
چکیده
مقدمه: هريک از مديران پرستاری دارای شخصيت خاص و ويژه خود هستند که اين 

تيپ شخصيتی می تواند، تأثير زيادی بر روی نحوه برخورد آنان با مسئله داشته باشد.
هدف: اين تحقيق با هدف بررسی رابطه تيپ های شخصيتی با توانايی حل مسئله در 

مديران پرستاری، بيمارستان تأمين اجتماعی شهرستان زاهدان انجام گرديد. 
مواد و روش ها: مطالعه حاضر يک مطالعه توصيفی- همبستگی بود که بر روی 36 نفر از 
مديران پرستاری بيمارستان تأمين اجتماعی شهرستان زاهدان انجام شد. نمونه گيری در 
اين پژوهش به صورت مستمر و نمونه ها به روش در دسترس انتخاب شد. ابزار گردآوری 
داده ها شامل دو پرسشنامه تيپ شخصيتی مايرز– بريگز ساخته شده در سال 1962 با 
روايی 0/90 و پايايی 0/83 و پرسشنامه حل مسأله هپنر سال 1982 با روايی 0/88 و 
پايايی 0/89 بود . تجزيه و تحليل يافته های پژوهش توسط نرم افزار SPSS 22 انجام گرفت. 
یافته ها: يافته های پژوهش نشان دادند که بيشترين فراواني تيپ شخصيتي مربوط به 
تيپ های برونگراي حسی متفکر ادراکی و برونگرايی بينشی متفکر قضاوتی و کمترين 
فراواني مربوط به تيپ های برونگراي بينشی احساسی ادراکی، درونگراي حسی قضاوتی و 
درونگراي بينشی متفکر ادراکی بود. بين توانايی حل مسئله و تيپ های شخصيتی رابطه 
معنی داری وجود داشت)P=0/021(، افرادی که تيپ شخصيتی برونگراي حسی احساسی 
قضاوتی داشتند، بيشترين ميزان توانايی حل مسئله )11/9304±150/667( و افرادی که 
دارای تيپ شخصيت درونگراي حسی قضاوتی بودند، ازکمترين ميزان توانايی حل مسئله 

برخوردار بودند.
نتیجه  گیري: با توجه به ارتباط بين تيپ شخصيتی و توانايی حل مسأله مديران پرستاری، 
نياز به بررسی شخصيت افراد قبل از انتصاب آن ها  به پست مديريتی پيشنهاد می گردد تا 

اثربخشی رفتار های آن ها  افزون شود.
كلمات كلیدی: تيپ شخصيتی، حل مسئله، مديران پرستاری

رابطه تیپ های شخصیتی با توانايی حل مسأله در مديران پرستاری 

، شهرزاد مالکی لوطکی مهرداد آذربرزین

 مؤلف مسؤول: مهرداد آذربرزین
استاديار پرســتاری، مرکز تحقيقات توسعه علوم 
پرســتاری و مامايی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد 

اسالمی، نجف آباد، ايران

azar_mehrdad@yahoo.com :آدرس

شهرزاد مالکی لوطکی
کارشناس ارشد آموزش پرستاری، مرکز تحقيقات 
سالمت جامعه، واحد اصفهان)خوراسگان(، دانشگاه 

