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 مقاله پژوهشی

   یتیشخص گانهپنجو صفات  یسازماندرونط یابعاد مح يبندرتبه
  یمارستان آموزشیک بیپرستاران در  یدر عملکرد شغل

  
  ٤*يعيالد شفي، م٣ يشاه ي، محسن عسکر٢ ي، روح اله عسکر١ يخاطره خانجانخان

 
  09/04/1397تاریخ پذیرش  20/01/1397تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 ن،يام ين. در ايابنددر کارکنان دست  يسطح عملکرد شغل ينناسب با اهداف خود به باالترتا بتوانند مت اندتالشها همواره در سازمان :هدف و زمينهپيش
پژوهش  ينذا اشود. ليم ياد يمارستانب يشغل يهاگروه نيترمهم عنوانبهها که از آن يپرستار يبخصوص گروه شغل يستند،ن مستثناقاعده  يناز ا يزن هايمارستانب

  د.انجام ش يآموزش يمارستانب يکپرستاران در  يدر عملکرد شغل يتيشخص گانهپنجو صفات  يسازماندرون طيابعاد مح يبندرتبه باهدف
 يطنمونه به پژوهش وارد شدند. سه پرسشنامه مح عنوانبهنفر  ۸۹پژوهش بودند که تعداد  ينگروه هدف ا يبستر يهاپرستاران شاغل در بخش :هامواد و روش

ص يتخص صورتبهنفر از پرستاران  ۱۸۵ها بود. داده يگرداور ي(پاترسون) ابزارها يعملکرد شغل يابي(نئو) و ارز يتيشخص گانهپنج)، صفات يزبورد(وا يسازماندرون
 يمصنوع يعصب يهاو شبکه يفياز آمار توص يريگو با بهره SPSS20 افزاراستفاده از نرم باها دادهنمونه به پژوهش وارد شدند.  عنوانبهمتناسب در هر بخش 

  د.شدن يلتحل
 به دستنمره را  يانگينم ينو کمتر بيشترين) ۸۶/۳۲±۹۳/۴( رنجوري روان و) ۱۳/۴۴±۶۰/۵( يپذيرمسئوليتابعاد  يتي،در پرسشنامه صفات شخص: هايافته

ابعاد  ينرا در ب يتوضع ينو بدتر ينبهتر رتيبت به) ۷۴/۴±۱۴/۱( ارتباطات و) ۸۱/۳±۱۱/۱ها (ابعاد پاداش يز،ن يسازماندرون يطآوردند. در پرسشنامه مح
) و نوع استخدام (از مشخصات درصد۱۰۰،يسازماندرون يط(از مح يگذارهدفنشان داد ابعاد  يعصب يهادر شبکه يتاهم يبضرا يسهداشتند. مقا موردمطالعه

  .پرستاران دارد يرا در عملکرد شغل يتاهم ينو کمتر يشترين) بدرصد۲۰/۷ يک،دموگراف
 نهاديشآورد، پ به دسترا در عملکرد پرستاران  يتاهم يبضر ينباالتر )يسازماندرونط ي(از مح يگذارهدفپژوهش بعد  يندر ا ازآنجاکه :گيريبحث و نتيجه

  .ديآ به دست يسطح عملکرد شغل يشتريندخالت داده تا ب ياهداف سازمان ينگروه را در تدو يناهداف روشن و مشخص، ا ينضمن تدو شوديم
 ، پرستارانيمارستان آموزشيت، بي، سازمان، شخصيعملکرد شغل :يديکل واژگان

  
 ۳۲۴-۳۳۴ ص، ۱۳۹۷ مرداد، ۱۰۶درپي ، پيپنجم، شماره شانزدهممجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره 

  
  ۰۳۵۳۸۲۰۹۱۰۰ تلفن:، تبهداش دانشکده يزد، يصدوق يدشه يدانشگاه علوم پزشک پرديس ،گمنام شهداي بلوار ،عالم ميدان ،يزد: آدرس مکاتبه

Email: milad.shafii@gmail.com 

  
  مقدمه

خدمات  ياکاال  يناز اهداف هر سازمان، ارائه بهتر يکي ،شکيب
 آن سازمان يانسان يروينحوه عملکرد ن يخود، در گرو يناست که ا

ات خدم دهندهارائه يبستر اصل عنوانبه يزن سالمتقرار دارد. بخش 
 دهندهارائهبخش  ين. ايستن مستثناقائده  يناز ا يو درمان يبهداشت

است و به کارکنان ماهر و بادانش  يااز خدمات حرفه يامجموعه
از  ينانجهت اطم ي،و درمان يهاي بهداشت. در سازمان)۱( داد. ازين

                                                             
 ايران تهران، ،تهران يدرمان يو خدمات بهداشت يسالمت، دانشگاه علوم پزشک ياستگذاريس يدکتر يدانشجو ١

 راني، ازدي، زدي يصدوق ديشه يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک ،يو درمان يخدمات بهداشت تيريروه مدگ ارياستاد ٢
 راني، ازدي، زدي يصدوق ديشه يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک ،ياتيگروه آمار ح ارياستاد ٣
  )مسئول سندهينو( راني، ازدي، زدي يصدوق ديشه يدرمان يتو خدمات بهداش يدانشگاه علوم پزشک ،يو درمان يخدمات بهداشت تيريگروه مد ارياستاد ٤

