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چکیده
سمینه و هدف:

تٌبست ضخصیّت فرد ثب حرفِ ای کِ در آى هطغَل ثْبرایِ خذهبت است یکی از هسبئل هْوی است کِ کن تر هَرد تَجِّ

قرار گرفتِ است؛ در حبلی ،کِ ٍجَد آى ثر هَفّقیّت کبری ٍ کیفیّت خذهبت ارایِ ضذُ تأثیر ثِ سسایی دارد .ایي هطبلعِ ثب ّذف ثررسی تٌبست
ضخصیّت پرستبراى ضبغل در داًطگبُ علَم پسضکی سجسٍار ثب رضتِ پرستبری در سبل  1332اًجبم ضذُ است.

مواد و روشها:

 62پرستبر ضبغل در ثیوبرستبى ّبی داًطگبُ علَم پسضکی سجسٍار کِ ثب رٍش ًوًَِ گیری تصبدفی سبدُ اًتخبة ضذُ

ثَدًذ؛ در ایي هطبلعِ تَصیفی هقطعی ضرکت کردًذ .اثسار ایي هطبلعِ پرسطٌبهِ استبًذارد ّبلٌذ ثَد .ثب کوک آى تٌبست ضخصیّت ّر فرد ثب
حرفِ پرستبری در سِ سطح کبهلً ،سجی ٍ ًبهتٌبست تعییي ضذ .دادُ ّب ثب استفبدُ از ًرم افسار اس.پی.اس.اس .تجسیِ ٍ تحلیل ضذ.

یافته ها:

 % 46پرستبراى ضرکت کٌٌذُ در هطبلعِ حبضر ،ضخصیّتی ًبهتٌبست ثب رضتِ پرستبری داضتٌذ %33/4 .از آًبى ضخصتی ًسجتبً هتٌبست ٍ

فقط  % 20/6از پرستبراى ضخصیّتی کبهالً هتٌبست ثب حرفِ پرستبری داضتٌذ .تٌبست ضخصیّت ثب حرفِ پرستبری ثر حست اطّالعبت دهَگرافیک
تفبٍت هعٌی داری ًذاضت.

نتیجه گیزی:

ایي هطبلعِ ًطبى داد درصذ زیبدی از پرستبراى ضبغل در داًطگبُ علَم پسضکی سجسٍار ضخصیّت ًبهتٌبسجی ثب حرفِ پرستبری

دارًذ ٍ ایي ًتیجِ لسٍم تَجِّ ثرًبهِ ریساى حَزُ سالهت ثِ ایي هْن ٍ اصالح سیستن گسیٌص داًطجَیبى هتٌبستتر ثب ایي حرفِ را ًطبى هیدّذ.

واژگان کلیدی :ضخصیّت ،حرفِ ،تٌبست ،پرستبری.

عزٍ وبر دارًذ ًظیز پزعتبری ػالٍُ ثز داًؼ حزفِای ،ثِ

مقدمه
ثب تَجِّ ثِ ایٌىِ حزفِّبیی وِ ثب عالهت جبهؼِ

هجلِ داًطگبُ علَم پسضکی سجسٍار

خقَفیّبتی هبًٌذ فجز ٍ خَیؾتي داری ،فویویّت ،رفتبر
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تٌبعت ؽخقیّت پزعتبراى

اجتوبػی ،رٍحیِ ّوىبری ،ػؾك ثِ اًغبىّب ٍ ً ...یبس

هتٌبعت ثب تَاًبییّب ،رغجتّب ٍ ٍیضگیّبی ؽخقیّتی

دارد؛ داؽتي ؽخقیّت هتٌبعت ثب ایي رؽتِ ثزای ؽبغلیي

ثزای ؽغلی اًتخبة ؽَد ًِ تٌْب ؽىَفبیی فزدی حبفل

ایي حزفِّب ضزٍری اعت ٍ در هَرد رؽتِ پزعتبری

خَاّذ ؽذ؛ ثلىِ جبهؼِ ًیش اس اٍ ثْزُ ثیؾتزی خَاّذ ثزد

ٍجَد ایي تٌبعت ثِ عالهت جبهؼِ ووه هیوٌذ.

