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چكيده
وارستاىّا هَضَػی است

یّای ضخصیتی هذی اى با ضغل آًْا در بی
زمينه :سازگاری ٍیژگ 
کِ هَفقیت ایي اف اد را در اًجام ٍظایف تضویي هیکٌذ .اًجام آزهَى سازگاری ضخصیت ب ا
یّای ضخصیتی سازگار هذی اى با هطاغل آًْا را در بیوارستاى بیاى کٌذ.
ضغل هیتَاًذ ٍیژگ 
پژٍّص حاض ًیز با ّ ذ

هطالؼ ِ ه ذی اى از ًظ س ازگاری ض غل ب ا ضخص یت آًْ ا در

وارستاىّای ی ی از داًطگاُّای ػلَم پزض ی بزرگ کطَر اًجام ضذُ است.

بی
روش کار :ایي پژٍّص از ًَع تَصیفی است کِ بِ رٍش هقطؼی در طَل س الّ ای 86-87
اًجام ضذ .جاهؼِ پژٍّص را تؼذاد ً 218ف از هذی اى اج ایی ٍ هذی اى بخصّ ا ٍ ٍاح ذّای

دکتر حسین درگاهی *1

پطتیباًی ،پاراکلیٌی ی ٍ پ ستاری تط یل هیدادًذ کِ با رٍش س ضواری تؼییي ضذًذ.

گلسا شهام 2

در ایي پژٍّص جْت گ دآٍری دادُّا از پ سطٌاهِ آزهَى ضخصیتی «جیوز بارت» اس تفادُ

 -1داًط یار گ

ٍُ پی اپزض

ی

داًطگاُ ػلَم پزض ی تْ اى
 -2کارض ٌا

گ

ٍُ ه ذی یت

خذهات بْذاضتی درهاًی ،داًط گاُ
ػلَم پزض ی تْ اى

ضذ .قبل از اج ای پژٍّص ،ایي پ سطٌاهِ تحت رٍایی ظاّ ی ٍ رٍایی ّ ن زه اى ٍ ّويٌ یي
پایایی ق ار گ فت .دادُّای بِ دست آهذُ در ً مافزار  SPSSجوغآٍری ٍ تَسط آزه َى ک ا
اس َئ ٍ ک ٍس الٍ -الیس هَرد تحلیل ق ار گ فت.
یافتهها :بیطت هذی اى بخصّای پاراکلیٌی ی ،هٌزٍی ٍ احساساتی ٍ بیطت ه ذی اى اج ای ی
یّ ای ٍاق غ گ ا ،دقی ق ٍ ه ٌظن ب ا
وارستاىّا جوغ گ ا ،فؼال ،دقیق ٍ ه ٌظن بَدً ذٍ .یژگ 

بی
ف اٍاًی بیطت ی در هذی اى هَرد هطالؼِ هطاّذُ ضذ.

 :بحثً :تایج ایي هطالؼِ ًطاى داد ه ذی اى اج ای ی در هقایس ِ ب ا س ای ه ذی اى بخ صّ ا ٍ
* نشاااانی نویساا مس وساا
وارستاىّا با ضخصیت هذی سازگاری بیطت ی دارًذ .اه ا ،بیط ت ه ذی اى

تْ اى ،خیاب اى اًق  ، ،خیاب اى ٍاحذّای تابؼِ بی
هَرد هطالؼِ کلیِ چْار ٍیژگی ضخصیتی س ازگار ب ا ح ف ِ ه ذی یت را در اختی ار ًذارً ذ ٍ
قذ  ،کَچِ ف داًص ،پ،ک 13
ًویتَاى ضخصیت آًْا را بِ طَر کاهل با ح فِ هذی یت سازگار در ًظ گ فت.

تلفن821-88965688 :

وارستاىّا ٍ ارتقاء

نتيجهگيری :بِ هٌظَر افزایص رضایت بیواراى ،تح ک ٍ پَیایی بیطت بی

د رنگار821-88997858 :

ػول د ضغلی کارکٌاى ،آزهَى سازگاری ضخصیت با ضغل در استخذام ٍ اًتخا اف اد ب ای
هطاغل حسا

