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 چکیده
مبنایی برای رشد و  عنوانبهشود و محسوب می های اساسی زندگی اجتماعیبرقراری تعامالت صحیح و سازنده، از مهارت

های انسان سالم توانایی برقراری پیوند مؤثر و سازنده با دیگران چراکه یكی از ویژگی ؛شودپیشرفت انسانی در نظر گرفته می

ف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیوند بین فردی باکیفیت باال بر سالمت روانی سازمانی با در نظر رو هداست. ازاین

نفر از پرستاران و سرپرستاران بیمارستان  170شده است. نمونه موردمطالعه شامل گرفتن نقش فضیلت سازمانی ادراک

اند. در این پژوهش که یک طرح توصیفی از شدهصادفی انتخابگیری تفارس بندرعباس است که با استفاده از روش نمونهخلیج

ها آن ۀهای پیوند بین فردی باکیفیت باال، فضیلت سازمانی و سالمت روانی استفاده شد که همنوع همبستگی است، از پرسشنامه

ساختاری برای بررسی برازش الگوی  ها مدل یابی معادلهوتحلیل دادهمنظور تجزیهبهاز پایایی و روایی مناسبی برخوردار بودند. 

که پیوند بین فردی باکیفیت باال بر فضیلت سازمانی و سالمت  دهندیمنتایج پژوهش نشان ساختاری استفاده گردید.  ۀمعادل

شده در تبیین سالمت روانی نقش روانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج حاصل نشان داد که فضیلت سازمانی ادراک

شده در ها بر نقش پیوند بین فردی باکیفیت باال و نقش واسط و اهمیت فضیلت سازمانی ادراککند. این یافتهزیادی را ایفا می

 بینی سالمت روانی تأکید دارد.پیش

 
 .، بیمارستانشده، سالمت روانیپیوند بین فردی باکیفیت باال، فضیلت سازمانی ادراک ها:کلیدواژه
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 مقدمه

ها انسان های اساسی زندگی اجتماعیاز مهارتیكی ، با دیگران و سازنده صحیح عامالتتبرقراری 

 توانایی چراکه ؛شودیمنیز در نظر گرفته پیشرفت  و دشر ی برایمبنای عنوانبه که گرددیممحسوب 

شده  رشمردهب سالم و موفقی هاانسان یهایژگیمؤثر و سازنده با دیگران از و تعامل و ایجاد پیوند برقراری

وخو، سطح انرژی و انگیزه در حقیقت تعامالت روزانه افراد با یكدیگر، تأثیر به سزایی بر خلق است.

از همین رو را افزایش دهد.  هاآنتواند انرژی دارد و تبادالت مثبت با همكاران در محیط کار می هاانسان

 عنوان چسبو از آن به شدهمطرحک ضرورت عنوان یبه هاسازماناست که ایجاد پیوندهای بین فردی در 

در جوامع  هاسازمانحققان در رابطه با الزامات عملكردیِ م. (Fuhse, 2009) شودیماجتماعی یاد 

های ها و روابط میان ذینفعان مختلف سازمانی، دیدگاهگوناگون و چگونگی پرورش و تقویت پیوند

پیوندهای بین فردی با ی برقرارها، در تمامی این دیدگاهو  )Fletcher & Kaufer, 2003( مختلفی دارند

تر دانسته شده های معنادار ناشی از تعامالت عمیق میان افراد، از سایر روابط، اثربخشکیفیت به دلیل ارزش

 . (McFarland, Jurafsky & Rawlings, 2013)است 

به شمار  هاسازمانرقابتی  مزیت ترینمهم و دارایی نیترباارزشانسانی،  هایاز سوی دیگر، منابع و سرمایه

پژوهشگران قرارگرفته و  موردتوجهرو، توجه به مفاهیمی چون فضیلت و سالمت روانی آیند. از اینمی

 فضیلت رفتارهای توسعه با توانهای مهم زندگی سازمانی مطرح شده و میبخشی از ضرورت عنوانبه

 ماندگاری ها هستند،سازمان در بخشش و انسجام شفقت، تماد،اع بینی،خوش متضمن توسعه مدارانه که

 & Moshabbaki Esfahani) داد و بهبود بخشید ارتقاء زیادی حد تا ها رادر سازمان انسانی هایسرمایه

Rezaee, 2014). بخش کارکنان برای کار با یكدیگر های الهامای از انگیزانندهسازمانی مجموعه فضیلت

گیری احساس مسئولیت، افتخار، شكل ی مشترک سازمان هستند که بههاتیمأموریابی به منظور دستبه

کنند احترام، استقالل و نشاط در کارکنان و ایجاد و بهبود سالمت سازمانی به مدیران کمک می
(Zamahani et al., 2013; Pabarja, Ahang & HeidarBeygi, 2017) . 

به سبب ماهیت  حرفه پرستاری چراکه ؛و حساس دارند کنندهنییتعشی باید اشاره کرد که پرستاران نق

 کند.می روروبه ومیرمرگحوادث و  با درد و رنج،همواره تقریباً فرد را است که  ایگونهبه خاص خود

یک پرستار  دارد وی زیادی ازجمله مشاغلی است که چرخش و تنوع زمان کار پرستاری حالنیدرع

بپردازد و خود کار در محیط  به فعالیتروز مختلف از شبانه روزهای هفته در ساعاتممكن است در طول 

های این نوبت وجود .باشد حضورداشتهکاری در بیمارستان و محل کار خود  طوالنی هاینوبتیا در 
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سطح توان انتظار داشت و میاندازد پرستاران را به مخاطره می سالمت جسمی و روحی ،کاری همیشگی

  .(IzadiTame et al., 2012)پذیری جسمی و روانی آنان را افزایش دهد بآسی

ها قابل ها و سازمانبراین، مطالعه و بررسی سالمت روانی و عوامل مرتبط با آن برای همه افراد، گروهعالوه

 کند. درتری پیدا میها نمود بیشها و موقعیتکه حساسیت این موضوع در برخی از محیطباشد، توجه می

فردی و سالمت روانی و  های سازمانی که پیوندهای بینترین گروهیكی از مهم مختلف، هایسازمان میان

ند که هایی هستکنند، سازمانفضیلت سازمانی، نقشی حیاتی در عملكرد کارکنان و مدیران ایفاء می

مراکز درمانی و  باشند.های خاصی دارند و همواره با فشارهای مختلف در محیط کار مواجه میپیچیدگی

هستند که بررسی پیوندهای بین فردی، سالمت روانی و  هاسازمانترینِ این نوع از حساس هامارستانیب

راکز بهداشتی و درمانی نیازمند مها از اهمیت زیادی برخوردار است. ی سازمانی در آنهالتیفضتوجه به 

ی نیروهای متخصصی هستند که با دلسوزی و ورای همه مشكالت، خود را وقف نجات و ریکارگبه

های بالینی مستلزم داشتن مهارت تنهانهبدیهی است که مراقبت از بیماران، مراقبت از بیماران کنند. 