(.)8

ٍیضگیّبی ؽخقیّتی اس ػَاهل افلی هؤثّز ثز رضبیت

تٌبعت ؽخقیّت پزعتبراى...

ؽغلی وبروٌبى ( ،)1رٍیىزدّبی یبدگیزی ( ٍ )2هَفّمیّت

در هغبلؼِ ) (Warbahدر ٌّذ ( ،)2007گشارػ

تحقیلی داًؾجَیبى ( )4-3هحغَة هیؽًَذ .ثزای ّز

ؽذُ اعت  %20/7اس داًؾجَیبى پزعتبری ؽزوتوٌٌذُ ،ثِ

یه اس اًَاع ؽخقیّتّب ،هحیظ ؽغلی هتفبٍت هٌبعت

دلیل داؽتي ؽخقیّت ػقجی ،ثب اعتزطّبی رٍحی ٍ

اعتّ .زچِ تٌبعت ٍ عبسگبری هیبى ؽخقیّت ٍ هحیظ

رٍاًی ٍ اؽىبالت تغبثك ثب ؽزایظ در هَلؼیّتّبی

ؽغلی ٍ ؽغل ثیؾتز ثبؽذ رضبیت ؽغلی ثیؾتزی را در پی

هختلف هَاجِ ثَدُاًذ ( .)9هغبلؼِ) (Laiدر عبل 2005

خَاّذ داؽت (.)3

در تبیَاى ًؾبى داد وِ ثیؾتز اس  %80اس پزعتبراى در فىز

وبر پزعتبری اس جولِ هؾبغل حغّبط ٍ عخت

تغییز ؽغل ثَدُاًذ ٍ هیشاى تزن ؽغل پزعتبری در ایي

اعت ( .)5پزعتبراى اغلت ثب هذدجَیبًی عز ٍ وبر دارًذ

وؾَر ثیؾتز اس  %40ثَدُ اعت ( .)10اعتخذام ٍ ًگْذاری

وِ در ؽزایظ ثحزاًی سًذگی لزار گزفتِ ٍ ثزای گذر اس

پزعتبراى در ایي ؽغل  -ثِ ٍیضُ در جَاهغ اهزٍسی وِ رٍ

ایي ؽزایظ ثِ حوبیت ّوِ جبًجِ ًیبس دارًذ؛ لذا ،ثبیذ

ثِ عبلوٌذی ّغتٌذ ٍ ًیبس ثیؾتزی ثِ خذهبت دارًذ  -یىی

عَری آهبدُ ؽًَذ وِ ایي ًمؼ حوبیتی را ثب وفبیت ٍ

اس ًگزاًیّبی هْن هتَلیّبى عالهت جبهؼِ اعت ()11؛ در

اػتوبد ثپذیزًذ .در هؾبغل عختی هثل پزعتبری در وٌبر

اغلت جَاهغ ووجَد ًیزٍی پزعتبری ثِ خقَؿ در ثیي

تَاًبییّبی جغوی ثبیذ ثِ خقَفیّبت رٍاى ؽٌبختی

هزداى ٍجَد دارد؛ لذا ،ؽٌبخت ػَاهل هؤثّز ثز اًتخبة

افزاد ثِ ػٌَاى ػَاهل هْن تأثیز گذار در اؽتغبل تَجِّ ؽَد

رؽتِ پزعتبری اس جولِ تٌبعت ؽخقیّت ،ثِ تفىیه

