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چکیده
برقراری تعامالت صحیح و سازنده ،از مهارتهای اساسی زندگی اجتماعی محسوب میشود و بهعنوان مبنایی برای رشد و
پیشرفت انسانی در نظر گرفته میشود؛ چراکه یكی از ویژگی های انسان سالم توانایی برقراری پیوند مؤثر و سازنده با دیگران
است .ازاینرو هد ف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر پیوند بین فردی باکیفیت باال بر سالمت روانی سازمانی با در نظر
گرفتن نقش فضیلت سازمانی ادراک شده است .نمونه موردمطالعه شامل  170نفر از پرستاران و سرپرستاران بیمارستان
خلیج فارس بندرعباس است که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی انتخابشده اند .در این پژوهش که یک طرح توصیفی از
نوع همبستگی است ،از پرسشنامه های پیوند بین فردی باکیفیت باال ،فضیلت سازمانی و سالمت روانی استفاده شد که همۀ آنها
از پایایی و روایی مناسبی برخوردار بودند .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها مدل یابی معادله ساختاری برای بررسی برازش الگوی
معادلۀ ساختاری استفاده گردید .نتایج پژوهش نشان میدهند که پیوند بین فردی باکیفیت باال بر فضیلت سازمانی و سالمت
روانی تأثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین نتایج حاصل نشان داد که فضیلت سازمانی ادراکشده در تبیین سالمت روانی نقش
زیادی را ایفا میکند .این یافته ها بر نقش پیوند بین فردی باکیفیت باال و نقش واسط و اهمیت فضیلت سازمانی ادراکشده در
پیشبینی سالمت روانی تأکید دارد.
کلیدواژهها :پیوند بین فردی باکیفیت باال ،فضیلت سازمانی ادراکشده ،سالمت روانی ،بیمارستان.
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مقدمه

برقراری تعامالت صحیح و سازنده با دیگران ،یكی از مهارتهای اساسی زندگی اجتماعی انسانها
محسوب میگردد که بهعنوان مبنایی برای رشد و پیشرفت نیز در نظر گرفته میشود؛ چراکه توانایی
برقراری تعامل و ایجاد پیوند مؤثر و سازنده با دیگران از ویژگیهای انسانهای سالم و موفق برشمرده شده
است .در حقیقت تعامالت روزانه افراد با یكدیگر ،تأثیر به سزایی بر خلقوخو ،سطح انرژی و انگیزه
انسانها دارد و تبادالت مثبت با همكاران در محیط کار میتواند انرژی آنها را افزایش دهد .از همین رو
است که ایجاد پیوندهای بین فردی در سازمانها بهعنوان یک ضرورت مطرحشده و از آن بهعنوان چسب
اجتماعی یاد میشود ) .(Fuhse, 2009محققان در رابطه با الزامات عملكردیِ سازمانها در جوامع
گوناگون و چگونگی پرورش و تقویت پیوندها و روابط میان ذینفعان مختلف سازمانی ،دیدگاههای
مختلفی دارند ) (Fletcher & Kaufer, 2003و در تمامی این دیدگاهها ،برقراری پیوندهای بین فردی با
کیفیت به دلیل ارزش های معنادار ناشی از تعامالت عمیق میان افراد ،از سایر روابط ،اثربخشتر دانسته شده
است ).(McFarland, Jurafsky & Rawlings, 2013

از سوی دیگر ،منابع و سرمایههای انسانی ،باارزشترین دارایی و مهمترین مزیت رقابتی سازمانها به شمار
میآیند .از اینرو ،توجه به مفاهیمی چون فضیلت و سالمت روانی موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته و
بهعنوان بخشی از ضرورتهای مهم زندگی سازمانی مطرح شده و میتوان با توسعه رفتارهای فضیلت
مدارانه که متضمن توسعه خوشبینی ،اعتماد ،شفقت ،انسجام و بخشش در سازمانها هستند ،ماندگاری
سرمایههای انسانی در سازمانها را تا حد زیادی ارتقاء داد و بهبود بخشید

& (Moshabbaki Esfahani

) .Rezaee, 2014فضیلت سازمانی مجموعهای از انگیزانندههای الهامبخش کارکنان برای کار با یكدیگر
بهمنظور دستیابی به مأموریتهای مشترک سازمان هستند که به شكلگیری احساس مسئولیت ،افتخار،
احترام ،استقالل و نشاط در کارکنان و ایجاد و بهبود سالمت سازمانی به مدیران کمک میکنند
).(Zamahani et al., 2013; Pabarja, Ahang & HeidarBeygi, 2017

باید اشاره کرد که پرستاران نقشی تعیینکننده و حساس دارند؛ چراکه حرفه پرستاری به سبب ماهیت
خاص خود بهگونهای است که فرد را تقریباً همواره با درد و رنج ،حوادث و مرگومیر روبهرو میکند.
درعینحال پرستاری ازجمله مشاغلی است که چرخش و تنوع زمان کاری زیادی دارد و یک پرستار
ممكن است در طول روزهای هفته در ساعات مختلف از شبانهروز به فعالیت در محیط کار خود بپردازد و
یا در نوبتهای طوالنی کاری در بیمارستان و محل کار خود حضورداشته باشد .وجود این نوبتهای
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کاری همیشگی ،سالمت جسمی و روحی پرستاران را به مخاطره میاندازد و میتوان انتظار داشت سطح
آسیبپذیری جسمی و روانی آنان را افزایش دهد ).(IzadiTame et al., 2012

