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 چکیده
گرایژیهادرا هدفازپژوهه اارژر،رررسژینمژ میژانتیاشژتیا شژرلیدررارطژهرژی هژدف

شخصیازقارلیتاستخدامراعملکردپرستارانرژددهاسژتجمامعژهرمژارنایژ تممیژعمتمدعژهپرسژتاران
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هژا،ارتژدامنظژدرهاکژاهندادهدسژترمژدجرژهنفژررژه372هتعیی اتمنمدنهرااسژتفادهازمژدهلمدرگژان
مژدردSMART PLSهSPSS19افزارهژانرمژارناطالعاتااصلازپرسشنامهاستخراجهسپسازطریعنرم

گرایژیهاشژتیا شژرلیپرسژتاراندهدرارطژههژدفهانای تممیعنشانمیرفتجیافتههتملیلقرارگتتزیه

گراییعملکردگرایییادگیرن،هدفکهازمیانسهرعدرنکهشاملهدفدارنیست،دراالیمثبتهمعنی
دارهمعنژیگرایییادگیرنرراشتیا شرلیتأثیرمثبژتراشد،هدفگراییعملکردامتناریمیاثباتیههدف

دارداردجادرا گراییپرستارانررعملکردپرستارانتأثیرمثبتهمعنژیدارد،همچنی نتایجنشاندادهدف
کژهتژأثیرادرا دارنژدارد،دراژالیشخصیازقارلیتاستخدامررعملکردپرستارانتژأثیرنمثبژتهمعنژی

داراستجدرای پوهه ثارتشژدیرنمثبتهمعنیشخصیازقارلیتاستخدامرراشتیا شرلیپرستارانتأث

 دارداردجاشتیا شرلیپرستارانررعملکردرنهاتأثیرمثبتهمعنی



گرایی؛ادرا شخصیازقارلیتاستخدام،؛اشتیا شرلی؛عملکردکارکنانهدف: کلیدواژه

                                                                                                                                        

دانشکدهعلدمادارنهاقتصادن،دانشگاهفردهسیمشهدجرمدختهکارشناسیارشدمدیریتدهلتیگرای مدیریتتمدلدان ج
)ندیسندهمسئدل(استادیارگرههمدیریتدانشکدهعلدمادارنهاقتصادن،دانشگاهفردهسیمشهدج**

maharati@um.ac.ir 
دانشیارگرههمدیریتدانشکدهعلدمادارنهاقتصادن،دانشگاهفردهسیمشهدج***

mailto:maharati@um.ac.ir


 3331(، پاییز 33پیاپی شماره ) 3شماره ، هشتممطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

67 

 

 مقدمه
جممژی کژاراسژتهژانرهبژددرسژیارنازتژالشرأسعملکردکارکنژاندر،درعصراارر

تژری مدرژدعاتمژدیریتیهیژ یکژیازدا عنژدانره1امرهزهاشتیا شرلیج(3،1137 پدال)

ج(3،1115لبژدرناسژت)هشژدهشناختههاررهرتررانرسیدنرهمیزانراالییازعملکردسازمان

مؤثرترنیرهنکارتدانندیمکارفرمایاناکندنمتدمههستندکهراتمرکزرراشتیا شرلیکارکنان،

گیرد،رژدهنمهتپیشرفتکهتدس مدیریتصدرتمیرمدترایتادکنندجهرارتکارندرهکار

ج(2،1131تدانژدمفیژدراشژد)کامپاسژدهسژندهیااسژریدهندرگیرنهاشتیا شرلیکارکناننمی

دههژرشژدتژری اهژدافهژرسژازمانممسژد مژیاشتیا شرلیکارکنانیکژیازمهژم،رناررای 

نظریژژهج(3337سژژازمانیسژژعیدرتمدیژژتایژژ هژژدفازطژژر گدنژژاگدندارد)خژژدامرادن،

راشژدانمژیی مدردعمهمدرادزهتممیماتانگیزشی،ریانگرخداسژتهعندانره7گراییهدف

کنندهرفتاررنژانراشژدتداندراهنماههدایتدسترهردندکهمیرهکنندرنراکهافرادتالشمی

نژدعیریژانگر،گرایژیهژدفج(3333ریژدن،نمژلازرزادندهرژه6،1111ینژی ررینژ هپنتژری )ل

،رهازایژ جاسژتتأثیرگذاررنرامرتب هانلفهؤمسایرهشرلانتخا ررکهاستدرهنیانگیزش

استطارتبادرشرلیاشتیا رامتریرای رهدانتظارمیگراییهدفرددنانگیزشیماهیترهراتدمه

گرایژیهعملکژردنیژزدررارطهری هدفج(3337اسنیهکاهه،نملازاامیره5،3335)هاندهال

اسژتگرایژیدارانتژأثیرنقژدنرژرعملکژردافژرادررخیمطالعاتااکیازای استکههدف

گرایژیعملکژرد،هژدف3گرایژییژادگیرنگراییشاملسژهاالژتهژدفهدفج(جتج، 1)گیل

 ج(3335)هاندهال،است33گراییعملکردامتناریهدفه31اثباتی

                                                                                                                                        

1. Pollock 
2. Work Engagement 

3. Welbourne 

4. Markos & Sandhya Sridevi 
5. Goal Orientation 

6. Lininbrink & Pintirich 

7. VandeWalle 
8. Giel 

9. Learning goal orientation 

10. Performance- prove goal orientation 
11. Performance- avoid goal orientation 
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هژانمتفژاهتیالعمژلعکژسگراییی ازااالتهدفافراددرهرتدانگفتکلیمیطدرره

شژدند،انمتفژاهتازیکژدیگرررانگیختژهمژیگدنهدهندهرهنسبترههقایعاطرافخددنشانمی

رینیاشتیا شرلیهعملکردرنانرکناندرپی گراییکارهدندعااالتهدفانتظارمی،رناررای 

قژتکژارنمدتهمدشدهازقراردادهاناستخدامیکدتاهعدمامنیتشرلیایتادجتأثیرگذارراشد

رمژدنهمژددزمانیافژزای یافتژهاسژت،راعژ رژههاهسژاختارهانسژافراینددنبالترییراتکهره

قارلیژت،میژاندرایژ ج(3313زاهدنههمکژاران،هاشدهاست)تعارراتمیانکارکنانهسازمان

دهاسژتشژمفهدمیاستکهرژرانمدامهژهرژاعژدمامنیژتشژرلیدراسژتخداممطژر 3استخدام

دانژژاییفژژردرژژرانافژژیشژژرلهیژژامعنژژانت(جقارلیژژتاسژژتخدامرژژه3311پژژدر،)زاهژژدنهاسژژ 

راسژتاادرا ازقارلیژتمژی (جدره1،1115)رهدهلهررندلژداسژتنظررهردنشرلمدرددستره

رهردنهیاافیشرلاسژت)ررنتسژدنهدستهادرا فردازامکانات ررانرهاستخداممرردطر

دهژدقارلیژتاسژتخدامتممیماتنشانمیج(2،1132نملازهانهرکهههمکارانره 1115 ،3مارکلدند

سازدتژااهژدافهافرادراقادرمیرهردانرافراهممیررانافرادااساسکنترلررزندگیارفه

ازهانهرکژژههنمژژلرژژه1112ههمکژژاران،7شژژرلیخژژددرادنبژژالکننژژدهتممژژعرخشژژند)فدگیژژت

خژددرادرمهژتهمچنژی افژراددارانقارلیژتاسژتخدامرژاال،رفتژارهادرا ج(1136همکاران،

دهندهانشرلیترییرمیصترهردننتایتیمانندررایتشرلیهفردستکردنهرعیتهرهرهینه

 تداندمنافعشرلیرنهارارررهردهکند،هستند)فدگیتهفعاالنهمشتا یادگیرنههررنچهکهمی

ییخژددرژرانیژافت داشت نگاهیعمیعرهادرا فردازتدانژا،دلیلهمی رهج(1112ههمکاران،

ج(1111ارد،رسیارمهماست)ررنتسدن،گذدلیلاثرنکهرررفتارهافکاراهمیشرلیمدیدره

هانمهمیهستندکهکیفیتعملکردرنهاتأثیررسزاییررسژالمتمملهسازمانهاازریمارستان

داشت مسئدلیتتأمی دلیلررعهدههانپزشکیرهاندرکارانارفههارحاستدستجپرمامعهدارد

1133زاهسژتند)رهرامژیهاکبژرن،سژترسسالمتهدرمانریماران،تمتتأثیرعدامژلمتعژددها

                                                                                                                                        

1. Self- perceived employability 
2. Rothwell & Arnold 

3. Berntson  &Marklund 

4. Vanhercke 
5. Fugate 
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ثرگذارتری افرادای عندانیکیازا،پرستارانرهمیان(جدرای 3337نملازمعصدمیههمکاران،ره

دلیلنیازرهمهارتهتمرکزدرانتامکار،همکارنتیمژیارفهپرستارنرهجریندشمارمیارفهره

نمژلرژه 3،1113کند)امسیهیکاررلیزیادنراایتادمیساعتهاسترسش12قدنهارائهمراقبت

رمژدهازدسژتعیهسژتندشژداهدرژهزاهدرژارالنههمکژارانمژدج(3311پیما،نوادهنی ازغالم

2(؛کان3333(؛هالتر)1112،)3(؛هالبرگهسدر 1116)1تممیماتگارسیا
(1111ههمکاران) 