ف . هدگيرديصورت م يابيارزش شدهارائهعملکرد و خدمات  يفيتک
 يمنيا نيو تأم يمارانمراقبت از ب يفيتبهبود ک يابي،ارزش ينا يينها
  .)۳, ۲(ها است آن

به  نظرانصاحباز  يکدارد و هر  يمتفاوت يفرتعا عملکرد
آکسفورد  يسياند. فرهنگ انگلاز آن اشاره کرده يهاي خاصجنبه

 ايمنظم  زيهر چاجرا، به کار بستن، انجام دادن « عنوانبهعملکرد را 
 ينا. )۴(و همکاران)  يقي(به نقل از حق کنديم يفتعر» تعهد شده
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ها و بروندادها است، نشان در ارتباط با ستاده ينکهعالوه بر ا يفتعر
 زيحاصله ن جينتا ينکه عملکرد مرتبط با انجام کار و همچن دهديم

 ينقطه مشترک تمام تعاريف در مورد عملكرد شغل يطورکلبه است.
محوله توسط فرد است  هاييتانجام وظايف و مسئول يزاننحوه و م

عملکرد سازمان  يبر رو يها نشان داده عوامل مختلفپژوهش .)۵(
 هاييژگيو و يسازماندرون يطدو عامل مح يطورکلبهاست، اما  مؤثر

-۶( کارکنان دارند يعملکرد شغل يبر رو يمؤثرترنقش  يتي،شخص
۸(.  

استفاده از  يندفرآ يک ،يسازماندرون يطمح يتوضع ارزيابي
 يفو توص يفتعر منظوربهاست و  يعلوم رفتار يهاو روش يممفاه

ها آن ياثربخش يشافزا يبرا ييهاراه يافتنها و وضع موجود سازمان
 يطمح يتوضع موقعبهو  يحصح يابيارز ،نيبنابرا. )۹( شوديانجام م

موفق  يهااست که سازمان ياقدامات نيترمهماز  يکيدرون سازمان، 
 ييابدهند. ارزخود انجام  ييو کارا ياثربخش يارتقا يبرا تواننديم

 يرانامکان را به مد ينا ،يسازماندرون يطمح موقعبهو  يحصح
سازمان خود مطلع  يت جارکه همواره از مسائل و مشکال دهديم

 يطمح يابيارز در. يندنما يريباشند و از حاد شدن آن جلوگ
 يقيتحق يهاو روش يمفهوم يهامدل يران،مد ،يسازماندرون

سازمان و کشف  يک يجار يتوضع يبررس منظوربهرا  يکاربرد
بهبود عملکرد به کار  ياها حل مشکالت، مقابله با چالش يهاراه
 يکار يهاطيمحکه  دهديمطالعات متعدد نشان م .)۹( برنديم

 ياقکه اشت هايييطمح ينو همچن يهو پرما يغن ،زيبرانگچالش
در بهبود عملکرد  يمؤثرنقش  توانديم دهد،يم يشکارکنان را افزا

  .)۱۰, ۶( کارکنان داشته باشد
نشان دادند  يدر پژوهش همکارانشپور و مثال خواجه يبرا
 ازدر محيط کار  ياجتماع ارتباطات با تقويت تواننديها مسازمان

پژوهش . )۱۱(کنند  يريکارکنان خود جلوگ يکاهش عملکرد شغل
، يسازمانک عامل دروني عنوانبه ينشان داد تعارض سازمان يگريد

نژاد و يشعبان. )۱۲( دارد يبر عملکرد سازمان يو معنادار ياثر منف
انجام دادند، به  يمارستان فارابيهمکارانش در پژوهش خود که در ب

چهارگانه  هاين مؤلفهيب دارييرابطه معندند که يجه رسين نتيا
 .)۱۳( کارکنان وجود دارد يو عملکرد شغل گراتحولسبک رهبري 

 يهايژگيو يناند که بنشان داده ياريمطالعات بس يگرد يسو از
 يدارمعنيهمچون عملکرد، رابطه  يشغل يامدهايو پ يتيشخص

فردي،  هايييژگو شدهانجام. مطابق با مطالعات )۱۷-۱۴( وجود دارد
و  يتيشخص هاييژگيو ي،شناخت يتجمع يرهايو متغ ياجتماع

و  يانانس يهسرما يالت،ان تحصيزم يشرفت،پ يزشانگ ،شناختيروان
ابط رو يريتمد يادگيري، يتظرف ي،دانش و مهارت تخصص ي،اجتماع

عتماد ا يتو قابل يريمعاشرت پذ ي،در شبکه سازمان يديبا افراد کل
 هاييژگيو يندارند. همچن يارتباط مثبت يغلهمه با عملکرد ش

عهد ت زمان،توسعه، اندازه سا يهاياستراتژنوع کار،  يلاز قب يسازمان
و عملکرد  يتعوامل مؤثر بر موفق يگرو ترك سازمان از د يسازمان

اول و همکارانش در  يمعمار باش. )۲۲-۱۸( رونديبه شمار م يشغل
 يژگيو کي عنوانبه- نفسعزت نيپژوهش خود نشان دادند ب

 وجود دارد؛ به و معناداري و عملكرد شغلي رابطه مثبت -يتيخصش
در  يعملکرد شغل زاني، منفسعزتاحساس  شيکه با افزا يمعن نيا