عالوه براین ،مطالعه و بررسی سالمت روانی و عوامل مرتبط با آن برای همه افراد ،گروهها و سازمانها قابل
توجه میباشد ،که حساسیت این موضوع در برخی از محیطها و موقعیتها نمود بیشتری پیدا میکند .در
میان سازمانهای مختلف ،یكی از مهمترین گروههای سازمانی که پیوندهای بین فردی و سالمت روانی و
فضیلت سازمانی ،نقشی حیاتی در عملكرد کارکنان و مدیران ایفاء میکنند ،سازمانهایی هستند که
پیچیدگی های خاصی دارند و همواره با فشارهای مختلف در محیط کار مواجه میباشند .مراکز درمانی و
بیمارستانها از حساسترینِ این نوع سازمانها هستند که بررسی پیوندهای بین فردی ،سالمت روانی و
توجه به فضیلتهای سازمانی در آنها از اهمیت زیادی برخوردار است .مراکز بهداشتی و درمانی نیازمند
بهکارگیر ی نیروهای متخصصی هستند که با دلسوزی و ورای همه مشكالت ،خود را وقف نجات و
مراقبت از بیماران کنند .بدیهی است که مراقبت از بیماران ،نهتنها مستلزم داشتن مهارتهای بالینی
پرستاران ،بلكه نیازمند حمایت روحی و روانی مناسب آنان نیز میباشد و الزمه انجام این کار داشتن
آرامش روحی و روانی است .تجربۀ پرستاران بیانگر وجود سطح باالیی از فشارهای روانی در محیط کار
میباشد که سالمت روانی را برای مشاغل پرستاری با مخاطره همراه کرده است.
ازآنجاکه اکثریت پرستاران شاغل در بیمارستان خلیجفارس را زنان تشكیل میدهند و بزرگترین بخش
زنان و زایمان استان هرمزگان نیز در این بیمارستان میباشد ،حجم کاری پرستاران و در نتیجه فشار روانی
وارد بر آنها بسیار زیاد شده است .ازاینرو ،بررسی سالمت روانی و عوامل مرتبط با آن در رابطه با این
نیروها از اهمیت زیا دی برخوردار است .به اعتقاد مدیران بیمارستان برقراری پیوندهای عمیق و باکیفیت
باال و ایجاد فضای مناسب برای کارکنان ازجمله پرستاران باعث میشود که پرستاران میل و رغبت به
پرستاری دلسوزانه از بیماران در وجودشان نهادینه شود و بهترین شرایط کارکردی فراهم گردد تا پرستاران
مشتاقانه برای موفقیت بیمارستان تالش کنند و زمینههای رشد ،شكوفایی ،ایجاد احساسات مثبت در محیط
کاری و برانگیختن آنها در راستای کمک و احترام به یكدیگر و سالمت روانی فراهم گردد.
با توجه به نقش حساس مراکز درمانی و بهداشتی در توسعۀ جوامع و بهبود زندگی اجتماعی و ضرورت
توجه به روابط میان کارکنان ،در پژوهش حاضر تالش شده است به این مهم پرداخته شود که چه ارتباطی
میان پیوندهای بین فردی باکیفیت باال ،فضیلت سازمانی ادراکشده و سالمت روانی وجود دارد ،همچنین
نقش میانجی فضیلت سازمانی در رابطۀ میان عوامل مذکور در بیمارستان خلیجفارس بررسی گردد.
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مبانی نظری
پیوندبینفردی باکیفیت باال1

پیوندهای درونسازمانی بهعنوان بافتی پویا بین دو فرد با آگاهی متقابل ،تعریف میشوند .وجود چنین
پیوندهایی به این معنا است که در برخی موارد افراد تحت تأثیر یكدیگر قرار میگیرند

(Stephens,

) .Heaphy & Dutton, 2011این پیوندها در بافت سازمانی محل کار شكل میگیرند و اشاره به تعامالتی
دارند که در یک موقعیت خاص میان دو نفر اتفاق میافتند ) .(Dutton & Heaphy, 2003در حالی که
ارتباطات به مشارکت پایدار بین دو نفر اشاره دارد ) .(Reis, 2001بنابرنظر محققان ،پیوند باکیفیت باالی
بین افراد دربردارنده رفتارهای قابلمشاهده و غیرقابل مشاهده است که در فضای بین رهبر و افراد سازمان
منتقل میشود .رفتارهای قابلمشاهده به ارتباطات کالمی مانند ابراز شجاعت ،آسیبپذیری و ارتباطات
غیرکالمی همچون لبخند زدن و رفتارهایی که بیانگر توجه و التفات به فرد دیگر است ،اشاره دارند.
رفتارهای غیرقابل مشاهده به عملكردهای شناختی مانند آگاهی از خود ،دیگران و محیط کار اشاره دارند
که از ارزشها و باورهای اصلی هستند ).(Lambruschini, 2016
پیوندهای بین فردی باکیفیت باال در اشكال متنوعی رخ میدهند ،اما مشخصه تمام آنها آگاهی و هم
سویی با نیازهای طرف مقابل است که درنتیجه ،برای طرفین ،مولد انرژی میباشد .ماهیت نیروبخش بودن
پیوندهای باکیفیت باال نشأت گرفته از شناخت و اعتباربخشی فرد توسط دیگران است .چنین پیوندهایی
تمایل به ایجاد چرخه مثبتی از پیوندهای باکیفیت را تقویت میکنند ) .(Gittell, 2008داتون و هیفی
( )2003و کارمیل و همكاران ( )2009برای شناسایی پیوندهای باکیفیت و عمیق از پنج ویژگی نامبردهاند
که عبارتاند از:
الف) ظرفیت تحمل هیجان 2که بیانکننده سطح ظرفیت پیوندها برای تحمل هیجانهای مثبت و منفی
است .پیوندهای باکیفیت باال قابلیت بیشتری برای تحمل هیجان دارند .ظرفیت تحمل هیجان ،هنگام بروز
هیجانات مثبت و منفی در پیوندهای باکیفیت باال بیشتر مشهود است .به عبارت بهتر ،پیوندهای باکیفیت باال
ظرفیت مقاومت در برابر انواع مختلف هیجانها را دارند.

________________________________________________________________
1. High Quality Interpersonal Connection
2. Emotional Carrying Capacity
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ب) انعطافپذیری .1انعطاف پذیری پیوند ،اشاره به ظرفیت پیوند برای تغییر یا مقاومت در برابر فشار و عمل
کردن در موقعیتهای گوناگون دارد .این ویژگی پیوند بیانگر انعطافپذیری یا ظرفیت بازگشت به حالت
اولیه پس از یک شكست است .مطالعات روانشناسی بیانگر آن است که پیوندهای معنادار از طریق
چگونگی واکنش پیوندها به تعارض بین افراد نشان داده میشوند.
ج) درجه پیوند .2سومین ویژگی پیوند باکیفیت باال ،درجه پیوند است که معیار مولد بودن و گشودگی
نسبت به ایده ها و اثرات جدید و توانایی برای اصالح رفتارهایی است که مانع فرآیندهای مولد میشوند.
محققان دریافتهاند که تیمهای با درجه باالیی از پیوند ،فضای بانشاط را به نمایش میگذارند و فضای
هیجانی وسیعی را برای عمل و خالقیت مناسب ایجاد میکنند ).(Dutton & Heaphy, 2003