سترسکارکنانهاشتیا شژرلیرنژاناسژتکژهایژ رارطژهدرری ادارمعنیگدیانرارطهمنفیه

شژرلایژ ج(3332)زاهژدرژارالنههمکژاران،قرارگرفتهاستتأییدپوهه خددایشاننیزمدرد

هژانفرسژددگیههژاتژن انداعدرمعرضراپرستارانهانناشیازرن،خطیرهاسترسهاساس

رنژاندرراشژرلتژر اتژییژاهعملکژردتضعیفالااتمای هدهدمیقراررهانیهمسمانی

مطالعژه)فژاراریههفژدهدردهژانمپرستارانریمارسژتان،میانجپرهارحاستدرای دهدمیافزای 

رادانتامشد،ای فشژارههاییکهراای افشهریدر(نیزازای قاعدهمستثنینبددندهطبعمصاابه

قبالسالمتمردمیلمسئدلیتمهمیکهای افراددردلاررای رهاتیقارلتشخیصردد،رنراتن ره

اندلیژلپدشژ ریمژههارهمامعهدارندههمچنی همددطیفهسیعیازمرامعانرهای ریمارستان

رهتدمهرهزاهمیتیمضاعفررخدرداراست،ازای تدس ای مراکز،کیفیتکارنای پرستارانا

هشناساییعداملتأثیرگذارررعملکرددررنهاشرلیاشتیا هشدرهیزهسالمترهانی،ایتادانگ

ارتمژانعملکژردکژاررهتژرهرچژهانتژامدرراسژتانتژالشهکژارنمشکالتررغلبهسبب ههژا،

گراییپرستارانتدس شناساییعداملیمانندندعاالتهدفجشدخداهدمامعهسالمتنهایتدر

هژانشخصژیتییژاریمتناسژبرژاهیوگژیکدرسببررخژدردهمایگژاههانمذمسئدلی ریمارستان

دهژد،مختصرههرفردرااهخداهدشدهای امراشتیا اهرادرانتامهظایفممدلهافزای مژی

شژناختالزمرا،همچنی رگاهیمسئدالنازادراکیکهپرستارانازقارلیتاستخدامیخژدددارد

همژدددامیهامنیتشژرلیدرایژ قشژررژههاناستخافزای قارلیتدرکارفرماررانراهکارهان

رژه،راتدمژهرنژاررای جراع افزای اشتیا شرلیهعملکرددررنانخداهژدشژداًرهردهمتعاقبمی

                                                                                                                                        

1. MC Vicar 

2. Garcia 

3. Hullberg & surc 
4. Kahn 
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هاهنم رندررهبددهاعتالنسازمانهتسژهیلدردرسازماناهمیتمدردععملکردکارکنان

یههمچنی پیامژدهانمثبژتاشژتیا شژرلیکارکنژان،ایژ پژوهه رژهرسیدنرهاهدافسازمان

گراییهادرا شخصیازقارلیتاستخدامررعملکردهاشتیا رررسیتأثیرسهممتریرهانهدف

جپرستاراندرانتامهظایفشانپرداختهاست

 

 مبانی نظری
 گرایی هدف

ج(3،3333رغازشد)الیدت3311ههاهایلده3351گراییدراهاخردههتممیماترهنهدف

هانفژردنشناسیرمدزشی،پیرامدنرررسیتفاهتازتممیماترهان گراییساختارهدف،هاقعدر

رارای اگرچهرراناهلی ج1،1113دررفتارهانمرتب رامدفمیتظهدرپیداکردهاست)م کنی

تدمژهاًنانانتامشژدامژااخیژرهدیگراندرممی تمصیلیهرهنندمدا3تممیماتتدس ده 

هانااصلازرنرهنافرادرزرگسالشدهاستکهای مطالعاتااکیازارزشریشترنرهپیامد

تدرژیحتفژاهت مدکاردرج(3335گراییرهنافراداست)هاندهال،رالمدهپوهه پیرامدنهدف

کندکژهاهژدافخژا یانمیگدنهرای ،گراییرااهدافخاصیکهافرادانتخا میکنندهدف

انکننژدهانگیژزهیژی گراییتباماهدف،هاقعمماصدناستکهفردقصدهصدلرهرنهارادارددر

نمدهررداشتفردههاکژن اهرژه،شدد؛رناررای استکهدرهرانرسیدنرهرنممصددنبالمی

سژازه ج(3316ازمدکژار،نمژلرژه3332گراییقژراردارد)ررچژر،دنیانپیرامدنتمتتأثیرهدف

کندکهررانتخا شرل،تنظژیماهژدافهانگیزشدرهنیرامنعکسمیفرایندگیرنهدفمهت

نمژژلازرژژه3335هژژانتژژالشرژژرانیژژادگیرنهعملکژژردتأثیرگژژذاراسژژت)هانژژدهال،سژژازهکار

رییژراتهژادسژتخدشتگراییدرسیرتکاملیخژددطژیسژالهدفج(3337اسنیهکاهه،اامی

پژردازانسدننظریهگراییاز(هانداعمختلفیازهدف1136ههمکاران،2زیادنشدهاست)دکر

(ده1116گرایژیده )رنژدنانژداعهژدفانمختلژفمطژر شژدهاسژتجدرتمسژیمهطیسال

                                                                                                                                        

1. Elliot 

2. McKinney 

3. Dweck 
4. Dekker 
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گرایژیگرایییادگیرنههدفهانپیشرفترارهدهدستههدفگراییااتمالیدرمدقعیتهدف

گرایژیگرایژیرژهدهدسژتهاصژلیکژههژدفجدرهاقعتمرکزاصلیهژدفکندتمسیممیعملکرد

(ج3،1116ازم فارلندهکیژدهلنملرهشدد)گراییعملکرداست،معطدفمییادگیرنههدف

،شژددنظررفتار،شناختهاینکژهشایسژتگیچگدنژهتعریژفمژیافراددرهری ازای ااالتاز

گرایژیدیگرهانژدهالمعتمژداسژتکژهرهتژراسژتهژدف(جازسدن3333دت،متفاهتهستند)الی

گرایژیتبژدیلرژهیژ سژاختارعملکردرهدهرعدمداگانهاثباتیهامتناریتمسژیمشژددههژدف

رهردندسژتارهرژهتمایژلرژهپژرهرشخژددرژارژهگرایییادگیرناشعاملیشددکهکههدفسه

گرایژیعملکژرداثبژاتیمدیدهرهبددصالایتخژدد،هژدفهانمدید،تسل ررشرای مهارت

نهایژترهردنقضاهتمطلژد درمژدردرنهدردسترهاشارهرهتمایلرهاثباتصالایتخدده

شدنهامتنژا ازقضژاهترهتمایلرهامتنا ازردصالایتاشارهگراییعملکردامتناریهدف

گراییدرمیژانانژداعدیگژرازرمیژه سهندعهدفکهای (3335مدردرندارد)هاندهال،منفیدر

گراییانتژامشژدهاسژتکژهانرایژ سژاختارمطالعاتدیگرننیزدرادزههدفجمشهدرترند

گرایژییژادگیرنهدراژدزههژدف3هیژادگیرنامتنژاری1عاملیشاملیادگیرنرهیکردنچهار

ج(2،1135دانژد)اسژالگترلکژردنمژیگرایژیعمعملکرداثباتیهعملکردامتناریدرادزههدف

7الزمرهذکراستکهاهدافتسل 
هاهدافیژادگیرندارانمفهژدمیکسژانهسژتند؛هاهژداف 

-هعملکردناثباتینیزتفاهتیراهمندارندهرهمانیکدیگراسژتفادهمژی6عملکردنرهیکردن

استجهارهردهشدهشدند،ای اهدافدرقسمتمدل

زیرقارلطر است:هانهشدهفرریمطر نینظرنهاستدالالترهمباراتدمه

 جندارددارمعنیگراییپرستارانررعملکردرنانتأثیرمثبتههدف-

جندارددارمعنیگراییپرستارانرراشتیا شرلیرنانتأثیرمثبتههدف-
 

                                                                                                                                        

1. McFarland & Kidwell 

2. Learning approach 
3. Learning avoid 

4. Slagter 

5. Mastery 
6. Performance approach 
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جداردتأثیرعملکردرنهااشتیا شرلیپرستارانررهاس ریمترعیطرازگراییپرستارانهدف-

گراییهانمطر درزمینههدفمدل
پژردازانمختلژفهانمختلفیتدس نظریهگراییهرثارناشیازرنمدلدلیلاهمیتهدفره

کژهشژاملمژدلشژددتژری رنهژااشژارهمژیمطر شدهاست؛درای مطالعهرژهسژهمژدلازمهژم

راشژدکژهدرمی1نهایتمدلنیکدلزده هدر،تئدرنهدش3چهاررخشیالیدتهمگگریگدر

جشر هری پرداختهخداهدشد(ره3مدهل)


 گرایی های هدف مدل .3جدول 

 توصیف کوتاه شده ابعاد شناسایی مدل

الیدتهمگ

گریگدر

(1113)

تسل رهیکردن
ها،پیشرفتهاهتداناییگراییمرردطرهتدسعهمهاتای ندعهدف

(1137مصالحاست)چ ههانگ،یادگیرنهدر 

تسل امتناری

صدرتتسل کاملتکالیفدراهدافتسل امتنا ،شایستگیره

گزیدنازخطاهاشتباهشددهتمامتالشفردرراندهرنتعریفمی

معطدفاستجترسازنفهمیدنمطالب،شکستدریادگیرنه

1113تری ،گیرناست)پینهانای ندعمهتفرامدشیازهیوگی

(3333نملازمشتاقی،ره

عملکردرهیکردن
ای االتمرردطرهتالشفردررانرهتررددنازدیگراناست)چ ه

(1137هانگ،

عملکردنامتناری

شدننسبترهرددنیاردتردیدهکفایتتالشفردررانامتنا ازری

نگ،گراییاست)چ ههاهانای ندعهدفدیگرانازهیوگی

1137)

(1111ده )
گیرنهدفمهت

تبمرن

تمایلدان  افزایشیهدش( تفکررشدن)نظریه رمدزاندارانطرز

گیرنهدفتبمرندارندههنگاممدامههرامشکالتررای رهمهت

تدانندصاابمدفمیتشدندهشایستگیراهرندکهراتالشریشترمی

(ج3331ندههمکاران،دسترهرند)ممبیندرالدی هریشترنره

                                                                                                                                        

1. Elliot & McGregor  
2. Nichols 
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 توصیف کوتاه شده ابعاد شناسایی مدل

