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  شخصیتی درونگرا و برونگراهاي  تیپبا موفقیت شغلی درونی و بیرونی پرستاران   رابطه
  1حسین فرزاد ؛*1بهناز کرمانی ؛1رضا نجاري

  
  چکیده

 اشتغال زمینه در اشآینده هايآلایده و فرد کنونی پیشرفت بین که است ايرابطه و کنندهارزیابی یمفهوم شغلی موفقیت :زمینه
 .است شغلی مطلوب عملکرد و موفقیت کنندهبینیپیش اصلی عوامل از شخصیتی هايویژگی اندنشان داده محققان. دارد وجود
 تهران شهر منتخب خصوصی هاي بیمارستان پرستاران و برونگراي درونگرا شخصیتی تیپ ارتباط تعیین حاضر، پژوهش هدف

  بود. آنان بیرونی و درونی شغلی موفقیت با
 طریق از نمونه تعداد و بوده تهران خصوصی بیمارستان پنج پژوهش جامعه. است همبستگی توصیفی نوع از همطالع :ها روش
 طور هب افراد شاغل، پرستاران تعداد با متناسب بیمارستان هر از. گردید محاسبه نفر 230 تعیین حجم نمونه کوکران فرمول

 مشخصات فرم و قضوي و پرورگل شغلی موفقیت، آیزنک تشخصی آزمون هايپرسشنامه از. شدند انتخاب ساده تصادفی
 و پیرسون همبستگی ضریب آماري روش و SPSS 19 افزارنرم از استفاده با هاداده. گردید استفاده هاداده آوريجمع جهت فردي
  .شد تحلیل رگرسیون تحلیل
 شغلی موفقیت بین .شتدا وجود معناداري اطارتب پرستاران بیرونی و درونی شغلی موفقیت با شخصیتی تیپ بین :هایافته

 و =004/0Sig ؛=r-391/0 ترتیب (به دست آمد هب داريامعن منفی رابطه درونگرا شخصیتی تیپ و پرستاران بیرونی و درونی
415/0-r=001/0 ؛Sig=.( برونگرا شخصیتی تیپ و پرستاران بیرونی و درونی شغلی موفقیت بین ولی )473/0 ترتیببهr=؛ 
001/0Sig= 545/0 وr=001/0 ؛Sig=مشاهده شد. داريامعن مثبت ) رابطه  

 مرتبط عوامل و شغلی موفقیت بین ارتباط تخصصی، به هاي گزینش و تصمیمات ها، ریزيبرنامه در ضروریست :گیرينتیجه
 و ها نگرش ها، دانش مانند گرمداخله و ثرؤم عوامل و مطلوب محیطی عوامل باید آن کنار در اما شود، توجه شخصیت مانند

  .گردد لحاظ نیز سازمان موقعیت و شرایط، فعالیت سطح همچنین و رفتاري و هیجانی شناختی، هاي مهارت
  موفقیت شغلی بیرونی، موفقیت شغلی درونی، برونگرا، درونگرا، تیپ شخصیتی، پرستار :ها واژهکلید
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  مقدمه
هاي هاي شغلی فرد عبارت از یک سلسله هدفآلایده

اش تعیین احتمالی شغلی است که فرد براي آینده
نماید. میزان موفقیت فرد در برآوردن نسبی این  می

که  ،ودتوان موفقیت شغلی نامگذاري نم ها را می هدف
عنوان یک امر مسلم و ضروري در جوامع رو به توسعه  به

 تـسا وراـب ینا بر) 2004( روشبا .)1( درآمده است
 يپیامدها اي مجموعه بر مشتمل ،غلیـش تـموفقی هـک

 ها آن انتو می هـک ستا ادفرا ايبر اهلخود ردمو و بمطلو
 يمبنا پیشرفت (بر املـش ،صلیا هـطبق دـچن در را

 و فرینیرآکاري، مختادخو رت،قد نظیر اییه شاخص
 و ها ناییاتو ،ها رتمها (کسب يگیردیا د)،خو لکنتر

 ايبر وتثر و لپو کسب( ءبقا ،جدید) يها شایستگی
 ،)لشتغاا تضمین و منیتا رت،قد هــب ستیابید
 و دخو حرمت دي،خشنو( شناختی يهاوردستاد

 ندگیز-رکا ازنتو وندگی ز کیفیت ،شکوفایی)دخو

شی
ژوه

له پ
مقا
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 ينظر و شیـهوپژ جهتو ندرو. دنمو يبند قهطب
 تـتح تدـش هـب متغیرها ینا به مختلف انهشگروپژ
 شیـثربخا دیجاا در شغلی پیشرفت و موفقیتش نق أثیرـت
  ).2( ستا دهبو مانیزسا و ديفر ییرااـک و