آزاد اسالمی، اصفهان، ايران

سال هفتم، دوره هفتم، شماره سوم

پاییز 1397



مهرداد آذربرزین و همکاران

فصلنامه مدیریت پرستاري  سال هفتم، دوره هفتم، شماره دوم، تابستان 101397

 مقدمه
کلمه شخصيت در انگليسي از واژه التين پرسونا اقتباس شده است 
تئاتر  توسط هنرپيشگان  دارد که  نقاب هايي  به  اشاره  اصل  و در 
درنمايش هاي يونان باستان به صورت زده مي شد و در عين حال 
دربردارنده نقش آن نيز بوده است)1(شخصيت يکی از ويژگی های 
مختلف انسانی است که می تواند به انسان ها کمک کند تا خود و 
ديگران را بهتر بشناسد، يعنی جنبه ای از حيات انسان که اجازه 
می دهد، پيش بينی کنيم که آدمی در اوضاع و احوال معين چه 
رفتاری را از خود نشان می دهد. در واقع شخصيت بيانگر آن دسته 
آن ها  را شکل  رفتاری  ثابت  الگوی  که  است  افراد  ويژگی های  از 
شخصيتی  تيپ  توماس  و  کيلمن  اظهارات  برطبق  می دهد)2(. 
می تواند پيش بينی کننده اولويت هاي سازمانی براي حل مسئله و 
تصميم گيري باشد. شخصيت هسته مرکزي و نزديکترين متغير در 

تصميم گيري افراد است)3(.
و  قدرت  از  کارکنان  ساير  و  معمولی  افراد  با  مقايسه  در  مديران 
حق تصميم گيری بيشتري برخوردارند و شخصيت آن ها  می تواند 
در تصميمات و روش هاي تصميم گيری آن ها  تأثيرگذار باشد. به 
بيان ديگر، مديران داراي فلسفه شخصی هستند که نگرش آن ها 
 نسبت به مسائل مختلف سازمان و کارکنان، مسائل پيرامون آن ها  و 
فعاليت هايشان را تحت تأثير قرار می دهد. سبک و فلسفه مديريتی 
هر مديري تحت تأثير شخصيت و فرهنگ اوست. هر يک از افراد 
بر حسب ويژگی شخصيتی خود می توانند نگرش وگرايش خاصی 

نسبت به وظايف و اهداف سازمانی داشته باشند)4(.
مربوطه ی  را در رهبري سازمان های  متفاوتی  مديران، شيوه هاي 
خود، اعمال می کنند و در مقايسه با افراد معمولی و ساير کارکنان 
از قدرت و حق تصميم گيری بيشتري برخوردارند، شخصيت آن ها 
به عبارت  باشد.  تأثيرگذار  روش هايشان  و  تصميمات  در   می تواند 
ديگر سبک و فلسفه ی مديريتی هر مدير تحت تأثير فرهنگ و 

شخصيت اوست)5(.
سازمان ها و مراکز دولتي بايد به ويژگي هاي شخصيتي افراد جهت 
گزينش در حرفه هاي گوناگون توجه داشته باشند و داوطلبان را با 
توجه به ويژگي شخصيتي شان انتخاب نمايند تا افراد هماهنگي 
بيشتري با حرفه مورد نظر داشته و در نتيجه عملکرد بهتري در 
بيان  مديريتی  اصول  چارچوب  در  باشند.)6(.  داشته  خود  شغل 
شده است که، مديرانی در عملکرد خود موفق تر هستند که دارای 

توانايی های حل مسئله قويتری نسبت به ديگران باشند)7(.
و  رفتاري   - شناختی  فرآيندي  مسئله  حل  شناختي،  ديدگاه  از 
مبتکرانه است که فرد به کمک آن راهبردهاي مؤثر و سازگارانه 

مؤلفه  اين  مي کند.  ابداع  يا  شناسايي  را  روزمره  مشکالت  براي 
داراي چهار فعاليت است که برخي از مؤلفان، آن ها  را مراحل حل 
مسئله گفته اند و عبارتند از: تعريف و ضابطه مندي مسئله، ايجاد 

راه حل هاي جانشين، تصميم گيري، انجام و تصريح راه حل)8(.
اهميت  از  عوامل  اين  با  مرتبط  متغيرهاي  و  شناسايي مشکالت 
ويژه اي برخوردار است. شيوه حل مسئله به عنوان وسيله مفيدي 
براي مقابله با بسياري از مشکالت موقعيتي و در نتيجه حفظ و 
ارتقاء انسجام شخصيتي فرد مورد توجه بوده است)9(. با توجه به 
تأثيرات سطوح متقاطع، ارتباطات گروه و اعضاي آن، اثرات مثبتي 
را بر رفتارهاي نوآورانه و توانايي حل مسئله افراد خواهد داشت که 
اين اثرات فراتر از اثرات ارتباطات رهبر و کارکنان خواهد بود)10(.