گیرنهدفمهت

عملکردن

دارانمهت ذاتیهدش( ثارت)نظریه تفکر دارانطرز گیرنافراد

ره همداره ه هستند عملکردن ثارتهدف تأییددنبال ه کردن

راشندجرنهادرمدامههرامشکالتانتظارشکستهانخددمیتدانایی

دهنددشیخددنسبتمیهدارندهاگرشکسترخدرندرنرارهکم

(ج3331)ممبیندرالدی هندههمکاران،

نیکدلز

گیرنمعطدفمهت

رهخدد)خددگرا(

شدندمدفمیترادرافرادخددگراکهدیگرمرمعنیزگفتهمی

(ج3312زاده،کنند)رهرامهشفیعررتررددننسبترهدیگرانتعریفمی

گیرنمعطدفمهت

رهتکلیف

گرا()تکلیف

شدندعلتمدفمیتگراکهخددمرمعنیزنامیدهمیافرادتکلیف

دانند)رهرامههاهپیشرفتفردنمیخددرادریادگیرنمهارت

(ج3312زاده،شفیع



 ادراک شخصی از قابلیت استخدام

مفهدمقارلیتاستخدامعمرنرهقدمتی قژرنداردهپیژدای رنرژهرغژازقژرنریسژتمدر

کهایدهقارلیتاستخدامرادررریجاهلی کسیرددج(3311پدر،گردد)عباسیهاس میرریتانیارر

(3311)3چژارنرج(1112ههمکژاران،1ازدگریژ نمژلرژه3،1113معرفیکرد)منسفیلد3313سال

کنژدکژهازدگری ههمکارانقارلیتاسژتخدامرارژهعنژدانیژ فراهیوگژیتعریژفمژینملره

کنژدهاثژراترازارکژارکارکنژانراتعیژی مژیظرفیتگیردههمهارترادرررمینگرش،دان 

مدردتدمهرهزافزهنکژارگرانقژرار3311مهمیازارتداتاانتهارهنمشاغلداردکهپسازسال

هاقعمفهدمقارلیتاستخدامراهدفاژلتعاررژاتمیژاندر ج(3333گرفت)دگری ههمکاران،

شژدهازقراردادهژاناسژتخدامیمدامهژهرژاعژدمامنیژتشژرلیایتادهاهررانانکارکنانهسازم

مطر هاهساختارهانسازمانیافزای یافته،فراینددنبالترییراتمدتهمدقتکارنکهرهکدتاه

ج(3313خصژد رنانتژامگرفتژهاسژت)زاهژدنههمکژاران،شدهاستهمطالعژاتزیژادندر

نظررهردنشرلمدرددستداناییفردررانافیشرلهیارهاستخدامراترهدهلهررندلدقارلیت
                                                                                                                                        

1. Mansfield 

2. De Gripe 
3. Charner 
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قارلیتاستخدامهنگامیکهکارکنژاندر،دلیلهمی ره(،1115اند)رهدهلهررندلد،تعریفکرده

 ،رهریانیدیگرج(3333شدد)دگری ههمکاران،شدند،رسیارمهممیکارشانراترییراتمدامهمی

،3خداماشارهرهشانسفردررانکاردررازارداخلییاخارمیکژاردارد)فژاریرهسژلزقارلیتاست

تدانژدمیدراالتاهلقارلیتاستخدامقارلتمسیماستکهمداگانهرهدهرعدای مفهدمج(1113

خژارمی(،یژا1136الکژدف،ه)شژددکارگرفتهمیفرددرهمانسازمانرهکهدررنداخلیراشد

)سژاندرزهکنژدقارلیتاستخدامخارمیرهتداناییکارکنانررانترییژرشژرلاشژارهمژیکهدراش

ههمکژارانطبعنظرهانهرکهج(1133ههمکاران،3ازسانچسمنتاهاکاسنملره1،1112دگری 

کلیادرا ازقارلیتاستخداممررژدططدرره؛ادرا ازقارلیتاستخدامی ارزیاریذهنیاست

1115رهردنهیاافیشرلاست)ررنتسدنهمارکلدنژد،دستدرا فردازامکانات ررانرههار

تدانژاییرهدهلههمکاراننیزادرا ازقارلیتاستخدامراج(1132ازهانهرکهههمکاران،نملره

هدهلانژد)رشدهرراندستیاریرهاشترالپایدارمناسبرامیزانصالایتفردتعریفکردهادرا 

ادراکیکهافرادازقارلیتاسژتخدامخژدددارنژدرژرااساسژاتهتفکژراته ج(1111ههمکاران،

ج(1111دهد)ررنتسدن،هارادرممی سازمانشکلمیگذاردهرفتاررنهانرنهااثرمیهاکن 

زیرقارلطر است:هانهمرهرمبانینظرنفرریرهراتدمه

جندارددارمعنیستخدامررعملکردپرستارانتأثیرمثبتهادرا شخصیازقارلیتا-

 جندارددارمعنیاشتیا شرلیپرستارانتأثیرمثبتهخصیازقارلیتاستخدامررادرا ش-

عملکژردرژرپرسژتارانشرلیاشتیا هاس متریرازطریعاستخدامقارلیتازشخصیادرا -

جداردتأثیرهارن



 خدامهای قابلیت است مدل
قارلیژتاسژتخدامهژانپیرامژدنتری مژدلدرای رخ سعیررای استتارهتعدادنازمهم

ج(رهردهشدهاست1هادرمدهل)منظدرشر ای مدلهمی پرداختهشددجره
 

                                                                                                                                        

1 . Forrier & Sels  

2. Sanders & De Grip  
3. Sanchez-Manjavacas 



 3331(، پاییز 33پیاپی شماره ) 3شماره ، هشتممطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

18 

 

 های قابلیت استخدام مدل .8جدول 

 توضیح ابعاد شده ابعاد شناسایی مدل

هندهیتده

هندرهیتدن،

1116

انفهتخصصار

رهزیکیازدالیلان(کاررمدهرهان)خبرگیارفهتخصصارفه

ررکنارنازکاردرمداقعرکدداست،رناررای ،داشت تخصص

هاالزمهانی سرمایهانسانیاستکهررانایاتسازمانارفه

(1116ایاتیاست)هندهیتدههندرهیتدن،

رینیهپی 

سازنرهینه

انفردنهشدنررانترییراتکارریندهرهشیدهمعنانرمادهره

-منظدرتالشررانرهتری نتایجممک شرلهارفهمیخالقانهره

(ج1116راشد)هندهیتدههندرهیتدن،

پذیرنانعطاف

شخصی

کارکنانرایدراترییراتیکهدررازارکارداخلیهخارمیاتفا 

شدندهرنرارپذیرندافتدهخارجازکنترلرنهاستمنطبعمی

(1116)هندهیتدههندرهیتدن،

اسسازمانی

ها،دان ،تترریات،ااساسات،گذاشت مسئدلیتاشترا 

اعتبارات،شکست،اهدافهغیره)هندهیتدههندرهیتدن،

(ج1116

تعادل
اشارهرهمصالمههسازگارنری منافعهعالیعمتضادمیان

(ج1116رد)هندهیتدههندرهیتدن،کارکنانهکارفرمایاندا

فدگیته

1112همکاران،

هدیتکارراهه

هاییمانندهدیتنم ،هدیتسازنسازههدیتکارراههشبیه

شرلیههدیتسازمانیاستکههمهرنهارهنمدهتعریفافراداز

شدد)فدگیتهخددشاندری زمینهکارنخا مرردطمی

(1112همکاران،

شخصی یرنانطباقپذ

دان ، مثل شخصی عدامل ترییر تدانایی انطباقپذیرتمایله افراد

شدنراررانمدامه غیره ه رفتارها ا،هرعیت،هتدانایی ها،مهارت

(ج1112)فدگیتههمکاران،هانشرلیدارندراخداسته

 ه امتماعی سرمایه

انسانی

مثال،عندانهانشرلی)رهتداناییفردررانشناساییهتممعفرصت

انقرارداردشدتتمتتأثیرچنی سرمایهقارلیتاستخدام(ره

(ج1112)فدگیتههمکاران،

م هکالیت

3333رت،

هاندان همهارت

قارلامرا

تنهاییکافینیستجدرصدرتهانکاررردنرهدان همهارت

هلزهم،کارکنانرایدمشتا راشندهازای فرصتاستفادهکنندک
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 توضیح ابعاد شده ابعاد شناسایی مدل

ماییتمایلرهماره


ماشدندهرهمملکاردیگرمنتملشدندیادرمملکارخددماره

ررای الزماستتادان فنیرازارکارراردانندترییرکنند،عالهه

(ج3333م هرت،)کالیت اطالعازرازارکار

دگری ه

3333همکاران،

ج3شدندکهعبارتنداز:یای دهرعدراش شاخصسنتیدهماشتیا 

جظرفیتتمر ه1ماییری مشاغل،تمایلرهتمر هماره

جظرفیت2جتمایلرهمشارکتدررمدزش،3ماییری مشاغل،ماره

(ج3333دگری ههمکاران،)مشارکتدررمدزش ظرفیت



 اشتیاق شغلی

،3مطر شژد)لژی3331درسالرارتدس هیلیامکانطیپوههشیمفهدماشتیا شرلی،اهلی 

نیژزمژدرد1116مدردتدمهصنعترژددهازسژال1117تا3333هانای مفهدمطیسالج(1136

جاشژتیا شژرلییکژیاز(3،1132ازرنیژدانمژلرژه1،1133عالقهمتامععلمیقرارگرفژت)هلژ 

تری مفهدمعندانررمستههشددهدرهاقعرگرادرایطهشرلممسد میشناسیمثبتمفاهیمرهان

ازرریعینملره2،1115هیوهمیانمشاهرانسازمانیمطر است)ساالنداهشدفلیمثبتسازمانی،ره

ای مفهدمازعداملزیادنهمچدنفرهنگمملکار،ارتباطژاتسژازمانیهج(3332ههمکاران،

دهاهرهبددعملکردسژازمانیهداپذیردهارتمانرنسببافیاستعهانمدیریتیتأثیرمیسب 

رژهج(7،1133گژردد)کدمژارهسژدیداکژارمژیهعرصهکسبنهایتمدمبمدفمیتسازماندردر

(اشتیا شرلیکارکنانرهمشارکتهررژایتفژردنههمچنژی 1111ههمکاران)6عمیدههارتر

،زمانیاستکژهارکنانتدانگفتاشتیا شرلیکهاقعمیهشد درکار،اشارهمیکندجدرشدر
                                                                                                                                        

1. Li 

2. Welch 
3. Anitha 

4. Salanova & Schaufeli 

5. Kumar & Swetha 
6. Harter 
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ایژ ج(1136لماظمسمی،شناختیهااساسیرهی شژرلغژر کنژد)هالکژدف،فردخددرااز