نشانی الکتر نیکی:
hdargahi@sina.tums.ac.ir

هاًٌذ هذی اى اج ایی ٍ هذی اى بخ صّ ا ٍ ٍاح ذّای بیوارس تاىّ ا تَص یِ

هیضَد.
واژگان کليدی :ضخصیت ،آزهَى سازگاری ،ضغل ،بیوارستاى ،هذی
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هصهَى ساصگاسی شخصیت تا ش ل ،جَاًة ٍ ٍیژگیّای یک فهشد سا
تَصیف هیکٌذ کِ تِ هَجة هى تا استفادُ اص ٍیژگیّای شخصیتی،
هیتَاى سضایت ٍ عولکشد ش لی سا دس ایي فشد پیشتیٌی کشد .اًجهام
ایي هصهَى دس فشهیٌذ استخذام ههیتَاًهذ دسجهِ سهاصگاسی داٍعلثهاى
هٌجولِ هذیشاى سا تا دیگش اعضای ساصهاى تعییي کٌذ [.]5
هغالعات اخیش دس تاب ًظشیِّای شخصیت ٍ اسصیاتی شخصیت هٌجش
تِ گٌجاًهذى هصههَىّهای خها دس اسهتخذام ٍ اًتخهاب کاسکٌهاى
داٍعلة استخذام شذُ است؛ اگشچِ تِ ًظهش ههیسسهذ اص سٍایهی ایهي
هصهَىّا تایذ اعویٌاى حاصل کشد [ .]6ایي ًَ هغالعهات اص دیهذگاُ
سَدهٌذی اسصیاتی شخصیت دس عولکشد هغلَب سهاصهاىّها حوایهت
هیکٌذ .هصهَىّای اسصیاتی شخصیت ،تِ ٍیژُ هًْایی کِ تش پایِ پهٌج
ٍیژگی شخصهیتی قهشاس داسًهذ ،عولکهشد شه لی کاسکٌهاى سا اص قثهل
پیشتیٌی کشدُ ٍ لزا تشای اًتخاب ٍ استخذام هتقاضیاى کهاس تَصهیِ
هیشًَذ .تِ عَس هثال دسستی ٍ صذاقت تا دسجهِ تیشهتش ٍ صیشکهی ٍ
َّشیاسی تا دسجِ کوتش دس افضایش تْشٍُسی کاسکٌاى ٍ هذیشاى هؤثش
ٍاقع هیشَد [.]8
«جیوض تاست» سٍاًشٌاسی اسهت کهِ تَاًسهتِ یکهی اص هصههَىّهای
شخصیت سا تها ّشهت ٍیژگهی شخصهیتی هعشفهی ٍ عشاحهی کٌهذ.
ٍیژگیّای شخصیتی هَسد ًظش اٍ هٌضٍی دس هقاتل جوع گهشا ،فعهال
دس هقاتل هٌفعل ،احساساتی دس هقاتل ٍاقع گشا ،تیتَجِ یا سش تِ ّهَا
دس هقاتل دقیق ٍ هٌظن است کِ تا تَجِ تِ ٍیژگیّهای اسائهِ شهذُ
هیتَاًذ تشای ساصگاسی شخصیت هذیشاى تا شه ل هًْها تهِ کهاس سٍد
[.]9
واسسهتاىّها تهِ عٌهَاى سهاصهاىّهای

اص دِّّای گزشتِ تاکٌَى ،تی
کلیذی اسائِکٌٌذُ خذهات تْذاشتی دسهاًی هشکالت صیادی سا تجشتِ
واسستاىّها

کشدُاًذ کِ هیتَاًذ تش سٍی دیذگاُ تیواساى اص هذیشیت تی
تأثیش هٌفی تگزاسد .تیواساى عوذتاً اص سفتهاس ٍ تشخهَسد سهشد ٍ خشهک
واسستاىّا دس اسائِ خذهات

هذیشاى تخشّا ٍ ٍاحذّای هختلف دس تی
هٌاسة ٍ هغلَب گلِ ٍ شهکایت داسًهذ .یکهی اص ساُّهای حهل ایهي
هشکل ،تکاسگیشی هصهَىّای شخصیت دس فشهیٌذ اسهتخذام ههذیشاى
است تا هشخص شَد ایي افشاد داسای شخصیت هٌاسة ٍ هٌغثق تها
حشفِ خَد ّستٌذ یا خیش [.]18
واسستاىّا ٍ ساصگاسی ایي

یّای شخصیتی هذیشاى دس تی
هغالعِ ٍیژگ 
یّا تا حشفِ یا ش ل هًْا هَضَعی اسهت کهِ تهِ تهاصگی ههَسد
ٍیژگ 
تَجههِ قههشاس گشفتههِ اسههتٍ .یژگههیّههای شخصههیتی هههذیشاى دس
واسستاىّاً ،قش ٍ هَقعیت تعییيکٌٌذُای تهشای ایهي افهشاد داسد ٍ