و الزمه انجام این کار داشتن  باشدیمان نیز آن پرستاران، بلكه نیازمند حمایت روحی و روانی مناسب

آرامش روحی و روانی است. تجربۀ پرستاران بیانگر وجود سطح باالیی از فشارهای روانی در محیط کار 

 باشد که سالمت روانی را برای مشاغل پرستاری با مخاطره همراه کرده است. می

ترین بخش دهند و بزرگرا زنان تشكیل می رسفاجیخلاکثریت پرستاران شاغل در بیمارستان  ازآنجاکه

باشد، حجم کاری پرستاران و در نتیجه فشار روانی زنان و زایمان استان هرمزگان نیز در این بیمارستان می

، بررسی سالمت روانی و عوامل مرتبط با آن در رابطه با این رونیازاها بسیار زیاد شده است. وارد بر آن

 تیفیباکدی برخوردار است. به اعتقاد مدیران بیمارستان  برقراری پیوندهای عمیق و نیروها از اهمیت زیا

شود که پرستاران میل و رغبت به پرستاران باعث می ازجملهبرای کارکنان  باال و ایجاد فضای مناسب

پرستاران پرستاری دلسوزانه از بیماران در وجودشان نهادینه شود و بهترین شرایط کارکردی فراهم گردد تا 

محیط  احساسات مثبت در جادیا های رشد، شكوفایی،مشتاقانه برای موفقیت بیمارستان تالش کنند و زمینه

  و سالمت روانی فراهم گردد. گریكدیکمک و احترام به  راستای در هاآن ختنیو برانگکاری 

ی اجتماعی و ضرورت با توجه به نقش حساس مراکز درمانی و بهداشتی در توسعۀ جوامع و بهبود زندگ

توجه به روابط میان کارکنان، در پژوهش حاضر تالش شده است به این مهم پرداخته شود که چه ارتباطی 

شده و سالمت روانی وجود دارد، همچنین میان پیوندهای بین فردی باکیفیت باال، فضیلت سازمانی ادراک

 بررسی گردد.  فارسجیخلر بیمارستان نقش میانجی فضیلت سازمانی در رابطۀ  میان عوامل مذکور د
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 مبانی نظری

 1باال فردی باکیفیتپیوندبین

شوند. وجود چنین عنوان بافتی پویا بین دو فرد با آگاهی متقابل، تعریف میسازمانی بهپیوندهای درون

 ,Stephens)گیرندپیوندهایی به این معنا است که در برخی موارد افراد تحت تأثیر یكدیگر قرار می

Heaphy & Dutton, 2011). و اشاره به تعامالتی  گیرنداین پیوندها در بافت سازمانی محل کار شكل می

در حالی که  (Dutton & Heaphy, 2003).افتند دارند که در یک موقعیت خاص میان دو نفر اتفاق می

محققان، پیوند باکیفیت باالی  بنابرنظر. Reis, 2001)(ارتباطات به مشارکت پایدار بین دو نفر اشاره دارد 

مشاهده و غیرقابل مشاهده است که در فضای بین رهبر و افراد سازمان بین افراد دربردارنده رفتارهای قابل

پذیری و ارتباطات مشاهده به ارتباطات کالمی مانند ابراز شجاعت، آسیبشود. رفتارهای قابلمنتقل می

ی که بیانگر توجه و التفات به فرد دیگر است، اشاره دارند. غیرکالمی همچون لبخند زدن و رفتارهای

رفتارهای غیرقابل مشاهده به عملكردهای شناختی مانند آگاهی از خود، دیگران و محیط کار اشاره دارند 

 .(Lambruschini, 2016)ها و باورهای اصلی هستند که از ارزش

ها آگاهی و هم تمام آن دهند، اما مشخصهمی پیوندهای بین فردی باکیفیت باال در اشكال متنوعی رخ

. ماهیت نیروبخش بودن باشدمیسویی با نیازهای طرف مقابل است که درنتیجه، برای طرفین، مولد انرژی 

گرفته از شناخت و اعتباربخشی فرد توسط دیگران است. چنین پیوندهایی پیوندهای باکیفیت باال نشأت

داتون و هیفی . (Gittell, 2008)کنند پیوندهای باکیفیت را تقویت میتمایل به ایجاد چرخه مثبتی از 

اند برده( برای شناسایی پیوندهای باکیفیت و عمیق از پنج ویژگی نام2009( و کارمیل و همكاران )2003)

 اند از:که عبارت

و منفی  های مثبتکننده سطح ظرفیت پیوندها برای تحمل هیجانکه بیان 2الف( ظرفیت تحمل هیجان

باال قابلیت بیشتری برای تحمل هیجان دارند. ظرفیت تحمل هیجان، هنگام بروز  است. پیوندهای باکیفیت

عبارت بهتر، پیوندهای باکیفیت باال  هیجانات مثبت و منفی در پیوندهای باکیفیت باال بیشتر مشهود است. به

 ها را دارند.ظرفیت مقاومت در برابر انواع مختلف هیجان

________________________________________________________________ 

1. High Quality Interpersonal Connection 
2. Emotional Carrying Capacity 
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پذیری پیوند، اشاره به ظرفیت پیوند برای تغییر یا مقاومت در برابر فشار و عمل . انعطاف1پذیریانعطافب( 

پذیری یا ظرفیت بازگشت به حالت های گوناگون دارد. این ویژگی پیوند بیانگر انعطافکردن در موقعیت

ای معنادار از طریق اولیه پس از یک شكست است. مطالعات روانشناسی بیانگر آن است که پیونده

 شوند.چگونگی واکنش پیوندها به تعارض بین افراد نشان داده می

باکیفیت باال، درجه پیوند است که معیار مولد بودن و گشودگی  . سومین ویژگی پیوند2ج( درجه پیوند

. شوندمیها و اثرات جدید و توانایی برای اصالح رفتارهایی است که مانع فرآیندهای مولد نسبت به ایده

گذارند و فضای های با درجه باالیی از پیوند، فضای بانشاط را به نمایش میاند که تیممحققان دریافته

 .(Dutton & Heaphy, 2003) کنندمیهیجانی وسیعی را برای عمل و خالقیت مناسب ایجاد 

ر بین تمام افراد درگیر در شده دعنوان یک راه ارتباطی و یک فعالیت به اشتراک گذاشته. تقابل به3تقابل

 اند.شدهشود. تقابل بیانگر حالتی است که افراد در یک رابطه درگیر و فعالتعامل شناخته می

. توجه مثبت بیانگر آن است که افراد در پیوند باکیفیت باال حس اتصال عمیق و مورداحترام 4توجه مثبت

 (Carmeli, Brueller, & Dutton, 2009).  کنندشدن را تجربه میواقع
 سالمت روانی

 الزم زمینه آوردن فراهم و فرهنگی جسمی و روانی، اجتماعی، سالمت وضعیت به توجه جامعه هر در

آینده است. در تعریف  هایبرای سال جامعه آن سالمتی ضامن سالم، پویا و زندگی تحقق یک برای

 و جسمی، اجتماعی عوامل از ایموعهمج از متأثر روانی توان گفت که سالمتمفهوم سالمت روانی می

-برابر تعارض در نماید و و دیگران سازش خود با بیاید، کنار مسائل با بتواند که انسانی است. هر شناختی

است  روانی سالمت نسازد، دارای دور خود را از جامعه و نشود ناتوان خود درونی ناپذیراجتناب های

(Ahmadi, 2014)های اجتماعی دریافت شده از سوی که سطح باالیی از حمایتنظران معتقدند . صاحب

برخی بر این  .(Stansfeld & Candy, 2006) شودهمكاران و سرپرستان به حفظ سالمت روانی منجر می

عقیده هستند که سالمت روانی استعداد ایجاد روابط موزون با دیگران، استعداد شرکت در تغییرات محیط 

ای سازنده است. برخی حد اعالی سالمت داد کمک به ایجاد تغییرات به شیوهاجتماعی و مادی و استع

روانی را قابلیت تطابق، مقابله و غلبه بر انواع استعدادهای زندگی روزمره، توانایی حرکت در جهت اهداف 

________________________________________________________________ 

1. Tensility 
2. Degree of Connectivity 
3  . Mutuality 

4. Positive Regard 
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عنوان عضوی از جامعه، احساس مسئولیت در قبال دیگران و صورت خالق، احساس ارزشمندی بهخود به

بر تعریف  . بنا(Fathi Ashtiani et al., 2004)دانند مورد ارزشمند در فرهنگ و اجتماع خاص میهر 

، سالمت روانی صرفاً نداشتن بیماری نیست، بلكه درون مفهوم کلی 1(WHO)سازمان جهانی بهداشت 

های زندگی و کار برند و قابلیت مقابله با استرسهای خود پی میبه توانایی گیرد که افرادبهداشت جای می

داند: ( سالمت روان را وابسته به هفت معیار می1995ونتیز ) .(Wahlbeck, 2015) مفید و اثربخش را دارند