 رونگراييبنشان داد  يگريپژوهش د .)۲۳(ابد ييم شيکارکنان افزا
بعد  و برخوردارندعملکرد شغلي  ينيبشيپايي از توان يوررنجو روان
ن و المت رواس يبرا کنندهنييبشيپ ريتغم ترينبه ييگرابرون

ز در پژوهش خود يو همکارانش ن يقادر .)۲۴(است  عملکرد شغلي
بر  يدارياثر معن ميمستق طوربه ييسازگاري و برونگرانشان دادند 
 نيبز عنوان کرد يک پژوهش نيج ينتا. )۲۵( دارند يعملکرد شغل

رد و ابعاد آن با عملک رانيمد ينيکارآفر يتيهاي شخصيژگيو زانيم
  .)۲۶( وجود دارد يداريرابطه مثبت و معن آنان يشغل وريو بهره

 انيمارستب يشغل يهاگروه نيترياصلپرستاران جزو  ازآنجاکه
 يطابعاد مح يبندرتبهپژوهش  ين، لذا اشونديمشناخته 

 ير روب يدر عملکرد شغل يتيشخص گانهپنجو صفات  يسازماندرون
 ييک مجتمع بيمارستان يبستر يهاپرستاران شاغل در بخش

ارائه خدمات  ايرب يانجام شد. کارکنان پرستار يزدآموزشي در شهر 
 انيماربه ب يدهخدمت يشترينب چراکههستند؛  ياتيح يبهداشت

دارند.  يمارارتباط را با ب يشترينگروه صورت گرفته و ب ينتوسط ا
و خدمات خود را  يمانند مشاور را باز يمتعدد يهاها نقشآن
 ازهاييتا ن اندتالشو در  کننديارائه م يمارانساعته به ب ۲۴ صورتبه

. )۲۷, ۲۲(کنند  برآوردهها را و همراهان آن يمارانب يو روح يجسم
 هاييستمس يکلبا عملکرد يکي گروه ارتباط نزد ينعملکرد ا نيبنابرا

  .)۲۸( خواهد داشت يبهداشت
  

  مواد و روش کار
 منظوربهاست و  يمقطع-يليمطالعه تحل يکمطالعه حاضر، 

در  تييشخص گانهپنجو صفات  يسازماندرون يطابعاد مح يبندرتبه
 ۱۳۹۵در سال  يآموزش يمارستانب يکپرستاران در  يعملکرد شغل

 يبستر يهاشاغل در بخشپژوهش را پرستاران  يناجرا شد. جامعه ا
پژوهش،  ينورود به ا يارشامل شدند. معبخش)  ۱۷( يمارستانب

 باهدف( يمارستانب يندر ا يسال سابقه کار يکداشتن حداقل 
 خروج از يار) بود. معيمارستانب يدرونو ساختار  يطبا مح ييآشنا

  .ندبود يطرح يروهاين يزپژوهش ن
با در نظر گرفتن حجم  يز، و ن)۲۹( مقاالت مشابه ياز بررس پس

نفر) و استفاده از فرمول کوکران، تعداد حجم نمونه  ۳۵۹( جامعه
 (با در نظر گرفتن متناسب يصتخص صورتبه ونفر محاسبه  ۱۸۵

د. ش يعتوز يمارستانمختلف ب يهادر بخش خش)يتعداد پرستار هر 
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 شفيعي ميالد ،شاهي عسکري محسن ،عسکري اله روح ،خانجانخاني خاطره
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1397، مرداد 106، شماره پنجم، پی در پی شانزدهمدوره  326

 يريگها در هر بخش، از روش نمونهپرسشنامه يعسپس جهت توز
پژوهش صد در  يندر ا يدهپاسخ. نرخ شدساده استفاده  يصادفت

 گانهپنجصفات  يهاها، پرسشنامهداده يصد بود. ابزار گرداور
عملکرد  يابيو ارز يزبوردوا يسازماندرون يطنئو، مح يتيشخص

 ييپا و ييروا يدمختلف به تائ يهادر پژوهش يپاترسون بود که همگ
در خصوص هر پرسشنامه  يحاتيدر ادامه توض .)۳۲-۳۰( انديدهرس

  شود:يان ميب
 املشن پرسشنامه ي: انئو يتيشخص گانهپنجصفات  پرسشنامه

ر بودن و ي، دلپذيريپذ، انعطافييگرا، برونينژندبعد راون ۵
 ۶۰ درمجموع( سؤال ۱۲، بعدهر  يبرا است که يپذيريتمسئول
 کرتيل اسيدر قالب مق هاسؤال نيابه  يدهپاسخوجود دارد. ) سؤال

خالفم ندارم، م ي)، موافقم، نظرازيامت نيموافقم (باالتر کامالًاز  ييتا ۵
 دنکرجمعبا  .رديگي) صورت مازيامت نيترنييپامخالفم ( کامالًو 

محاسبه و  طهينمره هر ح طه،يح ۱۲تبط با هر مر سؤاالتنمرات 
 ن،يينمره پا عنوانبه ۲۴-۱۲ نمره طهيگردد. در مورد هر حيم ريتفس
 نظر در باال نمره عنوانبه ۶۰-۴۹ و متوسط نمره عنوانبه ۲۵-۴۸

 ن پرسشنامه بهيکسب نمره در ا. الزم به ذکر است شوديم گرفته
 رفاًصست، بلکه يهر بعد نت فرد در يا بد بودن وضعيمفهوم خوب 