تی
هَفقیت اٍ سا دس اًجام ٍظایف خَد تضویي هیکٌذ .هشاغل ههذیشیتی
دس تیواسستاى اص هشاغل حسا  ،سخت ٍ عاقتفشسا است ،لزا اًجام
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یّای شخصیتی هذیشاى یکی اص هَضَعات قاتل تَجهِ
تشسسی ٍیژگ 
تشای ساصهاىّاست .عذم ساصگاسی شخصیت هذیشاى تها شه ل هًْها
تّا ٍ شکستِاسهت
یکی اص عَاهل هْن ٍ هؤثش دس تششیح علل هَفقی 
[ .]1هقَلِ شخصیت اص جولِ هَضَعات تسیاس جالة ٍ شگفت اًگیهض
دس علن سٍاًپضشکی استّ .ش فشد ،تا شخصیت خها خهَد اص دیگهش
افشاد هتوایض هیشهَد ٍ سفتهاس ّهش فهشد ًتیجهِ تعاههل ٍیژگهیّهای
شخصیتی اٍ تا ششایظ هادی ٍ اجتواعی هحیظ اعشاف اسهت [ .]2دس
تعشیف ههذُ است کِ شخصیت جوع عهادات اسهت ٍ عهادات ّوهاى
سفتاسّای ثاتت ٍ هکشس است .شخصیت فشد ،هجوَعِ یها ههیهضُای اص
ٍیژگیّای سٍاًی است کِ اص ایي عشیق ،افشاد عثقِتٌذی ههیشهًَذ
[ .]3اص ًظش تسیاسی اص سٍاًشٌاساى ،شخصیت ّواى صفاتٍ ،یژگیّا
ٍ خصلتّای هشخصکٌٌذُ یک فشد اص دیگهشاى اسهت کهِ ّوهَاسُ
یّهای شخصهیتی
پایذاس است [ .]4سٍاًشٌاساى ،تاکٌَى دستاسُ ٍیژگه 
پژٍّشّای صیادی اًجهام دادُ ٍ تَاًسهتِاًهذ تهِ ً 16هَ ٍیژگهی
یّا دٍ گاًِ ّستٌذ ،یعٌی دس اًتْای دٍ
شخصیتی پی تثشًذ .ایي ٍیژگ 
عیف قشاس هیگیشًذ .ایي ٍ 16یژگی شخصیتی دس افشاد ،عوذتاً پایذاس
ّستٌذ ٍ دس صهشُ هٌاتع ثاتت سفتاس فشد قشاس هیگیشًهذ ٍ ههیتهَاى تها
تّای خا پیشتیٌی کشد.
اتکای تِ هًْا سفتاس فشد سا دس هَقعی 
ًظشیِ ساصگاسی ش ل ٍ شخصیت یعٌی تعییي هغالعِ شخصیت فهشد
دس ّش ساصهاى تِ هٌظهَس اًغثهاپ پهزیشی اٍ تها سٍ ّها ٍ فشٌّه
ساصهاى کِ اٍلیي تاس تَسظ «جاى ّالٌذ» هغشح شذ .تش اسها ایهي
ًظشیِ ،سغثت یا عالقِ فشد تا فشض ایٌکِ ًشاىدٌّذُ شخصیت فهشد
است تا هحیظ کاس اٍ ساصگاسی داسد .اٍ شش ًَ شخصیت ٍاقع گهشا،
کاٍ گشا ،اجتواعی ،سٌت گشا ،سَدا گش ٍ ٌّش گشا سا اسائِ دادُ است
[ .]6دس ٍاقع ،ایي شش ٍیژگی شخصیتی تیاًگش ایي است کِ ّش قذس
فشد تا ش ل خهَد ساتغهِ ًضدیهکتهشی داشهتِ تاشهذ ،تهشای هى کهاس
شایستِتش است .تش اسا ًظشیِ هضتَس ،اگش شخصهیت فهشد تها شه ل
ٍی ساصگاس تاشذ ،سضایت ش لی ٍ احتوال تحشک ساصهاى تسیاس صیهاد
ٍ جاتِجایی کاسکٌاى تسیاس کهن ههیشهَد [ .]7دیگهش ًظشیهِ شهاهل
الگَی هثتٌی تش پٌج ٍیژگی شخصیت است کِ اهشٍصُ شْشت صیادی
یافتِ است .ایي پٌج ٍیژگی عثهاست اسهت اص تشًٍگهشا ،ساصشهکاس ،تها
ٍجذاى ،تجشتِ اًذٍص ٍ تا ثثات اص ًظش احساسات کهِ ّوگهی هًْها دس
ساتغِ تا عولکشد ش لی ههَسد هغالعهِ قهشاس گشفتهِ اسهتّ .و ٌهیي
هشخص شذ کِ اتعاد شخصیتی تاال تا هشاغل تخصصی ًیهض ههشتثظ
است [ .]6تشای ّش یک اص اًَا شخصیت ،هحیظ شه لی ٍ هشهاغلی
خا هٌاسة است .اًتخاب شخصیت هتٌاسة تا کاس ،عولکشد ش لی
تْتشی سا تشای ساصهاى فشاّن ههیهٍسد ٍ تهش سٍی ًگهش کاسکٌهاى
ًسثت تِ ش ل خَد ًیض تأثیش هثثت هیگزاسد [.]3
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دکتر حسيه درگاهي ،گلسا شهام

یّای شخصیتی هذیشاى سا هتٌاسة تا هشهاغل
هصهَى شخصیت ٍیژگ 
هًْا تیاى هیکٌذ [.]11ٍ12
تا تَجِ تِ اّویت هَضَ  ،ایي پژٍّش تا ّهذف هغالعهِ ههذیشاى اص
واسسهتاىّهای یکهی اص

ًظش تٌاسة ًَ شخصیت تا ش ل هًْها دس تی
داًشگاُّای تضسگ کشَس اًجام شذُ است.

ایي پژٍّش اص ًَ تَصهیفی اسهت کهِ تهِ سٍ هقغعهی دس عهَل
سالّای  86-87اًجام شذ .جاهعِ پهژٍّش سا تعهذاد ً 388فهش اص
هذیشاى تخشّا ٍ ٍاحذّا دس سغَح هختلف شاهل ههذیشاى اجشایهی،
ههههذیشاى تخهههشّهههای پشهههتیثاًی ،پهههاساکلیٌیکی ٍ پشسهههتاسی دس
واسستاىّای یکی اص داًشگاُّای تضسگ کشَس تشکیل دادُ کهِ تها