. خودبسندگی و خودمهارگری، 4. رهایی از نگرانی و گناه، 3. رفتار اجتماعی مناسب، 2. فقدان بیماری، 1

-فكری و انعطاف . گشاده7دهی شخصیت، سازمان یافتگی و . توحید6پذیری و خودشكوفایی، . خویشتن5

سالمت و بیماری روانی  ۀتوان بیان داشت که سه مدل مختلف درباربندی کلی میدر یک طبقه. پذیری

اجتماعی )مدل سیستمی( و مدل ارتقاء در  -روانی -شده است: مدل زیستی )پزشكی(، مدل زیستیمشخص

ه شناسایی و یا امكان شناسایی علل فیزیكی اختالالت روانی پزشكی معتقد ب -سالمت روانی. مدل زیستی

 مكانیكی، عوامل تنها روانی، هایپدیده تبیین در پزشكی، -زیستی مدل است. مدل سیستمی برخالف

 در سطوح بسیاری عوامل که است اعتقاد این بر بلكه دهد،قرار نمی موردتوجه را فیزیولوژیكی شیمیایی و

دهند و تحلیل وضعیت بیماری روانی مستلزم بررسی این قرار می تأثیر تحت را انیرو هایپدیده مختلف،

کند تا توان کنترل عوامل است. طبق مدل سوم، ارتقای سالمت روانی، فرآیندی است که فرد را قادر می

خویش را افزایش دهد و سالمتی خود را برای رسیدن به حالت کاملی از رفاه اجتماعی، روانی و جسمی 

بهبود بخشد. ارتقای سالمت فقط مسئول حفظ سالمتی در یک حد خاصی نیست. بلكه باید فراتر از 

 & ,MehrAaein, Saadati, abbasi, Narimani) سالمت در زندگی، شامل احساس شادی نیز باشد

Mohammadi, 2016) . 
 

 فضیلت سازمانی

رد، اما در حال حاضر به لحاظ نظری و گیطور عمده، فضیلت در فلسفه مورد بحث و بررسی قرار میبه

های اولیه، شود. باوجوداین که در پژوهشکاربرده میهای سازمانی نیز بهساخت مفهومی در پژوهش

مفهوم فضیلت بر رفتار مدیران متمرکز بوده است، محققانِ رفتارسازمانی مثبت در رابطه با نقش فضیلت در 

 .(Barclay, Markel, & Yugo, 2012)اند کرده های عملكرد سازمانی نیز بحثدیگر حوزه

________________________________________________________________ 

1. World Health Organization 
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اند. نسبت دادن فضیلت را نهادینه کردن اصول اخالقی برای ایجاد هماهنگی اجتماعی تعریف کرده 

خصیصه فضیلت به سازمان مبین آن است که سازمان از توانمندی الزم برای ایجاد، تقویت و حكایت از 

 Danaei Fard, Amrollahi)در اعضای خود برخوردار است  محورهای پرهیزکارانه و فضیلتفعالیت

Biuki, Fani, & Rezaian, 2013). های به اعتقاد برخی از پژوهشگران، هرگونه عمل فردی، فعالیت

های فرهنگی و هر فرآیندی که به ترویج و تداوم فضیلت در سازمان بیانجامد، فضیلت جمعی، ویژگی

   (Cameron, Bright, & Caza, 2004).سازمانی را به همراه دارد

دانند که در فضای سازمانی فضایل سازمانی را آن دسته از فضایلی می (2017عابدی کوشكی و همكاران )

عنوان مایه هویت و افتخار به شود، این فضایلها ارزش زیادی قائل میگرفته و سازمان برای آنشكل

 .شونداعضای سازمان محسوب می

ها دهد که فضیلت سازمانی با رفاه افراد و شادی و نشاط آن( نشان می2017دیگران ) مطالعات اسد و 

ازجمله تعالی در رفتار در ارتباط است. از منظر آنان فضایل، حرکات منطقی هستند که خیر فردی و 

-ه میدوستانه است که توسط اعضای سازمان به نمایش گذاشتاجتماعی را به همراه دارد و نوعی رفتار نوع

اند از: تأثیر گیرد که عبارتدر مفهوم فضیلت سازمانی سه عامل مهم و اساسی موردتوجه قرار می .شود

 انسانی، مطلوبیت اخالقی و بهبود اجتماعی.

شده است اما های اخیر توسط پژوهشگران مختلف مطرح و بررسیاگرچه مفهوم فضیلت سازمانی در سال

( 2004د که تنها مدل مطرح در این رابطه مدل کمرون و همكاران )دهشده نشان میهای انجامبررسی

و همكاران  است. به همین دلیل در پژوهش حاضر مدل مذکور مورداستفاده قرارگرفته است. کمرون

بینی، اند از: خوشاند که عبارتفضیلت سازمانی مطرح کرده گیریبرای اندازه را مؤلفه ( پنج2004)

 شوند:اختصار تشریح میها بهصداقت. این مؤلفه بخشش، اعتماد، شفقت و

اند که در انجام دادن مطلوب به این معنا است که اعضای سازمان بر این عقیده بینی سازمانی:. خوش1

دیگر، تمایل به انتظار عبارتهای عمده روبه شوند، موفق خواهند شد. بهکارها، حتی زمانی که با چالش

کنند. این فضیلت، با عملكرد بهتر، تالش و پشتكار بیشتر، بینی تعریف میوشهمیشگی نتیجه مثبت را خ

بین دارای براین، افراد خوشعالوه. (Scheier & Carver, 1985) وخوی بهتر در ارتباطات همراه استخلق

نفس، تحمل درد و تر هستند و از سطح باالی اعتمادبهروابط اجتماعی بهتر و به لحاظ جسمانی سالم

  (Cameron & Caza, 2004).باشندپذیری در تفكر برخوردار میانعطاف



 1397، بهار و تابستان 19پژوهش نامه مدیریت تحول، سال دهم، شماره                                    46

عنوان فرصتی برای یادگیری در باشد و به. بخشش سازمانی به معنای بخشیده شدن سریع اشتباهات می2

 Rego, Ribeiro, Cunha).گیرند ای با استانداردهای باالی عملكرد در سازمان مورداستفاده قرار میزمینه

& Jesuino, 2011) 
تر کمک بینانه و مثبتمواجهه با تنوع و تمرکز بر نتایج احتمالی خوش ها برای. اعتماد: اعتماد، به گروه3

باشد که به مذاکرات داخلی زیادی نیاز دارند. گر کار با یكدیگر در موقعیتی میکند، همچنین تسهیلمی

روه به لحاظ روانی از حضور در گروه، احساس جهت مهم است که اعضای گاین، اعتماد ازاینبرعالوه

اعتماد سازمانی بیانگر آن  (Stephens, Heaphy, Carmeli, Spreitzer & Dutton, 2013). کنندامنیت می

 است که تواضع، توجه و احترام بر سازمان حاکم و افراد به یكدیگر و رهبرانشان اعتماد دارند.

های دلسوزانه و ت که افراد درزمینۀ مراقبت از یكدیگر و فعالیتدهنده این اس. شفقت سازمانی: نشان4

 دلواپسانه مشترک هستند.

