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 تيشغل با شخص یها  از نظر سازگار بيمارستان رانیمطالعه مد
 

          يدهكچ   

است  یهَضَػ ّاوارستاىیبا ضغل آًْا در ب  اىیهذ یتیضخص یّایژگیٍ یسازگار: نهيزم
ب ا   تیضخص ی. اًجام آزهَى سازگارکٌذ یه يیتضو فیاف اد را در اًجام ٍظا يیا تیکِ هَفق
کٌذ.  اىیب وارستاىیبا هطاغل آًْا را در ب  اىیسازگار هذ یتیضخص یّایژگیٍ تَاًذ یضغل ه

ِ با ّ ذ  ه  زیپژٍّص حاض  ً آًْ ا در   تیض غل ب ا ضخص     یاز ًظ   س ازگار    اىیه ذ  طالؼ 
 بزرگ کطَر اًجام ضذُ است. یّای ػلَم پزض  ی ی از داًطگاُ یّاوارستاىیب

 86-87 یّ ا  در طَل س ال  یاست کِ بِ رٍش هقطؼ یفیپژٍّص از ًَع تَص يیا :روش کار

 یّ ا ٍ ٍاح ذّا   بخص  اىیٍ هذ ییاج ا  اىیًف  از هذ 218اًجام ضذ. جاهؼِ پژٍّص را تؼذاد 
 ضذًذ. يییتؼ یکِ با رٍش س ضوار دادًذ یه لیتط  یٍ پ ستار ی یٌی، پاراکلیباًیپطت
اس تفادُ   «بارت وزیج» یتیّا از پ سطٌاهِ آزهَى ضخص دادُ یپژٍّص جْت گ دآٍر يیا در

ّ ن زه اى ٍ ّويٌ یي     ییٍ رٍا یظاّ  ییپ سطٌاهِ تحت رٍا يیپژٍّص، ا یضذ. قبل از اج ا
ٍ تَسط آزه َى ک ا    یآٍر جوغ SPSSافزار  آهذُ در ً م  دست ِ ب یّا ق ار گ فت. دادُ ییایپا

 ق ار گ فت. لیهَرد تحل سیالٍ -اس َئ  ٍ ک ٍس ال

 ی ی اج ا  اىیه ذ  طت یٍ ب یٍ احساسات ی، هٌزٍی یٌیپاراکل یّا بخص  اىیهذ طت یب :ها یافته

ٍ   قیگ ا، فؼال، دق  جوغ ّاوارستاىیب ٍ ه ٌظن ب ا    قی  ٍاق غ گ  ا، دق   یّ ا یژگ  یٍ ه ٌظن بَدً ذ. 
 هَرد هطالؼِ هطاّذُ ضذ.  اىیدر هذ یطت یب یف اٍاً

ِ یدر هقا ی ی اج ا  اىیهطالؼِ ًطاى داد ه ذ  يیا جیًتا :بحث ّ ا ٍ   بخ ص   اىیه ذ   یب ا س ا   س 

  اىیه ذ  ط ت  یاه ا، ب دارًذ.  یطت یب یسازگار  یهذ تیبا ضخص ّاوارستاىیتابؼِ ب یٍاحذّا
ًذارً ذ ٍ   اری  را در اخت تی یس ازگار ب ا ح ف ِ ه ذ     یتیضخص یژگیچْار ٍ ِیهَرد هطالؼِ کل

 سازگار در ًظ  گ فت. تی یکاهل با ح فِ هذ طَرِ آًْا را ب تیضخص تَاى یًو

ٍ ارتقاء  ّاوارستاىیب طت یب ییایتح ک ٍ پَ واراى،یب تیرضا صیبِ هٌظَر افزا :گيری نتيجه
 یکارکٌاى، آزهَى سازگاری ضخصیت با ضغل در استخذام ٍ اًتخا  اف اد ب  ا  ی د ضغلػول 

تَص یِ   ّ ا وارس تاى یب یّ ا ٍ ٍاح ذّا   بخ ص   اىیٍ هذ ییاج ا  اىیهطاغل حسا  هاًٌذ هذ
 ضَد. هی

  ی، هذوارستاىیضغل، ب ،یآزهَى سازگار ت،یضخصکليدی:  واژگان
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اص هَضَعات قاتل تَجهِ   یکی شاىیهذ یتیشخص یّایژگیٍ یتشسس
تها شه ل هًْها     شاىیهذ تیشخص یّاست. عذم ساصگاس ساصهاى یتشا
 اسهت  ٍ شکستِ ّاتیعلل هَفق حیثش دس تششؤهاص عَاهل هْن ٍ  یکی
 ضیه جالة ٍ شگفت اًگ اسیاص جولِ هَضَعات تس تی. هقَلِ شخص[1]

 گهش یخها  خهَد اص د   تیشخصاست. ّش فشد، تا  یدس علن سٍاًپضشک
ِ یٍ سفتهاس ّهش فهشد ًت    شهَد  یه ضیافشاد هتوا ٍ  جه  یّها  یژگه یتعاههل 
. دس [2] تاعشاف اسه  ظیهح یٍ اجتواع یهاد ظیاٍ تا ششا یتیشخص
جوع عهادات اسهت ٍ عهادات ّوهاى      تیههذُ است کِ شخص فیتعش

اص  یا ضُیه هه ایه فشد، هجوَعِ  تیثاتت ٍ هکشس است. شخص یسفتاسّا
 شهًَذ  یهه  یتٌذ ، افشاد عثقِقیعش يیاست کِ اص ا یًسٍا یّا یژگیٍ
 ّا یژگیّواى صفات، ٍ تیاص سٍاًشٌاساى، شخص یاسی. اص ًظش تس[3]

اسهت کهِ ّوهَاسُ     گهشاى یفشد اص د کیکٌٌذُ  هشخص یّا ٍ خصلت
 یتیشخصه  یّها یژگه ی. سٍاًشٌاساى، تاکٌَى دستاسُ ٍ[4] است ذاسیپا

ِ   یادیّای ص پژٍّش ٍ  16 ِاًهذ ته   اًجهام دادُ ٍ تَاًسهت  یژگه یًهَ  
دٍ  یدس اًتْا یعٌیدٍ گاًِ ّستٌذ،  ّایژگیٍ يیتثشًذ. ا یپ یتیشخص
 ذاسیس افشاد، عوذتاً پاد یتیشخص یژگیٍ 16 يی. اشًذیگ یقشاس ه فیع

تها   تهَاى  یٍ هه  شًهذ یگ یّستٌذ ٍ دس صهشُ هٌاتع ثاتت سفتاس فشد قشاس ه
 . دکش یٌیت شیخا  پ یّاتیتِ هًْا سفتاس فشد سا دس هَقع یاتکا
فهشد   تیهغالعِ شخص يیییعٌی تع تیش ل ٍ شخص یساصگاس ِیًظش