هاي فردي،  شده ویژگی مطابق با مطالعات انجام
هاي  ویژگی)، 4و  3(شناختی جمعیتاجتماعی و متغیرهاي 

)، انگیزش پیشرفت، میزان 5شخصیتی و روانشناختی (
 و مهارت )، سرمایه انسانی (دانش6تحصیالت (

 یادگیري) و سرمایه اجتماعی (مدیریت ظرفیت تخصصی،

پذیري و  معاشرت سازمانی، شبکه در کلیدي افراد با روابط
) همه با موفقیت شغلی ارتباط مثبتی 7( اعتماد) قابلیت

هاي سازمانی از قبیل نوع کار،  مچنین ویژگیدارند. ه
تعهد سازمانی و  ،)8هاي توسعه، اندازه سازمان ( استراتژي

ها و  حمایت اجتماعی و سیاست)، 9( ترك سازمان
ثر بر موفقیت ؤ) از دیگر عوامل م10( اقدامات سازمانی

  روند. شمار می شغلی به
هاي مختلف به همراه تحقیقات تجربی از این  نظریه

هاي کنند که برخی صفات و ویژگی عقیده حمایت می
شخصیتی نیز با عملکرد یا موفقیت شغلی رابطه معنادار 

هاي انتخاب شغل نیز بر این  بسیاري از نظریه. )11( دارند
ترین عنصر مؤثر در انتخاب و موفقیت در  باورند که مهم

منظور  سوپر معتقد است افراد بدین. شغل شخصیت است
 کنند تا شخصیت خود را بیان کنند نتخاب میشغلی را ا

)12(.  
یکی از مواردي که ارتباط آن با موفقیت شغلی مورد 

هاي  باشد. پژوهش بررسی قرار گرفته است شخصیت می
بر رضایت برخی متغیرهاي شخصیتی  اثردر خصوص مختلف 

  ).13اند ( و عملکرد شغلی به نتایج قابل قبولی رسیده
 اجازة که کرده تعریفعاملی  را شخصیتکتل 

 ما به معین احوال و اوضاع در را شخص رفتار بینی پیش
 را شخصیت) 1979(الزاروس و متات . )14( دهد می

 از است عبارت شخصیت: کنند می تعریف چنین
 اساسی و ثابت نسبتاً روانشناختی فرآیندهاي و ساختارها

   هاي واکنش و الـاعم و داده انـسازم را انسان هتجرب که

  ).15دهد ( می شکل را محیط به نسبت شخص
هایی که روانشناسان بنديترین طبقه یکی از متداول
برند درونگرایی و برونگرایی کار می براي شخصیت به

  ونگجکه براي اولین بار توسط کارل  باشد،می
(Carl Jung) شخصی عمدتاً گرا برون . فردکار رفت به 

 و دارد توجه شیاءا و مردم و خارج محیط به است که
 در. دهد می ترجیح درونی زندگی بر را اجتماعی زندگی
 میدا او کند، می زندگی بیرونی جهان اقتضاي با موافقت

 مقتضیات با هماهنگ دارد، توجه امور و اشخاص به
 به سرعت به و گیرد می تصمیم زود ،کند می رفتار جامعه
 در محیط که آنچه دقیقاً کوشد می پردازد. او می آن اجراي

. دهد را انجام دارد انتظار و خواهد می او از حاضر حال
 اطرافیان انتظارات حدود از خارج و نوین هر ابداع از

 خود به گرا درون فرد که درحالی. ورزد می خودداري
 براي و دیگران به دارد تا توجه ها آن نتیجه و اعمال
 تکیه خویش درونی احساسات  افکار به بیشتر گیري الهام
 و ها علت بررسی به .خارجی هاي محرك به تا کند می

 گیر گوشه و حرف کم دارد احتمال ،است عالقمند ها قانون
 که این تا رود فرو خودش در که دارد عالقه بیشتر و باشد

 بااو  افراد برونگرا، برعکس. کند برقرار ارتباط دیگران با
  ).16است ( نبرد در خارجی جهان

) ارتباط پنج بعد بزرگ 2001( سیبرت و کرایمر
(وجدان و آگاهی، ثبات احساسی، آمادگی  شخصیت

تجربه کردن، برونگرایی و سازگاري) را با ابعاد موفقیت 
شغلی ارزیابی کرد و نشان داد که بین ابعاد شخصیت با 

 و همچنین سوري .)17موفقیت شغلی ارتباط وجود دارد (
 عوامل با را لیشغ موفقیت رابطه میزان) 1385( زروندي

 میزان داد نشان نتایج. کردند بررسی زنان شخصیتی
 بیشتري توانایی که زنانی برونگراتر، زنان شغلی موفقیت

 بیشتر تر، کم اضطراب داراي زنان و دارند خود مهار در
 زنان که کند می پیشنهاد تحقیق این نتایج همچنین. است