بیانگر صداقت، امانت و احترام در سازمان است. صداقت از طریق حفظ استانداردها  . صداقت سازمانی:5

شود. صداقت مطابق حفظ استانداردهای ثابت، قابلیت اعتماد و نشان دادن راستی و درستكاری آشكار می

شناسد، دارد. یكی از عنوان حقیقت میبندی، درایت و همدلی در ابراز آنچه شخص بهنیاز به فكر، زمان

 توانند تناسب میان افكار، احساسات و اعمال خود را حفظ کنندهای افراد صادق این است که مینشانه

.(Bright, Cameron, & Caza, 2006) 
 

 تبیین مدل مفهومی
 شدهوند باکیفیت باال و فضیلت سازمانی ادراکرابطه پی

( به دنبال بررسی اثر ارتباطات باکیفیت باال بر فضیلت سازمانی 2013پژوهش استیفنز و دیگران ) نتایج

بیانگر آن است که ظرفیت تحمل هیجانات توسط افراد  نظر گرفتن نقش ظرفیت تحمل هیجان، با در

دهد و رابطه مثبت با آن دارد. همچنین، شواهد موجود نشان می عنصری اساسی برای فضیلت سازمانی است

  (Mccullough, 2000).که فضیلتِ بخشش ارتباط مثبت و معناداری با روابط اجتماعی دارد 

 گیرد:ترتیب، فرضیه اول پژوهش شكل میاینبه

 ری دارد.شده اثر مثبت و معناداپیوند باکیفیت باال بر فضیلت سازمانی ادراکفرضیه اول: 
 رابطه پیوند بین فردی باکیفیت باال و سالمت روانی

شده بیانگر آن است که روابط صمیمانه و متعادل در محیط کار بر تندرستی و سالمت مطالعات انجام

های پژوهشی که باهدف بررسی یافته .(Fani & Aghaziarati, 2013) روانی کارکنان اثر مثبت دارد

دهد که تعامالت اجتماعی مثبت در محیط کار شده، نشان میانجامر محل کار مثبت د تعامالت اجتماعی
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کارگیری ایمنی، اعصاب و روان و غدد در ارتباط است و با به با تأثیرات آنی و پایدار بر سیستم قلبی،

 ;Heaphy & Dutton).توان سالمت روانی و جسمی افراد را تقویت کرد تعامالت اجتماعی مثبت می

ها های عاطفی از کارکنان سازمان، استرس آناین باورند که حمایت ( بر1997ویكراما و همكاران ) (2008

 گیرد:ترتیب فرضیه دوم پژوهش شكل میاینبه .دهدها افزایش میرا کاهش و احساس ایمنی را در آن

 رد.پیوند بین فردی باکیفیت باال بر سالمت روانی اثر مثبت و معناداری دافرضیه دوم: 

 شده و سالمت روانیرابطه فضیلت سازمانی ادراک

شده، بیانگر آن است که میان ها انجامسازمان مطالعاتی که باهدف بررسی رابطه فضیلت و شادی در

بینی، اعتماد، شفقت، صداقت و بخشش( و شادی سازمانی ارتباط مؤثر و ابعاد فضیلت سازمانی )خوش

طرف، دهد که شادی ازیکنتایج مطالعات محققان نشان می .(Pabarja et al., 2017)معناداری وجود دارد 

با از بین  و از سوی دیگر (Oswald, Proto & Sgroi, 2015)دهد عواطف مثبت کارکنان را افزایش می

بردن عوامل مخرب روانی مانند استرس، اضطراب، احساس ناامنی، خستگی و افسردگی، نیازهای روانی و 

نتایج  .(Seyed-Javadin, Hassan Gholipour & Astaraki, 2016)کند ن را تأمین میهیجانی کارکنا

بینی و بدبینی با سالمت روان صورت گرفته حاکی از آن است که مطالعاتی که باهدف بررسی رابطه خوش

ماعی های بدنی، اضطراب و اختالل در عملكرد اجتنشانه بینی و سالمت روان و ابعاد آن، نظیرمیان خوش

رو، . ازاین(Aghaei, Raeesi Dehkordi & Atash Pour, 2007)مثبت و معنادار وجود دارد  افراد، رابطه

 شود:صورت زیر پیشنهاد میفرضیه سوم پژوهش به

 شده بر سالمت روانی اثر مثبت و معنادار دارد.فضیلت سازمانی ادراک فرضیه سوم:

کیفیت باال و سالمت سازمانی با تأکید بر نقش واسط فضیلت با های گذشته به ارتباط پیونددر پژوهش

کننده تأثیر بیان( 2000)( و مكالیون 2011سازمانی توجهی نشده است، اما مطالعات استیفنز و دیگران )

( 2007آقایی و همكاران ) توسط شدههای انجامپیوند بین فردی بر فضیلت سازمانی است. همچنین بررسی

بنابراین، فرضیه چهارم با  که فضیلت سازمانی بر سالمت روانی اثر مثبت و معنادار دارد. دهندنیز نشان می

 صورت زیر بیان کرد:به توانمیگری فضیلت سازمانی را توجه به نقش میانجی

 کند.گری میمیان پیوند باکیفیت باال و سالمت سازمانی را میانجی فضیلت سازمانی رابطه: فرضیه چهارم

توان گفت که پیوندهای بین فردی باکیفیت باال، بافتی میموجود،  ینظر اتیو ادب نیشیمطالعات پ یبر مبنا

و برای طرفین، توجه  شوندمیمشاهده مشاهده و غیرقابلپویا بین افراد هستند که شامل تمامی رفتارهای قابل

رند. از پیامدهای پیوند باکیفیت )برعكس شود( را به همراه دا مثبت متقابل، اعتماد و تعامل دوجانبه مثبت

و  گیری حس سرزندگی و نشاط، اعتماد و افزایش عواطف، شناخته شدنتوان به شكلباالی بین فردی می
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مورداحترام واقع شدن و حمایت اجتماعی اشاره کرد. همچنین، فضیلت سازمانی با ابعادی مانند اعتماد، 

 به هارفتار ینا تقویت با انمدیر که یطیاشردر . شودبینی سنجیده میبخشش، صداقت، شفقت و خوش

بود، بر  هنداخو موفق هاآن مثبت دعملكر تقویتو  تحریکدر که براینبپردازند، عالوه کارکنان یتاهد

شود، پژوهش مشاهده می 1گونه که در شكل گذارند. همانبهبود رفاه جسمی و روانی کارکنان نیز اثر می

ای فردی باکیفیت باال بر سالمت روانی با توجه به نقش واسطهاصر پیوندبینحاضر به بررسی تأثیر عن

 پردازد.شده میفضیلت سازمانی ادراک

پیوند بین فردی باکی یت با 

 رفیت تحم  هی ان -
ان  ا  پ یری -
در ه پیوند  -
تقاب  -
تو ه م  ت -                      

فضیلت سازمانی ادرا  شده
بی ی و -

ب  ش-
ا تماد-
ش قت -
 دا ت -

سالمت روانی

 
 (: مدل مفهومی پژوهش1) شکل

 شناسی پژوهشروش

باال،  بین فردی باکیفیت های علمی پیوندکه به آزمودن کارآیی نظریهپژوهش حاضر به دلیل این

پردازد و دانش کاربردی را در مورد کیفیت رابطه و تأثیرپذیری میان فضیلت سازمانی و سالمت روانی می

های که پژوهش در موقعیتدهد، ازنظر هدف، پژوهشی کاربردی است. با توجه به اینمتغیرها توسعه می

بین فردی  ن متغیرهای پیوندگیرد، ازنظر موقعیت میدانی است و چون رابطه علی میاواقعی انجام می

ها، دهد، بر مبنای گردآوری دادهباکیفیت باال، فضیلت سازمانی و سالمت روانی را موردمطالعه قرار می

گیری هر یک از متغیرها، پرسشنامه پژوهش از نوع همبستگی است. در این پژوهش، جهت سنجش و اندازه

-منظور سنجش روایی پرسشنامه روششود. بهه میمشاهد 1شده است که در جدول خاصی در نظر گرفته

بین و روایی پیشاند از: روایی صوری، روایی همزمان، روایی های مختلفی وجود دارد که عبارت

. در پژوهش حاضر برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی  (Danaei Fard, Alvani & Azar, 2007)سازه



     49                                         پیوندهای بین فردی بر سالمت روانی با نقش واسط فضیلت سازمانی ادراکی اثر

های ده است. برای بررسی روایی صوری، سؤاالت با توجه به مؤلفهشصوری یا محتوا و روایی سازه استفاده