تقابل .3تقابل بهعنوان یک راه ارتباطی و یک فعالیت به اشتراک گذاشتهشده در بین تمام افراد درگیر در
تعامل شناخته میشود .تقابل بیانگر حالتی است که افراد در یک رابطه درگیر و فعالشدهاند.
توجه مثبت . 4توجه مثبت بیانگر آن است که افراد در پیوند باکیفیت باال حس اتصال عمیق و مورداحترام
واقعشدن را تجربه میکنند ).(Carmeli, Brueller, & Dutton, 2009
سالمت روانی

در هر جامعه توجه به وضعیت سالمت جسمی و روانی ،اجتماعی ،فرهنگی و فراهم آوردن زمینه الزم
برای تحقق یک زندگی پویا و سالم ،ضامن سالمتی آن جامعه برای سالهای آینده است .در تعریف
مفهوم سالمت روانی میتوان گفت که سالمت روانی متأثر از مجموعهای از عوامل جسمی ،اجتماعی و
شناختی است .هر انسانی که بتواند با مسائل کنار بیاید ،با خود و دیگران سازش نماید و در برابر تعارض-
های اجتنابناپذیر درونی خود ناتوان نشود و خود را از جامعه دور نسازد ،دارای سالمت روانی است
) .(Ahmadi, 2014صاحبنظران معتقدند که سطح باالیی از حمایتهای اجتماعی دریافت شده از سوی
همكاران و سرپرستان به حفظ سالمت روانی منجر میشود ) .(Stansfeld & Candy, 2006برخی بر این
عقیده هستند که سالمت روانی استعداد ایجاد روابط موزون با دیگران ،استعداد شرکت در تغییرات محیط
اجتماعی و مادی و استعداد کمک به ایجاد تغییرات به شیوهای سازنده است .برخی حد اعالی سالمت
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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خود بهصورت خالق ،احساس ارزشمندی بهعنوان عضوی از جامعه ،احساس مسئولیت در قبال دیگران و
هر مورد ارزشمند در فرهنگ و اجتماع خاص میدانند ) .(Fathi Ashtiani et al., 2004بنا بر تعریف
سازمان جهانی بهداشت ( ،1)WHOسالمت روانی صرفاً نداشتن بیماری نیست ،بلكه درون مفهوم کلی
بهداشت جای میگیرد که افراد به تواناییهای خود پی میبرند و قابلیت مقابله با استرسهای زندگی و کار
مفید و اثربخش را دارند ) .(Wahlbeck, 2015ونتیز ( )1995سالمت روان را وابسته به هفت معیار میداند:
 .1فقدان بیماری .2 ،رفتار اجتماعی مناسب .3 ،رهایی از نگرانی و گناه .4 ،خودبسندگی و خودمهارگری،
 .5خویشتنپذیری و خودشكوفایی .6 ،توحید یافتگی و سازماندهی شخصیت .7 ،گشاده فكری و انعطاف-
پذیری .در یک طبقهبندی کلی میتوان بیان داشت که سه مدل مختلف دربارۀ سالمت و بیماری روانی
مشخصشده است :مدل زیستی (پزشكی) ،مدل زیستی -روانی -اجتماعی (مدل سیستمی) و مدل ارتقاء در
سالمت روانی .مدل زیستی -پزشكی معتقد به شناسایی و یا امكان شناسایی علل فیزیكی اختالالت روانی
است .مدل سیستمی برخالف مدل زیستی -پزشكی ،در تبیین پدیدههای روانی ،تنها عوامل مكانیكی،
شیمیایی و فیزیولوژیكی را موردتوجه قرار نمیدهد ،بلكه بر این اعتقاد است که عوامل بسیاری در سطوح
مختلف ،پدیدههای روانی را تحت تأثیر قرار میدهند و تحلیل وضعیت بیماری روانی مستلزم بررسی این
عوامل است .طبق مدل سوم ،ارتقای سالمت روانی ،فرآیندی است که فرد را قادر میکند تا توان کنترل
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
سالمت در زندگی ،شامل احساس شادی نیز باشد

& (MehrAaein, Saadati, abbasi, Narimani,

).Mohammadi, 2016
فضیلت سازمانی

بهطور عمده ،فضیلت در فلسفه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد ،اما در حال حاضر به لحاظ نظری و
ساخت مفهومی در پژوهشهای سازمانی نیز بهکاربرده میشود .باوجوداین که در پژوهشهای اولیه،
مفهوم فضیلت بر رفتار مدیران متمرکز بوده است ،محققانِ رفتارسازمانی مثبت در رابطه با نقش فضیلت در
دیگر حوزههای عملكرد سازمانی نیز بحث کردهاند ).(Barclay, Markel, & Yugo, 2012

________________________________________________________________
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فضیلت را نهادینه کردن اصول اخالقی برای ایجاد هماهنگی اجتماعی تعریف کردهاند .نسبت دادن
خصیصه فضیلت به سازمان مبین آن است که سازمان از توانمندی الزم برای ایجاد ،تقویت و حكایت از
فعالیتهای پرهیزکارانه و فضیلتمحور در اعضای خود برخوردار است

(Danaei Fard, Amrollahi

) .Biuki, Fani, & Rezaian, 2013به اعتقاد برخی از پژوهشگران ،هرگونه عمل فردی ،فعالیتهای
جمعی ،ویژگی های فرهنگی و هر فرآیندی که به ترویج و تداوم فضیلت در سازمان بیانجامد ،فضیلت
سازمانی را به همراه دارد ).(Cameron, Bright, & Caza, 2004

عابدی کوشكی و همكاران ( )2017فضایل سازمانی را آن دسته از فضایلی میدانند که در فضای سازمانی
شكلگرفته و سازمان برای آنها ارزش زیادی قائل میشود ،این فضایل بهعنوان مایه هویت و افتخار
اعضای سازمان محسوب میشوند.