 ّها ٍ فشٌّه    اٍ تها سٍ   یشیدس ّش ساصهاى تِ هٌظهَس اًغثهاپ پهز   
 يیه هغشح شذ. تش اسها  ا  «جاى ّالٌذ»تاس تَسظ  يیساصهاى کِ اٍل

فهشد   تیدٌّذُ شخص ًشاى ٌکِیعالقِ فشد تا فشض ا ایسغثت  ِ،یًظش
ٍاقع گهشا،   تی. اٍ شش ًَ  شخصسددا یکاس اٍ ساصگاس ظیاست تا هح
 گشا سا اسائِ دادُ است ، سٌت گشا، سَدا گش ٍ ٌّشیگشا، اجتواع  کاٍ 
است کِ ّش قذس  يیا اًگشیت یتیشخص یژگیشش ٍ يیا. دس ٍاقع، [6]

هى کهاس   یداشهتِ تاشهذ، تهشا    یتهش  کیه فشد تا ش ل خهَد ساتغهِ ًضد  
تها شه ل    دفهش  تیهضتَس، اگش شخصه  ِیتش است. تش اسا  ًظش ستِیشا
 ادیه ص اسیٍ احتوال تحشک ساصهاى تس یش ل تیساصگاس تاشذ، سضا یٍ

دیگهش ًظشیهِ شهاهل     .[7] شهَد  یکهن هه   اسیکاسکٌاى تس ییجاِ ٍ جات
 یادیاست کِ اهشٍصُ شْشت ص تیشخص یژگیتش پٌج ٍ یهثتٌ یالگَ
عثهاست اسهت اص تشًٍگهشا، ساصشهکاس، تها       یژگیپٌج ٍ يیاست. ا افتِی

هًْها دس   یٍجذاى، تجشتِ اًذٍص ٍ تا ثثات اص ًظش احساسات کهِ ّوگه  
 يیههَسد هغالعهِ قهشاس گشفتهِ اسهت. ّو ٌه       یساتغِ تا عولکشد ش ل

ههشتثظ   ضیه ً یتاال تا هشاغل تخصص یتیکِ اتعاد شخصهشخص شذ 
 یٍ هشهاغل  یشه ل  ظیهح ت،یاص اًَا  شخص کیّش  ی. تشا[6] است

 یش لهتٌاسة تا کاس، عولکشد  تیخا  هٌاسة است. اًتخاب شخص
ٍ  یساصهاى فشاّن هه  یسا تشا یتْتش ًگهش  کاسکٌهاى    یهٍسد ٍ تهش س

 .[3] گزاسد یهثثت ه شیثأت ضیًسثت تِ ش ل خَد ً

فهشد سا   کی یّا یژگیتا ش ل، جَاًة ٍ ٍ تیساصگاسی شخص هصهَى
 ،یتیشخص یّا یژگیکٌذ کِ تِ هَجة هى تا استفادُ اص ٍ تَصیف هی

کشد. اًجهام   یٌیت شیفشد پ يیسا دس ا یٍ عولکشد ش ل تیتَاى سضا هی
داٍعلثهاى   یدسجهِ سهاصگاس   تَاًهذ  یاستخذام هه  ٌذیهصهَى دس فشه يیا

 . [5] کٌذ يییساصهاى تع یاعضا گشیا دسا ت شاىیهٌجولِ هذ
هٌجش  تیشخص یاتیٍ اسص تیشخص یّاِ یدس تاب ًظش شیاخ هغالعات

خها  دس اسهتخذام ٍ اًتخهاب کاسکٌهاى      یّها  تِ گٌجاًهذى هصههَى  
 يیه ا یهی اص سٍا سسهذ  یًظهش هه  ِ داٍعلة استخذام شذُ است؛ اگشچِ ت

 ذگاُیه ص دًَ  هغالعهات ا  يی. ا[6] اعویٌاى حاصل کشد ذیّا تا هصهَى
 تیه ّها حوا  سهاصهاى  هغلَبدس عولکشد  تیشخص یاتیاسص یسَدهٌذ

پهٌج   ِیکِ تش پا ییهًْا ژُیٍِ ت ت،یشخص یاتیاسص یّا . هصهَىکٌذ یه
کاسکٌهاى سا اص قثهل    یقهشاس داسًهذ، عولکهشد شه ل     یتیشخصه  یژگیٍ
اًتخاب ٍ استخذام هتقاضیاى کهاس تَصهیِ    یکشدُ ٍ لزا تشا یٌیت شیپ
ٍ  یشکه یٍ ص شهتش یٍ صذاقت تا دسجهِ ت  یس هثال دسستعَِ شًَذ. ت هی
ثش ؤه شاىیکاسکٌاى ٍ هذ یٍس تْشُ شیتا دسجِ کوتش دس افضا یاسیَّش

 . [8] شَد ٍاقع هی
 یّها  اص هصههَى  یکه یاسهت کهِ تَاًسهتِ     یسٍاًشٌاس «تاست وضیج»

ٍ   تیشخص کٌهذ.   یٍ عشاحه  یهعشفه  یتیشخصه  یژگه یسا تها ّشهت 
دس هقاتل جوع گهشا، فعهال    یهٌضٍهَسد ًظش اٍ  یتیشخص یّا یژگیٍ

سش تِ ّهَا   ایتَجِ  یدس هقاتل ٍاقع گشا، ت یدس هقاتل هٌفعل، احساسات
اسائهِ شهذُ    یّها  یژگیتِ ٍ تَجٍِ هٌظن است کِ تا  قیدس هقاتل دق

 کهاس سٍد ِ تا شه ل هًْها ته    شاىیهذ تیساصگاسی شخص یتشا تَاًذ یه
[9]. 
ّهای   عٌهَاى سهاصهاى   ِته  ّها واسسهتاى یّای گزشتِ تاکٌَى، ت دِّ اص

کٌٌذُ خذهات تْذاشتی دسهاًی هشکالت صیادی سا تجشتِ  کلیذی اسائِ
 ّها واسستاىیاص هذیشیت ت واساىیت ذگاُید یتش سٍ تَاًذ یاًذ کِ هُ کشد
عوذتاً اص سفتهاس ٍ تشخهَسد سهشد ٍ خشهک      واساىیتگزاسد. ت یهٌف شیثأت
اسائِ خذهات دس  ّاواسستاىیهختلف دس ت یٍاحذّاّا ٍ  تخش شاىیهذ

 يیه حهل ا  یّها  اص ساُ یکه یداسًهذ.   تیهٌاسة ٍ هغلَب گلِ ٍ شهکا 
 شاىیاسهتخذام ههذ   ٌذیدس فشه تیشخص یّا هصهَى یشیهشکل، تکاسگ

هٌاسة ٍ هٌغثق تها   تیشخص یافشاد داسا يیاست تا هشخص شَد ا
 .[18] شیخ ایحشفِ خَد ّستٌذ 

 يیا یاصگاسٍ س ّاواسستاىیدس ت شاىیهذ یتیشخص یّایژگیٍ هغالعِ
ههَسد   یاسهت کهِ تهِ تهاصگ     یش ل هًْا هَضَع ایتا حشفِ  ّایژگیٍ