مثال ممکن است  يکند. برايت آن فرد را مطرح ميشخص يژگيو
عد از ب کهدرحاليکسب کند  ييگرادر بعد برون يينمره باال يفرد

 دهندهنشانآورده است که  به دست ينيينمره پا يريپذانعطاف
 ن ابزاريا يسنجروانفرد است.  يريپذگرا بودن و عدم انعطافبرون
 يب آلفايقرار گرفته است. ضرا يموردبررس شناسحقپژوهش در 

، ۸۱/۰ ينژندروانب ين پرسشنامه به ترتيابعاد ا يبرا شدهمحاسبه
و  ۷۱/۰ر بودن ي، دلپذ۵۷/۰ يريپذانعطاف، ۷۱/۰ ييگرابرون

ن اعتبار آزمون مجدد يآمد. همچن به دست ۸۳/۰ يپذيرمسئوليت
 ۵۳/۰ابعاد پرسشنامه از  يو برا د شديز تائيماهه ن ۶ يدر بازه زمان

  .)۳۳(است  قبولقابل يآمار ازنظرر بود که يمتغ ۷۶/۰تا 
ز ين پرسشنامه نييزبورد: اوا يسازماندرون يطمحپرسشنامه 

ارتباطات،  ،يرهبر ،يساختار سازمان ،يگذارهدف يبعد اصل ۶شامل 
در  ياکنندهنييتعکه نقش  است ديمف يهاسميها، مکانپاداش

 ر،ييتغ طرفبهها بعد هفتم نگرش نيهمچن سازمان دارند. تيموفق
 . هردهدينشان ممشاور  کي بهرا رات در سازمان ييتغجاد يا يآمادگ

، درمجموعاست و  سؤال ۵ يپرسشنامه، دارا نياز ابعاد ا کي
پرسشنامه،  نيبه ا ينمره ده اسيسال دارد. مق ۳۵پرسشنامه 

 نيموافقم (باالتر کامالً يهانهياست و گز ييتا ۷ کرتيل اسيمق
مخالفم، مخالفم و  يندارم، کم يموافقم، نظر يز)، موافقم، کمايامت

 ۴ر از از باالتيامت .شودي) را شامل مازيامت نيترنييپافم (مخال کامالً
و مشکل است. هرچه  مسئله يآن است که سازمان دارا دهندهنشان

ک مشکل حادتر در سازمان يت از يشود، حکا ترکينزد ۷ازات به يامت

 يو مشکل مسئلهآن است که  دهندهنشان ۴از  ترنييپااز يدارد. امت
آن است که عملکرد  دهندهنشان ۱از يرد و امتدر سازمان وجود ندا

ش و همکارانش در پژوهش خود ينه است. درويبه صورتبهسازمان 
 يآن را با استفاده از آلفا ييايد و پاين پرسشنامه را تائيا ييروا

  .)۳۱(آوردند  به دست ۸۹/۰کرونباخ 
 ۱۵ يدارا ن پرسشنامهيا :پاترسون يعملکرد شغل پرسشنامه

است  ييتا ۵ کرتيلن پرسشنامه يبه ا يدهاس نمرهياست. مقسؤال 
 و ندرتبهاغلب،  ،ي)، گاهازيامت ني(باالتر شهيهم يهانهيکه از گز

 با پرسشنامه نيا شده است. لي) تشکازيامت نيترنييپا( وقتچيه

شد  ليتبد عملکرد يابيارزش خود امهپرسشن کيبه  جزئي راتييتغ
به نقل از اصالنپور (و شکرشکن ترجمه شده است  يو توسط ارشد

ن، يينمره پا عنوانبه ۳۵-۱۵). کسب نمره جوکندان و همکارانش
نمره باال در نظر گرفته  عنوانبه ۷۵-۵۶نمره متوسط و  ۳۶-۵۵

 اده ازاستف با ن پرسشنامه رايا ييايپا شاصالنپور و همکارانشود. يم
. آوردندبه دست  ۷۹/۰و  ۸۶/۰ب يف به ترتيکرونباخ و تصن يآلفا
حقق م يکل سؤالک يق همبسته کردن با ياز طر زيابزار نن يا ييروا

 . )۳۲(به دست آمد ۰۰۱/۰ يداريدر سطح معن =r ۶۱/۰ساخته 
جداگانه از نمونه  ،رسشنامهپ يکدر  يزن يکمشخصات دموگراف

 SPSS20 افزارنرمها با استفاده از داده تيدرنهاشد.  سؤالپژوهش 
جهت  -ارين و انحراف معيانگيم( يفياز آمار توص يريگو با بهره

ج (جهت استخرا يمصنوع يعصب يهاابعاد) و شبکه ياستخراج فراوان
از  يکياز  يمصنوع يعصب يهاشدند. شبکه ليوتحلهيتجزرتبه) 

دن بو يرخطيغدر صورت  ياست که حت يکاوته دادهيشرفپ يهافن
 يروجو خ يورود ينب يوستهپ يتگهرگونه وابس توانديرابطه، م يک
 ،ينيبشيپ. تخمين توابع، )۳۵, ۳۴(برآورد کند  يبتقر طوربهرا 

 ينهاي اتوانايي ازجملهسازي و غيره تشخيص الگو، كنترل، بهينه
ورودي  يهاز سه ال عيشبكه عصبي مصنو. )۳۶( ها استشبکه