با توجه به خصوصيات شخصيتي هر يک از تيپ ها مي توان انتظار 
از سبک حل مسئله  ويژه اي  نوع  آن ها  به  از  داشت، که هر يک 
گرايش بيشتري داشته باشند)8(. از آن جا که هر مديري سبک 
رهبري خاص خود را اعمال می کند، اين احتمال می رود که در 
در  تفاوت  به  منجر  بتواند  شخصيت  متغير  متغيرها،  ساير  کنار 
انتخاب نوع واکنش در برخورد با مسئله از سوي مديران شود. به 
عبارت ديگر، احتماال نوع شخصيت مديران می تواند با روش اعمال 
باشد)4(.  رابطه داشته  بروز مشکل  آنان در هنگام  از سوي  شده 
بنابراين انتخاب شخصيت مناسب، می تواند عملکرد شغلی بهتری 
برای سازمان فراهم آورده و برروی نگرش کارکنان برکارشان تأثير 
وضعيت  با  که  مديرانی  که  می دهد  نشان  تحقيقات  گذارد)11(. 
کاری خود هماهنگی بيشتری از نظر تيپ شخصيتی دارند در حوزه 
عملکردی خود بهتر رفتار می نمايند و تعهد سازمانی باالتری دارند. 
تالش ما در اين پژوهش تعيين تيپ های شخصيتی مديران رده 
باال و ميانی پرستاری خواهد بود تا اين که مشخص گردد که کدام 
تيپ شخصيتی باالترين توانايی حل مسئله را داشته وبرای احراز 
پست های مديريتی مناسب تر است و همچنين مد نظر است که 
نتايج اين پژوهش بتواند به مسؤوالن بيمارستان در انتخاب جايگاه 
افراد کمک کند. با توجه به اين که اخيراً در حرفه پرستاری برنامه 
تعيين صالحيت حرفه ای و توجه در زمينه به کارگيری افراد دارای 
شايستگی های حرفه ای برای پست ها اهميت پيدا نموده است، لذا 
می توان با استفاده از نتايج اين تحقيق و با مشخص کردن تيپ 
شخصيتی افراد در زمينه واگذاری پست مديريت به افراد براساس 
اصول علمی اقدام نمود که اين امر تا کنون در بيمارستان های ما 
مورد توجه نبوده است. آزمون تيپ شخصيتی استفاده شده در اين 
پژوهش به راحتی قابل استفاده و تفسير بوده و درنتيجه می تواند 
در شرايطی که چند نفر برای احراز يک پست حائز شرايط باشند 
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به انتخاب شايسته ترين فرد از بين آن ها  کمک نمايد. همچنين 
انتخاب مديران  از توانايی حل مسئله می تواند به بهبود  استفاده 
ارشد در بيمارستان ها کمک نمايد رؤسای بيمارستان ها اکثراً برای 
مدير  و  مترون  پست هايی چون  احراز  برای  فرد  بهترين  انتخاب 
بيمارستان از روش های مشاوره و يا روش های غير علمی استفاده 
می کنند که اکثراً اين امر منجر به نارضايتی هايی در افراد دارای 
از نتايج بررسی  شرايط مشابه نيز می گردد، درحالی که استفاده 
توانايی حل مسئله می تواند به انتخاب بهترين فرد در اين پست ها 
با يک روش علمی منجر شده و همچنين مستندی برای چرايی 
انتخاب يک فرد در پست مربوطه باشد. طبق جستجوهای انجام 
تيپ  براساس  مديران  انتخاب  زمينه  در  تحقيقی  کنون  تا  شده 
شخصيتی در ايران انجام نشده است ولی بررسی های مختلف در 
زمينه راهکارهای انتخاب شغل در کشورهای ديگر نشان می دهدکه 
يکی از ويژگی های انتخاب مديران در کشورهای ديگر بررسی تيپ 
شخصيتی و توانايی حل مسئله آن ها  می باشد و به نظر می رسد 
عملی  راهکار  يک  به عنوان  نيز  ما  کشور  در  راهکار  اين  بايستی 
اجرايی گردد. لذا در راستای رسيدن به اهداف فوق، اين پژوهش با 
عنوان "بررسی رابطه بين تيپ های شخصيت با توانايی حل مسئله 
در مديران پرستاری بيمارستان تأمين اجتماعی زاهدان" طراحی 