کننژدهراشژدتدانژدرسژیارکمژ هانمدیدهچال ررانگیزشرلمیعاملدرمدامههرانیازمندن

ج(3،1131)راکرهلیتر

1هانپرکارررددرای زمینهمدلشدفلییکیازمدل
کهاشتیا شژرلیرااست(1113راکر)ه 

عبارتنداز:هانددرسهرعدتعریفنمدده

 شدرهشد درکار:شدرهشد درکار)انرژن(سطحراالییازانرژنهتمملرهانژی

فردهنگامکارهتمایلرهصرفتالشدررنکژاررژاهمژددسژختیرناسژتهرژران

3،1113ریژد)هایژاسشمارمیها،عنصرایاتیرههدستیاریرهمدفمیتدررقارتهمبارز

(ج3333نملازفریادههمکاران،ره

 راشد،ایژ شدندرکاریاهمانفداکارنمیفداکارن:دهمی رعدازاشتیا شرلیهقف

 داراننمره رعد ای  در که افرادن که انگدنهره است شرلی اشتیا  هیتانی مؤلفهرعد

دارند)پدرعباس رن ره نسبت مثبتی ااساس ه عالقمندهستند لشانشر ره هستند راالیی

 (ج3331ههمکاران،

 کندرهتمرکزکاملهعمیمژاًمذ :رعدنهاییاشتیا شرلیکهمذ نامدارداشارهمی

گذردهرژرانفژردمشژکلاسژتازسرعتمیکهزمانرهطدرنهرشدندرکاررهغدطه

 (.2002ن، اکارمداشدد)شدفلیههمکار

رهمرهرمبانینظرنفرریهزیرقارلطر است:راتدمه

 جندارددارمعنیاشتیا شرلیپرستارانررعملکردرنانتأثیرمثبته-

هاناشتیا شرلینظریه
ج(رهردهشدهاست3هاناشتیا شرلیدرمدهل)تری نظریهدرای رخ تعدادنازمهم



                                                                                                                                        

1. Bakker & Leiter 

2. Schaufeli 
3. Hayase 
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 شغلیهای اشتیاق  نظریه .3جدول 

 توصیف کوتاه نظریه

3331کان،

هانکارنخدد؛دراشتیا افراداشتیا عبارتاستازاعمالنفدذاعضانسازمانرهنم 

گیرندهاررازکارمیخددراازلماظفیزیکی،شناختیهعاطفیدرطدلایفاننم ره

اختررانمنارعیکهازعندانرازپردکنندرهدارند،دراشتیا شرلی،کارکنانااساسمیمی

کارگیرندکنند،مدظفهستندخددراعمیماًدرایفاننم خددرهسازمانخدددریافتمی

(1116؛ساکس،3331)کان،

1111شدفلی،

رخ ذهنیدرارتباطراکاراستکهراسهمؤلفهشدرهاشتیا ی االتمثبتهررایت

مانی االتتدانگفتاشتیا رهدجمیشدشد درکار،فداکارنهمذ مشخصمی

انهمشخص،رهی االتشناختیعاطفیماندگارهفراگیراشارهداردکهررهی لمظه

(ج1112مسم،رهیداد،فردیارفتارخا متمرکزنیست)شدفلیهراکر،

مسل هلیتر،

3335

کهمخالفخستگی،شدداشتیا شرلیراسهرعدانرژن،درگیرنهاثررخشیمشخصمی

ردرینیهناکاررمدندرفرسددگیشرلیاست،همچنی ش ادزهزندگیکارنمنترره

شددکهعبارتنداز:اتمکارن،کنترل،پاداشهفرسددگیشرلیهاشتیا شرلیمی

(ج1116شدههارزش)ساکس،شناخت ،مامعههامایتامتماعی،عدالتدر رسمیتره



 عملکرد کارکنان
هانامرهزنررانداشت مزیترقارتیپایدارهرسیدنرهاهدافخژددنیازمنژدداشژت سازمان

پژدال معتمژداسژتعملکژردج(3331زاده،کارکنانیراعملکژرداثژررخ هرژاالهسژتند)قررژان

هانگدناگدنینظیرتدانایییادگیرنهسازگارنراشرای دراالترییژرتژأثیرپدیاییکارکناناز

ج(1137)پدال ،پذیردیم

تدانرهمداردزیراشارهنمدد:تری عداملمؤثرررعملکردکارکنانمیازمملهمهم

 استعداد:کشفاستعدادهاهتخصیصهظایفمتناسبرااستعدادکارمندانسهمرسزایی

درارتمانعملکردرنانداردج
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 عنژدانمکمژلاسژتعدادسژببهانکارکنانرهدان همهارت:تدسعههرمدزشمهارت

شددجهامیافزای عملکردکارکنانهتعالیسازمان

 هاررهرناسژتجدرهاقژعایژ فرصت:ای عاملرراناستفادهمؤثرازاستعدادهمهارت

تژا دارنژد کژافی هقژت رژه نیژاز کارکنان که معناای ره است، زمان منس از هم فرصت

رژه رایژد معناکژهای ره است، اختیار منس از مه ه ررهزدهند را مدردنظر عملکردهان

هژاهمسژئدلیت رژا را)متناسژب الزم اختیژارات رنهژا رژه ه کژرد اعتمژاد کارکنژان

 کردج هایشان(تفدیضصالایت

 را ه کافی ه الزم میزان ره چنانچه اطالعات، ه ارزار ه تتهیزات امکانات، ه منارع:منارع 

 ه رفتارهژا گژرتسژهیل تداندمی گیرد قرار ارکنانک مناسبدراختیار زمان در ه کیفیت

 راشدج رنها مطلد  عملکردهان

 تداندانگیزهالزمرارراندستیاریرهانگیزه:تدمهمدیریترهنیازهانمتندعکارکنانمی

 عملکردمطلد دررنانفراهمکندج

 شددجهدفهررنامه:اهدافمشخصسببمتمرکزشدنانرژنهمنارعمی 

 در کارکنان تا کندمی کم  اندیشیمثبت ه ندیشی،پایدارنهپشتکار:پشتکارامثبت 

 ادامژه کنند، رغاز اشتیا  ه انرژن را را کار اهداف، ره هدستیاری هاررنامه امران مسیر

(ج3331زاده،نملازقررانره3313ررسانند)اردالعالری، سرانتام ره ه دهند

(عملکردکارکنانرارژاسژهرعژدرن3333)3یلیامهاندرسدنپدال درپوههشیرهتملیدازه

هرفتژارشژهرهندنسژازمانی3،رفتژارشژهرهندنسژازمانیکارمنژددرافژراد1شاملرفتاردرنم 

شدنرامدامهناالتیهمچدننمدهؤمثالاهازسررانجگیرنکردهاستاندازه2کارمنددرسازمان

میژزانکمژ رژهگیرنکردهاستهراپرس دررارهم رااندازهالزاماترسمیکار،رفتاردرن

دیگراندرانتامکارهانسختهیاانتمالاطالعاترههمکارانمیزانرفتژارشژهرهندنسژازمانی

همچنی ازسداالتیهمچدنمیزانپایبندنرهقدانی غیژررسژمیجکارمنددرافرادراسنتیدهاست

                                                                                                                                        

1. Williams & Anderson 

2 . IRB: in role behavior  

3. OCBI: employee organizational citizenship behavior targeted at the individual 
4. OCBO: employee organizational citizenship behavior targeted at the organization 
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گیرنرفتارشهرهندنسژازمانیکارمنژددرامدالسازمانرراناندازهررانافینظمیاافاظتاز

رفتارشهرهندنسازمانیدرافرادرفتارناسژتکژه ج(1137سازمان،استفادهکردهاست)پدال ،

انکم رهسازمانمعنطدرغیرمستمیمرهندهازای طریعرهرهافرادخاصیکم میکناًمستمیم

کلیرژهنفژعسژازمانطدرمانیدرسازمانرفتارناستکهرهرشهرهندنسازکهرفتااستجدراالی

رمژدعازکیفیژتتدانژددردر اررژا عملکردکارکنژانمژیج(3،3333است)هیلیامهاندرسدن

همچنی عملکردمطلژد کارکنژانج(1،1131خدماتهمیزانشکایاترناناثرگذارراشد)ژانگ

شدد)یعمژدریرنمیراهبردنرنسازمانهتسهیلدرتممعاهدافرهبددمستمررنسببسددره

درای پوهه عملکردکارکنانتدس خددایشانهرراساسادراکژیکژهازج(3311ههمکاران،

جشددعملکردخدددارند،ارزیاریمی



 مرور مطالعات پیشین
پذیرفتهاسژتکژهدرارتباطرامدردعپوهه ،تممیماتیدرادزهداخلیهخارمیصدرت

جشددتری رامدردعپوهه ،رهرررسیرنپرداختهمیرراساسمرتب 



 تحقیقات داخلی

یسژازمانتیژهژدف،امانریژگسژهممهژت یژی(درممالژهتع3337هکژاهه)یاسژنیاام

معلمانزنشهرستانشژهرکردیشرلا یاشتینیر یدرپتیشدههپنجعاملرزرگشخصادرا 

نریگاندادندکهدهمؤلفهمهتنشدنینفرهازمعلمانزن،رااستفادهازرگرس131نمدنه یدر

رژههژدف(،دهدنیرسژنهژدفرژرانریگتأییدعملکردهمهتنهدفررانریگهدف)مهت

ندارمعنیشدهسهمادرا یسازمانتی(هامانرنتدر)رازرددنرهتتررههرهانتیمؤلفهشخص

جدارندیرلشا یاشتینیر یدرپ

رژاعملکژردندرهرانژههیشژرلا یاشژت یرارطهری(درممالهرررس3337ههمکاران)نندرهز

نفژرهازکارکنژان،رژا373نمدنژه یژدرمسک استانگلسژتانهانکارکنانران ییگرانمشتر
                                                                                                                                        

1. Williams & Anderson 
2. Zhang 
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عملکژردرژایشژرلا یارعژاداشژتهیکل ینشاندادندردنیهرگرسیهمبستگهاناستفادهازرزمدن