  ٍ دس  شاىیهههذ یتیشخصهه یّهها یژگههیتَجههِ قههشاس گشفتههِ اسههت. 
افهشاد داسد ٍ   يیه ا یتهشا  یا کٌٌذُ يییتع تی، ًقش ٍ هَقعّاواسستاىیت

 یتیشی. هشاغل ههذ کٌذ یه يیتضو دخَ فیاٍ سا دس اًجام ٍظا تیهَفق
فشسا است، لزا اًجام  هشاغل حسا ، سخت ٍ عاقتاص  واسستاىیدس ت
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سا هتٌاسة تا هشهاغل   شاىیهذ یتیشخص یّایژگیٍ تیهصهَى شخص
 .[12ٍ11] کٌذ یه اىیهًْا ت
اص  شاىیپژٍّش تا ّهذف هغالعهِ ههذ    يیهَضَ ، ا تیتَجِ تِ اّو تا

یکهی اص   یّها واسسهتاى یتا ش ل هًْها دس ت  تیًظش تٌاسة ًَ  شخص
 شَس اًجام شذُ است.ّای تضسگ ک داًشگاُ

 

 ها مواد و روش                                  
 
دس عهَل   یاسهت کهِ تهِ سٍ  هقغعه     یفیپژٍّش اص ًَ  تَصه  يیا

ًفهش اص   388اًجام شذ. جاهعِ پهژٍّش سا تعهذاد    86-87 یّا سال
 ،یهی اجشا شاىیّا ٍ ٍاحذّا دس سغَح هختلف شاهل ههذ  تخش شاىیهذ
دس  یٍ پشسهههتاس یکیٌیپهههاساکل ،یثاًیپشهههت یّههها تخهههش شاىیههههذ
ل دادُ کهِ تها   یّای تضسگ کشَس تشک یکی اص داًشگاُ ّایواسستاىیت

شهذُ   عیه ًفش، پشسشٌاهِ تَص 218تعییي شذًذ. تعذاد  یسٍ  سششواس
دسصهذ   78تشاتهش   یدّ پاسخ ضاىیه ي،یٍ اسائِ ًوَدًذ. تٌاتشا لیسا تکو
 دست ههذ.ِ ت

هصههَى   يیتاست است. ا وضیج تیّا، هصهَى شخص دادُ یگشدهٍس اتضاس
دس هقاتل جوع گهشا، فعهال دس    یهٌضٍ یتیشخص یژگیّشت ٍ ِیتش پا

تَجهِ   یته  ایدس هقاتل ٍاقع گشا ٍ سش تِ َّا  یهقاتل هٌفعل، احساسات
چْهاس   اىیه ٍ هٌظن شکل گشفتهِ اسهت کهِ اص ایهي ه     قیدس هقاتل دق

سهة  ٍ هٌظن، ٍاقع گشا ٍ فعال هتٌا قیجوع گشا، دق یتیشخص یژگیٍ
هصهَى، شاهل تعذاد  يیاست. پشسشٌاهِ ا یتیشیدس هشاغل هذ شاىیهذ
تا دُ هشهخص شهذ.    کی ا یاص هًْا تا هق کی ال تَد کِ ّشؤس 48
 یّها یژگه یاص ٍ کیه  چیال تها ّه  ؤس يیهى است کِ ا اًگشیت 1ًوشُ 
هعٌاست  يیتذ 18ًذاسد ٍ ًوشُ  یدٌّذُ ّن خَاً فشد پاسخ یتیشخص

 فیتَصه  یدسسهت ِ دٌّذُ سا ته  فشد پاسخ تیکِ عثاست هشتَعِ شخص
 اصیه اهت 48چْاسصذ ٍ حذاقل هى  اصیهصهَى حذاکثش اهت يی. دس اکٌذیه

ٍ  کیه ّهش   یاتیه اسص یدس ًظش گشفتِ شذُ است. تهشا   یژگه یاص ّشهت 
ِ یشهذ کهِ دس ًت   یال عشاحؤهصهَى، تعذاد پٌج س يیدس ا یتیشخص  جه
تهَد. قثهل    صایاهت 5هى  يیٍ کوتش 58 یژگیّش ٍ یًوشُ تشا يیشتشیت

 ییایه ٍ پا یهی اعالعات ًیض پشسشٌاهِ هشتَعِ تحهت سٍا  یهٍس اص جوع
 قشاس گشفت.

 یعٌه یحاجت پژٍّشگش سا تشهٍسدُ کٌذ.  ذیهصهَى تا ٌکِیا یعٌی ،ییسٍا
هى سهاختِ شهذُ اسهت.     یشیه گ اًهذاصُ  یکِ تشا شدیسا اًذاصُ تگ یضیچ

 یههاً قهشاس دّهذ، ص   یسا هَسد تشسس یتیشخص یژگیٍ ذیکِ تا یهصهًَ
 ذُیه ًاه تیاص هً ِ شخص یحیخَاّذ داشت کِ اعالعات صح ییسٍا
ّها   کهشدى هصههَى   ییسٍا یقشاس دّذ. تشا گشپژٍّش اسیدس اخت شَد یه
شهذُ اسهت،    ِیه تْ کِ قهثالً  یخاسج اسیهع کیهصهَى سا تا  جِیًت ذیتا

کهِ   یعثاست است اص اعتواد ضیثثات ً ایاعتثاس  ای ییایکشد. پا سِیهقا
ِ  ایهصهَى  کی جیتِ ًتا  یّها کهِ اص کاستشدّها    اص هصههَى  یا هجوَعه
 ییایهشاد اص پا ،ییٍجَد داسد. دس سٍاى هصها شَد، یهى حاصل ه یهتَال

هجهذد تها هصههَى     شیافشاد دس هصهها  یّا ّش هصهَى، دسجِ ثثات ًوشُ
 ییایه هصهَى است. اص هًجا کهِ پا  کی یّوتا یّا فشم لِیٍسِ ٍاحذ ت

ِ دٍ سلسلِ ًوشُ است کِ ت يیتَافق ت ایت هصهَى هشتَط تِ دسجِ ثثا
 ةیتها ضهش   تهَاى  یلزا ّوهِ هًْها سا هه    ذ،یه یدست هِ عَس هستقل ت
 یدٌّذُ دسجِ ّوخَاً ًشاى یّوثستگ ةیداد. ضش شیًوا یّوثستگ

 یّها  ًوشُ ییایکشدى پا ذایپ یدٍ سلسلِ ًوشُ است. تشا يیساتغِ ت ای
ههَسد   يیکشاس کشد. دس ات گشید کثاسیسا  یهصهَى ٍاحذ ذیهصهَى تا کی
حاصل اص  یّا ًوشُ يیت یعثاست خَاّذ تَد اص ّوثستگ ییایپا ةیضش