و اجرا گرديده است.
  مواد و روش ها

اين تحقيق يک مطالعه توصيفی همبستگی بود. محيط اين پژوهش 
بيمارستان تأمين اجتماعی شهر زاهدان بود. جامعه آماری مورد 
مطالعه در اين طرح شامل، کليه مديران ارشد و ميانی بيمارستان 
تأمين اجتماعی زاهدان بودند. نمونه گيری در اين پژوهش به صورت 
مستمر و نمونه ها به روش در دسترس انتخاب شد. جهت محاسبه 
حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و سطح معناداری 95 
درصد و مقدار خطا 0/05 درنظر گرفته شد. براين اساس حجم 
نمونه شامل تعداد تعداد 36 نفر از مديران پرستاری به صورت نمونه 
در دسترس از بيمارستان تأمين اجتماعی شهر زاهدان که شامل 
10 مدير ارشد و 26 مدير ميانی بودند. معيارهای ورود به مطالعه 
شامل: استخدام رسمی يا پيمانی، تمايل کامل به همکاری و داشتن 
سابقه مديريتی حداقل 6 ماه و معيارهای خروج از مطالعه شامل 
سلب مسؤوليت مديريتی در طی زمان انجام پژوهش، انصراف از 
ادامه همکاری در حين انجام پژوهش و عدم تمايل به همکاری بود.
دانشگاه  پژوهش  مرکز  اخالق  کميته  در  طرح  اين  اجرا،  از  قبل 
مطبوع تأييديه مالحظات اخالقی را دريافت کرد و سپس با رعايت 

کليه مالحظات اخالقی پژوهش اجرا گرديد. 

دو  شامل  که  شد  استفاده  پرسشنامه  از  داده ها  گردآوری  برای 
ابعاد شخصيتي تست مايرز - بريگز )MBTI( و حل  پرسشنامه: 

مسئله هپنر بودند. 
تست شخصيتي مايرز - بريگز )MBTI( برمبناي تئوري يونگ و 
با درنظر گرفتن مجموعه اي از تضادهاي رواني، 16تيپ شخصيتي 
سؤال   87 شامل  بريگز  مايرز  پرسشنامه  مي نمايد.  شناسايي  را 
بوده  پاسخ  دو  دارای  است که هر سؤال  گانه  دو  در چهار قطب 
براساس  انتخاب نموده و سپس  از آن ها  را  که پاسخ دهنده يکی 
امتياز هر قسمت شانزده تيپ شخصيتی افراد مشخص می گردد. 
ضريب اعتبار اين پرسشنامه0/83بوده )8( و ضريب آلفا کرونباخ 
اين پرسشنامه نيز باالتر از90% است )12(. در ايران نيز آهنگی 
ضريب  که  دادند  نشان  سال 1388  در  پژوهشی  در  همکاران  و 
اعتبار اين پرسشنامه 0/83 می باشد. در اين پژوهش، ضرايب اعتبار 
ترجيحات شخصيتی پرسشنامه تيپ نماي مايرز - بريگز نيز براي 
تفکری-  برونگرايی 0/77، حسی - شهودی 0/71،   - درونگرايی 