همژدددارنیمسک استانگلستانرارطهمثبتهمعنژنهاکارکنانران ییگرانهمشتراهرانهند

شدندرکارمژدردد درکار،پشتکاردرکارهغر ،شامل:شدرهشیشرلا یسهرعداشتجدارد

جاستقرارگرفتهیرررس

کار،انگیزهدرهنیهاشتیا شرلی(درممالهرارطهمعندیتدرممی 3333ههمکاران)ییمال

 ینفرهازکارکنان111نمدنه یانیهدرمیهمبستگ-یفیتدصیراعملکردهظیفهکهپوههش

لیژهتملرسژدنیپیدرشهراصفهانانتامشد،رااستفادهازرهشهمبسژتگیمرکزخدماتدرمان

یهاشژتیا شژرلیرژاعملکژردنشاندادندکهری معندیتدرممی کار،انگیژزهدرهنژدنیرسرگ

همعنژدنهپیدنژدمعنژدنازتتررژهعرفژانی یهمچنژجهمژدددارددارمعنژیرارطةمثبژتهفهیهظ

،یدرهنژژزهیژژهژژاناشژژتیا شژژرلیهانگکژژار،نیرهمنژژدنازمؤلفژژههژژانمعندیژژتدرممژژی مؤلفژژه

جهستندفهیعملکردهظدارمعنینهادهکننینری یپ

ررمدیریتعملکرددرثیرارعاداشتیا شرلیأتراعندانیدرپوههش(3337ههمکاران)انیپد

نفژرهاز331نمدنژه یژدرکلمیراثفرهنگیصنایعدستیهگردشژگرنخراسژانمنژدریاداره

رارطژهرژی اشژتیا شژرلیهمژدیریترسژدنیپیهمبسژتگبیکارکنان،رااسژتفادهازرزمژدنرژر

پوهه رارطهکلیهارعاداشتیا شژرلیرژامژدیریت یدرارهاینکههتأییدکردندجراتدمراعملکرد

درژاشژینژیر یپژ،تممیعمدردقبژدلهاقژعشژدهانهرددهکلیهفرریدارمعنیعملکردکارکنان

ج،مدیریتعملکردکارکنانتسهیلیاردافزای اشتیا شرلیکارکنان

کارکنژانیکارراههشرلتیاستخدامررمدفمتیتأثیرقارل(درمماله3333زاده)یهزکنزاهد

نفرهازکارکنان،رااستفادهاز331نمدنه یدر یاستانقزهنفتیهانهردهاپخ فریشرکتمل

هینژری پژیان،اسژتخدام)تخصژصارفژهتیژسژادهنشژاندادنژدکژهارعژادقارلیخطدنیرگرس

،یشژرلتیژکارراهه)مدفمتیررمدفمهتدازن(یاسسازمان،یشخصرنپذیسازن،انعطافنهیره

جهستندگذار(تأثیریاززندگتیهررایمراتبسلسلهتیمدفم،یمالتیفردن،مدفم یرتیمدفم



 تحقیقات خارجی

کارکنانهنم ییگرارهبر،هدفییگرا:هدفا یرااشتنریادگی(دررساله1137)پدال 



 نقش واسط اشتیاق شغلی ها با گرایی و ادراک شخصی از قابلیت استخدام بر عملکرد کارکنان بیمارستان هدفتأثیر 

33 

 

نفژرهاز332نمدنژه یژررعملکردکارکناندرهیشرلا یکارکنانرراشتنریادگیگرنهاسطه

هرزمژدندنیرژااسژتفادهازرگرسژ،نشرکتکفپژدشتتژار یهندیکارکنانسهشرکتتدل

ANOVAرارطهمثبت،رنانیشرلا یکارکنانهاشتنریادگیگراییاالتهدف یکهردنشاندا

کارکنژاننریادگیژهنریادگیییراگاالتهدف یکهردیرستهینت یرها یهمچنجهمدددارد

ا یهاشژتنریادگیژگرایژیاالژتهژدفانیژکارکنانمنریادگیارتباطمثبتهمدددارده ی

کارکنانهعملکردرنانیشرلا یاشتانیارتباطمثبتم یهکندیمگرنکارکنانهاسطهیشرل

جهمدددارد

هژانیوگژیههیدام،تعهژدسژازماناستختیازقارلی(دررسالهادرا شخص1136)هالکدف

نفژرهاز11نمدنژه یژکارکنژاندریشژرلا یاشژتهژانکننژدهینژری یعندانپرهشناختیتیممع

ANOVAهرزمژدندنیرااسژتفادهازرگرسژدا،یفلدرنهمرکزیمند غررهانکارکنانسازمان

کننژدهرینیهدسازمانی،پی ستخدامهتعاتیازقارلیمتریرهانمستملادرا شخصهنشاندادک

سژطح،یماننژدسژطحشژرلنهفردیتیممعنرهایمترجکارکنانهستندیشرلا اشتیازمهمیهان

یشژرلا یازاشژتیتژدمهقارژلهژانکننژدهینژیر یپژ،ینسلهاندازهسازمانت،یمنسالت،یتمص

جکارکناننبدد

اسژتخدامهتیژادرا ازقارل یباطرارتنمطالعهتتررهره ی(درمماله1135)3میهکهان

کژرهنهژانفژرهازسرپرسژتانسژازمان35نفرهازکارکنژانه332نمدنه یعملکردکارکناندر

اژدزههاستخدامراستینشاندادندکهادرا ازقارلیمراتبسلسلهدنیرااستفادهازرگرس،یمندر

ههعملکردفرانم ارتباطمثبتداردیاقعملکردکارکنانشامل:عملکرددرنم ،عملکردانطب

شدهازاستخدامررعملکردفرانم ادرا تیفیاستخدامهکتیادرا ازقارل یاثرمتمارلر ی

جمشهدداست

یشرلا یاشت یدررارطهرنریادگیگراییهدفهاسطهنم (درمماله1136ههمکاران)1ی 

هاقژعدرینفرهازکارکنانمنتخبشژ دانشژگاهدهلتژ167نمدنه یدرنهرفتارندرهرانهکار

نریادگیژگرایژیررهژدفیتأثیرمثبتیشرلا ینشاندادندکهاشت،نمالزنهمرکزیمناطعشمال

                                                                                                                                        

1. Hahn & Kim 
2. Yean 



 3331(، پاییز 33پیاپی شماره ) 3شماره ، هشتممطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

38 

 

هژدف یهمچنژجگژذاردیررمامنرررفتارندرهرانهکاریتأثیرمثبتنریادگیگراییههدفدارد

نهاقژعاعضژادرکنژد،یمژگژرنراهاسژطهنرندرهرانهکژارهرفتایشرلا یاشت یرارطهرگرایی

گراییازهدفییااتمالداردسطحراالشتریدارند،را یشدتدرشرلخدداشتکهرهیعلمئتیه

جشددیملیندرهرانهمتمانرهشرکتدررفتارهاتینهارانشاندهندکهدرنریادگی

یهفرسژددگیشژرلا یرااشتگراییهدفیگ(درممالههارست1137ههمکاران)3انسنسیردر

رژا،یکیثال رلومارستانیرزدهینفرهازپرستارانس351نمدنه یدرپرستاراناهرژانسدریشرل

یشژیگرا-تسژل گرایژینشاندادنژدهژدفANOVA هرزمدنیمراتبسلسلهدنیاستفادهازرگرس

گرایژیهدف یدرارتباطاست،همچنیشرلیهکاه فرسددگیشرلا یاشت یراافزادتشره

جراشدیمرتب میشرلیدرفرسددگ یهافزایشرلا یشدتراکاه دراشترهیعملکردامتنار

عملکژردرژرهژاکارکنژانهتژأثیررنیشژرلا یکننژدهاشژت یژی(درممالهعداملتع1132)دایرن

هژانازسژازمان ییدسژ هپژامتیتیرینفژرهازکارکنژانسژطد مژد511نمدنژه یکارکناندر

مامعداملسژالمتممژلکژار،نشاندادکهتANOVAهرزمدندنیکدچ ،رااستفادهازرگرس

هژا،هیژهرههژااسژتیکژار،س یممژ،نههمکژاران،رهبژرمیمبرانخسارت،رهار تژنهاررنامه

ا یاشت یهمچنجکندیمانیکارکنانراریشرلا یاشتیتدمهطدرقارلرهنارمدزشهتدسعهارفه

جررعملکردکارکنانداردیتدمهقارلکارکنانتأثیریشرل

 یژکارکنانراعملکردخالقانژهدرگراییهدفرارطه(درمماله1131همکاران)ه 1الدیداس

یمراتبژچندگانژهسلسژلهدنیرااستفادهازرگرس،یرانتفاعیکارکنانسهسازمانغنفرهاز311نمدنه

یرامتنژاگرایژیراعملکژردخالقانژهرارطژهمثبژتداردههژدفنریادگیگراییادندهدفنشاند

گرایژیهژدف یرارطژهرژدیژمدهژانرهتتررهلیتما یهمچنجاستتیراخالقیرارطهمنفندارا

جکندیملیهعملکردخالقانهراتعدیاثبات

عندانرهیاستخدامداخلتیارل(درممالهخددراعندانق1133ههمکاران) منتاهاکسسانچس

نفژرهازمتخصصژانشژاغلتمژت131نمدنژه یژدرندیافیکارکنانکلنرراناستراتو ی

عیژطرازدیژاسژتخدامراتیژنشاندادندکهقارلا،یاسپانایدرهالنسیشرکتخصدص یقراردادرا

                                                                                                                                        

1. Adriaenssens 
2. Da Silva 
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درنازعدامژلرژرهریکی،انشناختارفهلهیهسهشرکتهکارمندر یریقراردادرهانتیتمد

هژانهیفررژجازکارکنانممسد شددهرنهرهرهنسازگار،ننظر،هفاداررهتعهدمدردیاریدست

جشدندسهی(راهممماLISREl،ن)معادالتساختاریعللیتملههیتتزعیطرازنشنهادیپ

ان:رژانمژ (درممالهخددراعندانقارلیتاستخدامهرفاهکارکنژ1111ههمکاران)3دکدیپر

کی،رااسژتفادههفتسازمانرلویهاننفرهازکارکنانرخ 773هاس ناامنیشرلیدری نمدنه

طدرمثبترژااشژتیا شژرلیهررژایتازبینشاندادندقارلیتاستخدامرهمراتازرگرسیدنسلسله

درارتبژاطاسژت،طدرمنفژیرژانژاامنیشژرلیطاست،همچنی قارلیتاستخدامرهزندگیدرارتبا

تژرکهکارکنانراقارلیتاستخدامراالدرممایسهراکارکنانراقارلیتاستخدامپژایی کژمامعنای ره