( .)1ثب ایٌىِ آهَسػّب ٍ ؽزایظ هحیظ وبر هیتَاًذ تب

جٌظ هیتَاًذ در اعتخذام ،حفظ ٍ ججزاى ووجَد

حذّی تَاًبئیّبی پزعتبراى را تَعؼِ دادُ ٍ تمَیّت وٌذ؛

پزعتبراى هزد ثِ هب آگبّی دّذ ( .)12اًتخبة ؽغل اس

اهّب ،هغبلؼبت ًؾبى دادُاًذ وِ خقَفیّبت فزاؽٌبختی افزاد

هْنتزیي اًتخبةّبی ّز فزد اعت ٍ ثِ دًجبل ایي تقوین

در ثْتزیي ؽزایظ آهَسؽی تٌْب تب  %30لبثل تغییز اعت

فزد ثبیذ ّشیٌِ ٍ سهبى سیبدی را فزف وٌذ تب ثتَاًذ

( .)7-6ثِ ّویي دلیل یىی اس راُّبی دعتیبثی ثِ عغَح

آهبدگی ٍ هْبرت السم ثزای وبر در حزفِ را ثِ دعت

ثبالی ػولىزد در پزعتبراى دلّت در گشیٌؼ وغبًی اعت

آٍرد .در حبلی وِ در وؾَرّبی پیؾزفتِ ًظیز اعتزالیب

وِ سهیٌِّبی ؽخقیّتی هتٌبعت را دارا ثبؽٌذ؛ لذ،ا ثبیذ

گشیٌؼ داًؾجَیبى پشؽىی ثز هجٌبی خقَفیّبت

داٍعلجبى ٌّگبم ٍرٍد ثِ ّز رؽتِ اس ًظز ایي خقَفیّبت

فزاؽٌبختی اًجبم هیگزدد ()7؛ در وؾَر هب ٌّگبم گشیٌؼ

اس جولِ تٌبعت ؽخقیّتؾبى ثب رؽتِ هَرد ًظز ثزرعی

داًؾجَیبى ػلَم پشؽىی ،ؽٌبخت ووی اس جٌجِّبی

ؽًَذ ( .)6هَفّمیّت ؽغلی در پزعتبری ٍ عبیز هؾبغل،

ؽخقیّتی آًبى ٍجَد دارد (.)13

سهبًی هیغز اعت وِ ًِ تٌْب خقَفیّبت افزاد ثلىِ

در هَرد تٌبعت ؽخقیّت داًؾجَیبى پزعتبری ثب

خقَفیّبت هؾبغل هزثَط ثِ آًْب هَرد ثزرعی لزار گیزد.

ایي حزفِ ،در هغبلؼِ ادیت ٍ دیبًتی در داًؾجَیبى وبؽبى

ثز هجٌبی ایي ؽٌبخت دٍگبًِ ٍ تؾخیـ راثغِ هیبى

ٍ تْزاى ثیؼ اس ًیوی اس آًبى اس ًظز ؽخقیّتی ثب رؽتِ

آًْبعت وِ اًتخبة احغي فَرت هیگیزد .اگز فزدی

پزعتبری تٌبعت ًذاؽتٌذ ()14؛ در هغبلؼِ ػجبطسادُ ٍ

 950هجلِ داًطگبُ علَم پسضکی سجسٍار
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هحغي پَر ٍ ّوىبراى