تی
سٍ سششواسی تعییي شذًذ .تعذاد ً 218فش ،پشسشٌاهِ تَصیهعشهذُ
سا تکویل ٍ اسائِ ًوَدًذ .تٌاتشایي ،هیضاى پاسخدّی تشاتهش  78دسصهذ
تِ دست ههذ.
اتضاس گشدهٍسی دادُّا ،هصهَى شخصیت جیوض تاست است .ایي هصههَى
تش پایِ ّشت ٍیژگی شخصیتی هٌضٍی دس هقاتل جوع گهشا ،فعهال دس
هقاتل هٌفعل ،احساساتی دس هقاتل ٍاقع گشا ٍ سش تِ َّا یا تهیتَجهِ
دس هقاتل دقیق ٍ هٌظن شکل گشفتهِ اسهت کهِ اص ایهي هیهاى چْهاس
ٍیژگی شخصیتی جوع گشا ،دقیق ٍ هٌظنٍ ،اقع گشا ٍ فعال هتٌاسهة
هذیشاى دس هشاغل هذیشیتی است .پشسشٌاهِ ایي هصهَى ،شاهل تعذاد
 48سؤال تَد کِ ّش یک اص هًْا تا هقیا یک تا دُ هشهخص شهذ.
یّهای
ًوشُ  1تیاًگش هى است کِ ایي سؤال تها ّهیچ یهک اص ٍیژگه 
شخصیتی فشد پاسخدٌّذُ ّن خَاًی ًذاسد ٍ ًوشُ  18تذیي هعٌاست
کِ عثاست هشتَعِ شخصیت فشد پاسخدٌّذُ سا تهِ دسسهتی تَصهیف
یکٌذ .دس ایي هصهَى حذاکثش اهتیاص چْاسصذ ٍ حذاقل هى  48اهتیهاص
ه
دس ًظش گشفتِ شذُ است .تهشای اسصیهاتی ّهش یهک اص ّشهت ٍیژگهی
شخصیتی دس ایي هصهَى ،تعذاد پٌج سؤال عشاحی شهذ کهِ دس ًتیجهِ
تیشتشیي ًوشُ تشای ّش ٍیژگی  ٍ 58کوتشیي هى  5اهتیاص تهَد .قثهل
اص جوعهٍسی اعالعات ًیض پشسشٌاهِ هشتَعِ تحهت سٍایهی ٍ پایهایی
قشاس گشفت.
سٍایی ،یعٌی ایٌکِ هصهَى تایذ حاجت پژٍّشگش سا تشهٍسدُ کٌذ .یعٌهی
چیضی سا اًذاصُ تگیشد کِ تشای اًهذاصُگیهشی هى سهاختِ شهذُ اسهت.
هصهًَی کِ تایذ ٍیژگی شخصیتی سا هَسد تشسسی قهشاس دّهذ ،صههاًی
سٍایی خَاّذ داشت کِ اعالعات صحیحی اص هً ِ شخصیت ًاهیهذُ
هیشَد دس اختیاس پژٍّشگش قشاس دّذ .تشای سٍایی کهشدى هصههَىّها
تایذ ًتیجِ هصهَى سا تا یک هعیاس خاسجی کِ قهثالً تْیهِ شهذُ اسهت،

یافتهها
جههذٍل شههواسُ  1تَصی هع فشاٍاً هی هغلههق ٍ ًسههثی ّشههت ٍیژگ هی
شخصیتی دس هیاى ههذیشاى تیواسسهتاىّهای ههَسد هغالعهِ سا تیهاى
هیکٌذّ .واًگًَِ کِ هالحظِ هیشهَد فشاٍاًهی ههذیشاى هٌهضٍی تها
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مواد و روشها

هقایسِ کشد .پایایی یا اعتثاس یا ثثات ًیض عثاست است اص اعتوادی کهِ
تِ ًتایج یک هصهَى یا هجوَعهِای اص هصههَىّها کهِ اص کاستشدّهای
هتَالی هى حاصل هیشَدٍ ،جَد داسد .دس سٍاى هصهایی ،هشاد اص پایایی
ّش هصهَى ،دسجِ ثثات ًوشُّای افشاد دس هصههایش هجهذد تها هصههَى
ٍاحذ تِ ٍسیلِ فشمّای ّوتای یک هصهَى است .اص هًجا کهِ پایهایی
هصهَى هشتَط تِ دسجِ ثثات یا تَافق تیي دٍ سلسلِ ًوشُ است کِ تِ
عَس هستقل تِ دست هیهیذ ،لزا ّوهِ هًْها سا ههیتهَاى تها ضهشیة
ّوثستگی ًوایش داد .ضشیة ّوثستگی ًشاىدٌّذُ دسجِ ّوخَاًی
یا ساتغِ تیي دٍ سلسلِ ًوشُ است .تشای پیذا کشدى پایایی ًوشُّهای
یک هصهَى تایذ هصهَى ٍاحذی سا یکثاس دیگش تکشاس کشد .دس ایي ههَسد
ضشیة پایایی عثاست خَاّذ تَد اص ّوثستگی تیي ًوشُّای حاصل اص
دٍ اجشای هصهَى ٍاحذ دس گشٍُ ٍاحذی اص افشاد [.]13
تا تَجِ تِ تَضیحات تاال ،تشای تعییي پایایی پشسشٌاهِ جیوهض تهاست
دٍ ّفتِ قثل اص ششٍ هصهَى اصلی اص تعذاد ً 58فش اص پاسخگَیاى تِ
عَس تصادفی ًوًَِگیشی شهذ ٍ پها اص اسائهِ پشسشهٌاهِ تهِ هًْها ٍ
تکویل هىً ،تایج تِ دست ههذُ تها سٍ هصههَى -هصههَى هجهذد تها
ًتایج هصهَى اصلی دس هَسد ّواى افشاد هَسد هقایسهِ قهشاس گشفهت ٍ
ضشیة ّوثستگی تشاتش  78دسصذ تِ دست ههذ.
تشای سٍایی کشدى هصهَى جیوض تاست ،تا تَجِ تِ ایٌکِ هصهَى ههزکَس
قثالً دس ایشاى تِ کاس گشفتِ ًشذُ تَد ،لهزا ًتهایج تهِ دسهت هههذُ دس
اختیاس چٌذ داٍس تا صالحیت کهِ هتخصهص سٍاًشٌاسهی تَدًهذ قهشاس
گشفت تا هت یشّای هَسد ًظش تا یکذیگش هقایسِ شًَذ .تِ عثاستی ایي
پشسشٌاهِ تحت سٍایی ظاّشی قشاس گشفت .ایي افشاد تأییذ کشدًذ کهِ
سؤاالت پشسشٌاهِ اص ًظش ظهاّش شهثیِ هَضهَعی اسهت کهِ تحهت
اًذاصُگیشی است .هضافاً تش ایٌکِ اص سٍایهی ّوضههاى ًیهض تهشای ایهي
پشسشٌاهِ استفادُ شذ .اص هًجا کِ ایي پشسشٌاهِ تِ صَست ّوضههاى
ٍ یا تا فاصهلِ کوهی تهش سٍی چْهاس گهشٍُ شهاهل ههذیشاى اجشایهی،
واسستاىّای هَسد هغالعِ ،اًجام