احساسی 0/84 و قضاوت -  ادراک 0/8 بود)8(.
پرسشنامه حل مسئله، توسط هپنر و پترسن )1982( برای سنجش 
درک پاسخ دهنده از رفتارهای حل مسئله شان تهيه شده است. اين 
پرسشنامه حاوي 35 سؤال بر مبنای 6 سطح مقياس ليکرت با 
نمرات پايين که نشان دهنده باالترين سطح اگاهی از توانايی های 
موافقم، متوسط  به طور  موافقم، 2=  کاماًل   =1( است  مسئله   حل 
3= اندکی موافقم، 4= اندکی مخالفم، 5= به طور متوسط مخالفم، 
6= کاماًل مخالفم( برای پيشگيری از سوء گيری در پاسخ دهی 15 
عبارت با بيان منفی آورده شده است )به شکل معکوس نمره گذاری 
می شود(. نمره کل پرسشنامه از جمع نمرات همه پاسخ ها به دست 
دو  فاصله  در  اجرا  بار  دو  براساس  پرسشنامه  اين  پايايی  می آيد. 
اين  پايايی   .)13( است  شده  گزارش   0/89 تا   0/83 بين  هفته 
پرسشنامه در تحقيقی مشابه محاسبه شده و ضريب آلفاي 0/80 
براي اعتماد به نفس در حل مسئله، 0/78 براي استقبال يا اجتناب 
از فعاليت هاي حل مسئله و 0/70 براي کنترل هيجانات و رفتار 
حين حل مسئله به دست آمده است )14(. در ايران اين پرسشنامه 
گرديده  تأييد  و  گرفته  قرار  پايايی  و  روايی  نظر  از  بررسی  مورد 
است و پايايی اين پرسشنامه در تحقيقی مشابه محاسبه شده و 
ضريب آلفاي 0/80 براي اعتماد به نفس در حل مسئله، 0/78 براي 
استقبال يا اجتناب از فعاليت هاي حل مسئله و 0/70 براي کنترل 

هيجانات و رفتار حين حل مسئله به دست آمده است)15(. 
در اين پژوهش اطالعات توسط نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد 
مقايسه و تحليل قرار گرفتند. برای توصيف داده ها از آمار توصيفی 
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)فراوانی و درصد، ميانگين، انحراف استاندارد و نمودارها( استفاده 
کولمگروف-  آزمون  با  ابتدا  فرضيه ها  آزمون  برای  و  است  شده 
اسميرنوف نرمال بودن داده ها مورد بررسی قرار گرفت و پس از 
تأييد نرمال بودن از آزمون های وارياسن يکطرفه و آزمون تی برای 

بررسی فرضيه های پژوهش استفاده گرديد.
 یافته  ها

با توجه به جدول )2(، سطح معناداری آزمون واريانس يک طرفه بين 
توانايی حل مسئله و تيپ های شخصيتی کمتر از 0/05 است. يعنی 
توانايی حل مسئله مديران پرستاری در ميان تيپ های شخصيتی 

مختلف، متفاوت است.

با توجه به ميانگين توانايی حل مسئله در جدول )3( افرادی که 
تيپ شخصيتی ESFJ )برونگراي حسی احساسی قضاوتی( دارند، 
تيپ  دارای  که  افرادی  و  مسئله  حل  توانايی  ميزان  بيشترين 
ازکمترين  هستند،  قضاوتی(  حسی  )درونگراي   ISFJ شخصيت 

ميزان توانايی حل مسئله برخوردار می باشند.

جدول)1(:  توزیع فراواني تیپ شخصیتي 
جدول)3(: ( توزیع فراواني تیپ شخصیتي 

درصدفراوانینشانتیپ شخصیتی

ESTP411/1برونگراي حسی متفکر ادراکی

ESFJ38/3برونگراي حسی احساسی قضاوتی

ESTJ38/3برونگراي حسی متفکر قضاوتی

ESFP25/6برونگراي حسی احساسی ادراکی

ENFP12/8برونگراي بينشی احساسی ادراکی

ENTP25/6برونگراي بينشی متفکر ادراکی

ENTJ411/1برونگرايی بينشی متفکر قضاوتی

ENFJ38/3برونگرايی بينشی احساسی قضاوتی

ISTJ38/3درونگراي حسی متفکر قضاوتی

ISTP25/6درونگراي حسی متفکر ادراکی

ISFP25/6درونگراي احساسی ادراکی

ISFJ12/8درونگراي حسی قضاوتی

INFP25/6درونگراي بينشی احساسی ادراکی

INFJ12/8درونگراي بينشی احساسی قضاوتی

INTJ25/6درونگراي بينشی متفکر قضاوتی

INTP12/8درونگراي بينشی متفکر ادراکی

یر
تغ

م

تی
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شخ
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تی
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تان
اس