ّوىبراى در عبل  2008فمغؾخقیّت  %32/5اس

ؽبهل  11عؤال ثزای ّز ؽخقیّت هیثبؽذ وِ پبعخ آًْب

داًؾجَیبى پزعتبری ؽزوت وٌٌذُ در هغبلؼِ ثب رؽتِ

دٍ جَاة "دٍعت دارم" ٍ "دٍعت ًذارم" اعت؛ لغوت

پزعتبری وبهالً هتٌبعت ثَدُ اعت ( .)5ثِ ًظز هیرعذ

فالحیّتّب ؽبهل  11عؤال ثزای ّز ؽخقیّت هیثبؽذ

هغبلؼِ در سهیٌِ تٌبعت ؽخقیّت پزعتبراى ثب رؽتِ

وِ پبعخ آًْب دٍ جَاة "ثلِ" (یؼٌی ،تَاًبیی اًجبم آى را

پزعتبری ثب تَجِّ ثِ ووجَد ثزرعیّب در ایي سهیٌِ هیتَاًذ

ثِ خَثی دارم" ٍ ).خیز" (یؼٌی ،تَاًبیی اًجبم آى را ًذارم

ثِ درن ٍ ؽٌبخت ثْتز هَضَع ووه وٌذ؛ ّزچٌذ وِ ایي

یب در اًجبم آى ضؼیف ّغتن ).اعت؛ پظ ّز ؽخقیّت در

ثزرعی ثِ تٌْبیی ًویتَاًذ توبم هغبیل در ایي هَارد را

ایي هَارد اس اهىبى دعتیبثی ثِ ًوزُ ای اس ففز تب 11

پبعخ دّذ؛ اهّب ،هیتَاًذ همذّهِ ای ثزای هغبلؼبت ثؼذی

ثزخَردار اعت .لغوت هؾبغل ؽبهل  14عؤال ثزای ّز

ثَدُ ٍ ایي هَضَع را ثِ فَرت اختقبفی هَرد ثزرعی

ؽخقیّت هیثبؽذ وِ پبعخ آًْب دٍ جَاة "ثلِ" (یؼٌی،

لزار دّذ .ایي هغبلؼِ ثب ّذف تؼییي تٌبعت ؽخقیّت

ایي ؽغل را دٍعت دارم" ٍ ).خیز" (یؼٌی ،ایي ؽغل را

پزعتبراى ؽبغل در داًؾگبُ ػلَم پشؽىی عجشٍار ثب حزفِ

دٍعت ًذارم ).اعت؛ پظ ّز ؽخقیّت اس اهىبى دعتیبثی

پزعتبری اًجبم ؽذُ اعت .اهیذ اعت ًتبیج ایي هغبلؼِ در

ثِ ًوزُ ای اس ففز تب  14ثزخَردار اعت .لغوت

ثزًبهِریشی اًتخبة ٍ گشیٌؼ داًؾجَیبى پزعتبری،

خَدعٌجیّب ؽبهل دٍ ثخؼ اعت وِ ّز ثخؼ ثزای ّز

اؽتغبل ٍ اهَر هذیزیّتی پزعتبراى هَرد اعتفبدُ لزار گیزد ٍ

ؽخقیّت ّفت ًوزُ دارد وِ ًوزُ  1یؼٌی ون تزیي

سهیٌِای ثزای تحمیمبت ثؼذی فزاّن ًوبیذ.

تَاًبیی ٍ  7یؼٌی ثیؾتزیي تَاًبیی؛ پظ ّز ؽخقیّت اس

تٌبست ضخصیّت پرستبراى...

اهىبى دعتیبثی ثِ ًوزُ ای اس ففز تب  14ثزخَردار اعت.
ثب تَجِّ ثِ پبعخّبی پزعتبراى ثِ ول پزعؾٌبهِ ،حیغِ
ّبی ّفت گبًِ ؽخقیّت ،اس هجوَع ًوزات ّز لغوت