 .[13] اص افشاد یٍاحذ دس گشٍُ ٍاحذ َىهصه یدٍ اجشا
تهاست   وهض یپشسشٌاهِ ج ییایپا يییتع یتاال، تشا حاتیتَجِ تِ تَض تا

ِ ت اىیًفش اص پاسخگَ 58اص تعذاد  یدٍ ّفتِ قثل اص ششٍ  هصهَى اصل
شهذ ٍ پها اص اسائهِ پشسشهٌاهِ تهِ هًْها ٍ        یشیگ ًوًَِ یعَس تصادف

هصههَى هجهذد تها     -دست ههذُ تها سٍ  هصههَى  ِ ت جیهى، ًتا لیتکو
ِ یّواى افشاد هَسد هقا سددس هَ یهصهَى اصل جیًتا قهشاس گشفهت ٍ    سه
 دست ههذ.ِ دسصذ ت 78تشاتش  یّوثستگ ةیضش
هصهَى ههزکَس   ٌکِیا تاست، تا تَجِ تِ وضیکشدى هصهَى ج ییسٍا یتشا

دسهت هههذُ دس   ِ ته  جیکاس گشفتِ ًشذُ تَد، لهزا ًتها  ِ ت شاىیقثالً دس ا
تَدًهذ قهشاس    یکهِ هتخصهص سٍاًشٌاسه    تیچٌذ داٍس تا صالح اسیاخت

 يیا یعثاستِ شًَذ. ت سِیهقا گشیکذیهَسد ًظش تا  یشّایگشفت تا هت 
ًذ کهِ  کشد ذییأافشاد ت يیقشاس گشفت. ا یظاّش ییپشسشٌاهِ تحت سٍا

کهِ تحهت   اسهت   یهَضهَع  ِیاالت پشسشٌاهِ اص ًظش ظهاّش شهث  ؤس
 يیه ا یتهشا  ضیه ّوضههاى ً  یهی اص سٍا ٌکِیاست. هضافاً تش ا یشیگ اًذاصُ

صَست ّوضههاى  ِ پشسشٌاهِ ت يیپشسشٌاهِ استفادُ شذ. اص هًجا کِ ا
ٍ  یتا فاصهلِ کوه   ایٍ   ،یهی اجشا شاىیچْهاس گهشٍُ شهاهل ههذ     یتهش س

هَسد هغالعِ، اًجام  یّاواسستاىیت یکیٌیساکلٍ پا یثاًیپشت ،یپشستاس
هصهَى هَضَ   يیدست ههذُ هشخص شذ کِ دس اِ ت جیشذ، لزا تا ًتا

 .شَد یه یشیگ هختلف اًذاصُ یّا دس گشٍُ یٍاحذ
ٍ تَسظ هصههَى   یهٍس جوع spssافضاس  دست ههذُ دس ًشمِ ت یّا دادُ

 قشاس گشفت. لیهَسد تحل ا،یٍال -کا اسکَئش ٍ کشٍسکال
 

 ها  هیافت                                                        

 
 یژگههیهغلههق ٍ ًسههثی ّشههت ٍ یفشاٍاًهه عیههتَص 1جههذٍل شههواسُ 

 اىیه ّهای ههَسد هغالعهِ سا ت    تیواسسهتاى  شاىیههذ  اىیدس ه یتیشخص
ٍ  شاىیههذ  یفشاٍاًه  شهَد  ی. ّواًگًَِ کِ هالحظِ هکٌذ یه تها   یهٌهض
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 شاىیهٌفعل سِ تشاتش ههذ  شاىیهذ یت، فشاٍاًجوع گشا تشاتش اس شاىیهذ
سهش تهِ ّهَا ٍ     ایتَجِ  یاص ت شتشییا هٌظن ت قیدق شاىیفعال است، هذ

 است. یاص احساسات شتشیٍاقع گشا ت شاىیهذ

 

مًرد  یَامارستانیب یَا ي ياحذَا بخش رانیمذ انیدر م یتیشخص یژگیمطلق ي وسبی َشت ي یفراياو عیتًز -1 جذيل

 مطالعٍ

 درصذ عذادت  

 یتیشخص یژگیوًع ي

 1/48 101 هٌضٍی

 3/3 7 هاتیي هٌضٍی ٍ جوع گشا

 6/48 102 جوع گشا

 100 210 جوع
 6/27 58 فعال

 9/2 6 هاتیي فعال ٍ هٌفعل

 5/69 146 هٌفعل

 100 210 جوع
 39 82 تی تَجِ یا سشتِ َّا

 2/6 13 هاتیي دقیق یا هٌظن ٍ تی تَجِ یا سشتِ َّا

 8/54 115 دقیق یا هٌظن

 100 210 جوع
 41 86 احساساتی

 3/3 7 هاتیي احساساتی ٍ ٍاقع گشا

 7/55 117 ٍاقع گشا

 188 218 جوع
 

ّای  هغلق ٍ ًسثی ٍیژگی یفشاٍاً عیدٌّذُ تَص ًشاى 2شواسُ  جذٍل
ههَسد هغالعهِ    یّاواسستاىیدس ت شیشخصیتی تش حسة ًَ  ش ل هذ

 .تاشذ یه
 

 شخصیتی بر حسب وًع شغل مذیر َای یژگیمطلق ي وسبی ي یفراياو عیتًز -2 يلجذ

 ًَ  ٍیژگی  شخصیتی

 ًَ  ش ل هذیش

 هذیشاى پشستاسی هذیشاى اجشایی
ّای  هذیشاى تخش
 پاساکلیٌیکی

ّای  هذیشاى تخش
 پشتیثاًی

 جوع

 دسصذ تعذاد دسصذ تعذاد دسصذ تعذاد دسصذ تعذاد دسصذ تعذاد

 1/48 101 2/51 22 4/51 19 3/46 56 4/44 4 هٌضٍی

 3/3 7 3/9 4 0 0 5/2 3 0 0 گشا هاتیي هٌضٍی ٍ جوع

 6/48 102 5/39 17 6/48 18 2/51 62 6/55 5 گشا جوع
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افشاد ههَسد هغالعهِ    یفشاٍاً يیشتشیت شَد، یکِ هشاّذُ ه گًَِ ّواى
 شاىیهشتَط تهِ ههذ   ضیً یفشاٍاً يیٍ کوتش یپشستاس شاىیهشتَط تِ هذ

 یهٌهضٍ  تیاص ًظش شخص یفشاٍاً يیشتشیاست. ت ّاواسستاىیت ییاجشا
ش اص ًظه  یفشاٍاًه  يیشتشیٍ ت یثاًیٍ پشت یکیٌیپاساکل شاىیهشتَط تِ هذ

 48اسهت. حهذٍد    یهی اجشا شاىیتَدى هشتَط تهِ ههذ   الگشا ٍ فع جوع
دسصهذ   58اص  شیتَجِ داسًذ، ت یت تیشخص یپشستاس شاىیدسصذ هذ