یاززنژدگیدرارتبژاطکنندهناامنیشرلیراکاه اشژتیا شژرلیهناررژایتمنیمیاااساسنا

جکندگرنمیانمیانتیمنیشرلیمیانقارلیتاستخدامهرفاهکارکنانا،ای استجرنارر



 مدل مفهومی تحقیق
شژدهدرادریژاتهمبژانینظژرنتممیژع،مژدلمفهژدمیایژ پژوهه رهمژداردمطژر راتدمه

جراشد(می3درتشکل)صهر





 

 

 

 

 






 (Volkov, 2016و  Pollock,2015 مدل مفهومی ترکیبی تحقیق )برگرفته از .3شکل 

                                                                                                                                        

1. De Cuyper 

 

 گراییهدف

ادرا شخصیاز

 قارلیتاستخدام

 

 شتیا شرلیا

 

 عملکردکارکنان
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 شناسی پژوهش روش
ایژ مطالعژهرژهمهژترررسژیاثژراتهمچنی استجدعتدصیفیپیمایشیپوهه ااررازن

راستانرفعمشکالتهدنررانریمارستاندرکارررهانارائهپیشنهاداًمتریرهاری پرستارانهنهایت

نفژرپرسژتار162شاملای پوهه مامعهرمارنجکندرهبددهرعمدمدد،منبهکاررردنپیدامی

رددنژدکژه3335هژانفژاراریههفژدهشژهریدردرشهرسژتانمشژهددرسژالمردهزنریمارستان

نیزتصادفیسژادهاسژتهتعیژی گیرنرهشنمدنهجپوهه رهنرنانهدرسطحفردنانتامشد

نفژرزن(313نفژرمژرد،33نفژر)372اتمنمدنهدرای پژوهه رژااسژتفادهازمژدهلمدرگژان

جدسترمدره

ال،پرسشژنامهؤسژ3(شژامل1137گرایژیپژدال )هاازپرسشنامههدفهرهرندادررانممع

ال،پرسشنامهادرا شخصیازقارلیژتاسژتخدامهالکژدفؤس31(شامل1137عملکردپدال )

الاسژتفادهشژدهؤسژ31(شژامل1136الهپرسشنامهاشتیا شرلیهالکژدف)ؤس6(شامل1136)

انلیکرتازدرمه7الاستکهرراساسممیاسرس35نکلیپرسشنامهپوهه داراطدررهجاست

،2=،مخژالف3=،نژهمدافژعنژهمخژالف1=،مدافع3=مدافمممخالفم)کامالًمدافممتاکامالًکامالً

ج(طراایشدهاست7=مخالفکامالً

صلازپرسشنامهاستخراجهسپسهانپوهه اارر،ارتدااطالعاتاامنظدرهاکاهندادهره

صیفیهرمژاراسژتنباطیدردهرخ رمارتدSMART PLSهSPSS19افزارهانرمارنعنرمازطری

جهانپوهه ،رررسیشددتملیلقرارگرفتتاپذیرشهیاعدمپذیرشفرریههمدردتتزیه
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 ها یافته

 جهارهردهشدهاست(تملیلتدصیفینمدنه2درمدهل)

 

 ها تحلیل توصیفی نمونه .8جدول 

 درصد فراوانی وحسط متغیر

منسیت
332/13مرد

3136/51زن

س 

133/32سال31تا11

171/77سال21تا33

263/13سال71تا23

--سال73راالتراز

تمصیالت

375/3فد دیپلم

3131/13کارشناسی

317/6کارشناسیارشد

سارمهکارن

323/3سال7کمتراز

362/13لسا31تا7

233/15سال37تا31

211/33سال11تا37

311/5سال17تا11

36/1سالرهراال17

هرعیتتأهل
136/33مترد

3332/16متأهل



 )سازگاری درونی( 3پایایی سازه

تژراستفادهشدهکهرایژدرزرگPLSدرمدل1گیرنپایاییازشاخصپایاییترکیبیرراناندازه

(ممژدارپایژاییسژازهرارژرانهریژ ازمتریرهژانمکنژدننشژان7مژدهل)جراشد6/1یامساهن

 جدهدمی

                                                                                                                                        

1. Construct reliability 

2. Composite reliability 
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 ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای تحقیق .8جدول 

 پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ نوع مقیاس متغیر کد متغیر

GO533/1551/1 اننمطه7لیکرت گراییهدف 

SPE
شخصیازادرا 

قارلیتاستخدام
 626/1573/1 نمطهان7لیکرت

WE111/1113/1 اننمطه7لیکرتاشتیا شرلی 

P121/1516/1 اننمطه7لیکرتعملکرد 

 

(7شددممداررریبرلفژانکرهنبژاوهپایژاییترکیبژیدرمژدهل)کهمشاهدهمیطدرهمان

مژدل،رنژاررای جراشژندمژی6/1همگژیرژاالترازشددکهای ررایبنشاندادهشدههمالاظهمی

جگیرنازپایاییسازهمناسبیررخدرداراستاندازه



 روایی )اعتبار( همگرا

(مژدردAVE)1تدس معیارمیانگی هاریانساستخرامیPLSدرمدل3رهایی)اعتبار(همگرا

ی سازه)متریرمکنژدن(ازدهندهمیزانهاریانسیاستکهای شاخصنشانجگیردتملیلقرارمی

را2/1(ممژادیرریشژتراز3336)3ررانای معیارمگنژرههمکژارانجرهرددستمیههای رنشانگر

درصدهاریژانسیژ سژازهتدسژ 21کنداداقلکهای ممدارتضمی می؛چراکنندپیشنهادمی

ییهمگرادرتممیعاارر(نتایجااصلازرررسیرها6درمدهل)جشددنشانگرهای تعریفمی

جارائهشدهاست



                                                                                                                                        

1. Convergent validity 

2. Average variance extracted 

3. Magner et al 
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 های )متغیرهای مکنون( تحقیق روایی همگرای سازه .7جدول 

 AVE)شده ) میانگین واریانس استخراج متغیر کد متغیر

GO611/1 هدفگرایی 

SPE613/1ادرا شخصیازقارلیتاستخدام 

WE537/1اشتیا شرلی 

P511/1عملکرد 



ریشتررددهه2/1شدهازممادیرمیانگی هاریانساستخراجشددتمامیالاظهمیکهمطدرهمان

 جگیرنازرهاییهمگرانمناسبررخدرداراستمدلاندازه،رناررای 

جافزارررانرهاییهمگرادرزیررهردهشدهاستخرهمینرم

 
Quality Criteria 
Overview 

 

  AVE 
Composite 

Reliability 
R Square Cronbachs Alpha 

EP 700266.0 885427.0 377510.0 856964.0 

GO 602022.0 852375.0   804127.0 

SPE 609382.0 772057.0   646274.0 

WE 735496.0 903552.0 341423.0 882744.0 

 

 های برازش مدل بررسی شاخص

1اعتبژاراشژترا کهشاملشاخصرررسی3ررانرررسیکیفیتیااعتبارمدلازرررسیاعتبار

تشژاخصاشژترا ،کیفیژجراشد،استفادهشژدهاسژتمی3شاخصرررسیاعتباراشدیاافزهنگی

Qشاخصاشدنیزکهرهرنجسنتدهرمتریررامیگیرنمدلاندازه
گدینژد،گیسرنیزمی-استدن2

                                                                                                                                        

1. Cross-validation 

2. CV-Communality 
3. CV-Redundancy 



 3331(، پاییز 33پیاپی شماره ) 3شماره ، هشتممطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

31 

 

جکنژدگیژرنمژیساختارنراررانهژرمتریژرانژدازهگیرن،کیفیتمدلرادرنظرگرفت مدلاندازه

-گیژرنهسژاختارنمژیقبدلمدلاندازههانشانگرکیفیتمناسبهقارلخصممادیرمثبتای شا

شژدد،کژهمالاظژهمژیگدنژههمژانجدهاستش(ارائه5(همدهل)1نتایجررازشدرشکل)جراشد

رانکیفیژتگیرنهساختارنتممیژع،داهامثبتهرزرگترازصفرهستند،لذامدلاندازهشاخص

استجمناسبهقارلقبدل




 

 های برازش مدلشاخص .8شکل 


 (CV Red( و شاخص حشو)CV Comشاخص های اشتراک ) .6جدول 

 CV Com CV Red متغیر کد متغیر

GO 321/1 321/1 گراییپرستارانهدف

SPE211/1 211/1ادرا شخصیازقارلیتاستخدام

WE135/1 315/1اشتیا شرلیپرستاران

P335/1 1ج/231عملکردپرستاران
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جتممیعذکرشدهاستهانه(نتایجرزمدنفرری1درمدهل)



 ی نتایج آزمون فرضیه خالصه .1جدول 

 فرضیه ردیف
ضریب 

 مسیر
T-value نتیجه آزمون 

تأییدفرریه217/1573/2عملکردپرستارانگراییپرستارانهدف3

عدمتأییدفرریه773/1-165/1عملکردپرستاراناستخدامادرا شخصیازقارلیت1

عدمتأییدفرریه321/1325/3اشتیا شرلیپرستارانگراییپرستارانهدف3

تأییدفرریه265/1516/2اشتیا شرلیپرستارانادرا شخصیازقارلیتاستخدام2

 تأییدفرریه123/1261/1عملکردپرستاراناشتیا شرلیپرستاران7

نتیتهرزمدنازطریعفرریه

 تأییدفرریهاشتیا شرلیپرستارانعملکردپرستارانگراییپرستارانهدف6

 عدمتأییدفرریهاشتیا شرلیپرستارانعملکردپرستارانادرا شخصیازقارلیتاستخدام5

 