مواد و روشها
ایي هغبلؼِ تَفیفی – همغؼی در عبل  1392در

یه ًوزُ ًْبیی اس ففز تب  50دریبفت هیوٌٌذ؛ وِ عِ

هیبى پزعتبراى ؽبغل در ثیوبرعتبىّبی ٍاثغتِ ثِ داًؾگبُ

ؽخقیّت غبلت پزعتبر ،آًْبیی ّغتٌذ وِ ثِ تزتیت

ػلَم پشؽىی عجشٍار (ثیوبرعتبى ٍاعؼی ٍ اهذاد ؽْیذ

ثیؾتزیي ًوزُ ّب را وغت وزدُ ثبؽٌذ .یؼٌی ،ثزای ّز وظ

p=0/66

یه تزویت عِ تبیی اس ؽخقیّت ثیبى هیؽَد .ثشرگی

اس هغبلؼبت لجلی (ً 61 α ;0/05 ٍ d=0/1 ٍ )5فز ثزآٍرد

ًوزات وغت ؽذُ اّویّتی در ًَع ؽخقیّت پزعتبر

گزدیذ .دادُ ّبی تحمیك ثب اعتفبدُ اس پزعؾٌبهِ اعتبًذارد

ًذاؽتِ ٍ فمظ تزتیت ثیؾتز ثِ ون تز ًؾبى دٌّذُ تزتیت

ّبلٌذ ( )15 ,5 ,3وِ تزجوِ فبرعی آى در وتبة تزجوِ

غبلت ثَدى ؽخقیّت در فزد هیثبؽذ ( .)16 ,5 ,3عپظ

ؽذُ لبثل دعتزعی اعت ٍ لجالً ًیش در هغبلؼبت هختلفی

ثب تَجِّ ثِ راٌّوبی پزعؾٌبهِ ٍ ،ایي ًىتِ وِ ؽخقیّت

اس آى اعتفبدُ ؽذُ اعت ؛ جوغآٍری ؽذ.پبیبیی اثشار در

اجتوبػی ٍ

هغبلؼبت هختلف اس  0/76تب  0/89گشارػ گزدیذُ

تٌبست ضخصیّت پرستبراى...

ثْؾتی) اًجبم ؽذ .حجن ًوًَِ ثب در ًظز گزفتي

اعت )16-15 ,5 ,3(.ایي پزعؾٌبهِ ؽبهل چْبر لغوت،

جغتٍجَگز ًمؼ اعبعی در تٌبعت ؽخقیّت

فؼّبلیّتّب ( 66هَرد) ،فالحیّتّب ( 66هَرد) ،هؾبغل (84

ثب رؽتِ پزعتبری دارد ،تزویتّبی ؽخقیّتی وِ هتٌبعت

هَرد) ٍ خَد عٌجیّب (ً 84وزُ) ،در ؽؼ حیغِ

ثب رؽتِ پزعتبری ثبؽذ ؽٌبعبیی ٍ ثزای ّز فزد تٌبعت

ؽخقیّتی ؽبهل اجتوبػیٌّ ،زی ،جغت ٍجَگز،

ؽخقیّت در عِ عغح وبهلً ،غجی ٍ ػذم تٌبعت ثِ ایي

لزاردادی ،هتَّْر ٍ ٍالغ گزا هیثبؽذ .لغوت فؼّبلیّتّب

فَرت تؼییي گزدیذ:
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اگز در عِ ؽخقیّت ًوزُ ثبالتز (غبلت)،

هغئَلیٌذاًؾگبَّثیوبرعتبىّب ،پضٍّؾگز ثب حضَر در

ؽخقیّت اجتوبػی ،جغت ٍجَگز ٍ ٌّزی ٍجَد داؽت،

هحیظ پضٍّؼ ٍ دعتزعی ثِ لیغت پزعتبراى ؽبغل در

ؽخقیّت پزعتبر وبهالً هتٌبعت ثب رؽتِ پزعتبری در ًظز

ثیوبرعتبىّبی ٍاعؼی ٍ اهذاد ؽْیذ ثْؾتی ثب اعتفبدُ اس

گزفتِ ؽذ.

جذٍل اػذاد تقبدفی ثِ فَرت تقبدفی عبدُ اػضبی



اگز در عِ ؽخقیّت ًوزُ ثبالتز (غبلت) ،جغت

ًوًَِ را اًتخبة ٍ در فَرتزضبیت ٍاحذّبی هَرد

ٍجَگز ٍ اجتوبػی ٍجَد داؽت ٍ عَهی ّزچِ ثبؽذ

پضٍّؼ اثشار را دراختیبر آًبى لزار دادُ ٍ پظ اس

ؽخقیّت پزعتبر ًغجتب هتٌبعت ثب رؽتِ پزعتبری در ًظز

پبعخگَیی ،در فزفتی هٌبعت ،پزعؾٌبهِ در ّوبى رٍس

گزفتِ ؽذ.

ثِ پضٍّؾگز ثزگزداًذُ ؽذ %100 .پزعؾٌبهِ ّب ثِ



اگز در عِ ؽخقیّت ًوزُ ثبالتز ،جغت ٍجَگز یب

پضٍّؾگز ثبسگؾت دادُ ؽذ .تجشیِ ٍ تحلیل دادُّب ثب ًزم

اجتوبػی ّزوذام اس آًْب ًجَدًذ ،ؽخقیّت ًبهتٌبعت ثب

افشار اط.پی.اط.اطً.غخِ  ٍ17هتٌبعت ثب اّذاف هغبلؼِ

رؽتِ پزعتبری در ًظز گزفتِ ؽذ.