مطالعات اسد و دیگران ( )2017نشان میدهد که فضیلت سازمانی با رفاه افراد و شادی و نشاط آنها
ازجمله تعالی در رفتار در ارتباط است .از منظر آنان فضایل ،حرکات منطقی هستند که خیر فردی و
اجتماعی را به همراه دارد و نوعی رفتار نوعدوستانه است که توسط اعضای سازمان به نمایش گذاشته می-
شود .در مفهوم فضیلت سازمانی سه عامل مهم و اساسی موردتوجه قرار میگیرد که عبارتاند از :تأثیر
انسانی ،مطلوبیت اخالقی و بهبود اجتماعی.
اگرچه مفهوم فضیلت سازمانی در سالهای اخیر توسط پژوهشگران مختلف مطرح و بررسیشده است اما
بررسیهای انجامشده نشان میدهد که تنها مدل مطرح در این رابطه مدل کمرون و همكاران ()2004
است .به همین دلیل در پژوهش حاضر مدل مذکور مورداستفاده قرارگرفته است .کمرون و همكاران
( )2004پنج مؤلفه را برای اندازهگیری فضیلت سازمانی مطرح کردهاند که عبارتاند از :خوشبینی،
بخشش ،اعتماد ،شفقت و صداقت .این مؤلفهها بهاختصار تشریح میشوند:
 .1خوشبینی سازمانی :به این معنا است که اعضای سازمان بر این عقیدهاند که در انجام دادن مطلوب
کارها ،حتی زمانی که با چالشهای عمده روبه شوند ،موفق خواهند شد .بهعبارتدیگر ،تمایل به انتظار
همیشگی نتیجه مثبت را خوشبینی تعریف میکنند .این فضیلت ،با عملكرد بهتر ،تالش و پشتكار بیشتر،
خلقوخوی بهتر در ارتباطات همراه است ) .(Scheier & Carver, 1985عالوهبراین ،افراد خوشبین دارای
روابط اجتماعی بهتر و به لحاظ جسمانی سالمتر هستند و از سطح باالی اعتمادبهنفس ،تحمل درد و
انعطافپذیری در تفكر برخوردار میباشند ).(Cameron & Caza, 2004
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 .2بخشش سازمانی به معنای بخشیده شدن سریع اشتباهات میباشد و بهعنوان فرصتی برای یادگیری در
زمینهای با استانداردهای باالی عملكرد در سازمان مورداستفاده قرار میگیرند

.(Rego, Ribeiro, Cunha

)& Jesuino, 2011

 .3اعتماد :اعتماد ،به گروهها برای مواجهه با تنوع و تمرکز بر نتایج احتمالی خوشبینانه و مثبتتر کمک
میکند ،همچنین تسهیلگر کار با یكدیگر در موقعیتی میباشد که به مذاکرات داخلی زیادی نیاز دارند.
عالوهبراین ،اعتماد ازاینجهت مهم است که اعضای گروه به لحاظ روانی از حضور در گروه ،احساس
امنیت میکنند ) .(Stephens, Heaphy, Carmeli, Spreitzer & Dutton, 2013اعتماد سازمانی بیانگر آن
است که تواضع ،توجه و احترام بر سازمان حاکم و افراد به یكدیگر و رهبرانشان اعتماد دارند.
 .4شفقت سازمانی :نشاندهنده این است که افراد درزمینۀ مراقبت از یكدیگر و فعالیتهای دلسوزانه و
دلواپسانه مشترک هستند.
 .5صداقت سازمانی :بیانگر صداقت ،امانت و احترام در سازمان است .صداقت از طریق حفظ استانداردها
مطابق حفظ استانداردهای ثابت ،قابلیت اعتماد و نشان دادن راستی و درستكاری آشكار میشود .صداقت
نیاز به فكر ،زمانبندی ،درایت و همدلی در ابراز آنچه شخص بهعنوان حقیقت میشناسد ،دارد .یكی از
نشانههای افراد صادق این است که می توانند تناسب میان افكار ،احساسات و اعمال خود را حفظ کنند
).(Bright, Cameron, & Caza, 2006

تبیین مدل مفهومی
رابطه پیوند باکیفیت باال و فضیلت سازمانی ادراکشده

نتایج پژوهش استیفنز و دیگران ( ) 2013به دنبال بررسی اثر ارتباطات باکیفیت باال بر فضیلت سازمانی
با در نظر گرفتن نقش ظرفیت تحمل هیجان ،بیانگر آن است که ظرفیت تحمل هیجانات توسط افراد
عنصری اساسی برای فضیلت سازمانی است و رابطه مثبت با آن دارد .همچنین ،شواهد موجود نشان میدهد
که فضیلتِ بخشش ارتباط مثبت و معناداری با روابط اجتماعی دارد ).(Mccullough, 2000

بهاینترتیب ،فرضیه اول پژوهش شكل میگیرد:
فرضیه اول :پیوند باکیفیت باال بر فضیلت سازمانی ادراکشده اثر مثبت و معناداری دارد.
رابطه پیوند بین فردی باکیفیت باال و سالمت روانی

مطالعات انجام شده بیانگر آن است که روابط صمیمانه و متعادل در محیط کار بر تندرستی و سالمت
روانی کارکنان اثر مثبت دارد ) .(Fani & Aghaziarati, 2013یافتههای پژوهشی که باهدف بررسی
تعامالت اجتماعی مثبت در محل کار انجامشده ،نشان میدهد که تعامالت اجتماعی مثبت در محیط کار

47

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

با تأثیرات آنی و پایدار بر سیستم قلبی ،ایمنی ،اعصاب و روان و غدد در ارتباط است و با بهکارگیری
تعامالت اجتماعی مثبت میتوان سالمت روانی و جسمی افراد را تقویت کرد

;.(Heaphy & Dutton

) 2008ویكراما و همكاران ( )1997بر این باورند که حمایتهای عاطفی از کارکنان سازمان ،استرس آنها
را کاهش و احساس ایمنی را در آنها افزایش میدهد .بهاینترتیب فرضیه دوم پژوهش شكل میگیرد:
فرضیه دوم :پیوند بین فردی باکیفیت باال بر سالمت روانی اثر مثبت و معناداری دارد.
رابطه فضیلت سازمانی ادراکشده و سالمت روانی

