرد و مدیران ها  آن   باشد، با تمام توان همسو با

های توانمندسازی و آموزش را برای زیردستان خود باید زمینه

های متفاوت، سعی در توانمند  فراهم کنند و با استفاده از شیوه

نتایج،   براساس  همچنین  باشند.  داشته  خود  کارکنان  سازی 

  مستقیم،  حس توانمندسازی پرستاران اثر  رضایت از ارتباطات بر 

ن فرضیات یافت  دارد. اما تحقیقی همسو با ای  معناداری  و   مثبت

شیوه  با  باید  سازمان  رهبران  و  نشد.  نوین  مدیریتی  های 

های مالی و اقتصادی رضایت از ارتباطات افراد را افزایش تشویق 

حس تعلق خاطر و تعهد به سازمان داشته و در  ها  آن  دهند تا 

راستای اهداف سازمان حرکت کرده و عملکرد بهتری از خود 

نتایج   براساس  دهند.  بر ارائه  فرهمند  رهبری    تحقیقات 

 دارد. معناداری و مثبت توانمندسازی تأثیر مستقیم،

  ارتباطات   از   های سازمانی و رضایت ها ارزش براساس نتایج تحلیل 

دارد. که با    معناداری   و   مثبت   بر تعهد تأثیر مستقیم،   فرهمند   رهبری   و 

 Babaeiو    Khaleqkhahنیز  و  Yazdani و    Malakoutiنتایج تحقیقات  

Menqari    های سازمانی برای  . هر اندازه ارزش [9،  24]همسو است

کارکنان بطور واضح و دقیق بیان شود و در صورتی که مورد قبول افراد  

شود که حس تعهد عاطفی کارکنان نسبت به سازمان  باشد، باعث می 

می  نشان  خود  از  بیشتری  تلش  نتیجه  در  و  شود  و  بیشتر  دهند 

ها  نسبت به سازمان خواهند داشت. مدیران سازمان   دلبستگی بیشتری 

های بهبود  باید به روابط و ارتباطات درون سازمان اهمیت داده و زمینه 

ارتباطات را فراهم کنند و سعی در مشارکت دادن کارکنان در تصمیم  

های رضایت را فراهم آورده و پایبندی و احساس  ها داشته و زمینه گیری 

های رهبری یک سازمان  ان را افزایش دهند. شیوه تعلق افراد به سازم 

یک عنصر مهم و حیاتی برای یک سازمان است، اگر مدیر با اعتماد به  

اندازی واال  های رهبری فرهمند با چشم نفس کامل و با استفاده از شیوه 

و جسارت و اقتدار در صحنه باشد و برای اهداف افراد و کارکنان و  

مسلم است که زیردستان او نیز به همان    سازمان تلش کند، واضح و 

کنند و برای توانمند سازی خود تلش کرده و حس  صورت عمل می 

 وابستگی و دلبستگی نسبت به سازمان خواهند داشت.  

های سازمانی و رضایت از ارتباطات و رهبری  نتایج نشان داد ارزش 

  و   ت مثب   مستقیم،   شناختی پرستاران اثر حس مالکیت روان   بر   فرهمند 

ای که  علت کمبود تحقیقات در این زمینه پیشینه ه دارد، اما ب   معناداری 

ارزش  و  اهداف  چنانچه  نشد.  یافت  باشد  فرضیه  این  با  های  همسو 

احساس مالکیت  ها  آن   سازمان هم راستا با اهداف فردی کارکنان باشد، 

گیرند  نسبت به سازمان داشته و نهایت تلش و همت خود را به کار می 

از مواضع سازمان حمایت کرده و سازمان را مثل خانه خود دانسته و  تا  

 کنند. از هیچ کوششی فروگذاری نمی 

تحلیل ارزشنتایج  داد  نشان  رضایتها  و  سازمانی    از  های 

بر    و   تعهد  توانمندسازی،  فرهمند،  رهبری  و   ارتباطات مالکیت 

مستقیم، تأثیر  شغلی  این    معناداری  و  مثبت  عملکرد  دارد. 

پژوهشِ   ،  و همکاران  Pingo، نیز   Jafferyو   Farooqتحقیق با 

Mathew و همکاران، و Tadampali, Abdul 28] همسو است-

25]  .Huili   واسطه نقش  بررسی  ارزش به  بر  ای  سازمانی  های 

یک الگوی مفهومی جدید برای شخصیت و   عملکرد پرداخته و

توجه به تحقیقات انجام با  .  [29]عملکرد کار ایجاد کرده است  

ارزش و  اهداف  اگر  و  گرفته،  باشد  همسو  سازمان  و  فرد  های 

قبول  ارزش  قابل  و  و مشخص  روشن  افراد  برای  سازمانی  های 

باشد، کارکنان در راستای اهداف حرکت کرده و عملکرد خوبی  

داشت. می  Khanjankhani  خواهند  پیشنهاد  همکاران  کنند  و 

  را  کارکنان  مشخص،  و  روشن  دافاه   تدوین  ضمن  که مدیران،

 عملکرد   سطح  بیشترین  تا  داده  دخالت  سازمانی  اهداف  تدوین  در

فرد    به  فرهمند  رهبر.  [5]  آید   دست  به  شغلی یک  عنوان 

الهامتحریک  فکری،  با  کنندۀ  بسیار  فردی  و  اخلقی  بخش، 

ملحظه است که قادر به توسعۀ پیوندهای عاطفی با پیروان خود 

رهبران   و سازمان  و دیگر  فرد  عملکرد  آن  نتیجۀ  در  است که 

  رضایت  کنند کهو همکاران نیز بیان می  Liuبهبود خواهد یافت.  