گرایژیرژر،رهرررسژیتژأثیرارعژادهژدفگراییهارعادرنرهاهمیتهدفررای ،راتدمهعالهه

(رژهنتژایجرناشژارهشژده3اشتیا شرلیهعملکردپرستارانپرداختهشدهاستکژهدرمژدهل)

 جاست

 

 گراییهای مربوط به ابعاد هدف خالصه نتایج آزمون فرضیه .3 جدول

 نتیجه آزمون T-value ضریب مسیر فرضیه

LGOفرریهتأییدعدم327/1361/3عملکردپرستاران

PAGOفرریهتأییدعدم363/1231/3عملکردپرستاران

PPGOفرریهتأیید313/1133/1عملکردپرستاران

LGOفرریهتأیید123/1322/1اشتیا شرلیپرستاران

PAGOفرریهتأییدعدم176/1717/1اشتیا شرلیپرستاران 

PPGOفرریهتأییدعدم337/1-137/1اشتیا شرلیپرستاران

نتیتهرزمدنازطریعفرریه

LGOفرریهتأییداشتیا شرلیپرستارانعملکردپرستاران 

PAGOفرریهتأییداشتیا شرلیپرستارانعملکردپرستاران 

PPGOفرریهتأییداشتیا شرلیپرستارانعملکردپرستاران 
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 مدل نهایی پژوهش .3شکل 



 گیری و پیشنهادها نتیجه
گرایژیپرسژتارانرژاعملکژردرنهژامثبژتهنتایجااصلازای پوهه نشاندادرارطههژدف

هژانفژاراریههفژدهمطالعژه)ریمارسژتانمعناسژتکژهدرمامعژهمدرداستهایژ رژدی دارمعنی

انگررناسژتکژهنتایجایژ پژوهه ریژجگراییپرستارانررعملکردرناناثرداردشهریدر(هدف

ممارژلجدردارددارمعنژیگراییعملکژرداثبژاتیرژرعملکژردپرسژتارانتژأثیرمثبژتهاالتهدف

گرایژیعملکژردامتنژاریرژاعملکژردگرایژییژادگیرنههژدفهاثارتکژردمیژانهژدفرررسی

رژرگرایژیدارانتژأثیرنقژدنگیژلمعتمژداسژتهژدفجنهمددندارددارمعنیرارطه،پرستاران

تمایلرهاثباتگراییاثباتیدهدافرادصااباالتهدفتممیماتنشانمیاستجعملکردافراد

(ج3335ردرندارنژژد)هانژژدهال،مژژدرهردنقضژژاهتمطلژژد دردسژژتصژژالایتخژژددهرژژه

گرایژیعملکژردراستاپوهه ااررنشانگررناستکژهپرسژتارانداراناالژتهژدفدرهمی 

هانهاهتداناییدلیلتالشرراناثباتشایستگیهانفاراریههفدهشهریدررهناثباتیدرریمارستا
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هژژارژژرانرژژددنازدیگژژرانههمچنژژی تمایژژلهتژژالشرنخژژدددرکژژارممدلژژههسژژعیدررهتر

دهنژد،رهتژرازهدستاهردهایشانعملکردرهترندرکارشژاننشژانمژیهاگذاشت مهارتنمای ره

رسژمیسژازمانخژددهغیرریندهپایبندنریشترنرهقدانی رسمیخددررمیعهدهالزاماتشرلی

جدارند

هژانمطالعژه)ریمارسژتانکژهدرمامعژهمدردنتایجای پوهه ریژانگررناسژت،دیگرازسدن

نتیتژهجفاراریههفدهشهریدر(ادرا شخصیازقارلیتاستخدامررعملکردپرستارانتأثیرندارد

رنهژادرپژوهه خژددرهنج(همسژدیینژدارد1131فرریهراپوهه هانهکیم)ااصلازای 

ارتباطری ادرا ازقارلیتاستخدامهعملکردکارکنانرهای نتیتهرسیدندکهادرا ازقارلیت

استخدامراسهاژدزهعملکژردکارکنژانشژامل:عملکژرددرنمژ ،عملکژردانطبژاقیهعملکژرد

دانگفتقصدردرارفهپرسژتارنتیدای فرریهمیأیدرتدمیهعدمتجداردفرانم ارتباطمثبت

هژانپرستارانریمارستانجپدشیاستقارلچشمهاغیرداشت رامانهسالمتانساندلیلسرهکارره

ءدرتری اثژرسژدفاراریههفدهشهریدرررای راهررددندکهمشکالتسازمانیهفردننبایدکم

نتامدرستهظژایفخژددخسژاراتهارحاستکدتاهیپرستاردراانداشتهراشد،پرعملکردرن

رسژدنظرمژیرهرهکندجازای رساغیرقارلمبرانیراررسازمانهریمارانهاردمیمالاظههچهقارل

،پژذیرنخژدددارنژدهانفاراریههفدهشهریدرازقارلیتاستخدامادراکیکهپرستارانریمارستان

دلیلهارهدلیلشرلاساسهخطیررناًای امررهتأثیرندرعملکردرنانایتادنخداهدکردهیمین

ستجهارددنراسالمتهمانانسانمدامه

انگراییپرستارانهاشتیا شرلیرنانرارطههمچنی پوهه ااررنشاندادرارطهری هدف

هانفاراریههفدهمطالعه)ریمارستاندرمامعهمدردی ردی معناستکهنیست؛ادارمعنیمثبته

نتژایجپژوهه اارژردررارطژهجگراییپرستارانرراشتیا شرلیرنانتأثیرنداردشهریدر(هدف

گرایژیهانمژذکدرنشژاندادرژی هژدفگراییرااشتیا شرلیدرپرستارانریمارستانارعادهدف

نظرجرهنهمددندارددارمعنیتناریرااشتیا شرلیرارطهگراییعملکردامعملکرداثباتیههدف

دادننشژانگرایژیعملکژرداثبژاتیرژراندلیژلتالشژیکژهافژرادداراناالژتهژدفرژهرسژدمی

کهرایدرهماهیتکارهانتژامهظژایفشژرلیخژددگدنههانخددرهدیگراندارند،رنشایستگی

نتیتژهکنند،درفکرهذه خددرامعطدفرهاثباتخددمیدهندهتمامعالقههاشتیا نشاننمی
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شاندرایفژاننمژ اسژتفادهنکژردههاشژتیا رنهژاتمژتتژأثیرقژرارازسطد عاطفیهشناختی

دلیلتژرسازشکسژترهگراییامتنارینیزافرادداراناالتهدف،دیگرازطرفجنخداهدگرفت

تردرانتامهظایفخددرژااشژتیا مدردخدددارند،کمرناریکهازقضاهتمنفیدیگراندهامت

شدنرنهاراازاشتیا درانتژامهظژایفممدلژهدهرنگژهکفایتدیدهکنندهترسازریعملمی

گرایییادگیرندرپرستارانرژااشژتیا شژرلیرنژانرارطژهکهاالتهدفاالیدرجخداهدداشت

گرایییژادگیرنهاشژتیا شژرلیرژاتممیمژاترارطههدفنتیتهااصلدرجدارددارمعنیمثبته

طبژعنظژرهانژدهالهج(همخژدانیدارد1137هژانردریانسژنس)(هرخشیازیافته1137پدال )

گرایژییژادگیرن(کارکنژاندارانهژدف1131ازداسژیلداههمکژاران)نمژلره(1113همکاران)

ررانگیژزتدسژعههاراهنگاممطالبژههظژایفچژال ااتمالریشترنداردفعاالنهعملکنند،مهارت

ثرپردازشکنندهتمایلؤطدرمدراداشتهراشند،رازخدردرارهدهند،تداناییانطبا راممی مدی

گرایژییژادگیرنیژ ذهنیژت(معتمژداسژتهژدف3316ده )جهانمدیدداشتهراشندرهایده

هانمدیدخددرارایژادگیرناسژتعدادهانمهارتکندتاداخلیاستکهکارمندانراتشدیعمی

هژانرمژدهدرریمارسژتانعمژلهژانرژهرررسژیج(1136ازی ههمکاران،نملرهمدیدارتمادهند)

شدرهشد ریشژترندرانتژام،گرایییادگیرنمطالعهنشاندادپرستارانداراناالتهدفمدرد

یشترنرهشرلهسازمانخدددارند،درتدمیهای امژردهندهدلبستگیرهایشاننشانمیمسئدلیت

دلیژلمیژلذاتژیخژددرژهپیشژرفت،گرایژییژادگیرنرژهتدانگفتافرادداراناالژتهژدفمی

پذیرنریشژترندرکارشژاندارنژدهپایبنژدنها،شدرهشد هانعطافیادگیرنهتدسعهمهارت

هژانخژا افژراددلیلهیوگژیکهای امررههنددنشانمیریشترنرهارفهخددنسبترهدیگران

جافتدگرایییادگیرناتفا میداراناالتهدف

نتایجااصلازای تممیعنشاندادرارطهرژی ادرا شخصژیازقارلیژتاسژتخدامهاشژتیا 

هژانمطالعه)ریمارستانمعناکهدرمامعهمدردداراستجردی معنیتأثیرنمثبته،شرلیپرستاران

فاراریههفدهشهریدر(ادرا شخصیازقارلیتاستخدامرراشتیا شرلیپرستارانتأثیرمثبژته

همچنژی درج(همخدانیدارد1136نتیتهااصلازای فرریهراپوهه هالکدف)جدارددارمعنی

ااشتیا طدرمثبترنشاندادهشدقارلیتاستخدامره(1111پوههشیتدس دکدیپرههمکاران )

هژانکژارنهدلیژلاسژترسرسدپرستارانرهنظرمیتاززندگیدرارتباطاستجرهشرلیهررای
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یازمنژدااسژاسامنیتژیهسژتندکژهریشژترن،کننژدفشاررهانیراالییکهدرشرلخددااساسمژی