مطالعاتی که باهدف بررسی رابطه فضیلت و شادی در سازمانها انجامشده ،بیانگر آن است که میان
ابعاد فضیلت سازمانی (خوش بینی ،اعتماد ،شفقت ،صداقت و بخشش) و شادی سازمانی ارتباط مؤثر و
معناداری وجود دارد ) .(Pabarja et al., 2017نتایج مطالعات محققان نشان میدهد که شادی ازیکطرف،
عواطف مثبت کارکنان را افزایش میدهد ) (Oswald, Proto & Sgroi, 2015و از سوی دیگر با از بین
بردن عوامل مخرب روانی مانند استرس ،اضطراب ،احساس ناامنی ،خستگی و افسردگی ،نیازهای روانی و
هیجانی کارکنان را تأمین میکند ) .(Seyed-Javadin, Hassan Gholipour & Astaraki, 2016نتایج
مطالعاتی که باهدف بررسی رابطه خوش بینی و بدبینی با سالمت روان صورت گرفته حاکی از آن است که
میان خوشبینی و سالمت روان و ابعاد آن ،نظیر نشانههای بدنی ،اضطراب و اختالل در عملكرد اجتماعی
افراد ،رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ) .(Aghaei, Raeesi Dehkordi & Atash Pour, 2007ازاینرو،
فرضیه سوم پژوهش بهصورت زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه سوم :فضیلت سازمانی ادراکشده بر سالمت روانی اثر مثبت و معنادار دارد.
در پژوهشهای گذشته به ارتباط پیوند باکیفیت باال و سالمت سازمانی با تأکید بر نقش واسط فضیلت
سازمانی توجهی نشده است ،اما مطالعات استیفنز و دیگران ( )2011و مكالیون ( )2000بیانکننده تأثیر
پیوند بین فردی بر فضیلت سازمانی است .همچنین بررسیهای انجامشده توسط آقایی و همكاران ()2007
نیز نشان میدهند که فضیلت سازمانی بر سالمت روانی اثر مثبت و معنادار دارد .بنابراین ،فرضیه چهارم با
توجه به نقش میانجیگری فضیلت سازمانی را میتوان بهصورت زیر بیان کرد:
فرضیه چهارم :فضیلت سازمانی رابطه میان پیوند باکیفیت باال و سالمت سازمانی را میانجیگری میکند.
بر مبنای مطالعات پیشین و ادبیات نظری موجود ،میتوان گفت که پیوندهای بین فردی باکیفیت باال ،بافتی
پویا بین افراد هستند که شامل تمامی رفتارهای قابلمشاهده و غیرقابلمشاهده میشوند و برای طرفین ،توجه
مثبت متقابل ،اعتماد و تعامل دوجانبه مثبت (برعكس شود) را به همراه دارند .از پیامدهای پیوند باکیفیت
باالی بین فردی میتوان به شكلگیری حس سرزندگی و نشاط ،اعتماد و افزایش عواطف ،شناخته شدن و
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مورداحترام واقع شدن و حمایت اجتماعی اشاره کرد .همچنین ،فضیلت سازمانی با ابعادی مانند اعتماد،
بخشش ،صداقت ،شفقت و خوشبینی سنجیده میشود .در شرایطی که مدیران با تقویت این رفتارها به
هدایت کارکنان بپردازند ،عالوهبراینکه در تحریک و تقویت عملكرد مثبت آنها موفق خواهند بود ،بر
بهبود رفاه جسمی و روانی کارکنان نیز اثر میگذارند .همانگونه که در شكل  1مشاهده میشود ،پژوهش
حاضر به بررسی تأثیر عناصر پیوندبینفردی باکیفیت باال بر سالمت روانی با توجه به نقش واسطهای
فضیلت سازمانی ادراکشده میپردازد.
پیوند بین فردی باکی یت با
 رفیت تحم هی ان ان ا پ یری در ه پیوند تقاب -تو ه م ت

سالمت روانی
فضیلت سازمانی ادرا
 و بی یب شا تمادش قت -دا ت

شده

شکل ( :)1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر به دلیل اینکه به آزمودن کارآیی نظریههای علمی پیوند بین فردی باکیفیت باال،
فضیلت سازمانی و سالمت روانی میپردازد و دانش کاربردی را در مورد کیفیت رابطه و تأثیرپذیری میان
متغیرها توسعه میدهد ،ازنظر هدف ،پژوهشی کاربردی است .با توجه به اینکه پژوهش در موقعیتهای
واقعی انجام میگیرد ،ازنظر موقعیت میدانی است و چون رابطه علی میان متغیرهای پیوند بین فردی
باکیفیت باال ،فضیلت سازمانی و سالمت روانی را موردمطالعه قرار میدهد ،بر مبنای گردآوری دادهها،
پژوهش از نوع همبستگی است .در این پژوهش ،جهت سنجش و اندازهگیری هر یک از متغیرها ،پرسشنامه
خاصی در نظر گرفتهشده است که در جدول  1مشاهده میشود .بهمنظور سنجش روایی پرسشنامه روش-
های مختلفی وجود دارد که عبارتاند از :روایی صوری ،روایی همزمان ،روایی پیشبین و روایی
سازه ) .(Danaei Fard, Alvani & Azar, 2007در پژوهش حاضر برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی
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صوری یا محتوا و روایی سازه استفادهشده است .برای بررسی روایی صوری ،سؤاالت با توجه به مؤلفههای
پژوهش های گذشته و با ارجاع به منابع مربوطه ،در اختیار  5نفر از اساتید مدیریت قرار گرفت تا در رابطه با
روایی اظهارنظر نمایند .پس از بررسی و ارزشیابی پرسشنامهها توسط اساتید و صاحبنظران و انجام
اصالحات جزئی ،روایی صوری پرسشنامهها تأیید گردید .همچنین ،برای بررسی روایی سازه از تحلیل بار
عاملی استفاده شد .برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده میشود که ضرایب بهدستآمده
برای آن در جدول  2ارائهشده است .آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش از آستانه  70درصد باالتر
بوده است که حاکی از پایایی مناسب ابزار پژوهش است .در این پژوهش ،از مقیاس  5نقطهای لیكرت در
محدودهای از ” =1کامالً مخالف“ تا ” =5کامالً موافق“ استفاده گردید.

جامعه آماری پژوهش سرپرستاران و پرستاران بیمارستان خلیجفارس بندرعباس میباشند که تعداد آنها
 300نفر است .برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای جامعه معلوم استفاده شد .در این روش ابتدا
یک نمونۀ اولیه شامل  30پرسشنامه از کارکنان ،پیشآزمون شده و با جای گذاری انحراف معیار آن به
میزان  0/50در فرمول کوکران با دقت برآورد و سطح اطمینان  0/95و میزان خطای  0/05حداقل حجم
نمونه  169نفر تعیین شد .با توجه به پیشبینی عدم بازگشت تعدادی از پرسشنامهها 200 ،پرسشنامه
بهصورت تصادفی ساده بین کارکنان توزیع و از این تعداد 170 ،پرسشنامه برگشت داده شد که در فرایند
تجزیهوتحلیل مورداستفاده قرار گرفت .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها روشهای مختلف تحلیل آماری،
نظیر تحلیل همبستگی پیرسون برای محاسبۀ ضرایب همبستگی مرتبۀ صفر ،مدل یابی معادلۀ ساختاری برای
بررسی برازش الگوی معادلۀ ساختاری با دادههای جمعآوریشده ،مورداستفاده قرار گرفت .تحلیلهای
موردنظر با استفاده از نرمافزارهای تحلیل ساختارهای گشتاوری ( )AMOS v.18و بسته آماری برای علوم
اجتماعی ( )SPSS v.19انجام شد.
جدول ( :)1ساختار پرسشنامه
متغیر