 تیشخصه  یداسا یثاًیٍ پشهت  یکیٌیپهاساکل  ،یپشستاس ،ییاجشا شاىیهذ
هشتهَط تهِ    اىیه ه يیه دس ا یفشاٍاً يیشتشیّستٌذ کِ ت قیهٌظن ٍ دق

 یتیشخصه  یژگه یٍ یفشاٍاً يیشتشی، تاست. ّو ٌیي ییاجشا شاىیهذ
 سسهذ یًظهش هه  ِ اسهت. ته   یکیٌیپهاساکل  شاىیهشتَط تِ هذ یاحساسات
 يیشهتش یهَسد هغالعِ تها داشهتي ت   یّاواسستاىیدس ت ،ییاجشا شاىیهذ

ٍ ههٌظن   قیه گشا، فعال، دق جوع یتیشخص یّایژگیاص ًظش ٍ یفشاٍاً
 د داسًذ. تا ش ل خَ یشتشیساصگاسی ت شاىیهذ شیتا سا سِیدس هقا
هغلق ٍ ًسثی چْاس ٍیژگی شخصیتی هذیش سهاصگاس تها    یفشاٍاً عیتَص

ًشاى دادُ شذُ اسهت.   3هَسد هغالعِ دس جذٍل شواسُ  شاىیش ل هذ
ّها ٍ   تخهش  شاىیهذ 3/2اص  شیگًَِ کِ هشخص شذُ است ت ّواى

 یتیشخصه  ّهای  یژگه یهَسد هغالعِ ّوِ ٍ یّاواسستاىیٍاحذّا دس ت
 یدسصهذ داسا  1/6ٌغثق تا هصهَى جیوض تاست ًذاسًذ ٍ فقظ سا ه شیهذ

اص  کی چیّ ضیدسصذ ً 21ّستٌذ ٍ  شیهذ یتیشخص ّاییژگیّوِ ٍ
 سا ًذاسًذ. ّا یژگیٍ يیا

 

 سازگار با شخصیت مذیران مًرد مطالعٍ ریمذ یتیشخص یژگیمطلق ي وسبی چُار ي یفراياو عیتًز -3 جذيل
 دسصذ تعذاد ل هذیشّای شخصیتی ساصگاس تا ش  ٍیژگی

 9/72 153 ّوِ چْاس ٍیژگی شخصیتی هذیش سا ًذاسًذ

 1/6 13 ّوِ چْاس ٍیژگی شخصیتی هذیش سا داسا ّستٌذ

 21 44 ّای شخصیتی هذیش سا ًذاسًذ گیژّیچ یک اص ٍی

 188 218 جوع

 
ًوشات کسة  اسیٍ اًحشاف هع يیاًگیه تیٍضع اًگشیت 4شواسُ  جذٍل

 ،یهی اجشا شاىیتَسهظ ههذ   یتیشخصه  یژگه یٍشذُ تش حسة ّش ًهَ   
اسههت. هٌظههَس اص  یٍ پشسههتاس یثاًیپشههت ،یکیٌیپههاساکل یّهها تخههش
اص  کیه دس ههَسد ّهش    شاىیاست کِ ّش گشٍُ اص ههذ  یًوشات ي،یاًگیه

 100 210 100 43 100 37 100 121 100 9 جوع
 6/27 58 9/27 12 1/35 13 3/22 27 7/66 6 فعال

 9/2 6 3/2 1 7/2 1 3/3 4 0 0 هاتیي فعال ٍ هٌفعل

 5/69 146 8/69 30 2/62 23 4/74 90 3/33 3 هٌفعل

 100 210 100 43 100 37 100 121 100 9 جوع
 39 82 2/37 16 4/32 12 1/42 51 3/33 3 تِ َّا تَجِ یا سش تی

هاتیي دقیق یا هٌظن ٍ 
 تِ َّا تَجِ یا سش تی

0 0 8 6/6 2 4/5 3 7 13 2/6 

 8/54 115 8/55 24 2/62 23 2/51 62 7/66 6 دقیق یا هٌظن

 100 210 100 43 100 37 100 121 100 9 جوع
 41 86 5/39 17 5/59 22 2/37 45 2/22 2 احساساتی

هاتیي احساساتی ٍ 
 گشا ٍاقع

1 1/11 4 3/3 1 7/2 1 3/2 7 3/3 

 7/55 117 1/58 25 8/37 14 5/59 72 7/66 6 گشا ٍاقع

 100 210 100 43 100 37 100 121 100 9 جوع
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چهِ   ّهش  سسهذ،  یاًذ. تِ ًظهش هه   دست هٍسدُِ ت یتیشخص یّا یژگیٍ
 یژگه یٍ شهتش یتش شَد، ًشاًِ ساصگاسی ت کیتِ عذد پٌجاُ ًضد يیاًگیه

 .تاشذ یه شاىیهذیش تا هى گشٍُ اص هذ یتیشخص

 

 رانیتًسط مذ یتیشخص یژگیومرات کسب شذٌ بر حسب َر وًع ي اریي اوحراف مع هیاوگیم تیيضع -4 جذيل

 بارت مسیج تیبا آزمًن شخص یي پرستار یباویپشت ،یکیىیپاراکل ،ییاجرا

 
 سدُ ش لی

 هذیشاى پشستاسی هذیشاى اجشایی
ّای  شهذیشاى تخ

 پاساکلیٌیکی
ّای  هذیشاى تخش

 شتیثاًیپ
 جوع

 هٌضٍی
 
 

 218 43 37 121 9 تعذاد
 29 29 38 29 28 هیاًگیي
 7 7 8 8 6 اًحشاف هعیاس

 گشا جوع
 
 

 218 43 37 121 9 تعذاد
 38 28 38 38 31 هیاًگیي
 7 8 8 7 5 اًحشاف هعیاس

 فعال
 
 

 218 43 37 121 9 تعذاد
 29 29 29 29 33 هیاًگیي
 7 7 6 7 8 اًحشاف هعیاس

 هٌفعل
 
 

 218 43 37 121 9 تعذاد
 33 34 32 33 32 هیاًگیي
 6 6 7 6 7 اًحشاف هعیاس

 احساساتی
 
 

 218 43 37 121 9 تعذاد
 31 31 31 38 32 هیاًگیي
 6 6 8 6 7 اًحشاف هعیاس

 گشا ٍاقع
 
 

 218 43 37 121 9 تعذاد
 32 33 31 32 36 هیاًگیي
 7 8 7 7 5 اًحشاف هعیاس

 تَجِ تی
 
 