مالکیت  بر  مشارکتی  سازمانی  جو  و  شغلی   کارکنان  احساس 

 [. 30] است اثرگذار خود سازمان به نسبت

فرهمند    یرهبرو    از ارتباطات  تیرضای،  سازمانهای  ارزش 

و  میانجیبا   مثبت  تأثیر  شغلی  عملکرد  با  توانمندسازی  گری 

گری توانمند سازی در ای برای میانجیمعناداری دارند. پیشینه

با   فرهمند  رهبری  نشد.  یافت  متغیرها  از  یک  هر  رابطه 

و  میانجی مثبت  رابطه  شغلی  عملکرد  با  سازمانی  تعهد  گری 

تأثیر و نقش تعهد سازمان با وجود  رابطه معناداری دارد.  ی در 

ها یافت  متغیرهای مستقل با عملکرد، تحقیقی همسو با فرضیه 

 نشد. 

و    از ارتباطات   تیرضای،  سازمان های  با توجه به نتایج ارزش

شناختی با عملکرد گری مالکیت روان فرهمند با میانجی یرهبر
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و   دارند  معناداری  و  مثبت  رابطه  به    فرهمند  یرهبرشغلی 

مثبت و معناداری دارد. نتایج تحقیق درصد رابطۀ    99اطمینان  

Farzad  وRanjbar     از آن است که گرا با  رهبری تحول حاکی 

گری  ای مثبت دارد. همچنین نقش میانجیعملکرد شغلی رابطه

شناختی در ارتباط بین رهبری تحول گرا با عملکرد  مالکیت روان 

مالکیت و  با ایجاد حس  ،  نتیجه. در  [31]  شغلی به تأیید رسید

گرا حفظ و بهبود مالکیت کارکنان و اعمال رهبری تحول  ۀانگیز

. ولی در مورد  افزایش عملکرد شغلی را فراهم کرد  ۀتوان زمینمی

های سازمانی و عملکرد و  نقش میانجی مالکیت در رابطه ارزش

 .ای یافت نشدرضایت از ارتباطات و عملکرد پیشینه 

 

 گیری نتیجه 

 اموری   و رهبری و ارتباطات  اهداف  عقاید، مفاهیم،  ها،ارزش 

کرده  خاص  موقعیت  یک  از  فراتر  که  هستند   از  و  عمل 

پرستاران  بارزی هستند کههای  ویژگی   تأثیر   تحت  را  عملکرد 

آنان می  قرار اثربخشی  و  کارایی  افزایش  باعث  از  داده و  شوند. 

بیمارستان،   در  منسجم  و  قوی  فرهنگ  یک  وجود  با  سویی 

استراتژی  پیرامون  بیشتر  آگاهی  کسب  ضمن  های  پرستاران 

ها و هنجارها، احساس مسئولیت و  بیمارستان، نسبت به ارزش 

از کار خود احساس رضایت می   کنند و مدیریتتعهد کرده و 

آنان   عملکرد  بهبود  و  انگیزش  روحیه،  بهبود  موجب  قوی 

بنابراین،  می و  گردد.  اهداف  آشکار  تبیین  با    جو  ایجادمدیران 

حس    انجام امور  در  دادن  با مشارکت  ها،دیدگاه  بیان  برای  مناسب

و  مالکیت  و  برگزار  تعهد  آموزشدوره  یبا  توانمندیهای  و    ی، 

و زمینۀ ارتقا عملکرد آنان    داده  شیخود را افزا  پرستاران  تیقابل

 اختیارات   وظایفشان  چارچوب  در  پرستاران  را فراهم آورده و به

  امور   در  مشارکت  جهت  به  پرستاران  که  آن  از  و پس  را داده  الزم

  واگذاری  به  نسبت  شدند،  برخوردار  الزم  هایمهارت  از  تا حدودی

امور کاری    ریزیبرنامه  سایر  توان  و  ظرفیت  از  و  این  نموده 

و   اهداف  پیشبرد  راستای  در  فرهیخته  و  ارزشمند  نیروهای 

 مند شوند. کارایی بهره

ن  نیا   پژوهش  زیپژوهش    ییها تیمحدود   گر ید  یها مثل 

شته است از جمله اینکه در زمان بیماری کرونا انجام شده و  دا

پرستاران به علت مشغلۀ زیاد کاری تمایل کمتری به پاسخگویی  

محدود به پرستاران بیمارستان سیدالشهدا   داشتند و این تحقیق

 . و تعمیم نتایج باید با احتیاط انجام شود است )ع( شهر ارومیه
 

 تقدیر و تشکر 

  در   کنندهشرکت   پرستاران  تمامی  و  راهنما  استاد  زحمات  از

 .شودمی قدردانی  و تشکر تحقیق، این
 

  سندگان ی سهم نو 

پاشایی یوسف کندی  عزیزه    ست از:عبارت  سندگانیسهم نو

اصلی/ پژوهشگر  مسئول/  محمد    50)نویسنده  دکتر  درصد(، 

 درصد(.  50حسنی )نویسنده دوم/ 
 

 تعارض منافع 

 .وجود ندارد ی تعارض منافع چگونهیه سندگانینو نیب
 

 منابع مالی 

 .  شده است نیمأ ت  سندگانیمطالعه توسط نو نیا ی منابع مال
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