نفر از اساتید مدیریت قرار گرفت تا در رابطه با  5های گذشته و با ارجاع به منابع مربوطه، در اختیار پژوهش

نظران و انجام ها توسط اساتید و صاحبروایی اظهارنظر نمایند. پس از بررسی و ارزشیابی پرسشنامه

ها تأیید گردید. همچنین، برای بررسی روایی سازه از تحلیل بار حات جزئی، روایی صوری پرسشنامهاصال

آمده دستشود که ضرایب بهعاملی استفاده شد. برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده می

درصد باالتر  70تانه شده است.  آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش از آسارائه 2برای آن در جدول 

 ای لیكرت درنقطه 5پژوهش، از مقیاس  این بوده است که حاکی از پایایی مناسب ابزار پژوهش است. در

 .استفاده گردید “= کامالً موافق5”تا “ = کامالً مخالف1”از  یامحدوده

ها که تعداد آن باشندفارس بندرعباس میجامعه آماری پژوهش سرپرستاران و پرستاران بیمارستان خلیج

روش ابتدا  ینجامعه معلوم استفاده شد. در ا یحجم نمونه از فرمول کوکران برا یینتع یبرانفر است.  300

آن به  یارانحراف مع ی گذاریشده و با جا آزمونیشپ کارکنان،نامه از پرسش 30شامل  یهاول ۀنمون یک

حداقل حجم  05/0 یخطا یزانو م 95/0 نانیدر فرمول کوکران با دقت برآورد و سطح اطم 50/0 یزانم

 نامهپرسش 200ها، نامهاز پرسش یعدم بازگشت تعداد بینییشبا توجه به پ .شد ییننفر تع 169 نمونه

 یندنامه برگشت داده شد که در فراپرسش 170تعداد،  ینو از ا یعتوزکارکنان  صورت تصادفی ساده بینبه

 ی،آمار یلمختلف تحل یهاها روشداده وتحلیلیهمنظور تجزبه مورداستفاده قرار گرفت. وتحلیلیهتجز

 یبرا یساختار ۀمعادل یابی لصفر، مد ۀمرتب یهمبستگ یبضرا ۀمحاسب یبرا یرسونپ یهمبستگ یلتحل یرنظ

 هاییلحلمورداستفاده قرار گرفت. ت شده،یآورجمع یهابا داده یساختار ۀمعادل یبرازش الگو یبررس

علوم  یبرا یآمار و بسته (AMOS v.18) یگشتاوری ساختارها یلتحل یافزارهاموردنظر با استفاده از نرم

 انجام شد. (SPSS v.19) یاجتماع
 (: ساختار پرسشنامه1جدول )

 هام  ع گویه ت داد سؤا ت متغیر

 Carmeli et al., (2009) 21 فردی باکیفیت باالپیوندبین

 Cameron et al., (2004) 16 شدهمانی ادراکفضیلت ساز

 Goldberg & Hillier, (1979) 12 سالمت روانی

 
 های پژوهشیافته

 ۀیابی معادلمدل یری رویكرد متغیّرهای مكنون در الگوی کارگبههای شرطیكی از پیش ازآنجاکه

ستگی پیرسون انجام شد. ساختاری وجود همبستگی میان متغیّرهای پژوهش است، بدین منظور تحلیل همب
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های ، میزان همبستگی هر متغیر با سایر متغیرها، آلفای کرونباخ هر متغیر و نیز آماره2در جدول شماره 

 .است شدهارائهها شامل میانگین و انحراف معیار، توصیفی آن

 
 رهایمتغ یهمبستگ و ییایپا ار،یمع انحراف ن،یانگیم(: 2) جدول

 3 2 1 م یار انحرا  میانگین متغیرها

 - - (837/0) 62/0 74/3 پیوند بین فردی باکیفیت باال

 - (956/0) 350/0** 86/0 64/3 فضیلت سازمانی

 (924/0) 646/0** 263/0** 87/0 37/3 سالمت روانی

پرانتز نشانگر ضریب آلفای کرونباخ  ، مقادیر درون>p 0.01داری همبستگی در سطح معنا **؛ >0.05pداری دنباله[ در سطح معنا همبستگی ]یک**توضیح:

 باشندمی

 

رابطه بین پیوند بین فردی بافضیلت سازمانی و سالمت روانی ضرایب این جدول نشان از آن دارد که 

همچنین رابطه بین سالمت روانی و فضیلت  .باشد که هر دو مثبت و معنادار هستندمی 263/0و  350/0برابر 

باشد. میانگین متغیرها نشان از آن دارد که میانگین هر سه بت و معنادار میکه مث است 646/0سازمانی نیز 

همچنین پیش از ارزیابی مدل باشد. باشد و بیشترین مقدار مربوط به پیوند بین فردی میمی 3متغیر بیشتر از 

ه در نامهای مختلف پرسششده، الزم است معناداری وزن رگرسیونی ]بار عاملی[ سازهساختاری ارائه

قبول بودن نشانگرهای گیری و قابلهای اندازهتا از برازندگی مدل شود بررسیهای مربوطه بینی گویهپیش

 ها اطمینان حاصل شود. این مهم، با استفاده از تكنیک تحلیل عاملی تأییدیگیری سازهها در اندازهآن

(CFA) افزار و نرمAMOS  دل در م کهاین. با توجه به شودمیانجامCFA  وزن رگرسیونی یافتهبرازش ،

دار با صفر بود تفاوت معنا دارای، 99/0نامه، در سطح اطمینان رسشپهای بینی گویه، در پیشیّرهامتغتمامی 

ها این است که شدند. مبنای معناداری گویهنکنار گذاشته  وتحلیلیهها از فرآیند تجزگویهیک از یچه

 وتحلیلیهنامه، مورد تجزگویه از پرسش 49، یتباشد. لذا درنها 05/0از  کمترها سطح معناداری برای آن

در  CFAهای برازش مدل های معنادار به همراه شاخصقرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای گویه

 داری بارگیری داشته و معناهای اندازهها نشان از برازش مطلوب مدلشده است. این شاخصارائه 3جدول 

 .شده به متغیّر مكنون مربوطه مورد تأیید قرار گرفتشدن هر متغیّر مشاهده

سازد. در یک یافته است و شدّت روابط بین متغیّرها را روشن میبرازش  SEMمدل  ۀدهند، نشان2 شكل

 گیرد.های برازش موردبررسی قرار میساختاری مطلوب ابتدا شاخص ۀالگوی معادل
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 نامهپرسش یهاهیگو یبرا( CFA) یدییتأ یعامل لیتحل جینتا: (3)جدول 

 

های برازش الگوی نهایی، از نقاط برش شاخص ۀیّکلشده است نشان داده 4گونه که در جدول همان

 بخش مدل حكایت دارد.ترند که از برازش کامالً رضایتگفته مطلوبپیش

 p<.05, t) معنادار هستند. 95/0در مدل برازش شده تمامی اثرات مستقیم بین متغیرها در سطح اطمینان 

 یکاست و شرط معنادار بودن  شدهاستفاده t-valueو  p-valueاز دو شاخص  یهمون فرضآز یبرا. (1.96<

از خارج  مقدار شاخص دوم یاو  05/0تر از کم موردنظررابطه  یاست که مقدار شاخص اول برا ینرابطه ا

 بار  املی متغیر بار  املی اب اد متغیر بار  املی اب اد متغیر

پ
ت باال

ی باکیفی
ن فرد

یوند بی
 

ظرف
ت

ی
 

ل ه
تحم

یجان
 

698/0  

ی
ت سازمان

ضیل
ف

 
ک

ادرا
شده

 

 

 اعتماد

877/0 

ی
ت روان

 سالم

 

844/0 

653/0  903/0 566/0 

814/0  895/0 598/0 

669/0 ت 
شفق

 

904/0 541/0 

798/0  876/0 737/0 

ف
انعطا

ی
پذیر

 

826/0  859/0 562/0 

759/0  

ت
صداق

 