اس آهبر تَفیفی (هیبًگیي ،اًحزاف هؼیبر ،فزاٍاًی)ٍ آهبر

دادُّب در ثخؼّبی هختلف ثیوبرعتبى ؽبهل ثخؼ ّبی

تحلیلی (آسهَى دلیك فیؾز) اعتفبدُ گزدیذ.

جزاحی (ػوَهی ،اػقبة) ،داخلی (تٌفظ ،اػقبة ٍ
رٍاى ،للت ،اٍرٍلَصی)ٍ ،یضُ (آی عی یَ ،عی عی یَ،

یافته ها

دیبلیش ،اٍرصاًظ) ٍ اعفبل (وَدوبى ٍ ًَساداى) جوغ آٍری

ؽخقیّت غبلت  %46اس پزعتبراى ؽزوت وٌٌذُ در

گزدیذ .جْت رػبیتبخاللیّبتذرپضٍّؾجؼذاسوغجبجبسّىتجیبس

هغبلؼِ حبضز ،ؽخقیّتی غیز اس اجتوبػی ،جغت ٍجَگز

جذول :1مقایسه تناسب شخصیّت پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال  1931بر حسب ویژگیهای دموگرافیک
هتغیّر

جنس

سابقه کار*

وضعیّت
تأهّل

نوع بخش

نوع
بیوارستاى
وضعیّت
استخذام

کاهالً هتناسب

نسبتاً هتناسب

ناهتناسب

آهاره و نتیجه

جوع

تعذاد

درصذ

تعذاد

درصذ

تعذاد

درصذ

تعذاد

درصذ

آزهوى دقیق فیشر

هرد

0

%0

4

%60

9

%40

10

16/1

f=3/21

زى

13

%25

16

%44/2

23

%30/8

52

83/9

کن تر از دو سال

3

12/5

7

29/2

14

58/3

24

38/7

f=3/86

 5-2سال

2

22/2

2

22/2

5

55/6

9

14/5

df=4

بیشتر از  5سال

8

27/6

11

37/9

10

34/5

29

46/8

p>0/05

هتأهّل

11

23/9

16

34/8

19

41/3

46

74/2

هجرّد

2

12/5

4

25

10

62/5

16

25/8

جراحی

2

13/3

6

40

7

46/7

15

24/2

داخلی

6

20/7

10

34/5

13

44/8

29

46/8

ویژه

2

20

4

40

4

40

10

16/1

اطفال

3

37/5

0

0

5

62/5

8

12/9

واسعی

11

24/4

12

26/7

22

48/9

45

72/6

اهذاد

2

11/8

8

47/1

7

41/2

17

27/4

رسوی

5

17/9

12

42/9

11

39/3

28

46

df=2
p>0/05

f=2/003
df=2
p>0/05
f=5/7
df=6
p>0/05
f=2/5
df=2
p>0/05
f=2/58
df=2

غیر رسوی

8

23/5

8

23/5

18

52/9

34

54

p>0/05

*اعبط تمغین ثٌذی ًظزیِ هجتذی تب هبّز ثٌز ثَدُ اعت.
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هحغي پَر ٍ ّوىبراى