 يبر اساس وزن ارتباط ياطالعات)، پنهان (پردازش ورود يافت(در
 اهيورود يبندرتبهو  يتاهم يب(استخراج ضرا يها) و خروجآن ينب

ن يدر ا. )۳۷, ۳۶( پنهان) تشكيل شده است يهال يتبر اساس فعال
از  يکيشد که ه استفاده يپرسپترون چندال يپژوهش از شبکه عصب

 ياست. شبکه عصب يمصنوع يشبکه عصب يهان مدليتريقو
ک از ي، به هر ير خروجيبا توجه به متغ هيچندالپرسپترون 

دهد که يت اختصاص ميب اهميک درصد ضري يورود يرهايمتغ
د ت) تا صياهميب کامالً ين صفر درصد (به معنايب يتواند عدديم

 ب پزوهشگر را درين ضرايت) باشد. ايبا اهم کامالً يدر صد (به معنا
 يشبکه عصب يمدل مفهوم ۱کند. شکل يابعاد کمک م يبندتياولو

داست، ابعاد يدهد. همانطور که در شکل پين پژوهش را نشان ميا
 يهاپرسشنامهن ابعاد و نمره کل يک و همچنيمشخصات دموگراف

 يدورو عنوانبه يسازماندرونط يو مح يتيصفات پنچگانه شخص
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مدل در  يخروج عنوانبه يمدل و نمره کل پرسشنامه عملکرد شغل
ها جهت شرکت در ينظر گرفته شده است. کسب اجازه از آزمودن

تفهيم ، هر گونه اجبار، تهديد، تطميع و اغواز از يپژوهش، پره

مورد توجه در  ياز مالحظات اخالق يها و رازداراطالعات به آزمودني
  ن پژوهش بود.يا

  

  پژوهش يشبکه عصب يمدل مفهوم :)١(ل شک
  
  هايافته

سال و  ۲۹تا  ۲۵ ي، دو گروه سنموردمطالعهپرستاران  يناز ب
 نيرا در ب يفراوان ينو کمتر يشترينب يبسال، به ترت ۴۴تا  ۴۰

 ازنظردرصد).  ۴۰/۸درصد در مقابل  ۲۰/۲۵داشتند ( يسن يهاگروه
 يندرصد و مستخدم ۷۰/۳۴با  يمانيپ يننوع استخدام، مستخدم

د درص ينو کمتر يشترينب تيببه تر يفراوان ۱۰/۵با  يمانيشبه پ
 ياندرصد از پاسخگو ۷۰/۸۴انواع استخدام داشتند.  ينرا در ب يفراوان
 يالتدرصد تحص ۱۰/۵بودند و تنها  يکارشناس يالتتحص يدارا

و  ICU يهابخش ،يموردبررس يهابخش ينداشتند. از ب يليتکم
ه به نمون متعداد را در حج ينو کمتر يشترينب يببه ترتي ارتوپد

 ۷۰/۷۳درصد).  ۷/۱درصد در مقابل  ۳/۱۵خود اختصاص دادند (
 يلها را مردان تشکدرصد آن ۰۰/۲۲را زنان و  ياندرصد پاسخگو

سابقه  يانگودرصد پاسخ ۱/۳۳ ي،هاي سابقه شغلگروه يندادند. از ب
 ۲۰تا  ۱۶ يسابقه شغل هاآندرصد  ۷۰/۱سال و  ۵کمتر از  يشغل

  بودند. متأهل ياندرصد پاسخگو ۹۰/۶۶، ينسال داشتند. همچن

  
  يتيو صفات شخص يسازماندرون يطمح يابيابعاد ارز يارنمره و انحراف مع يانگينم ):۱جدول (

يسازماندرونط يمح يابيرسشنامه ارزابعاد پ يتيابعاد پرسشنامه صفات شخص   

 انحراف معيار ميانگين بعد انحراف معيار ميانگين بعد

يگذارهدف  ٥٨/٤  ± ٠٢/١  
ينژندروان  ٥٠/٣٣  ٦٥/٥±  

٣٠/٤ ساختار  ± ٠١/١  

٤٦/٤ رهبري  ± ٩٦/٠ ييگرابرون   ٨٨/٣٩  ٩٥/٤±  

٧٤/٤ ارتباطات  ± ١٤/١ يريپذانعطاف   ٠١/٣٧  ٢٧/٤±  

هاپاداش  ٨١/٣  ± ١١/١ بودن دلپذير   ٠٦/٤٢  ١٢/٦±  

٤٤/٤ هماهنگي  ± ٠٣/١ يپذيرمسئوليت   ٨٠/٤٤  ٥٢/٦±  

نگرش تغيير طرف به ها  ٣٠/٤  ± ٠٦/١  
کل نمره  ٢٨/١٩٧  ٣٩/١٣±  

کل نمره  ٣٨/٤  ± ٢٦/١  
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 طيمح يابيارزابعاد  اريو انحراف معميانگين نمره  ۱جدول 
دهد. از بين ابعاد خصيتي را نشان ميو صفات ش يسازماندرون

ها ، دو بعد پاداشيسازماندروندر بررسي محيط  موردمطالعه
) به ترتيب بهترين و بدترين ۷۴/۴±۱۴/۱) و ارتباطات (۱۱/۱±۸۱/۳(

 ۳۸/۴±۲۶/۱ز ين آوردند. ميانگين نمره کل به دستوضعيت را 
گزارش شد. همچنين، از بين ابعاد صفات شخصيتي، دو بعد 