ت داد سؤا ت

م ع گویهها
)Carmeli et al., (2009

پیوندبینفردی باکیفیت باال

21

فضیلت سازمانی ادراکشده

16

)Cameron et al., (2004

سالمت روانی

12

)Goldberg & Hillier, (1979

یافتههای پژوهش

ازآنجاکه یكی از پیششرطهای بهکارگیری رویكرد متغیّرهای مكنون در الگوی مدل یابی معادلۀ
ساختاری وجود همبستگی میان متغیّرهای پژوهش است ،بدین منظور تحلیل همبستگی پیرسون انجام شد.
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در جدول شماره  ،2میزان همبستگی هر متغیر با سایر متغیرها ،آلفای کرونباخ هر متغیر و نیز آمارههای
توصیفی آنها شامل میانگین و انحراف معیار ،ارائهشده است.
جدول ( :)2میانگین ،انحراف معیار ،پایایی و همبستگی متغیرها
متغیرها

میانگین

1

انحرا م یار

3

2

پیوند بین فردی باکیفیت باال

3/74

0/62

()0/837

-

-

فضیلت سازمانی

3/64

0/86

**0/350

()0/956

-

سالمت روانی

3/37

0/87

**

**

()0/924

0/263

0/646

*توضیح*:همبستگی [یک دنباله] در سطح معناداری  p<0.05؛ همبستگی در سطح معناداری  ،p< 0.01مقادیر درون پرانتز نشانگر ضریب آلفای کرونباخ
**

میباشند

ضرایب این جدول نشان از آن دارد که رابطه بین پیوند بین فردی بافضیلت سازمانی و سالمت روانی
برابر  0/350و  0/263میباشد که هر دو مثبت و معنادار هستند .همچنین رابطه بین سالمت روانی و فضیلت
سازمانی نیز  0/646است که مثبت و معنادار میباشد .میانگین متغیرها نشان از آن دارد که میانگین هر سه
متغیر بیشتر از  3میباشد و بیشترین مقدار مربوط به پیوند بین فردی میباشد .همچنین پیش از ارزیابی مدل
ساختاری ارائهشده ،الزم است معناداری وزن رگرسیونی [بار عاملی] سازههای مختلف پرسشنامه در
پیشبینی گویههای مربوطه بررسی شود تا از برازندگی مدلهای اندازهگیری و قابلقبول بودن نشانگرهای
آنها در اندازهگیری سازهها اطمینان حاصل شود .این مهم ،با استفاده از تكنیک تحلیل عاملی تأییدی
( )CFAو نرمافزار  AMOSانجام میشود .با توجه به اینکه در مدل  CFAبرازش یافته ،وزن رگرسیونی
تمامی متغیّرها ،در پیشبینی گویههای پرسشنامه ،در سطح اطمینان  ،0/99دارای تفاوت معنادار با صفر بود
هیچیک از گویهها از فرآیند تجزیهوتحلیل کنار گذاشته نشدند .مبنای معناداری گویهها این است که
سطح معناداری برای آنها کمتر از  0/05باشد .لذا درنهایت 49 ،گویه از پرسشنامه ،مورد تجزیهوتحلیل
قرار گرفت .نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای گویههای معنادار به همراه شاخصهای برازش مدل  CFAدر
جدول  3ارائهشده است .این شاخصها نشان از برازش مطلوب مدلهای اندازهگیری داشته و معناداری بار
شدن هر متغیّر مشاهدهشده به متغیّر مكنون مربوطه مورد تأیید قرار گرفت.

شكل  ،2نشاندهندۀ مدل  SEMبرازش یافته است و شدّت روابط بین متغیّرها را روشن میسازد .در یک
الگوی معادلۀ ساختاری مطلوب ابتدا شاخصهای برازش موردبررسی قرار میگیرد.
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جدول ( :)3نتایج تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAبرای گویههای پرسشنامه

0/903

0/566

0/814

0/895

0/598

0/669

0/904

0/541

0/876

0/737

0/653

شفقت

0/789
0/820
0/875
0/843
0/818

تقابل

پیوند بین فردی باکیفیت باال

درجه پیوند

انعطافپذیری

0/759

0/789

فضیلت سازمانی ادراکشده

0/826

0/859
0/838

خوشبینی

0/798

صداقت

ظرفیت تحمل هیجان

0/698

اعتماد

0/877

0/844

0/867

توجه مثبت

0/849

0/562
0/861

0/894

0/872

0/763

0/839

0/749

0/513

0/729

0/761

0/817

0/783

0/777
0/871

بخشش

0/884

سالمت روانی

متغیر

اب اد

بار املی

متغیر

اب اد

بار املی

متغیر

بار املی

0/829
0/841

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

0/888
0/871
0/817
0/532
0/621

همانگونه که در جدول  4نشان دادهشده است کلیّۀ شاخصهای برازش الگوی نهایی ،از نقاط برش
پیشگفته مطلوبترند که از برازش کامالً رضایتبخش مدل حكایت دارد.
در مدل برازش شده تمامی اثرات مستقیم بین متغیرها در سطح اطمینان  0/95معنادار هستندp<.05, t ( .

 .)>1.96برای آزمون فرضیه از دو شاخص  p-valueو  t-valueاستفادهشده است و شرط معنادار بودن یک
رابطه این است که مقدار شاخص اول برای رابطه موردنظر کمتر از  0/05و یا مقدار شاخص دوم خارج از
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بازه  ±1/96باشد .همانگونه که در جدول  3مشاهده میگردد ضریب اثر پیوند بین فردی بر فضیلت
سازمانی بر سالمت روانی به ترتیب برابر با  0/21و  0/30برآورد شده است که با توجه به شاخص p-value

که برای هر دو رابطه برابر با  0/000شده و کمتر از  0/05میباشد و همچنین شاخص  t-valueکه برای دو
رابطه مذکور به ترتیب برابر با  2/287و  3/866بهدستآمده و هر دو مقدار خارج از بازه  ±1/96میباشد
میتوان گفت این دو ضریب معنادار و فرضیه  1و  2تأیید میگردند .همچنین ضریب اثر فضیلت سازمانی
بر سالمت روانی برابر با  0/63میباشد که این ضرایب نیز با توجه به شاخصهای  p-valueو  t-valueکه
به ترتیب برابر با  0/000و  6/264شده است معنادار میباشند.
جدول ( :)4شاخصهای برازش مدل اندازهگیری و مدل ساختاری
ول