ٍ ٌّزی ثَد ٍ در ًتیجِ ؽخقیّتی ًبهتٌبعت ثب رؽتِ

ّوىبراى در عبل  2010ؽخقیّتی هتٌبعت ثب رؽتِ

پزعتبری داؽتٌذ %33/4 .اس پزعتبراى ؽزوت وٌٌذُ در

پزعتبری داؽتٌذ (ّ .)5نخَاًی دیذُ ؽذُ در ایي ًتبیج

هغبلؼِ ؽخقیّتی ًغجتبً هتٌبعت داؽتٌذ؛ ٍ فمظ  %20/6اس

ثیبًگز ایي هَضَع اعت وِ تٌبعت ؽخقیّت ایي گزٍُ

پزعتبراى ؽخقیّتی وبهالً هتٌبعت ثب حزفِ پزعتبری

ثشري ارایِ دٌّذُ خذهبت عالهت ثب حزفِ خغیز

داؽتٌذ .یؼٌی ،دٍ ؽخقیّت غبلت اٍّل آًبى لشٍهبًؽخقیّت

پزعتبری ًیبسهٌذ تَجِّ ثیؾتز ثزًبهِ ریشاى حَسُ عالهت

اجتوبػی ٍ جغت ٍجَگز ثَد .هیبًگیي عيّ ؽزوت

هیثبؽذ.

وٌٌذگبى ایي هغبلؼِ  29/58 ± 5/69عبل ٍ هیبًگیي عبثمِ

در هغبلؼِ ػجبط سادُ ٍ ّوىبراى ( )2010ثیي

وبر آًبى حذٍد  6عبل ثَد .هتَعّظ عبػبت اضبفِ وبر آًبى

جٌغیّت ٍ تٌبعت ؽخقیّت داًؾجَیبى ثب حزفِ پزعتبری

 67/19عبػت در هبُ ثَد .عبیز ٍیضگیّبی دهَگزافیه در

تفبٍت هؼٌی داری دیذُ ؽذُ اعت؛ وِ ًَیغٌذگبى ایي

جذٍل ؽوبرُ  1آهذُ اعت .ثیي عي ٍ تٌبعت ؽخقیّت

همبلِ ووجَد تؼذاد ًوًَِ هزد در همبیغِ ثب ًوًَِ ّبی سى

ؽزوت وٌٌذگبى در هغبلؼِ ثب رؽتِ پزعتبری ارتجبط هؼٌی

در آى هغبلؼِ را دلیل ایي تفبٍت داًغتِ اًذ (.)5ػلی رغن

داری هؾبّذُ ًؾذ (ّ .)r;0/178 ٍ p>0/05وچٌیي

ایٌىِ در هغبلؼِ حبضز ًیش اختالف تؼذاد ًوًَِّب در دٍ

تٌبعت ؽخقیّت در گزٍُ ّبی هختلف ثب ٍیضگیّبی

جٌظ ٍجَد دارد؛ تفبٍت تٌبعت ؽخقیّت در هزداى ٍ

دهَگزافیه هختلف تفبٍت هؼٌی داری ًذاؽت (جذٍل

سًبى هؼٌی دار ًجَدُ اعت .تٌبعت ؽخقیّت ثز حغت

ؽوبرُ .)1

عبیز هتغیّز ّبی دهَگزافیه تفبٍت هؼٌی داری ًذاؽتِ
اعت وِ ثب تَجِّ ثِ ایٌىِ هغبلؼبت هؾبثِ لجلی در
پزعتبراى ٍجَد ًذاردً ،وی تَاًذ در ایي خقَؿ ثِ

بحث
در ثزرعی هتَى هغبلؼِ ای وِ تٌبعت ؽخقیّت

ًتیجِ هؾخقی رعیذ؛ در ًتیجِ ثزرعی ثیؾتز در سهیٌِ

پزعتبراى را ثب حزفِ پزعتبری ثزرعی وزدُ ثبؽذ ،یبفت

ػَاهل هؤثّز ثز تٌبعت ؽخقیّت فزد ثب حزفِ ثزای

ًؾذ ٍ هؼذٍد هغبلؼبت اًجبم ؽذُ در ایي سهیٌِ ()14 ,5

پضٍّؼ ّبی ثؼذی پیؾٌْبد هی ؽَد.