ی 
طا

خ
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انگ
می

له
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 ح

یی
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ت

ESTP4143/2508/05714/0285

ESFJ3150/66711/93046/8880

ESTJ3143/6675/50763/1798

ESFP2132/0002/82842/0000

ENFP1146/00000

ENTP2131/5000/70710/5000

ENTJ4124/2504/78712/3936

ENFJ3131/0007/81044/5092

ISTJ3120/33319/731511/3920

ISTP2136/0002/82842/0000

ISFP2130/0004/43586/0000

ISFJ1170/00000

INFP2123/50020/506114/5000

INFJ1130/00000

INTJ2136/5009/19246/5000

INTP1108/00000

جدول)2(:  نتایج آزمون واریانس یک طرفه بین توانایی حل مسئله و تیپ های شخصیتی 

سطح معناداری SigآمارهFمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمدلگروه

توانايی حل مسئله

4220/63915281/736بين گروهی

2/6760/021 2103/00020150/105درون گروهی

6323/63935 کل
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 بحث
اين مطالعه ارتباط بين نوع شخصيت مديران پرستاری را با توانايی 
يافته ها نشان دادند که مديران  حل مسأله آن ها  بررسی نمود و 
پرستاری دارای تيپ های شخصيتی متفاوتی می باشند)جدول يک(. 
در بين 36 مدير شرکت کننده در اين طرح همه 16 نوع شخصيتی 
موجود در پرسشنامه مايز- بريگز را در بر گرفتند که اين موضوع 
خود نشان دهنده وجود تنوع شخصيتی در بين مديران پرستاری 
است. بيشترين فراواني تيپ شخصيتي مربوط به )تيپ برونگراي 
حسی متفکر ادراکی و برونگرايی بينشی متفکر قضاوتی( و کمترين 
ادراکی،  احساسی  بينشی  )برونگراي  تيپ های  به  مربوط  فراواني 
درونگراي حسی قضاوتی و درونگراي بينشی متفکر ادراکی( است. 
براساس تحقيق يوسفی و همکاران)1393( با عنوان: بررسی ارتباط 
تيپ شخصيتی و سبک رهبری مديران بيمارستان های آموزشی 
دانشگاه علوم پزشکی شيراز، نيز بين تيپ های شخصيتی مديران 
تفاوت وجود داشت و بيشترين فراواني مربوط به افراد داراي تمايل 
به تيپ شخصيتي A بود)2(. در پژوهش الال و همکاران )2010( 
نيز مشخص شد که از بين انواع تيپ شخصيتی تيپ شخصيت 
A و C در بين دانشجويان پزشکی فراوانی بيشتری را نسبت به 
جمعيت عمومی دارد)15(. در بررسی فخری و همکارانش)2014( 
با عنوان"بررسی ارتباط تيپ شخصيت A و B و عملکرد تحصيلی 
در دانشجويان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز" 
مشخص شد که فراوانی تيپ شخصيت A در دانشجويان پزشکی 

بيشتر از تيپ شخصيت B است)16(.
شخصيت ها  بين  مستقيم  مقايسه  امکان   MBTI تست  براساس 
می توان  که  است  افراد  وشرايط  کار  نوع  به  بسته  و  ندارد  وجود 

تصميم گرفت که چه نوع تيپ شخصيت مناسب آنجا هست.
با توجه به جدول )2(، سطح معناداری آزمون واريانس يک طرفه 
 0/05 از  کمتر  شخصيتی  تيپ- های  و  مسئله  حل  توانايی  بين 
است. يعنی توانايی حل مسئله مديران پرستاری در ميان تيپ های 
شخصيتی مختلف، متفاوت است و با توجه به ميانگين توانايی حل 
مسئله در جدول)3( افرادی که تيپ شخصيتی ESFJ )برونگراي 
حسی احساسی قضاوتی (دارند، بيشترين ميزان توانايی حل مسئله 
و افرادی که دارای تيپ شخصيت ISFJ )درونگراي حسی قضاوتی( 