) به ۶۵/۵±۵۰/۳۳( ينژندروان) و ۸۰/۴۴±۵۲/۶پذيري (ئوليتمس
و  آوردند به دستترتيب بيشترين و کمترين ميانگين نمره را 

و  گزارش شد. ميانگين نمره ۲۸/۱۹۷±۳۹/۱۳ميانگين نمره کل 
 يمارستانيي نيز در اين مجتمع بعملکرد شغل اريانحراف مع

  گزارش شد. ۲۶/۱۰±۵/۶۴

  
  يدر رابطه با عملکرد شغل يسازماندرون يطو ابعاد مح يتيشخص گانهپنجابعاد صفات  يک،وزن مشخصات دموگراف ):۲جدول (

  وزن  بعد  متغير

ک
رافي

وگ
 دم

ات
خص

مش
  

  ٥/٢٣%  سن

  ٢/٧%  نوع استخدام

  ٦/٢٦%  سطح تحصيالت

 ٧/٤٨%  بخش کاري

  ١/٢١%  جنسيت

 ٩/١٨%  سابقه شغلي

  ٣٢/٤%  تأهلوضعيت 

ت 
صفا

نج
پ

انه
گ

 
تي

صي
شخ

  

  ٧/١٩%  روان رنجوري

  ٨/٣٩%  برونگراريي

  ٥/٤٤%  يريپذانعطاف

  ٧/٨٣%  دلپذير بودن

  ٦/٩١%  يپذيرمسئوليت
ط 

حي
م

ون
در

زمان
سا

  ي
  ٠/١٠٠%  يگذارهدف

  ٩/٣٦%  ساختار سازماني

  ٧/٢٥%  رهبري

  ١/١٩%  ارتباطات

  ٥/٣٢%  هاپاداش

  ٩/٥٧%  مفيد يهاسمينمکا

  ٦/٤٩%  تغيير طرف به هانگرش

  
 گانهپنج صفات ابعاد دموگرافيک، مشخصات وزن ۲ جدول
 ليشغ عملکرد با رابطه در را يسازماندرون محيط ابعاد و شخصيتي

 مشخصات بين پيداست، از نتايج از که همانطور. دهدمي نشان
و نوع استخدام ) درصد۷/۴۸دموگرافيک، متغيرهاي بخش کاري (

) به ترتيب بيشترين و کمترين درصد ضريب اهميت را درصد۲/۷(
دو  ،شخصيتي گانهپنج صفات ابعاد بررسي آوردند. نتايج به دست

 ) بهدرصد۷/۱۹( ينژندروان) و درصد۶/۹۱ي (پذيرمسئوليتبعد 
 در و ردک معرفي اهميت درصد ضريب کمترين و بيشترين با ترتيب
 ترتيب ) بهدرصد۱/۱۹) و ارتباطات (درصد۰/۱۰۰هدف ( ابعاد نهايت

 يطمح ابعاد بررسي در را اهميت درصد ضريب کمترين و بيشترين
  .آوردند به دست يسازماندرون
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  پرستاران يبر عملکرد شغل مؤثرعوامل  يبندرتبه ):۱( نمودار
  

 طيحم ،يتيشخص گانهپنجات صف يهاپرسشنامه، ابعاد ۱نمودار 
 يرا در رابطه با عملکرد شغل کيدموگراف يهامؤلفهو  يسازماندرون
بود که ابعاد  نيمرحله ا نيپژوهش ما در ا سؤالکند. يم يبندرتبه

و  يسازماندرون طيمح ،يتيصفات پنچگانه شخص يهاو مولفه

نسبت به هم چه  يدر برابر عملکرد شغل کيمشخصات دموگراف
 يگذارهدفهمانطور که از نمودار پيداست، ابعاد دارند؟  يابهرت
) به ترتيب بيشترين و کمترين ۲۰/۷) و نوع استخدام (۱۰۰%%(

  اهميت را بر عملکرد شغلي پرستاران دارند.
  

  رانپرستا يبر عملکرد شغل مؤثرنمره کل عوامل  يبندرتبه ):۲( نمودار
  

بر عملکرد شغلي  مؤثربندي نمره کل عوامل رتبه ۲نمودار 
بود  نيمرحله ا نيپژوهش ما در ا سؤالدهد. پرستاران را نشان مي

 و يسازماندرون طيمح ،يتيکه نمره کل صفات پنچگانه شخص
نسبت به هم چه  يدر برابر عملکرد شغل کيمشخصات دموگراف
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ار پيداست، صفات شخصيتي و همانطور که از نموددارند؟  يارتبه
سطح تحصيالت به ترتيب بيشترين و کمترين اهميت را بر عملکرد 

  شغلي پرستاران دارند.
  