 218 43 37 121 9 تعذاد
 35 36 34 35 32 هیاًگیي
 7 8 6 7 6 اًحشاف هعیاس

 دقیق
 

 218 43 37 121 9 تعذاد
 36 37 36 36 35 هیاًگیي
 7 7 6 6 5 اًحشاف هعیاس

 
ًشهاى دادُ شهذ کهِ اخهتالف      «ایهصهَى کَسسهکال ٍاله  »اًجام  تا
ٍ    یچْهاس گهشٍُ شه ل    يیته  یداس یهعٌ  یّها یژگه یههَسد هغالعهِ تها 
اخهتالف   ي،ی(. ّو ٌه p>85/8) شهَد یهًْا هشاّذُ ًوه  یتیشخص
ٍ  ّها واسستاىیاص ت کیّش  يیت یداس یهعٌ  یتیشخصه  یّها  یژگه یتها 
 «شهش یهصهَى ف» اص(. تا استفادُ p>85/8) خَد ٍجَد ًذاشت شاىیهذ

 یژگههیٍدس  یدس چْههاس گههشٍُ شهه ل شاىیهههذ یهشههخص شههذ، فشاٍاًهه
سهش تهِ    ایتَجِ  ی(، تp=38/8) گشا دس هقاتل جوع یهٌضٍ یتیشخص

دس هقاتهل   ی(، احساسهات p=934/8ههٌظن )  ایه  قیه َّا دس هقاتل دق
(، p=128/8(، ٍ فعال دس هقاتل هٌفعل تهَدى ) p=134/8گشا ) ٍاقع
 .ستا کساىی گشیکذیتا 
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   بحث                                                           
 
 قیه اص عش یسهاصهاً  یّها  ظیدس هح تیشخص ِیکاستشد ًظش يیشتشیت

 داسد نیکاس استثاط هسهتق  ظیاست کِ تا هح یٍ هغالعِ صفات ییشٌاسا
هشاغل  تیتا هاّ تیتش ساصگاسی ًَ  شخص شیاخ یّا . دس سال[14]
 یتهشا  یهختلفه  یّها  شذُ اسهت. سٍ   ذیکأت یساصهاً یّایژگیٍ ٍ
افهشاد ٍجهَد داسد کهِ     تیٍ ًَ  شخصه  یتیشخص یّایژگیٍ يییتع

ّای شخصهیت اسهت کهِ تهِ حهاالت       یکی اص هًْا استفادُ اص هصهَى
ٍ ًهَ    ّها یژگیٍ صیتشخ تی. اّو[15] شَد یفشد هشتَط ه یدسًٍ
داسد کِ  تیاستخذام اص هى جْت اّو یهتقاض يیدس داٍعلث تیشخص

 یراته  ّها یژگه یٍ يیه اص سٍاًشٌاساى، تخش عوذُ ا یاسیتِ اعتقاد تس
هههَص  ٍ پهشٍس  کاسکٌهاى دس سهاصهاى      قیاص عش تَاًذ یاست کِ ه
 .[16] شکَفا شًَذ

 اىیهتقاضه  تهَاى  یهه  ،یتیشخص یّایژگیٍ یشیگ تا سٌجش ٍ اًذاصُ
اص  یجهزب ٍ ًگْهذاسی کهشد ٍ حته     ،ییشٌاسا یاستخذام سا تِ دسست

 تیشخصه  یّها  . هصهَى[17] ًوَد یشیهًْا جلَگ یٍ کن کاس ثتیغ
ش ل  يییٍ تع یش ل تیٍ کاسکٌاى ٍ تِ هٌظَس ّذا شاىیهذ دس اًتخاب
 یاتیه تَاًٌذ اص اسص ّا هی . ساصهاىذسًٍ کاس هیِ داٍعلثاى ت یهٌاسة تشا
 ت،یه خهَد ههشتثظ تها ظشف    یّها  یشیه گ نیتصهو  تیه دس تقَ تیشخص

دس تهذٍ اسهتخذام تْهشُ     شاىیکاسکٌاى ٍ هذ یشیادگیاستعذاد، داًش ٍ 
 .[18] تثشًذ
تَاًهذ   اعتقاد داسد، شخصیت افشاد ههی  ییکایٌا  ههشسٍاًش «هلپَست»

کاسکٌاى  یدس ساصگاس ي،یساصگاسی هًْا سا تا هحیظ تضویي کٌذ. تٌاتشا
 یجسهو  یّها  ییٍ تَاًا یرٌّ یتٌْا استعذادّا ،یش ل یّاتیتا فعال

( دس 2882) «ٍ کاسسهَى  تیه ٍا». [19] شدیه گ یهًْا هذًظش قشاس ًوه 
تها عولکهشد    شاىیهذ یتیشخص یّاژگییکِ ٍ کشدًذاعالم  یپژٍّش

عثاستی، افشاد تا ٍجهذاى، داسای تعْهذ ٍ پایثٌهذی    ِ هًْا استثاط داسد. ت
 .[28] ش لی دس کاس ّستٌذ

ِ یٍ هقا ییکِ تها ّهذف شٌاسها    ی( دس پژٍّش1374) «یجعفش»  سه
هَفق ٍ ًاهَفق اًجهام داد، ًشهاى داد    شاىیهذ یتیشخص یّایژگیٍ
هًْها دس عولکهشد    تیه ٍ عهذم هَفق  تیه کاًَى کٌتشل ٍ هَفق يیکِ ت
 «ّههاستض ٍ دًٍههَاى». [21] ٍجههَد داسد یداس یتفههاٍت هعٌهه یشهه ل
 یّها  یژگه یٍ ٍ یشه ل  لکهشد عو يیگضاس  دادًذ کِ ته  ضی( 2888ً)

 .[22] شَد یه ذُید یداس یاستثاط هعٌ شاىیهذ یتیشخص
ساصگاس تا ش ل ٍ حشفِ هذیشیت کِ ههَسد   یتیشخص یّایژگیٍ اًَا 

صصیي علَم سٍاًشٌاسی ٍ هذیشیت قشاس گشفتهِ عثهاست   ًظش اکثش هتخ
 ،یقاتل اعتواد تَدى، داشتي تعادل عصث ،یفَس یشیگ نیاست اص تصو

عهشف تهَدى،    یًذاشتي تعصة کَسکَساًِ، هٌصف تهَدى، ته   ،یتشدتاس
 ،یٌه یقَُ اتتکاس، احسا  ًشاط ٍ خَ  ت ،یعذالت علث ِیداشتي سٍح

ٍ  شییه شجاعت، عاهل ت  ،گشاىیخذهت ٍ کوک تِ د یٍ هسصٍ اپیاشت
َ   ض یه اًگ جادیا ییتحَل تَدى، تَاًا  تیه ٍ تقَ قیدس کاسکٌهاى، تشه

 .[23-27] یشیٍ اًتقادپز یویکاس ت ِیسٍح
 یتیشخصه  یژگی( اعتقاد داسد کِ تش اسا  شش 2888ٍ) «وکَیً»
 تهَاى  یگشا هه  ٍ سٌت يیهفشکاس ،یگش، ٌّشگشا، اجتواعگشا، جستجَ ٍاقع

 ذایه پ ّایژگیٍ يیهشاغل هذیشیتی ساصگاس تا ا یافشاد هَسد ًظش سا تشا
تها   يیٍ کهاسهفش  یپژٍّش، افشاد ٌّشگهشا، اجتوهاع   يیکشد. تش اسا  ا