هستند، ازکمترين ميزان توانايی حل مسئله برخوردار می باشند.
افراد با تيپ شخصيتی ESFJ، اشخاصی خونگرم، معاشرتی، دوستانه 
و همدل بوده و می خواهند به طور واقعی و عملی به ديگران کمک 
کنند. عملگرا و واقع بين هستند، به حقايق و واقعيت ها بها می دهند 
و اشخاصی سازمان يافته هستند. به حقايق و جزئيات توجه کرده 

و در خاطره خود نگه می دارند. آنان براساس تجارب شخصی خود 
يا کسانی که به آن ها  اعتماد دارند، برنامه ريزی می کنند. با محيط 
فيزيکی خود در تماس بوده و دوست دارند که پويا و فعال باشند. 
مسؤوليت پذير بوده و به وظايف و تعهدات خود پايبند باقی می مانند.

فروتن  و  محتاط  ساکت،  معموال   ،ISFJ شخصيتی  تيپ  با  افراد 
می باشند و سعی می کنند که مفيد واقع شوند. چون ISFJ ها به 
طور کامل در لحظه اکنون زندگی می کنند، نمی توانند مسائل را 
به طور فراگير ببينند و نتايج احتمالی حوادث را پيش بينی کنند، 
به خصوص اگر اين حوادث برای آن ها  ناآشنا باشد. آن ها  برای اين 
ISFJ.که بتوانند از لحظه حاضر فراتر روند، به کمک احتياج دارند
ها برای تسلط بر موضوعات فنی به فرصت بيشتری احتياج دارند و 
بايد سعی کنند برای رسيدن به شادی و رضايتی که بيش از اندازه 

به آن احتياج دارند، کاری صورت دهند.
براساس تحقيق سيد فاطمی و نعيمی)2014(، که بر روی بررسی 
در  قاطعيت  مهارت  با  مسأله  حل  توانايی  از  درک  همبستگی 
دانشجويان پرستاری انجام شد، نيز نتايج نشان داد که بين سطح 
باالی مهارت حل مسئله و شخصيت قاطعيت دانشجويان پرستاری 
و  يوسفی  تحقيق  براساس   .)17( دارد  وجود  معناداری  ارتباط 
و  شخصيتی  تيپ  ارتباط  "بررسی  عنوان  با  همکاران)1393( 
علوم  دانشگاه  آموزشی  بيمارستان های  مديران  رهبری  سبک 
پزشکی شيراز" بين تيپ شخصيتي و سبک رهبري انسان گرا از 
نظر آماري رابطه معنی داری وجود داشت)2(. در تحقيق آهنگی 
با  شخصيت  تيپ های  بين  عنوان"رابطه  با  همکاران)1388(،  و 
سبک های حل مسئله در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی" با بررسی 
191 نفر از کارکنان جهاد دانشگاهی تهران دريافتند که به طور 
کلي افراد هر چه برونگراتر، تفکري تر و قضـاوتي تر باشند، احتمال 
بيشـتري دارد کـه از سـبک حـل مسـئله سـازنده استفاده کنند 