هزثَط ثِ داًؾجَیبى ثَد .ایي هغبلؼِ اس ایي ًظز وِ

ًجَدى هغبلؼبت هؾبثِ لجلی وِ ثتَاى ًتبیج هغبلؼِ

تٌبعت ؽخقیّت را در پزعتبراى ثزرعی وزدُ اعت ،هی

را ثب آى هغبثمت داد ٍ در هَرد ػَاهل هؤثّز ثز تٌبعت

تَاًذ در ًَع خَد یه هغبلؼِ جذیذ هحغَة ؽَد .در

ؽخقیّت اعّالػبت ثیؾتزی ثِ دعت آٍرد اس

ًتبیج هغبلؼِ حبضز دیذُ ؽذ تمزیجبً ًیوی اس پزعتبراى

هحذٍدیّتّبی ایي هغبلؼِ اعت وِ ثز لشٍم اًجبم

ؽبغل در داًؾگبُ ػلَم پشؽىی عجشٍار ؽخقیّتی

هغبلؼبت ثیؾتز داللت دارد .هحذٍدیّت دیگز هغبلؼِ حجن

ًبهتٌبعت ثب حزفِ پزعتبری دارًذ .ثب تَجِّ ثِ تأثیزات

ثبالی پزعؾٌبهِ ثَد وِ عؼی ؽذ ثب تَضیح دادى در هَرد

فزاٍاى تٌبعت ؽخقیّت ثز رضبیت ؽغلی ٍ وبرآهذی

ًظزیِ ّبلٌذ ٍ اّویّت هغبلؼِ ثزای ٍاحذّبی پضٍّؼ

پزعتبراى تَجِّ ثِ ًتبیج حبفل اس اّویّت سیبدی ثزخَردار

اًگیشُ وبفی ثزای پز وزدى پزعؾٌبهِ در پبعخ دٌّذگبى

اعت .چٌبًچِ دیذُ ؽذُ اعت در هغبلؼِ ادیت ٍ دیبًتی

ایجبد گزدد.

در تْزاى ٍ وبؽبى وِ ثز رٍی داًؾجَیبى پزعتبری در
عبل  2001اًجبم ؽذُ اعت ًیش ًیوی اس داًؾجَیبى

تشکر و قدردانی

ؽخقیّت هتٌبعجی ثب حزفِ پزعتبری ًذاؽتِاًذّ .وچٌیي

ایي هغبلؼِ ثب حوبیت هؼبًٍت پضٍّؾی داًؾگبُ

 %32/5داًؾجَیبى ؽزوت وٌٌذُ در هغبلؼِ ػجبط سادُ ٍ

ػلَم پشؽىی عجشٍار ٍ هذیزاى ٍ پزعتبراى ؽبغل در
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تٌبعت ؽخقیّت پزعتبراى

.هب را در اًجبم ایي هغبلؼِ یبری وزدًذ عپبعگشارین

ثیوبرعتبى ّبی ٍاثغتِ ثِ آى داًؾگبُ در ؽْز عجشٍار
ِ اس ولیِ ؽزوت وٌٌذگبى ٍ ّوىبراًی و.اًجبم ؽذُ اعت
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Background: Personality compatibility of individuals with
profession that provides services to others is one of important
issues that have received less attention while there is a great
impact on the quality of services provided and to professional
success. This study aimed to assessment of personality
compatibility of nurses with nursing profession in Sabzevar
University of Medical Sciences in 2013.
Materials and Methods: 62 nurses were worked in Sabzevar
University of Medical Sciences in 2013 were selected by simple
random sampling participated in this cross-sectional study. This
survey Instrument was standardized questionnaire of Holland
personality-job compatibility that by means of it compatibility of
nurses’ personality with the nursing profession is determined at
three levels: non-compatible, relatively compatible and absolutely
compatible. Data was analyzed by SPSS.
Results: 46% of nurses participating in this study had noncompatible personality and 33/4% of them had relatively
compatible personality and only 20/6% had absolutely compatible
personality whit nursing profession. Compatibility of personality
whit nursing profession according to demographic characteristics
had no meaningful differences.
Conclusion: this study showed large percentage of nurses
working in Sabzevar University of Medical Sciences had noncompatible personality whit nursing profession, and this results
shows attention to this important issue by health managers and
correction of selection of more compatible nursing student are
necessary.
Keywords: Personality, Profession, Compatibility, nursing.
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