 یگهش یدس هغالعهِ د  ي،ی. ّو ٌه [28] داسًهذ  ساصگاسی تیشیش ل هذ
 تیه تها هَفق  ظیتها هحه   یهشخص شذ کِ َّ ، ٍجهذاى ٍ سهاصگاس  

 .[29] تاشٌذ یهشتثظ ه یتیشیدس هشاغل هذ شاىیهذ
تٌاسة  یتشا شیاخ یّا کِ تَاًستِ است دس سال ییّا اص ساصهاى یکی

 ذ،یه ًوا یهصههَى اسهتخذاه   نیتٌظه  ِیتا ش ل هثادست تِ تْ تیشخص
دس صهاى  تَاًٌذ یه اىیهتقاض ةیتشت يیاست کِ تذ «ذصٍسدیششکت ک»
 [.38] کٌٌهذ  ذایه خهَد سا پ  تیش ل هتٌاسة تا شخصه  یکَتاّ اسیتس
 ،یاتیه خهَد اسص  یّها  هصههَى  يیي ٍ تهذٍ ییه تها تع  ضیّا ً ساصهاى گشید

ٍ     هشاٍسُ  یّها یژگه یّای الصم سا تِ افهشاد عالقوٌهذ جْهت هغالعهِ 
قثهل اص   تیشیتا ش ل هَسد عالقِ خَد اص جولهِ شه ل ههذ    یتیشخص

 .[31-32] دٌّذ یاًتخاب ش ل اسائِ ه
َ    تَاى یّا ه هصهَى يیاص ا یحت اهشٍصُ ٍ  اىیجْت کوهک تهِ داًشهج
َ    گاُههَختگاى داًش داًش  یشه ل  یّها  فشصهت  یّها کهِ دس جسهتج

کِ تا سٍ  کََّست تهش   یا هغالعِ جی. ًتا[33] ّستٌذ، استفادُ کشد
اًجهام شهذ،    ایدس کشَس سَئ یههَختگاى داًشکذُ پضشک داًش یسٍ

هًْها دس   یتها سفتهاس شه ل    دافشا يیا تیٍ شخص تیًشاى داد کِ جٌس
ههَختگاى هًَث  ّا هشخص کشد کِ داًش افتِیدس استثاط است.  ٌذُیه

ِ یدس صه یشتشیت اصیتا افشاد هزکش اهت سِیدس هقا  ذیه هف یّها  یژگه یٍ ٌه
داسا ّسهتٌذ، ٍ   یشیپز تیٍلؤتَدى، استثاعات هَثش، هحکن تَدى ٍ هس

 تقالل،اسه  یتیشخصه  یژگه یههَختگاى هزکش اص ًظش ٍ تالعکا، داًش
 ییکسة دسههذ، شْشت ٍ اعتثاس ٍ خَد اتکها  ،ییقاعع تَدى، خَد اتکا

 .[34] هٍسًذ یدست هِ ًسثت تِ افشاد هًَث ت یشتشیت اصیتاه
 َصیلٌهذ یدس کشهَس اسهکاتلٌذ ٍ ً   یَْشه یت يیاص هتخصصه  یسٌج ًظش

 يیاستخذام هتخصص ٌذیافشاد اعتقاد داسًذ کِ دس فشه يیًشاى داد کِ ا
تها شه ل    یتیشخصه  یژگه یٍ یسهاصگاس  یّها  تایذ اص هصههَى  یپضشک

 یسهاصگاس  یٌه یت شیقهادس تهِ په   استفادُ شَد ٍ تٌْا اًجهام هصهاحثِ   
 .[35] ستیتا ش ل ً تیشخص
پهژٍّش ههَسد    يیتاست کِ دس ا وضیهصهَى ج یتش هثٌا گش،ید یسَ اص

گهشا ٍ   گشا، فعال، ٍاقع جوع یتیشخص یّا یژگیاستفادُ قشاس گشفت، ٍ
ِ هًْها  ته  ذیه تا شاىیّستٌذ کِ ههذ  ییّایژگیٍ هٌظن اص جولِ ٍ قیدق

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 161 تيشغل با شخص يها از وظر سازگار بيمارستان رانيمطالعه مذ

حوایهت   ،یهثل قذست سّثش ییشا سفتاسّاگ هجْض تاشٌذ. دس افشاد جوع
. شهَد  یه ذُید یویکاس ت ِیٍ تحَل تَدى ٍ سٍح شییکشدى، عشفذاس ت 

 شیپهز  تیٍلؤپشتحهشک ٍ هسه   ش،یافشاد فعال تِ ًَعی هتْهَس، اًتقادپهز  
قاتل اعتوهاد   ،یتعادل عصث یٍ هٌظن، تشدتاس، داسا قیّستٌذ. افشاد دق
 لیه اص قث ییسفتاسّها  ضیه گهشا ً  تَدُ ٍ سشاًجام افشاد ٍاقهع  يیٍ خَ  ت

ٍ هٌصهف تهَدى سا اص خهَد تهشٍص      یغقه ًذاشتي تعصة کَسکَساًِ، هٌ
 .[9] دٌّذ یه
دس پژٍّش تِ عول ههذُ هشخص شذ تش اسها    یکل جیهغالعِ ًتا تا

ّا  تخش شاىیٍ هذ ییاجشا شاىیهذ شتشیتاست ت وضیج یتیهصهَى شخص
گهشا ٍ   ٍاقهع  یگه ژیٍ یههَسد هغالعهِ داسا   یّاواسستاىیت یٍ ٍاحذّا

ساصگاسی داسًهذ.   شیهذ تیًظش تا شخص يیٍ هٌظن ّستٌذ ٍ اص ا قیدق
هَسد هغالعهِ   شاىیهذ شیتا سا سِیدس هقا ییااجش شاىیهذ اى،یه يیدس ا

تا شخصیت هذیش ساصگاسی تیشتشی داسًذ. اها ًکتِ هْن ایي است کِ 
سهاصگاس تها حشفهِ     یتیشخصه  یژگیچْاس ٍ ِیهذیشاى هَسد هغالعِ کل

هًْها سا تها    تیشخص تَاى یًو جِیًذاسًذ ٍ دس ًت اسیسا دس اخت تیشیذه
 .تساصگاس دس ًظش گشف کاهالً تیشیش ل هذ

 

 گيری   نتيجه                                                  

 
 یتهشا  یاتیه عٌَاى تٌْا اتضاس اسصِ ت تَاًذ یًو تیچِ، هصهَى شخص اگش

 ییکهاس سٍد ٍ تَاًها  ِ ته  شی ل ههذ جْهت شه   ظیاًتخاب فشد حائض شهشا 
صهذاقت،   ،یدسست ت،یسٍ  تشخَسد هٌاسة تا کاسکٌاى، خالق یاتیاسص