پشستاسی ،پشتیثاًی ٍ پاساکلیٌیکی تی
شذ ،لزا تا ًتایج تِ دست ههذُ هشخص شذ کِ دس ایي هصهَى هَضَ
ٍاحذی دس گشٍُّای هختلف اًذاصُگیشی هیشَد.
دادُّای تِ دست ههذُ دس ًشمافضاس  spssجوعهٍسی ٍ تَسظ هصههَى
کا اسکَئش ٍ کشٍسکالٍ -الیا ،هَسد تحلیل قشاس گشفت.
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هذیشاى ٍاقع گشا تیشتش اص احساساتی است.

هذیشاى جوع گشا تشاتش است ،فشاٍاًی هذیشاى هٌفعل سِ تشاتش ههذیشاى
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مارستانَای مًرد

جذيل  -1تًزیع فراياوی مطلق ي وسبی َشت يیژگی شخصیتی در میان مذیران بخشَا ي ياحذَای بی
مطالعٍ
101
7
102
210
58
6
146
210
82
13
115
210
86
7
117
218

48/1
3 /3
48/6

Downloaded from jmciri.ir at 7:00 +0330 on Thursday October 18th 2018

وًع يیژگی شخصیتی

هٌضٍی
هاتیي هٌضٍی ٍ جوع گشا
جوع گشا
جوع
فعال
هاتیي فعال ٍ هٌفعل
هٌفعل
جوع
تی تَجِ یا سشتِ َّا
هاتیي دقیق یا هٌظن ٍ تی تَجِ یا سشتِ َّا
دقیق یا هٌظن
جوع
احساساتی
هاتیي احساساتی ٍ ٍاقع گشا
ٍاقع گشا
جوع

تعذاد

درصذ

100
27/6
2 /9
69/5
100
39
6 /2
54/8
100
41
3 /3
55/7
188

جذٍل شواسُ ً 2شاىدٌّذُ تَصیع فشاٍاًی هغلق ٍ ًسثی ٍیژگیّای
واسستاىّای ههَسد هغالعهِ

شخصیتی تش حسة ًَ ش ل هذیش دس تی
هیتاشذ.

جذيل  -2تًزیع فراياوی مطلق ي وسبی يیژگیَای شخصیتی بر حسب وًع شغل مذیر
ًَ ش ل هذیش
ًَ ٍیژگی شخصیتی

هٌضٍی
هاتیي هٌضٍی ٍ جوعگشا
جوعگشا

www.SID.ir

هذیشاى اجشایی

هذیشاى پشستاسی

هذیشاى تخشّای
پاساکلیٌیکی

هذیشاى تخشّای
پشتیثاًی

جوع

تعذاد

دسصذ

تعذاد

دسصذ

تعذاد

دسصذ

تعذاد

دسصذ

تعذاد

دسصذ

4
0
5

44/4

56
3
62

46/3
2 /5
51/2

19
0
18

51/4

22
4
17

51/2
9 /3
39/5

101
7
102

48/1
3 /3
48/6

0
55/6

0
48/6

مطالعه مذيران بيمارستانها از وظر سازگاري شغل با شخصيت157
Archive
of SID

9
6
0
3
9
3

100
66/7

100
33/3

121
27
4
90
121
51

100
42/1

0

0

8

6 /6

2

6
9
2

66/7
100
22/2

62
121
45

51/2
100
37/2

23
37
22

100
59/5

1

11/1

4

3 /3

1

2 /7

1

6
9

66/7

72
121

59/5

14
37

37/8

25
43

0
33/3

100

100
32/4
5 /4

3

62/2

24
43
17

100
39/5
2 /3

7

58/1

117
210

100
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احساساتی هشتَط تِ هذیشاى پهاساکلیٌیکی اسهت .تهِ ًظهش هه 
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یّای شخصیتی جوعگشا ،فعال ،دقیهق ٍ ههٌظن
فشاٍاًی اص ًظش ٍیژگ 
دس هقایسِ تا سایش هذیشاى ساصگاسی تیشتشی تا ش ل خَد داسًذ.
تَصیع فشاٍاًی هغلق ٍ ًسثی چْاس ٍیژگی شخصیتی هذیش سهاصگاس تها
ش ل هذیشاى هَسد هغالعِ دس جذٍل شواسُ ً 3شاى دادُ شذُ اسهت.
ّواىگًَِ کِ هشخص شذُ است تیش اص  2/3هذیشاى تخهشّها ٍ
واسستاىّای هَسد هغالعِ ّوِ ٍیژگهیّهای شخصهیتی