838/0 861/0 

789/0  894/0 872/0 

درجه پ
یوند

 

820/0  763/0 839/0 

875/0  749/0 513/0 

843/0  
ش

خو
ی

بین
 

729/0  761/0 

ل
 تقاب

818/0  817/0  783/0 

789/0  777/0  χ2 = 3096.992; df = 

1072; χ2/df = 2.888, 

CFI= 0.907; TLI= 

0.906; IFI= 0.916; 

RMR= 

0.056;GFA=0.884 , 

RMSEA= .065 

884/0  

ش
 بخش

871/0  

ت
 توجه مثب

867/0  829/0  

849/0  841/0  

888/0  

871/0  

817/0  

532/0  

621/0  
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ت پیوند بین فردی بر فضیل گردد ضریب اثرمشاهده می 3گونه که در جدول همان باشد. ±96/1بازه 

 p-valueبرآورد شده است که با توجه به شاخص  30/0و  21/0سازمانی بر سالمت روانی به ترتیب برابر با 

که برای دو  t-valueباشد و همچنین شاخص می 05/0شده و کمتر از  000/0که برای هر دو رابطه برابر با 

باشد می ±96/1مقدار خارج از بازه و هر دو  آمدهدستبه 866/3و  287/2رابطه مذکور به ترتیب برابر با 

گردند. همچنین ضریب اثر فضیلت سازمانی تأیید می 2 و 1توان گفت این دو ضریب معنادار و فرضیه می

که  t-valueو  p-valueهای باشد که این ضرایب نیز با توجه به شاخصمی 63/0بر سالمت روانی برابر با 

 باشند.است معنادار میشده  264/6و  000/0به ترتیب برابر با 
 

 گیری و مدل ساختاریهای برازش مدل اندازه(: شاخص4جدول )

یریگاندازهمدل    ول اب مقدار  نماد نام شا ص مدل  

 سا تاری

 1072 1319 - (df) درجه آزادی

2df ≤ χ2 ≤ 3df 992/3096 (2χ) کای اسکوئر  316/521  

کای اسکوئر 

شدهینهبه  

(df /2χ) 2 <χ2/df ≤ 3 888/2  530/2  

80 ≤ GFI<.95 873/0. (GFI) نیکوئی برازش  881/0  

ریشه میانگین 

ماندهیباقمربعات   

RMR)) 0 <RMR ≤.10 056/0  063/0  

شاخص برازش 

 تطبیقی

(CFI) .90 ≤ CFI<.97 907/0  962/0  

میانگین  ۀریش

مربعات خطای 

 برآورد

(RMSEA) .05 <RMSEA 

≤.08 
065/0  055/0  

شاخص نیکویی 

رازش ایجازیب  

(PGFI) .50 ≤ PGFI<.60 701/0  061/0  

شاخص برازش 

 ایجازی هنجارشده

(PNFI) .50 ≤ PNFI<.60 692/0  721/0  
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 یساختار معادله یالگو (:2)شکل 

چهارم این تحقیق به بررسی اثر غیرمستقیم پیوند بین فردی بر سالمت روانی پرداخته است. میزان اثر  فرضیه

اثر متغیر مستقل بر  aشود که در این فرمول های مستقل بر وابسته با فرمول زیر محاسبه میغیرمستقیم متغیر

. عالوه بر محاسبه میزان اثر غیرمستقیم اثر متغیر میانجی بر وابسته است. bمیانجی و 

 رمول به شرح زیر است:توان با استفاده از آزمون سوبل معناداری اثر غیرمستقیم را نیز محاسبه کرد این فمی

 .  ؛

: b، : میزان خطای استاندارد اثر مستقل بر میانجیsa، : میزان اثر متغیر مستقل بر میانجیaکه در این فرمول 

شده . با توجه به توضیحات ارائه: میزان خطای استاندارد اثر میانجی بر وابستهsb، میزان اثر میانجی بر وابسته

 گیرد.ات میانجی موردبررسی قرار میدر ادامه فرضی

گردد مقدار ضریب مسیر برای رابطه بین دو متغیر پیوند بین فردی و مالحظه می 2گونه که در شكل همان

 63/0و برای رابطه بین دو متغیر فضیلت سازمانی و سالمت روانی برابر  21/0فضیلت سازمانی برابر با 

 132/0پیوند بین فردی بر سالمت روانی برابر است با  یرمستقیمبنابراین، میزان اثر غ محاسبه گردید؛

برای اثر غیرمستقیم به میزان  t-value شده مقدارآمده در فرمول گفتهدستباشد. با جایگذاری اعداد بهمی

توان گفت اثر غیرمستقیم پیوند باشد میمی ±96/1به دست آمد که با توجه به اینكه خارج از بازه  10/2
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توانند از طریق توان گفت پیوند بین فردی میدیگر میعبارتباشد. بهفردی بر سالمت روانی معنادار میبین 

طور پژوهش، به 4تا  1های آزمون فرضیه ۀنتیج .افزایش فضیلت سازمانی، سالمت روانی را افزایش دهد

 است: شدهداده، نشان 5خالصه در جدول شماره 

 

 پژوهش یهاهیفرض ونآزم جینتا ۀخالص(: 5) جدول

 فرضیه

ب 
ضری

استاندارد
 

ی 
  ا

استاندارد
ی 
 دد م  ادار

 

ح 
س 

ی
م  ادار

ن 
نتی ه آزمو

 

شده اثر مثبت پیوند باکیفیت باال بر فضیلت سازمانی ادراک

 و معناداری دارد.
 تأیید 000/0 287/2 096/0 21/0

پیوند بین فردی باکیفیت باال بر سالمت روانی اثر مثبت و 

 ری دارد.معنادا
 تأیید 000/0 866/3 069/0 30/0

شده بر سالمت روانی اثر مثبت و فضیلت سازمانی ادراک

 معناداری دارد.
 تأیید 000/0 264/7 084/0 63/0

فضیلت سازمانی رابطه میان پیوند باکیفیت باال و سالمت 

 کند.گری میسازمانی را میانجی
 تأیید 035/0 10/2 063/0 13/0

 
 گیریهبحث و نتیج

 عموضو ،داردها سازمان نکنارکا اثربخشیو  کارآیی بر دییاز ربسیا تأثیر که ملیاعواز  یكیامروزه، 

سالمت روانی کارکنان با توجه به  باشد.می نیو روا حیرو ازنظر همو  جسمی ازنظر هم هاآن سالمت

که تأثیر بیشتری نسبت درحالیگردد، گیری نیست، اغلب مورد غفلت واقع میاندازهکه ملموس و قابلاین

 مباحثی شده بیانگر آن است کهاز سوی دیگر مطالعات انجامسالمت جسمی فرد بر کارآیی وی دارد. به

 آن، هایفناوری و در سازمان اسارت سازمان، در انسان ازخودبیگانگی استرس، و عصبی چون فشارهای

 خود اختصاص به را سازمانی رفتار مدیریت و شناسیاضطراب، حجم وسیعی از متون روان افسردگی و

های زندگی ازجمله زندگی فردی و اجتماعی و شغلی سالمت روانی در تمام عرصهتوجه بهاست.  داده

های علمی سعی در کنند از طریق پژوهشها سعی میاهمیت دارد، به صورتی که بسیاری از سازمان

کارگیری راهكارهای کنان نمایند تا بتوانند از طریق بهها در محیط کارشناخت منابع ایجاد فشار و تنش

 (Doremami, 2012).تری را برای کارکنان خود فراهم آورند های شغلی مطلوبمناسب، محیط
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 یروان سالمت سطح یتقاار موجبیكی از عواملی که  شده در این زمینه بیانگر آن است کهمطالعات انجام

 کالمی هایپیام لهدمبا طریقاز ات سحساو ا رفكاا ت،طالعاان فردی و بیان گردد، تعامل و پیوند بیمی ادفرا

یكی از پیامدهای توجه به پیوندهای بین فردی باکیفیت باال، بهبود عملكرد سیستم است. غیرکالمی و 

میان  رابطه بررسی حاضر، پژوهش کلی هدف، روازاین اعصاب و روان و ارتقاء سالمت روانی افراد است.