مدل اندازهگیری

نام شا ص

نماد

مقدار اب

درجه آزادی

()df

-

1072

کای اسکوئر

()χ2

χ2

3096/992

کای اسکوئر
بهینهشده

()χ2/ df

مدل
سا تاری

≤ 3df

≤ 2df

1319
521/316

2 <χ2/df ≤ 3

2/888

2/530

نیکوئی برازش

()GFI

.80 ≤ GFI<.95

0/873

0/881

ریشه میانگین
مربعات باقیمانده

))RMR

0 <RMR ≤.10

0/056

0/063

شاخص برازش
تطبیقی

()CFI

.90 ≤ CFI<.97

0/907

0/962

ریشۀ میانگین
مربعات خطای
برآورد

()RMSEA

.05 <RMSEA
≤.08

0/065

0/055

شاخص نیکویی
برازش ایجازی

()PGFI

.50 ≤ PGFI<.60

0/701

0/061

شاخص برازش
ایجازی هنجارشده

()PNFI

.50 ≤ PNFI<.60

0/692

0/721
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شکل ( :)2الگوی معادله ساختاری

فرضیه چهارم این تحقیق به بررسی اثر غیرمستقیم پیوند بین فردی بر سالمت روانی پرداخته است .میزان اثر
غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته با فرمول زیر محاسبه میشود که در این فرمول  aاثر متغیر مستقل بر
میانجی و  bاثر متغیر میانجی بر وابسته است.

 .عالوه بر محاسبه میزان اثر غیرمستقیم

میتوان با استفاده از آزمون سوبل معناداری اثر غیرمستقیم را نیز محاسبه کرد این فرمول به شرح زیر است:
؛

.

که در این فرمول  :aمیزان اثر متغیر مستقل بر میانجی :sa ،میزان خطای استاندارد اثر مستقل بر میانجی:b ،
میزان اثر میانجی بر وابسته :sb ،میزان خطای استاندارد اثر میانجی بر وابسته .با توجه به توضیحات ارائهشده
در ادامه فرضیات میانجی موردبررسی قرار میگیرد.
همانگونه که در شكل  2مالحظه میگردد مقدار ضریب مسیر برای رابطه بین دو متغیر پیوند بین فردی و
فضیلت سازمانی برابر با  0/21و برای رابطه بین دو متغیر فضیلت سازمانی و سالمت روانی برابر 0/63
محاسبه گردید؛ بنابراین ،میزان اثر غیرمستقیم پیوند بین فردی بر سالمت روانی برابر است با 0/132
میباشد .با جایگذاری اعداد بهدستآمده در فرمول گفتهشده مقدار  t-valueبرای اثر غیرمستقیم به میزان
 2/10به دست آمد که با توجه به اینكه خارج از بازه  ±1/96میباشد میتوان گفت اثر غیرمستقیم پیوند
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بین فردی بر سالمت روانی معنادار میباشد .بهعبارتدیگر میتوان گفت پیوند بین فردی میتوانند از طریق
افزایش فضیلت سازمانی ،سالمت روانی را افزایش دهد .نتیجۀ آزمون فرضیههای  1تا  4پژوهش ،بهطور
خالصه در جدول شماره  ،5نشان دادهشده است:

پیوند بین فردی باکیفیت باال بر سالمت روانی اثر مثبت و
معناداری دارد.

0/30

0/069

3/866

0/000

تأیید

فضیلت سازمانی ادراکشده بر سالمت روانی اثر مثبت و
معناداری دارد.

0/63

0/084

7/264

0/000

تأیید

فضیلت سازمانی رابطه میان پیوند باکیفیت باال و سالمت
سازمانی را میانجیگری میکند.

0/13

0/063

2/10

0/035

تأیید

ای

پیوند باکیفیت باال بر فضیلت سازمانی ادراکشده اثر مثبت
و معناداری دارد.