رمژدهدرعمژلهانرهرررسیجریدهمددمیشانرهنتیتهدر رنانازافزای قارلیتاستخدامیدر

دلیژل،رژهپوهه ااررنشاندادپرستارانیکهادرا راالترنازقارلیتاستخدامیخژددداشژتند

گرفتنژدهترتمتتأثیرفشارکژارنهخسژتگیااصژلازرنقژرارمژیااساسامنیتشرلی،کم

جدادندشدرهشد ریشترندرانتامهظایفشرلیخددنشانمی،طبعالره

ی پوهه نشاندادرارطهری اشتیا شرلیپرستارانهعملکردرنانتژأثیرننتایجااصلازا

مطالعه)فاراریههفدهشژهریدر(اشژتیا شژرلیمعناکهدرمامعهمدردداراستجردی معنیمثبته

نتیتهااصژلازایژ فررژیهرژاتممیمژاتجدارددارمعنیپرستارانررعملکردرنانتأثیرنمثبته

دلیژژلپرسژژتارانرژژهج(همخژژدانیدارد3333(همالیژژیههمکژژاران)1132(،رنیژژدا)1137پژژدال )

سژنگی نیژازرژهانگیژزهدارنژد،فرساهاتژمکژارنقرارگرفت درمعرضکارهانسختهطاقت

أکیددارنداشژتیا (تجتجازهانگههمکاران) نملره(1137ههمکاران)ایکس،راستادرهمی 

زانرژاالییازتمرکژز،تژالشهپایژدارناسژتههمچنژی رژهایژ معناسژتکژهمعنانمیشرلیره

اشتیا شژرلیجکندهاهدایتمیکارکنانی انگیزهذاتیدارندکهرنهارارهسدنامرانفعالیت

شدهراردهنااساسخسژتگیهانممدلشددکهمسئدلیتی امتیازررانپرستارانممسد می

قشرازافرادمسژئدلیتمهمژیکهای انند،رنهمدراالیتالشرهانتامررسهراریشتری تمرکزه

پوهه ااررنشاندادپرستارانرااشتیا شرلیراالدرجعهدهدارنددرقبالسالمتافرادمامعهرر

دهنژدهانفاراریههفدهشهریدرهظایفشرلیخددرارهرهتری شکلممک انتاممیریمارستان

راشژند،رنهژارفتژارشژهرهندنسژازمانیریشژترنمیژانزالزاماترسمیعملکردشرلمژیهفراترا

همکارانهدرممی کاردارندهنسبترهقدانی رسمیهغیررسمیممی کارنپایبندنریشترن

هژانهمچنی پرسژتارانمشژتا ریمارسژتانجراشددارندهمشارکترنهادرکارریشترازسایری می

رژاتژالشه،کردنژد،رنژاررای ترااساسخستگیمیعهدرممارلاتمکارنسنگی کممطالمدرد

جساختندهانشرلیخددرارررهردهمیتمرکزریشترنمسئدلیت

طریژعمتریژرهاسژ اشژتیا شژرلیگرایژیپرسژتارانازهمچنی نتایجااصلنشژاندادهژدف

گرایژیرمدهنشاندادهرسهرعدهدفعملهانرهرررسیجپرستارانررعملکردرناناثرگذاراست

طریژعمتریژراشژتیا شژرلیرژرعملکژرداثرگژذارلکرداثباتی،عملکردامتنژاری(از)یادگیرن،عم
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گژرندرگیژرن(درپوههشژیپیرامژدنرررسژینمژ هاسژطه3315عارژدینیههمکژاران)جهستند

رمژدزاننشژاندادنژدردانژ تمصیلیدرارتباطاهدافامتناریعملکردنهپیشرفتتمصژیلید

ارعادشناختی،عاطفیهرفتارندرگیرنتمصیلی)اشتیا تمصیلی(درارتباطری اهدافامتناری

هانای پوهه درکندکهرارخشیازیافتهعملکردنهپیشرفتتمصیلینم میانتیراایفامی

امتنژاریهعملکژردپرسژتارانگرایژیعملکژردرارطهرانم میانتیاشتیا شرلیدررارطههژدف

کارکنانمشتا درهرسازمانیتالشژیمضژاعفدررسژیدنرژهاهژدافسژازمانیجهمخدانیدارد

رژددنافژراددراًهمراهیمین،رناررای جدهنددهندهعملکردنراکیفیتراالازخددنشانمیانتاممی

هارهشرلهسازمان،ای افژرادرادرگراییدرکناراشتیا هدلبستگیرنکدامازااالتهدفهر

(3316ازمدکژار)نمژلرژه(3332ررچژر)جنمایدهایشانیارنمیانتامشایستههظایفهمسئدلیت

هاقژعمماصژدناسژتکژهفژردقصژدهصژدلرژهرنهژاراداردامژژااهژدافخژا در، کیژدداردأت

جشژژددنممصژژددنبژژالمژژیاناسژژتکژژهدرهرانرسژژیدنرژژهرهکننژژدهانگیژژزگرایژژیتبیژژی هژژدف

کنندهندعیانگیزشدرهنیدرکناراشتیا هعالقژهکارکنژانرژهشژرلعندانتبیی گراییرههدف

رمژدهدرپرسژتارانعمژلهژانرژهراسژتارررسژیجدرهمی دشدخددسببرهبددعملکرددررنانمی

گراییهرژاازااالتهدفکدامانهمی امرردد،پرستاراندرهرمطالعهگدیهانمدردریمارستان

یخژددراکنند،انگیزهدرهنژکدامدرهرانرسیدنرهممصدخدددنبالمیانکههرداشت انگیزه

کنندکهای امرراع افزای دلبسژتگیهعالقژهفژردرژهنظررسیجمیررانرسیدنرههدفمدرد

جرخشددهعملکردپرستارانرادرارفهخددرهبددمیشدفعالیتمی

طریژعمتریژرهاسژ ادرا شخصژیازقارلیژتاسژتخدامازنتایجااصلازپوهه نشژانداد

تأییژدیکیازدالیلعدمامایتنتژایجپژوهه ازجاشتیا شرلیررعملکردپرستارانتأثیرندارد

گژرناشژتیا شژرلیدررارطژهرژی ادرا شخصژیازقارلیژتاسژتخدامهعملکژردنم میانتی

هژانتدانرهفشژارکژارنهرسژیبهانفاراریههفدهشهریدررامیغلدرریمارستانپرستارانشا

همچنژی اساسژیتکژارنرژاالدرارفژهجرهایهمسمیانکارناپژذیردرایژ ارفژهنسژبتداد

شدداشتیا شرلینتداندتژأثیرادرا شخصژیازقارلیژتپرستارننسبترهسایرمشاغلسببمی

هژانشژاخههانخا رشژتهمهارت،مثالگرنکند؛ررانپرستارانمیانتیرداعملکاستخدامرار

،شدداتیراهمدداینکهپرسژتارهاراع میپزشکیههمچنی شرای کارنخا درریمارستان
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کنژد،امژاریندهخدریرادرسازمانررانخددمتصدراستهامنیتشرلیرژاالییراااسژاسمژی

رهرهای ارفه،شدرهشد کافیدرهنهانمخصد کارنهنیازمندندلیلاساسیت،فشارره

جهقدعنخداهدپیدستشگرفیدرعملکردایتادکند،رهمیزانیکهرتداندتأثیر

تدانرداناشارهنمژدد،عبارتنژدهانپوهه میکهررمبنانیافتهکاررردنهانمملهپیشنهاداز

 از:

رهاینکژهافژراد،راتدمهمثالگراییرنانجررانرهاالتهدفمهانراتدانتخا مایگاهپرستارج3

گراییعملکرداثباتی،عملکردرهترندرایفاننم خدددارندهافرادداراناالتهدف

ررانگیژزهشژرای نهنگامانتامهظایفدشژدار،چژال گرایییادگیرداراناالتهدف

هانشرلیخددرارهتژردردارند،مسئدلیترهرازقدرتپردازشذهنیراالترنررخاسترس

رسژداسژتفادهازاینگدنژهافژراددرنظژرمژیهاشتیا شرلیریشترندارند،رژهدهندانتاممی

هاییکهازدشدارن،مهارتهاساسژیت،هدیگررخ CCU،اهرژانس،ICUهانرخ 

ددمسژئدلی ریمارسژتانشژلذاپیشنهادمژیجکارنراالییررخدردارند،مفیدهفایدههاقعشدد

قبلازشرهعرهکاررااستفادهازی رزمدنررانتعیژی االژتهژدفگرایژیپرسژتاران،

 جکاررگیرندهشانرگراییرنانراررانمایگاهشرلیمتناسبرااالتهدف

رهاینکهدر افرادازقارلیتاستخدامیخدد،رراشتیا شرلیرنانتأثیرمثبژتداردراتدمهج1

تژردهدافرادنکهادرا ازقارلیتاستخدامراالترندارند،کژمهنتایجتممیماتنشانمی

هایشاندارند،لژزهمکنندهررایتهاشتیا ریشترنازانتاممسئدلیتااساسخستگیمی

دلیلتأثیرمستمیمیکهرراشتیا رنانرهارفژهخژددپرستارانرهتدمهرهقارلیتاستخدامی

هاراایتادااسژاسامنیژتمسئدلی ریمارستان،راستاشددجدرهمی مرنمهمتلمیمیدارد،ا

تداننددرایتاداشتیا هاناستخدامیدرای قشرمهمهاثرگذارمیشرلیهارتمانقارلیت

شژددایژ مسژئدلی درلژذاپیشژنهادمژیجهایشژانتأثیرگژذارراشژندرناندرانتاممسئدلیت

هژاهانمختلفدرمریژانمشژکالتهانتظژاراترنانراپرستارانرخ هاییدهرهنشست

ههاگژرشژدهمسژئدلی درمریژانمشژکالتقژرارگرفتژقراررگیرند؛طژیملسژاتررگزار

طیملساتیارهاماتراررطرفنمایندهاگژر،ررداشترنانراشدادراکاتافرادنتیتهسدء

ارنملساتیماننژدنقرارداشتهراشد،راررگزهاییدرسازماای ادراکاتتمتتأثیررعف
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کاردرریمارستانارائهشژددهره مشکالتتدس پرستارانمشردلالایطدفانفکرنراه

خصژد ارتمژانقارلیژتهژاناسژتخدامیاتخژاذدرتصمیمهاادنراهمکارنهمهاعضا

 جشدد

مطالعژژههژژانمدردسژژتانشژژددمژژدیرانریمارهژژانپژژوهه پیشژژنهادمژژیرژژهیافتژژهراتدمژژهج3

جاشتیا شرلیپرستارانتدهی کنندنمهتارتماهانالزمدرریزنگذارنهررنامهسیاست
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