ٍاحذّا دس تی
هذیش سا هٌغثق تا هصهَى جیوض تاست ًذاسًذ ٍ فقظ  6/1دسصهذ داسای
یّای شخصیتی هذیش ّستٌذ ٍ  21دسصذ ًیض ّیچ یک اص
ّوِ ٍیژگ 
ایي ٍیژگیّا سا ًذاسًذ.
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ٍیژگیّای شخصیتی تِ دست هٍسدُاًذ .تِ ًظهش ههیسسهذّ ،هش چهِ
هیاًگیي تِ عذد پٌجاُ ًضدیکتش شَدً ،شاًِ ساصگاسی تیشهتش ٍیژگهی

شخصیتی هذیش تا هى گشٍُ اص هذیشاى هیتاشذ.
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تا اًجام «هصهَى کَسسهکال ٍالهیا» ًشهاى دادُ شهذ کهِ اخهتالف
یّهای
هعٌیداسی تهیي چْهاس گهشٍُ شه لی ههَسد هغالعهِ تها ٍیژگه 
یشهَد (ّ .)p<8/85و ٌهیي ،اخهتالف
شخصیتی هًْا هشاّذُ ًوه 
واسستاىّها تها ٍیژگهیّهای شخصهیتی

هعٌیداسی تیي ّش یک اص تی
هذیشاى خَد ٍجَد ًذاشت ( .)p<8/85تا استفادُ اص «هصهَى فیشهش»
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هشههخص شههذ ،فشاٍاًهی هههذیشاى دس چْههاس گههشٍُ شه لی دس ٍیژگهی
شخصیتی هٌضٍی دس هقاتل جوعگشا ( ،)p=8/38تیتَجِ یا سهش تهِ
َّا دس هقاتل دقیهق یها ههٌظن ( ،)p=8/934احساسهاتی دس هقاتهل
ٍاقعگشا ( ٍ ،)p=8/134فعال دس هقاتل هٌفعل تهَدى (،)p=8/128
تا یکذیگش یکساى است.
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بحث
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تیشتشیي کاستشد ًظشیِ شخصیت دس هحیظّهای سهاصهاًی اص عشیهق
شٌاسایی ٍ هغالعِ صفاتی است کِ تا هحیظ کاس استثاط هسهتقین داسد
[ .]14دس سالّای اخیش تش ساصگاسی ًَ شخصیت تا هاّیت هشاغل
یّای ساصهاًی تأکیذ شذُ اسهت .سٍ ّهای هختلفهی تهشای
ٍ ٍیژگ 
یّای شخصیتی ٍ ًَ شخصهیت افهشاد ٍجهَد داسد کهِ
تعییي ٍیژگ 
یکی اص هًْا استفادُ اص هصهَىّای شخصهیت اسهت کهِ تهِ حهاالت
یّها ٍ ًهَ
دسًٍی فشد هشتَط هیشَد [ .]15اّویت تشخیص ٍیژگ 
شخصیت دس داٍعلثیي هتقاضی استخذام اص هى جْت اّویت داسد کِ
یّها راتهی
تِ اعتقاد تسیاسی اص سٍاًشٌاساى ،تخش عوذُ ایهي ٍیژگه 
است کِ هیتَاًذ اص عشیق هههَص ٍ پهشٍس کاسکٌهاى دس سهاصهاى
شکَفا شًَذ [.]16
یّای شخصیتی ،ههیتهَاى هتقاضهیاى
تا سٌجش ٍ اًذاصُگیشی ٍیژگ 
استخذام سا تِ دسستی شٌاسایی ،جهزب ٍ ًگْهذاسی کهشد ٍ حتهی اص
غیثت ٍ کن کاسی هًْا جلَگیشی ًوَد [ .]17هصهَىّهای شخصهیت
دس اًتخاب هذیشاى ٍ کاسکٌاى ٍ تِ هٌظَس ّذایت ش لی ٍ تعییي ش ل
هٌاسة تشای داٍعلثاى تِ کاس هیسًٍذ .ساصهاىّا هیتَاًٌذ اص اسصیهاتی
شخصیت دس تقَیهت تصهوینگیهشیّهای خهَد ههشتثظ تها ظشفیهت،
استعذاد ،داًش ٍ یادگیشی کاسکٌاى ٍ هذیشاى دس تهذٍ اسهتخذام تْهشُ
تثشًذ [.]18
«هلپَست» سٍاًشٌا ههشیکایی اعتقاد داسد ،شخصیت افشاد ههیتَاًهذ
ساصگاسی هًْا سا تا هحیظ تضویي کٌذ .تٌاتشایي ،دس ساصگاسی کاسکٌاى
تّای ش لی ،تٌْا استعذادّای رٌّی ٍ تَاًاییّهای جسهوی
تا فعالی 
هًْا هذًظش قشاس ًوهیگیهشد [ٍ« .]19ایهت ٍ کاسسهَى» ( )2882دس
ژگیّای شخصیتی هذیشاى تها عولکهشد
پژٍّشی اعالم کشدًذ کِ ٍی 
هًْا استثاط داسد .تِ عثاستی ،افشاد تا ٍجهذاى ،داسای تعْهذ ٍ پایثٌهذی
ش لی دس کاس ّستٌذ [.]28
«جعفشی» ( )1374دس پژٍّشی کِ تها ّهذف شٌاسهایی ٍ هقایسهِ
یّای شخصیتی هذیشاى هَفق ٍ ًاهَفق اًجهام دادً ،شهاى داد
ٍیژگ 
کِ تیي کاًَى کٌتشل ٍ هَفقیهت ٍ عهذم هَفقیهت هًْها دس عولکهشد
شهه لی تفههاٍت هعٌههیداسی ٍجههَد داسد [ّ« .]21ههاستض ٍ دًٍههَاى»
(ً )2888یض گضاس دادًذ کِ تهیي عولکهشد شه لی ٍ ٍیژگهیّهای
شخصیتی هذیشاى استثاط هعٌیداسی دیذُ هیشَد [.]22
یّای شخصیتی ساصگاس تا ش ل ٍ حشفِ هذیشیت کِ ههَسد
اًَا ٍیژگ 
ًظش اکثش هتخصصیي علَم سٍاًشٌاسی ٍ هذیشیت قشاس گشفتهِ عثهاست
است اص تصوینگیشی فَسی ،قاتل اعتواد تَدى ،داشتي تعادل عصثی،