 که نتایج بود شدهفضیلت سازمانی ادراک نقش به توجه با سالمت روانی ین فردی باکیفیت باال وپیوند ب

 گردید. حاصل زیر

اولین یافته پژوهش حاضر )فرضیه اول( نشان داد که پیوند بین فردی باکیفیت باال اثر مثبت و معناداری بر 

 21ر پیوند بین فردی باکیفیت باال به میزان شده توسط کارکنان سازمان دارد و متغیفضیلت سازمانی ادراک

های مطالعات یافتهکند. این نتیجه با شده کارکنان را تبیین میدرصد تغییرات فضیلت سازمانی ادراک

( که وجود ارتباطات سازمانی و ارتباطات باکیفیت باالی میان افراد، عنصر و 2013استیفنز و دیگران )

تر تر و گستردهبا پیوندهای اجتماعی غنی ازمانی است و فضیلت سازمانینیازی اساسی برای فضیلت سپیش

 راستا است.، همباشدمیدر ارتباط 

در فرضیه دوم اثر پیوند بین فردی باکیفیت باال بر سالمت روانی موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش 

اثر مثبت و  866/3معناداری و ضریب  3/0نشان داد که پیوند بین فردی باکیفیت باال با ضریب مسیر 

(، ویكراما و 2013های فانی و آقا زیارتی )معناداری بر سالمت روانی دارد. این نتیجه نیز با نتایج پژوهش

نیز به این نكته  های ذکرشده( همخوانی و تطابق دارد. پژوهش2008( و هیفی و داتون )1997همكاران )

کنان، مملو از روابط و پیوندها است و در این میان پیوندهای بین اند که بافت ارتباطی میان کارکردهاشاره

منزله آن دسته از پیوندهایی هستند که افراد در طی آن اطالعات، افكار، احساسات و فردی باکیفیت باال به

میان گذارند. وجود چنین پیوندهای صمیمانه و متعادلی در  یكدیگر در صورت متقابل باعواطف خود را به

توان شود و میهای جسمی، روانی و ارتقای سالمت روانی منجر به کاهش بیماریتواند میط کار محی

 عنوان گام مهمی در راستای حفظ و تقویت سالمت روانی در نظر گرفت.وجود پیوند بین فردی را به

دوستانه و  های اثربخش ارتباطی، برگزاری مراسمتوانند با اقداماتی نظیر آموزش شیوهها میسازمان

های مدیریت تعارضات فردی و گروهی، پیوندهای بین فردی صمیمانه را در سازمان ایجاد و آموزش شیوه

توان این نوع های تقویت مثبت رفتارهای سازمانی پسندیده و مناسب نیز میتقویت نمایند. استفاده از شیوه

 ها توسعه داد.از روابط و پیوندها را در سازمان
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ای مثبتی است که های مداخلهیم سالمت سازمانی در میان مدیران و کارکنان ازجمله روشتبیین مفاه

تواند در رابطه با ادراک افراد از پیوندهای باکیفیت باال را بهبود داده و ارتباط آن با اثربخشی می

 های سازمان را روشن کند.فعالیت

شده بر ر مثبت و معنادار فضیلت سازمانی ادراکدهنده اثنتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش، نشان

( نیز در 2007(. آقایی و همكاران )264/7و عدد معناداری  63/0باشد )ضریب مسیر سالمت روانی می

بینی که یكی از ابعاد فضیلت سازمانی است بر سالمت روانی و جسمی به بررسی خود پیرامون تأثیر خوش

واسطه ادراک از فضیلت در سازمان به ها مبین این موضوع است کهایج یافتهیافته بودند. نتنتایج مشابه دست

اثری که بر احساسات مثبت و توسعه احساساتی مانند سرزندگی و شادی افراد دارد، به کاهش سطح عوامل 

های مختلف رفاهی کند و به ارتقاء جنبهمخرب روانی مانند اضطراب، افسردگی و فشار روانی کمک می

 جامد.انمی

تواند به توسعه فضیلت سازمانی کمک نماید. این نوع از رفتارهای رفتارهای شهروندی سازمانی، می ۀتوسع

نقش سازمانی هستند به گسترش توجه مدیران و کارکنان به فضائل سازمانی  سازمانی که رفتارهای فرا

های زمانی، دستیابی به فضیلتشود با توجه به منافع متعدد رفتارهای شهروندی ساکمک کرده و باعث می

 سازمانی، تبیین و گسترش یابد.

توان انواع فضائل سازمانی را مشخص و های دیگر میبا برگزاری جلسات طوفان فكری و استفاده از روش

ها برای رسیدن به ارتباطات سازی و از آنها، زمینهبرای ایجاد اجماع در رابطه با ضرورت توجه با آن

 یتی سازمانی استفاده کرد.اثربخش و حما

شده قادر است توان گفت که متغیر فضیلت سازمانی ادراکبا در نظر گرفتن نتایج آزمون فرضیه چهارم می

اساس جستجوی محقق،  گری کند. بررابطه پیوند بین فردی باکیفیت باال و سالمت روانی را میانجی

( در 2011که استیفنز و دیگران )با توجه به اینپژوهشی که این رابطه را سنجیده باشد یافت نشد؛ اما 

اند، همچنین آقایی و مطالعات خود به تأثیر پیوند بین فردی باکیفیت باال بر فضیلت سازمانی اشاره داشته

توان گفت که شده بر سالمت روانی دست یافتند، می( به تأثیر فضیلت سازمانی ادراک2007همكاران )

 مطالعات همپوشانی دارد.نتایج این فرضیه با این 

شده، تواند از طریق افزایش فضیلت سازمانی ادراککه پیوند بین فردی باکیفیت باال میبا توجه به این 

گیری کرد که ارتقاء اصول اخالقی که تحت عنوان گونه نتیجهتوان اینسالمت روانی را افزایش دهد، می

طریق تعامالت صمیمانه به صورتی که برای طرفین  تواند ازشود مییاد می فضیلت سازمانی از آن
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و فضیلت سازمانی  مانند اعتماد متقابل، اعتباربخشی و نشاط را به همراه داشته باشد، بهبود یابد پیامدهایی

نوبه خود به بهها ازجمله تعالی در رفتار در ارتباط است، که با رفاه افراد و شادی و نشاط آنشده ادراک

تر به ها به نیروی مضاعفی دست یابند تا هرچه بیشتر و سریعکند در مواجهه با چالشمیکارکنان کمک 

 سمت کمال رشد نمایند.

موقع و مناسب و سازی در رابطه با مسائل سازمانی نظیر بازخورد دهی بههای مناسب شفافاستفاده از روش

تلف را در سازمان کاهش و برگزاری جلسات نقد و بررسی مشكالت سازمانی، خطاهای ادراکی مخ

 ادراک از فضیلت سازمانی را بهبود داد.
 

References 

Abedi koshki, S.; Zinabadi, H., & Nave Ebrahim, A. (2017). Investigating the 

role of organizational virtuousness in organizational citizenship behavior teachers: 

The findings of a quantitative study in secondary schools of Karaj city. Journal of 

Management System, 8(29), 195-208. (in Persian) 

Aghaei, A.; Raeesi Dehkordi, R., & Atash Pour, H. (2007). The relationship 

between optimism and pessimism with mental health in adults in Isfahan. Journal 

of Knowledge & Research in Applied Psychology, 9(33), 117-130. (in Persian) 

Ahmadi, M. (2014). The impact of religion _based communication skills on the 

improvement of self-esteem and mental health among students. Journal of Zanjan 

University of Medical Sciences, 22(90), 13-22. (in Persian) 

Allameh, S. M.; Shabani, J.; Khazaei Pool, J., & Verij Kazemi, R. (2014). 