افههشاد سا دس ساُ اسائههِ خههذهات هغلههَب تههِ  ییتحوههل فشههاس ٍ تَاًهها
 شیتهِ هٌظهَس افهضا    شهَد  یهه  شٌْادیپ هاًذاسد، ا اسیدس اخت اى،یهشتش
استقاء عولکشد ٍ  ّاواسستاىیت شتشیت ییایتحشک ٍ پَ واساى،یت تیسضا
هشهاغل   یکاسکٌاى حذاقل دس اسهتخذام ٍ اًتخهاب افهشاد تهشا     یش ل

 یّهها ٍ ٍاحههذّا تخههش شاىیٍ هههذ یههیاجشا شاىیحسهها  هاًٌههذ هههذ
 صههَى اص ه ،یاتیه دیگهش عَاههل اسص   یشیکاسگِ عالٍُ تش ت ّاواسستاىیت

 کشد. یتشداس تْشُ ضیً تیشخص
 

   و قدردانيتشكر                                        
 

ّها   تذیٌَسیلِ اص ّوکاسی ٍ هساعذت هذیشاى اجشایی ٍ هذیشاى تخش
ّههای هههَسد هغالعههِ کههِ پژٍّشههگشاى سا دس  ٍ ٍاحههذّای تیواسسههتاى

هٍسی اعالعات ایي پژٍّش یاسی دادًهذ، تشهکش ٍ سپاسهگضاسی     جوع
 شَد. هی

                           







 مراجع   

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 شهام گلسا، يدرگاه هيدکتر حس  

 

162 

 1389تابستان  ،2 ؛ شماره28مجله علمي ساسمان نظام پششكي جمهوري اسالمي ايزان / دوره 

 



 مراجع                                                                                                                                         


1- Karimi Y. Personality psychology. Tehran: Nashr 

Virayesh, 1994. 

2- Haghighi M. Organization behavior management. 

4th edition, Tehran: Termeh Pub, 1994. 

3- Ross A. Theories and Process. Translated by: 

Jamalfar S. Tehran: Ravan Pub, 1995. 

4- Alavi A. Organization and management Psychology. 

Tehran: Governmental Management training center 

Pub, 2002. 

5- Monograph on the internet. Anonymous. 

Personality-job fit theory: compatibility test. Available 

from: www.wikipedia.org, accessed at 2010. 

6- Rabbins EP. Organizational Behavior. Translated 

by: Parsian A and Arabi M. Tehran: Cultural Research 

Office, 2002. 

7- Abedi Tajrishi Sh. Job knowingly selection. Tehran: 

Naghsh and Negar Pub, 2006. 

8- Goldstein LD and Lanyon RI: Applications of 

personality assessment to the workplace: A review. 

Journal of Business and Psychology, 1994; 13(3):291-

293. 

9- Barrett J. Know yourself much more. Translated by: 

Broomand M and Moradi M. Tehran: Ghalamro Aftab 

Pub, 2004. 

10- Jackson SE, Schuller RS and Werner S. Job 

personality test hospital administrator. Gengage 

Learning Inc, 2009. 

11- Monograph on the internet: Saccardi TA & Banni 

M. Hospital health services administration. Available 

from: www.pubmed.gov,accessed at 2005. 

12- Monograph on the internet: Cresson wood C. 

Personal qualifications of an information security 

manager. Available from: www.searchsecurity.com, 

accessed at 2005. 

13- Anastazy. Psyche measurement. Translated by: 

Berahani Mt. 6TH edition, Tehran: Tehran University 

Publication Organization, 2007. 

14- Moorhead and Griffin. Organizational Behavior. 

Translated by: Alvani SM and Memarzadeh Gh. 9th 

edition, Tehran: Morvarid Pub, 2005. 

15- Mirsepasi N. Personality and job compatibility. 

Management knowledge 1999; 44. 

16- Tiger PD and Tiegger BB. Do what you are: 

Discover the perfect career for you through the secrets 

of personality type. Boston: Little Brown Company, 

1995. 

17- Ones D, Viswesvaran C and Schmidt F. Personality 

and absenteeism: a meta-analysis of integrity test. 

European Journal of personality. 2003; 17(1): 519-538. 

18- Monograph on the internet. Anonymous. What is 

personality testing important to recruitment. Hogan 

Assessment systems. Available from: 

www.hoganassessment.com, Accessed at 2010. 

19- Ganaji H. Psychic testing: Theoritical and Practical 

foundamentals. 5th edition. Tehran: Savalan Pub, 2007. 

20- Wight K & Carlson Z. Personality & Organization 

Policies effect on basis operation. Management, 2002. 

21- Jafari M. Personality characteristics on Sinior 

managers success. The first Seminar of educational 

management. Alameh Tabatabai University, Tehran, 

1995. 

22- Hurtz & Donovan. Personality & Job: 5 controlled 

factors. Psychology Sciences, Paris, 2000. 

23- Dargahi H. Hospital comprehensive management 

and organization. Ghom: Omid Publication, 1996. 

24- Dargahi H, Sadre Momtaz N and Faraji F. Hospital 

Standards. Tehran: Tehran University Publication 

Organization, 2005. 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 تيشغل با شخص يها از وظر سازگار بيمارستان رانيمطالعه مذ

 

163 

25- Dargahi H and Rezaian M. Clinical Laboratory 

Total Quality Management. Tehran: Tehran University 

Publication Organization, 2003. 

26- Francis JM. Hospital Management. Translated by: 

Kebriaie A. Tehran: Social Welfare Organization 

Research Center Publication, 1999. 

27- Grassman J. Rational Management. Translated by: 

Soltani M and Kohandel M. Tehran: Alpha Pub, 2000. 

28- Monograph on the internet. Nemko M. Career 

Chemistry: The best jobs for six personality types. 

Available from: www.usnews.com, Accessed at 2007. 

29- Monograph on the internet. Anonymous. 

Personality and job success. Available from: 

http:www.changingminds.org, Accessed at 2008. 

30- Monograph on the internet. Anonymous. What is 

your job personality? Available from: 

http://www.kidzword.com. Accessed at 2008. 

31- Monograph on the internet. Anonymous. 

Personality tests. Available from: 

http://www.jobsearch.about.com, Accessed at 2008. 

32- Monograph on the internet. Anonymous. 

Personality100. Available from: 

http://www.personality100.com, Accessed at 2008. 

33- Barrett J. Career success: career attitude and 

selection tests: Match your IQ personality and ability to 

your ideal career. Available from: www.amazon.co.uk, 

Accessed at 2010. 

34- Buddeberg-Fisher B, Klaghofer A, Abel T and 

Buddeberg C. The influence of gender and personality 

traits on the career planning of Swiss medical students. 

Swiss Med Wikly 2003; 133(39-40): 535-540. 

35- Kleger MT, Watson D, Laidlaw TM and Fletcher 

T. Personality testing and profiling for anaesthethic 

specialist consultants in Newzealand and Scotland. 

Anaesthesia 2002; 52(2): 16-22. 

 

 

 

 


Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