  بحث 
ها، در هاي بهداشتي و درماني مانند ديگر سازمانسازمان

ي و ارتقاي تا بهترين خدمات را با هدف حفظ، بازگردان اندتالش
سالمت جامعه ارائه کنند. ارائه خدمات با کيفيت ارتباط مستقيمي 
با عملکرد شغلي کارکنان مجموعه دارد و در اين ميان، 

هاي بيمارستاني عملکرد شغلي پرستاران از اهميت هدرمجموع
بر عملکرد  مؤثربرخوردار است. از طرفي، از بين عوامل  ياژهيو

از  يسازماندروني شخصيتي و محيط هاشغلي، دو عامل ويژگي
ابعاد  يبندرتبهاي برخوردارند. اين پژوهش با هدف اهميت ويژه

شخصيتي در عملکرد شغلي  گانهپنجو صفات  يسازماندرونمحيط 
انجام  ۱۳۹۵پرستاران در يک بيمارستان آموزشي شهر يزد در سال 

  .شد
 يکدموگراف يرهايمتغ يناز ب ج پژوهش،يبر اساس نتا

 يببه ترت تأهل يتو وضع يبخش کار يرهاي، متغموردمطالعه
. تداشپرستاران  يرا در عملکرد شغل يتاهم ينو کمتر يشترينب

 ابعاد يتي،شخص گانهپنجصفات  يرابعاد متغ يناز ب ين،همچن
ر را د يتن اهميو کمتر يشترينب ينژندروانو  پذيرييتمسئول

 رينيشتب يپذيروليتمسئپرستاران دارند و بعد  يعملکرد شغل
به خود اختصاص داد.  يموردبررسابعاد  يننمره را در ب يانگينم

نشان داد، ابعاد  يمارستانب يداخل يطمح يرابعاد متغ يسهمقا
ا در ر يتاهم ينو کمتر يشترينب يبو ارتباطات به ترت يگذارهدف

بعد  مربوط به يزن يتوضع يندارند و بهتر ستارانپر يعملکرد شغل
اد نشان د موردمطالعه يرهايابعاد و متغ يهکل يسهها است. مقاپاداش

و  يانسازمدرون يطمح يتي،شخص گانهپنجصفات  يرسه متغ يناز ب
در  ييشترب يتاهم يتيصفات شخص يرمتغ يک،مشخصات دموگراف

و نوع  يگذارهدف ادابع ين،پرستاران دارد. همچن يعملکرد شغل
ابعاد  يهلک ينرا در ب يتاهم ينو کمتر يشترينب يباستخدام به ترت

  .دارد يموردبررس
 يرتو مغا ييهمسو يها دارپژوهش يگرپژوهش با د ينا نتايج
در  يگذارهدفنشان داد دشواري هدف و  يمثال پژوهش ياست. برا

در  يپژوهش .)۳۸( شغل بـه اشكال مختلف بـا عملکرد رابطه دارند
اخت عدم شن ،يسازماندرون يطکه در مح يدرس يجهنت ينبه ا يبيانام

 يرسم يستمس يکنداشتن  رند،دا يکه عملکرد خوب يکارکنان
رد بر عملک توانديم يفضع يکار يطشرا ينعملکرد و همچن يابيارز

نوع  يگرد ي. پژوهش)۳۹( داشته باشد يمنف يجکارکنان نتا ياحرفه
و  يليوک .)۴۰( دانست مؤثر يبر عملکرد سازمانرا سازمان  يطراح

 يهاهمکارانش در پژوهش خود نشان دادند اهداف دشوار، مهارت
متنوع و انتظارات عملكرد باال براي عملكرد شغلي عمومي؛ اهداف 
گروهي، اهداف دشوار و انتظارات عملكرد باال براي عملكرد شغلي 

متنوع و الگوي نقش هوشمندانه براي  يهافني، اهداف دشوار، مهارت
متنوع، اهداف دشوار و  يهابين فردي، و مهارتعملكرد شغلي 

عملكرد شغلي كلي نيز داراي باالترين  برايانتظارات عملكرد باال 
اهداف  يينو تع يگذارهدف. (41) معنادار هستند ينيبشيپتوان 
انداز، چشم يمدر کارکنان و ترس يزهعالوه بر ايجاد انگ ي،سازمان

. به گردديو عملکرد کارکنان و سازمان م يموجب بهبود اثربخش
 يينتع ازماني،س يتعوامل در کسب موفق نيترمهماز  يعالوه يک

به اهداف  ينکها ي. افراد برا)۳۱( و مناسب است يقاهداف دق
 يررس. لذا با بکننديسازمان مباردت م يلبرسند، به تشک يشانفرد

 يبرد. افراد يپ يزبه اهداف افراد آن ن توانيسازمان م يکاهداف 
 يدارند در موازات اهداف سازمان يسع پيوندند،يسازمان م يککه به 

و  مناسب يف سازماناهدا ينتدو ،نيبنابرابرسند.  يزخود ن هدافبه ا
 يها و همسو سازپرستاران، کسب نظرات آن يروشن ساختن آن برا

بهبود در  يراهگشا توانديگروه، م يندر ا يو سازمان ياهداف فرد
 يتيصفات شخص ينحاصل از ارتباط ب يجنتا يسهبعد باشد. مقا ينا

 يقرار گرفته است. دادل يموردبررس هاييدر پژوهش يو عملکرد شغل
 را با استفاده از يبا عملکرد شغل يترابطه شخص يزهمکارانش نو 

 يققتح ينا هاييافتهکردند،  يبررس يليو فراتحل يمدل پنج عامل
است  يبا عملکرد شغل شناسييفهوظ دارمعنيرابطه مثبت و  يانگرب
 يدرون يشغل وفقيتم يو همکارانش بر رو ي. در پژوهش نجار)۴۲(

 ينا گرا،گرا و بروندرون يتيشخص هاييپپرستاران با ت يرونيو ب
و  يماتتصم ها،يزيردر برنامه يستحاصل شد که ضرور يجهنت

رتبط و عوامل م يشغل يتموفق ينبه ارتباط ب ي،تخصص هايينشگز
 يطيعوامل مح يدر کنار آن باتوجه شود، اما د يتمانند شخص