Structural equation modeling of the relationship between perceived spiritual 

leadership with organizational commitment, Journal of Organizational Citizenship 

Behavior and Performance in Nurses, 3(2), 52-60. (in Persian) 

Asad, H., Naseem, R., & Faiz, R. (2017). Mediating effect of Ethical Climate 

between Organizational Virtuousness and Job Satisfaction. Pakistan Journal of 

Commerce & Social Sciences, 11(1), 35-48. 

Barclay, L. A., Markel, K. S., & Yugo, J. E. (2012). Virtue theory and 

organizations: considering persons with disabilities. Journal of Managerial 

Psychology, 27(4), 330-346. 

Bright, D. S., Cameron, K. S., & Caza, A. (2006). The amplifying and buffering 

effects of virtuousness in downsized organizations. Journal of Business Ethics, 

64(3), 249-269. 

Cameron, K. S., & Caza, A. (2004). Introduction: Contributions to the 

Discipline of Positive Organizational Scholarship. American Behavioral Scientist, 

47(6), 731–739. 

Carmeli, A., Brueller, D., & Dutton, J. E. (2009). Learning behaviours in the 

workplace: The role of high quality interpersonal relationships and psychological 

safety. Systems Research and Behavioral Science, 26(1), 81-98. 



 1397، بهار و تابستان 19پژوهش نامه مدیریت تحول، سال دهم، شماره                                    58

Danaee Fard, H.; Alvani, M., & Azar, A. (2007). The methodology of 

quantitative research in management, a comprehensive approach. Theran: Safar. 

(in Persian) 

Danaee Fard, H.; Amrollahi Buki, N.; Fani, A. S., & Rezaeian, A. (2013). 

Inquiry about variables affecting on the formation the phenomenon of 

organizational well-being (case study: public organizations). Management 

Researches, 6(19), 5-24. (in Persian) 

Doremami, F. (2012). Relationship between leadership style and 

communication skills of managers with mental health of employees. Journal of 

Police Medicine, 1(1), 20-27. (in Persian) 

Dutton, J. E., & Heaphy, E. D. (2003). The power of high-quality connections. 

Positive organizational scholarship: Foundations of a new discipline, 3, 263-278. 

Fani, A., & Aghaziarati, M. (2013). Identification of individual and 

organizational happiness factors and assessment of this factors. Journal of 

Organizational Culture Management, 11(1), 69-86. (in Persian) 

Fathi, Ashtiani A.; Salimi, SH.; Kateb, Z.; Sabeti, Z.; Mollazamani, A., 

Ahmadi, Kh., & Azad, E. (2004). Necessity of evaluating mental health level of 

recruits. Journal of Mil Med, 6(2), 77-82. (in Persian) 

Fletcher, J. K., & Kaufer, K. (2003). Shared leadership. Shared leadership: 

reframing the hows and whys of leadership, 21-47. 

Fuhse, J. A. (2009). The meaning structure of social networks. Sociological 

Theory, 27(1), 51-73. 

Gittell, J. H. (2008). Relationships and resilience: care provider responses to 

pressures from managed care. The Journal of Applied Behavioral Science, 44(1), 

25-47. 

Goldberg, D. P., & Hillier, V. F. (1979). A scaled version of the general health 

questionnaire. Psychological Medicine, 9(1), 139-145. 

Heaphy, E. D., & Dutton, J. E. (2008). Positive social interactions and the 

human body at work: linking organizations and physiology. Academy of 

Management Review, 33(1), 137-162. 

IzadiTame, A.; Hatamipour, Kh.; DelfanAzari, V., & Ghaziani, Kh. (2012). 

Servant leadership effect on the function of nurses. Journal of Health Breeze, 1(1), 

6-12. 

Lambruschini, S. L. (2016). The connection spectrum: How leaders experience 

interpersonal connection in the workplace (Doctoral dissertation, California 

Institute of Integral Studies). 

McCullough, M. E. (2000). Forgiveness as human strength: theory, 

measurement, and links to well-being. Journal of Social and Clinical Psychology, 

19(1), 43-55. 

McFarland, D. A., Jurafsky, D., & Rawlings, C. (2013). Making the connection: 

social bonding in courtship situations. American Journal of Sociology, 118(6), 

1596-1649. 

http://en.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=291382
http://en.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=472603
http://en.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=472605
http://en.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=472606


     59                                         پیوندهای بین فردی بر سالمت روانی با نقش واسط فضیلت سازمانی ادراکی اثر

Mehr Aaein, M.; Saadati, M.; Abbasi, E.; Narimani, S., & Mohammadi, S. 

(2016). The Study of relationship between social capital and mental health (case 

study: high school teachers of first and second region of arak city), Sociological 

Cultural Studies, 7(1), 153-177. (in Persian) 

Moshabaki Esfahani, A., & Rezaie, Z. (2014). The study of organizational 

virtuousness and work engagement effects on organizational commitment. Journal 

of Management Studies in Development and Evolution, 22(73), 1-23. (In Persian) 

Oswald, A. J.; Proto, E., & Sgroi, D. (2015). Happiness and productivity. 

Journal of Labor Economics, 33(4), 789-822. 

Pabarja, E.; Ahang, F., & Heidar Beygi, SH. (2017). Survey of relationship 

between organizational virtue and organizational happiness (case of: valiasr 

rafsanjan university). Journal of Development of human resources management 

and support, (42), 161-188. (in Persian) 

Rego, A.; Ribeiro, N.; e Cunha, M. P., & Jesuino, J. C. (2011). How happiness 

mediates the organizational virtuousness and affective commitment relationship. 

Journal of Business Research, 64(5), 524-532. 

Reis, H. T. (2001). Relationship experiences and emotional well-being. 

Emotion, Social Relationships, And Health, 57-86. 

Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1985). Optimism, coping, and health: 

assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health 

Psychology, 4(3), 219-247. 

Seyed-Javadin, S.; Hassan Gholipour, T., & Astaraki, S. (2016). Investigating 

the impact of happiness on administrative health with the mediating effect quality 

of work life. Organizational Behaviour Studies Quarterly, 5(2), 1-24. (In Persian) 

Shafiei, A.; Ravani Pur, M.; Yazdankhah Fard, M., & Mirzaee, K. (2016). The 

relationship between moral distress and burnout among nurses of Shahid Ganji 

Hospital, Borazjan in 1394, Journal of Nursing the Vulnerable, 2(5), 15-26. (in 

Persian) 

Stansfeld, S., & Candy, B. (2006). Psychosocial work environment and mental 

health—a meta-analytic review. Scandinavian Journal of Work, Environment & 

Health, 32(6), 443-462. 

Stephens, J. P.; Heaphy, E. D.; Carmeli, A.; Spreitzer, G. M., & Dutton, J. E. 

(2013). Relationship quality and virtuousness: emotional carrying capacity as a 

source of individual and team resilience. The Journal of Applied Behavioral 

Science, 49(1), 13-41. 

Stephens, J. P.; Heaphy, E., & Dutton, J. E. (2011). High quality 

connections. Oxford Handbook of positive organizational scholarship. New York, 

NY: Oxford University Press, forthcoming. 

Ventis, W. L. (1995). The relationships between religion and mental 

health. Journal of social issues, 51(2), 33-48. 
Wahlbeck, K. (2015). Public mental health: the time is ripe for translation of 

evidence into practice. World Psychiatry, 14(1), 36-42 



 1397، بهار و تابستان 19پژوهش نامه مدیریت تحول، سال دهم، شماره                                    60

Wickrama, K. A.; Lorenz, F. O.; Conger, R. D.; Matthews, L., & Elder Jr, G. H. 

(1997). Linking occupational conditions to physical health through marital, social, 

and intrapersonal processes. Journal of Health and Social Behavior, 363-375. 

Zamahani, M.; Ahmadi, A.; Sarlak, M., & Shekari, H. (2013). Virtuous 

organization: astructural equation modeling approach. Management Science 

Letters, 3(2), 647-654. 