تشدتاسیً ،ذاشتي تعصة کَسکَساًِ ،هٌصف تهَدى ،تهیعهشف تهَدى،
داشتي سٍحیِ عذالت علثی ،قَُ اتتکاس ،احسا ًشاط ٍ خَ تیٌهی،
اشتیاپ ٍ هسصٍی خذهت ٍ کوک تِ دیگشاى ،شجاعت ،عاهل ت ییهش ٍ
تحَل تَدى ،تَاًایی ایجاد اًگیهض دس کاسکٌهاى ،تشهَیق ٍ تقَیهت
سٍحیِ کاس تیوی ٍ اًتقادپزیشی [.]23-27
«ًیوکَ» ( )2888اعتقاد داسد کِ تش اسا شش ٍیژگی شخصهیتی
ٍاقعگشا ،جستجَگشٌّ ،شگشا ،اجتواعی ،کاسهفشیي ٍ سٌتگشا ههیتهَاى
یّا پیهذا
افشاد هَسد ًظش سا تشای هشاغل هذیشیتی ساصگاس تا ایي ٍیژگ 
کشد .تش اسا ایي پژٍّش ،افشاد ٌّشگهشا ،اجتوهاعی ٍ کهاسهفشیي تها
ش ل هذیشیت ساصگاسی داسًهذ [ّ .]28و ٌهیي ،دس هغالعهِ دیگهشی
هشخص شذ کِ َّ ٍ ،جهذاى ٍ سهاصگاسی تها هحهیظ تها هَفقیهت
هذیشاى دس هشاغل هذیشیتی هشتثظ هیتاشٌذ [.]29
یکی اص ساصهاىّایی کِ تَاًستِ است دس سالّای اخیش تشای تٌاسة
شخصیت تا ش ل هثادست تِ تْیِ تٌظهین هصههَى اسهتخذاهی ًوایهذ،
«ششکت کیذصٍسد» است کِ تذیي تشتیة هتقاضیاى هیتَاًٌذ دس صهاى
تسیاس کَتاّی ش ل هتٌاسة تا شخصهیت خهَد سا پیهذا کٌٌهذ [.]38
دیگش ساصهاىّا ًیض تها تعیهیي ٍ تهذٍیي هصههَىّهای خهَد اسصیهاتی،
یّهای
هشاٍسُّای الصم سا تِ افهشاد عالقوٌهذ جْهت هغالعهِ ٍیژگه 
شخصیتی تا ش ل هَسد عالقِ خَد اص جولهِ شه ل ههذیشیت قثهل اص
اًتخاب ش ل اسائِ هیدٌّذ [.]31-32
اهشٍصُ حتی اص ایي هصهَىّا هیتَاى جْت کوهک تهِ داًشهجَیاى ٍ
داًشههَختگاى داًشگاُّها کهِ دس جسهتجَی فشصهتّهای شه لی
ّستٌذ ،استفادُ کشد [ً .]33تایج هغالعِای کِ تا سٍ کََّست تهش
سٍی داًشههَختگاى داًشکذُ پضشکی دس کشَس سَئیا اًجهام شهذ،
ًشاى داد کِ جٌسیت ٍ شخصیت ایي افشاد تها سفتهاس شه لی هًْها دس
هیٌذُ دس استثاط است .یافتِّا هشخص کشد کِ داًشههَختگاى هًَث
دس هقایسِ تا افشاد هزکش اهتیاص تیشتشی دس صهیٌهِ ٍیژگهیّهای هفیهذ
تَدى ،استثاعات هَثش ،هحکن تَدى ٍ هسؤٍلیتپزیشی داسا ّسهتٌذٍ ،
تالعکا ،داًشههَختگاى هزکش اص ًظش ٍیژگهی شخصهیتی اسهتقالل،
قاعع تَدى ،خَد اتکایی ،کسة دسههذ ،شْشت ٍ اعتثاس ٍ خَد اتکهایی
اهتیاص تیشتشی ًسثت تِ افشاد هًَث تِ دست هیهٍسًذ [.]34
ًظش سٌجی اص هتخصصهیي تیَْشهی دس کشهَس اسهکاتلٌذ ٍ ًیَصیلٌهذ
ًشاى داد کِ ایي افشاد اعتقاد داسًذ کِ دس فشهیٌذ استخذام هتخصصیي
پضشکی تایذ اص هصههَىّهای سهاصگاسی ٍیژگهی شخصهیتی تها شه ل
استفادُ شَد ٍ تٌْا اًجهام هصهاحثِ قهادس تهِ پهیشتیٌهی سهاصگاسی
شخصیت تا ش ل ًیست [.]35
اص سَی دیگش ،تش هثٌای هصهَى جیوض تاست کِ دس ایي پهژٍّش ههَسد
استفادُ قشاس گشفتٍ ،یژگیّای شخصیتی جوعگشا ،فعالٍ ،اقعگهشا ٍ
یّایی ّستٌذ کِ ههذیشاى تایهذ تهِ هًْها
دقیق ٍ هٌظن اص جولِ ٍیژگ 
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اگش چِ ،هصهَى شخصیت ًویتَاًذ تِ عٌَاى تٌْا اتضاس اسصیهاتی تهشای
اًتخاب فشد حائض شهشایظ جْهت شه ل ههذیش تهِ کهاس سٍد ٍ تَاًهایی
اسصیاتی سٍ تشخَسد هٌاسة تا کاسکٌاى ،خالقیت ،دسستی ،صهذاقت،
تحوههل فشههاس ٍ تَاًههایی افههشاد سا دس ساُ اسائههِ خههذهات هغلههَب تههِ
هشتشیاى ،دس اختیاس ًذاسد ،اها پیشٌْاد ههیشهَد تهِ هٌظهَس افهضایش
واسستاىّا ٍ استقاء عولکشد