ها و ها، نگرشگر مانند دانشمطلوب و عوامل مؤثر و مداخله
 يت،سطح فعال ينو رفتاري و همچن يجانيه ي،هاي شناختمهارت

. وار و همکارانش در )۴۳( لحاظ گردد يزسازمان ن يتو موقع يطشرا
د نشان دادن يفرد يندر تعامالت ب يرمشاغل درگ ينهدر زم يپژوهش
به  يودگو گش مبستگينمره ه يشترينب شناسييفهو وظ ييگرابرون

 دارد يرا با عملکرد شغل ينمره همبستگ نيترنييپاتجربه و توافق 
 هاييينشان داد در کنار دانش، مهارت و توانا ي. پژوهش(44)

لکرد عم هايکنندهيشبينيپ نيترمهماز  يکي يتيمختلف، شخص
 ييگرانشان دادند که برون يزبازول و همکارانش ن .(20) است يشغل
شد ار يرانمد يکننده عملکرد شغل ينيبشيپ يجانيه يداريو پا
از  يكي عنوانبهامروزه، ارزش شخصيت . (45) است يياروپا

هاي عملكرد شغلي پذيرفته شده است. شخصيت، كنندهپيشبيني
نقش مهمي در عملكرد شغلي هر فرد دارد، زيرا شخصيت فرد، 
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ه اي كه فرد بانگيزش و نگرش فرد را نسبت به يك شغل و شيوه
  .كنددهد، مشخص مياقتضائات شغلي پاسخ مي

 يهاپژوهشن پژوهش در دسترس نبودن يت عمده ايمحدود
ز عدم يبا پژوهش حاضرو ن هاآنج يسه نتايشابه جهت انجام مقام

پرسشنامه مشخصات  يهاهيگو يل تماميپرستاران در تکم يهمکار
  ک بود.يدموگراف
  

  گيرينتيجه
 يت خود دارايل ماهيبه دل يمارستانيک مجتمع بي ازآنجاکه

ن موضوع يت ايبا توجه به اهم ياهداف متنوع و کالن است و از طرف
م يران و تصميگروه بزرگ پرستاران، الزم است مد ير عملکرد شغلد
ن اهداف روش و مشخص، کارکنان ين سازمان ضمن تدويرندگان ايگ

ن يسازمان مداخله دهند. ا يهايگذارز در هدفيرا ن ياتيسطوح عمل
ن اهداف يکند تا بهترينکه به سازمان کمک مياقدام عالوه بر ا

ش يتحقق اهداف و افزا يبرا ينيتضمد، ين نمايرا تدو يياجرا
ران يگر، مديد يز خواهد بود. از سوين گروه نيا يعملکرد شغل

 يهانآزمود درنظر داشته باشند تا ضمن استفاده از يبا هامارستانيب

د يجد يروهاين يپذيرمسئوليتزان يسنجش م ياستاندارد برا
  دهند.ز ارتقا يموجود را ن يروهاين يپذيرمسئوليت، ياستخدام

  
  ر و تشکريتقد

دانند تا مراتب تشکر و قدرداني خود نوسيندگان بر خود الزم مي
ر از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي 

 يمارستانيدرماني شهيد صدوقي يزد و همچنين مجتمع ب
  ابراز کنند. موردمطالعه

  
  يه اخالقيديتائ

در دانشگاه  IR.SSU.SPH.REC.2016.1پژوهش با کد  ينا
ابق مط يو همه مسائل اخالق دييتأ يزد صدوقي يدشه يعلوم پزشک

  شد. يترعا ينکيهلس يهاعالم
  

  تعارض منافع
  سندگان مقاله وجود ندارد.ين نويب يتعارض منافع چگونهيه
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Abstract 
Background & Aims: Organizations always struggled to reach the highest levels of employee 
performance in line with their goals. Hospitals are no exception to this rule too, especially nurses who 
are the most important occupational groups in the hospital. The purpose of this study was to evaluate 
the dimensions of the internal environment and the five personality traits in nurses' job performance in 
an educational hospital. 
Materials & Methods: Nurses working in a teaching hospital proportional to different wards were 
selected and 89 person entered the research. The three internal organizational questionnaires 
(Weisbord), Five Personality traits (NEO) and Job Performance Evaluation (Paterson) were data 
collection tools. 185 nurses entered the study as samples by using appropriate allocation in each hospital 
ward. Data were analyzed by SPSS20 software using descriptive statistics and artificial neural networks. 
Result: In Personality trait questionnaire, the dimensions of accountability (44.13 ± 5.60) and 
neuroticism (32.86 ± 4.93) were the most and the lowest mean scores. In the internal organization 
questionnaire, the dimensions of rewards (3.81 ± 1.11) and communication (4.74 ± 1.14) were 
respectively the best and worst of the studied dimensions. Comparison of importance coefficients in 
neural networks showed that the dimensions of purpose (from the interior of the organization, 100%) 
and type of employment (from demographic characteristics, 7.20%) had the highest and the least 
importance in nursing job performance. 
Conclusion: Since in this research, purpose (from the interior of the organization) has the highest 
significance factor in nurses' performance, it is suggested that formulating clear goals and this group 
should interfere in organizational goals in order to achieve the highest level of job performance. 
Key words: Work Performance, organization, Personality, Teaching Hospital, Nurses 
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