.)8(
 نتیجه  گیري

با توجه به نتايج به دست آمده می توان گفت که در انتصاب مديران 
پرستاری توجه به تيپ های شخصيتی آن ها  با توجه به مسؤوليتشان 
مهم می باشد. در عين حالی که بايد تجربه را در انتخاب مديران 
درنظر داشت، سطح تحصيالت را نيز بايد لحاظ کرد. همان گونه که 
در مقدمه نيز ذکر گرديد انتخاب مديران در بيمارستان ها امروزه 
براساس سوابق يا مشاوره و ... و به طور کلی براساس معيارهای 
مهم ترين مالک های  از  که  در حالی  علمی صورت می گيرد  غير 
انتخاب مديران توانايی آن ها  در حل مسئله و توانايی تصميم گيری 
ايران تحقيقی  تا کنون در  باشد.  بايستی  آن ها  در شرايط خاص 
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مبتنی بر انتخاب مديران براساس تيپ شخصيتی و يا توانايی حل 
استخدامی  شرايط  بررسی های  در  و  است  نگرديده  انجام  مسئله 
کشور ما نيز اين نکته به چشم نمی خورد ولی بررسی های شرايط 
استخدام کشورهای پيشرفته نشان می دهد که از تجزيه و تحليل 
تيپ شخصيتی و توانايی حل مسئله برای انتخاب افراد برای احراز 
پست های کاری استفاده می گردد، لذا از آن جايی که اين تحقيق 
نشان می دهد که تيپ شخصيتی افراد نقش مهمی در توانايی حل 
مسئله داشته، بنابراين توصيه می گردد که برای انتخاب مديران 
پرسشنامه  از  استفاده  که  آنجا  از  شود.  گرفته  درنظر  نکته  اين 
تيپ شخصيتی بسيار راحت می باشد لذا توصيه می گردد رؤسا در 
شرايطی که چندين نفر را برای احراز يک پست مديريتی درنظر 
دارند به راحتی با بررسی تيپ شخصيتی آن ها  و استفاده از بهترين 
فرد به تصميم گيری بپردازند که اين امر عالوه بر داشتن توجيه 

علمی برای انتخاب افراد و پيشگيری از بحث های پس از انتخاب 
می تواند به برگزيده شدن بهترين فرد با توانايی حل مسئله بهنر 

نيز منجر گردد.
 تشکر و قدرانی

دانشکده  در  شده  انجام  پژوهشی  طرح  براساس  حاضر  پژوهش 
می باشد.  اصفهان)خوراسگان(  آزاد  دانشگاه  مامايی  و  پرستاری 
هيأت  محترم  اعضاي  از  دانشکده،  اين  مسؤوالن  از  بدين وسيله 
از  معنوي،  به خاطر حمايت هاي  دانشکده  پرستاری  گروه  علمي 
راهنمايي هاي ارزشمند استاد راهنما، از تمامی پرسنل بيمارستان 
تأمين اجتماعی زاهدان و تمام عزيزاني که در اجراي اين مطالعه 

پژوهشگر را ياري نمودند، تشکر و قدرداني مي گردد.
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Relationship between personality types and the ability of 
problem-solving among nurse managers

Introduction: Each of nurse managers have their own character and 
particular personality type that this can be a great impact on how they 
deal with the issue.
Aim: This study aimed to investigate the relationship between 
personality types and ability of problem solving in nurse managers 
at social security hospital in Zahedan city.
Material & Methods: This study was a descriptive correlation 
study on nursing managers of social security hospital, Zahedan city. 
Sampling method was continued and 36 samples were selected. Data 
were collected by two questionnaires, Myers-Briggs personality type 
made at 1962 with./83 validity and ./90 reliability and the problem 
solving questionnaire of Heppner made at 1982 with ./89 validity and 
./88 reliability. Analysis was performed by using SPSS22 software.
Results: The results showed that the most frequent sensory 
extraverted personality types of conceptual thinker and thoughtful 
judgment of eccentric vision (150/667±11/9304) and lowest 
frequencies of Emotional insight extraverted types, introverts 
sensory perceptual judgment was thoughtful and introspective 
vision. The relationship between problem-solving ability and 
personality types was significantly (P = 0.021), those with 
sensory extraverted personality type was emotional judgment, 
most people with problem-solving ability and personality were 
introverts, intuitive judgment, from the lowest to solve had a 
problem. 
Conclusion: The relationship between personality type and 
problem-solving ability of nursing managers, need to examine 
individuals before their appointment to managerial posts is 
proposed.
Key words: nurse managers, personality type, problem solving
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