سضایت تیواساى ،تحشک ٍ پَیایی تیشتش تی
ش لی کاسکٌاى حذاقل دس اسهتخذام ٍ اًتخهاب افهشاد تهشای هشهاغل
حسهها هاًٌههذ هههذیشاى اجشایههی ٍ هههذیشاى تخههشّهها ٍ ٍاحههذّای
واسستاىّا عالٍُ تش تِ کاسگیشی دیگهش عَاههل اسصیهاتی ،اص هصههَى

تی
شخصیت ًیض تْشُتشداسی کشد.

تشكر و قدرداني
تذیٌَسیلِ اص ّوکاسی ٍ هساعذت هذیشاى اجشایی ٍ هذیشاى تخشّها
ٍ ٍاحههذّای تیواسسههتاىّههای هههَسد هغالعههِ کههِ پژٍّشههگشاى سا دس
جوعهٍسی اعالعات ایي پژٍّش یاسی دادًهذ ،تشهکش ٍ سپاسهگضاسی
هیشَد.
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هجْض تاشٌذ .دس افشاد جوعگشا سفتاسّایی هثل قذست سّثشی ،حوایهت
کشدى ،عشفذاس ت ییش ٍ تحَل تَدى ٍ سٍحیِ کاس تیوی دیذُ هیشهَد.
افشاد فعال تِ ًَعی هتْهَس ،اًتقادپهزیش ،پشتحهشک ٍ هسهؤٍلیتپهزیش
ّستٌذ .افشاد دقیق ٍ هٌظن ،تشدتاس ،داسای تعادل عصثی ،قاتل اعتوهاد
ٍ خَ تیي تَدُ ٍ سشاًجام افشاد ٍاقهعگهشا ًیهض سفتاسّهایی اص قثیهل
ًذاشتي تعصة کَسکَساًِ ،هٌغقهی ٍ هٌصهف تهَدى سا اص خهَد تهشٍص
هیدٌّذ [.]9
تا هغالعِ ًتایج کلی دس پژٍّش تِ عول ههذُ هشخص شذ تش اسها
هصهَى شخصیتی جیوض تاست تیشتش هذیشاى اجشایی ٍ هذیشاى تخشّا
واسستاىّای ههَسد هغالعهِ داسای ٍیژگهی ٍاقهعگهشا ٍ

ٍ ٍاحذّای تی
دقیق ٍ هٌظن ّستٌذ ٍ اص ایي ًظش تا شخصیت هذیش ساصگاسی داسًهذ.
دس ایي هیاى ،هذیشاى اجشایی دس هقایسِ تا سایش هذیشاى هَسد هغالعهِ
تا شخصیت هذیش ساصگاسی تیشتشی داسًذ .اها ًکتِ هْن ایي است کِ
هذیشاى هَسد هغالعِ کلیِ چْاس ٍیژگی شخصهیتی سهاصگاس تها حشفهِ
هذیشیت سا دس اختیاس ًذاسًذ ٍ دس ًتیجِ ًویتَاى شخصیت هًْها سا تها
ش ل هذیشیت کاهالً ساصگاس دس ًظش گشفت.
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