0/21

0/096

2/287

0/000

تأیید

س ح

فرضیه

ضریب

استاندارد

استاندارد

دد م اداری

م اداری

نتی ه آزمون

جدول ( :)5خالصۀ نتایج آزمون فرضیههای پژوهش

بحث و نتیجهگیری

امروزه ،یكی از عواملی که تأثیر بسیار زیادی بر کارآیی و اثربخشی کارکنان سازمانها دارد ،موضوع
سالمت آنها هم ازنظر جسمی و هم ازنظر روحی و روانی میباشد .سالمت روانی کارکنان با توجه به
اینکه ملموس و قابلاندازهگیری نیست ،اغلب مورد غفلت واقع میگردد ،درحالیکه تأثیر بیشتری نسبت
بهسالمت جسمی فرد بر کارآیی وی دارد .از سوی دیگر مطالعات انجامشده بیانگر آن است که مباحثی
چون فشارهای عصبی و استرس ،ازخودبیگانگی انسان در سازمان ،اسارت در سازمان و فناوریهای آن،
افسردگی و اضطراب ،حجم وسیعی از متون روانشناسی و مدیریت رفتار سازمانی را به خود اختصاص
داده است .توجه بهسالمت روانی در تمام عرصههای زندگی ازجمله زندگی فردی و اجتماعی و شغلی
اهمیت دارد ،به صورتی که بسیاری از سازمانها سعی میکنند از طریق پژوهشهای علمی سعی در
شناخت منابع ایجاد فشار و تنشها در محیط کارکنان نمایند تا بتوانند از طریق بهکارگیری راهكارهای
مناسب ،محیطهای شغلی مطلوبتری را برای کارکنان خود فراهم آورند ).(Doremami, 2012
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مطالعات انجامشده در این زمینه بیانگر آن است که یكی از عواملی که موجب ارتقای سطح سالمت روانی
افراد میگردد ،تعامل و پیوند بین فردی و بیان اطالعات ،افكار و احساسات از طریق مبادله پیامهای کالمی
و غیرکالمی است .یكی از پیامدهای توجه به پیوندهای بین فردی باکیفیت باال ،بهبود عملكرد سیستم
اعصاب و روان و ارتقاء سالمت روانی افراد است .ازاینرو ،هدف کلی پژوهش حاضر ،بررسی رابطه میان
پیوند بین فردی باکیفیت باال و سالمت روانی با توجه به نقش فضیلت سازمانی ادراکشده بود که نتایج
زیر حاصل گردید.
اولین یافته پژوهش حاضر (فرضیه اول) نشان داد که پیوند بین فردی باکیفیت باال اثر مثبت و معناداری بر
فضیلت سازمانی ادراکشده توسط کارکنان سازمان دارد و متغیر پیوند بین فردی باکیفیت باال به میزان 21
درصد تغییرات فضیلت سازمانی ادراکشده کارکنان را تبیین میکند .این نتیجه با یافتههای مطالعات
استیفنز و دیگران ( ) 2013که وجود ارتباطات سازمانی و ارتباطات باکیفیت باالی میان افراد ،عنصر و
پیشنیازی اساسی برای فضیلت سازمانی است و فضیلت سازمانی با پیوندهای اجتماعی غنیتر و گستردهتر
در ارتباط میباشد ،همراستا است.
در فرضیه دوم اثر پیوند بین فردی باکیفیت باال بر سالمت روانی موردبررسی قرار گرفت .نتایج پژوهش
نشان داد که پیوند بین فردی باکیفیت باال با ضریب مسیر  0/3و ضریب معناداری  3/866اثر مثبت و
معناداری بر سالمت روانی دارد .این نتیجه نیز با نتایج پژوهشهای فانی و آقا زیارتی ( ،)2013ویكراما و
همكاران ( )1997و هیفی و داتون ( )2008همخوانی و تطابق دارد .پژوهشهای ذکرشده نیز به این نكته
اشارهکردهاند که بافت ارتباطی میان کارکنان ،مملو از روابط و پیوندها است و در این میان پیوندهای بین
فردی باکیفیت باال بهمنزله آن دسته از پیوندهایی هستند که افراد در طی آن اطالعات ،افكار ،احساسات و
عواطف خود را بهصورت متقابل با یكدیگر در میان گذارند .وجود چنین پیوندهای صمیمانه و متعادلی در
محیط کار میتواند به کاهش بیماریهای جسمی ،روانی و ارتقای سالمت روانی منجر شود و میتوان
وجود پیوند بین فردی را بهعنوان گام مهمی در راستای حفظ و تقویت سالمت روانی در نظر گرفت.
سازمانها میتوانند با اقداماتی نظیر آموزش شیوههای اثربخش ارتباطی ،برگزاری مراسم دوستانه و
آموزش شیوه های مدیریت تعارضات فردی و گروهی ،پیوندهای بین فردی صمیمانه را در سازمان ایجاد و
تقویت نمایند .استفاده از شیوههای تقویت مثبت رفتارهای سازمانی پسندیده و مناسب نیز میتوان این نوع
از روابط و پیوندها را در سازمانها توسعه داد.
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تبیین مفاهیم سالمت سازمانی در میان مدیران و کارکنان ازجمله روشهای مداخلهای مثبتی است که
می تواند در رابطه با ادراک افراد از پیوندهای باکیفیت باال را بهبود داده و ارتباط آن با اثربخشی
فعالیتهای سازمان را روشن کند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش ،نشاندهنده اثر مثبت و معنادار فضیلت سازمانی ادراکشده بر
سالمت روانی میباشد (ضریب مسیر  0/63و عدد معناداری  .)7/264آقایی و همكاران ( )2007نیز در
بررسی خود پیرامون تأثیر خوش بینی که یكی از ابعاد فضیلت سازمانی است بر سالمت روانی و جسمی به
نتایج مشابه دستیافته بودند .نتایج یافتهها مبین این موضوع است که ادراک از فضیلت در سازمان بهواسطه
اثری که بر احساسات مثبت و توسعه احساساتی مانند سرزندگی و شادی افراد دارد ،به کاهش سطح عوامل
مخرب روانی مانند اضطراب ،افسردگی و فشار روانی کمک میکند و به ارتقاء جنبههای مختلف رفاهی
میانجامد.
توسعۀ رفتارهای شهروندی سازمانی ،می تواند به توسعه فضیلت سازمانی کمک نماید .این نوع از رفتارهای
سازمانی که رفتارهای فرا نقش سازمانی هستند به گسترش توجه مدیران و کارکنان به فضائل سازمانی
کمک کرده و باعث میشود با توجه به منافع متعدد رفتارهای شهروندی سازمانی ،دستیابی به فضیلتهای
سازمانی ،تبیین و گسترش یابد.
با برگزاری جلسات طوفان فكری و استفاده از روشهای دیگر میتوان انواع فضائل سازمانی را مشخص و
برای ایجاد اجماع در رابطه با ضرورت توجه با آنها ،زمینهسازی و از آنها برای رسیدن به ارتباطات
اثربخش و حمایتی سازمانی استفاده کرد.
با در نظر گرفتن نتایج آزمون فرضیه چهارم میتوان گفت که متغیر فضیلت سازمانی ادراکشده قادر است
رابطه پیوند بین فردی باکیفیت باال و سالمت روانی را میانجیگری کند .بر اساس جستجوی محقق،
پژوهشی که این رابطه را سنجیده باشد یافت نشد؛ اما با توجه به اینکه استیفنز و دیگران ( )2011در
مطالعات خود به تأثیر پیوند بین فردی باکیفیت باال بر فضیلت سازمانی اشاره داشتهاند ،همچنین آقایی و
همكاران ( )2007به تأثیر فضیلت سازمانی ادراکشده بر سالمت روانی دست یافتند ،میتوان گفت که
نتایج این فرضیه با این مطالعات همپوشانی دارد.
با توجه به اینکه پیوند بین فردی باکیفیت باال میتواند از طریق افزایش فضیلت سازمانی ادراکشده،
سالمت روانی را افزایش دهد ،میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که ارتقاء اصول اخالقی که تحت عنوان
فضیلت سازمانی از آن یاد میشود میتواند از طریق تعامالت صمیمانه به صورتی که برای طرفین
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 بهبود یابد و فضیلت سازمانی، اعتباربخشی و نشاط را به همراه داشته باشد،پیامدهایی مانند اعتماد متقابل
 بهنوبه خود به،ادراکشده که با رفاه افراد و شادی و نشاط آنها ازجمله تعالی در رفتار در ارتباط است
کارکنان کمک میکند در مواجهه با چالشها به نیروی مضاعفی دست یابند تا هرچه بیشتر و سریعتر به
.سمت کمال رشد نمایند
استفاده از روشهای مناسب شفافسازی در رابطه با مسائل سازمانی نظیر بازخورد دهی بهموقع و مناسب و
 خطاهای ادراکی مختلف را در سازمان کاهش و،برگزاری جلسات نقد و بررسی مشكالت سازمانی
.ادراک از فضیلت سازمانی را بهبود داد
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