 زنان از بیشتر منطقی و برونگرا گر، سلطه باهوش،
 موفقیت داراي وابسته و پذیر سلطه درونگرا، هوش، کم

  .)6( هستند شغلی
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 سبب شغل انتخاب ابتداي در فرد شخصیت شناخت
 نیازهاي با که است شغلی سمت به گیري جهت تسهیل
 هاي پژوهش .دارد همخوانی او شخصیتی و روانی
 بیشتر در اول ماه 6 در شغل ترك دهند می نشان شده انجام
 معنا بدین است استخدام فرآیند در اشتباه از ناشی موارد

 مورد استخدام زمان در افراد شخصیتی هاي ویژگی که
اگر فرد قادر به تشخیص  .)11( است نگرفته قرار توجه

تواند شغل خاصی را  ویژگی هاي شخصیتی خود باشد می
  .)18که در آن موفق شود ( براي خود انتخاب کند

حاضر بررسی رابطه براین اساس هدف تحقیق 
هاي شخصیتی  موفقیت شغلی درونی و بیرونی با تیپ

هاي  پرستاران شاغل در بیمارستان دردرونگرا و برونگرا 
  باشد. شهر  تهران می

  
  ها مواد و روش

کلیه  .این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی است
پرستاران داراي مدرك کاردانی، کارشناسی و باالتر 

هاي منتخب خصوصی تهران جامعه  شاغل در بیمارستان
داد. در این مراکز، ابتدا رییس مورد مطالعه را تشکیل می

بیمارستان و سپس دفتر پرستاري و سوپروایزر آموزشی و 
ها در جریان امر قرار گرفتند و موافقت خود  مسئول بخش

صورت کتبی اعالم نمودند. پس  را براي انجام پژوهش به
سرپرستار و ورود به بخش،  هاي الزم با از هماهنگی

پژوهشگر خود را به واحدهاي مورد پژوهش معرفی 
ها را  نموده و هدف از تحقیق را بیان کرده و رضایت آن

نامه کتبی)  جهت شرکت در تحقیق (با امضا فرم رضایت
هاي پژوهش اطمینان داده شد که  اخذ نمود. به کلیه نمونه

یازي به ذکر نام آمده محرمانه بوده و ن دست اطالعات به
منظور رعایت اصول اخالقی عالوه  در پرسشنامه نیست. به

ها  بر موارد مذکور، به مسؤولین پرستاري بیمارستان
ها، نتایج  اطمینان داده شد که در صورت تمایل آن

پنج  .پژوهش در اختیارشان قرار داده خواهد شد
بیمارستان خصوصی انتخاب شدند، تعداد پرستاران شاغل 

نفر بود؛ که تعداد نمونه  570ها  این بیمارستاندر 

 230پژوهشی از طریق فرمول تعیین حجم نمونه کوکران 
نفر محاسبه گردید. از هر بیمارستان متناسب با تعداد 

طور تصادفی ساده انتخاب شد.  پرستاران شاغل، افراد به
توزیع  1392پرسشنامه در سه ماهه سوم سال  230تعداد 

 هاي موردنظر رانفر پرسشنامه 204ین تعداد گردید که از ا
ها  تکمیل نموده و تحویل دادند. نرخ بازگشت پرسشنامه

  بود. درصد 7/88
  از سه پرسشنامه در این تحقیق استفاده شد.

 کپرسشنامه آزمون شخصیت آیزنک که توسط آیزن
ال ؤس 57ساخته شد. این آزمون داراي  1965در سال 

امتیاز)  2(دو گزینه بلی  ها با گویی به پرسش است و پاسخ
گذاري در برخی  این نمره شود. انجام می امتیاز) 1( یا خیر

 ،27 ،25 ،24 ،22 ،17 ،10 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1االت (ؤس
. است) معکوس 56 و 53 ،51 ،49 ،46 ،44 ،41 ،39 ،28
 به تمایل بیاورد، دست هب 50 از تر کم نمره آزمودنی اگر

 گرایش کند، کسب 50 از بیشتر رهنم اگر و گرایی درون
، به 1370-72( براهنی و همکاران .دارد گرایی برون به

روي بر را این پرسشنامه  )1372 نقل از پورشهباز،
 و شماري از دختران و پسران ایرانی هنجاریابی نمودند

 69/0ضرایب پایایی براي برونگرایی/ درونگرایی را 
آمده در این  دست ). ضریب پایایی به19( ندگزارش کرد

 بود. 64/0درونگرایی /تحقیق براي برونگرایی

پرسشنامه موفقیت شغلی  ابزار مورد استفاده دیگر
ال براي ؤس 5) که شامل 1389پرور و قضوي (گل

ال براي سنجش ؤس 7سنجش موفقیت شغلی بیرونی و 
منظور از موفقیت شغلی  است.موفقیت شغلی درونی 

هاي کاري موفقیت در نقش درونی در این پرسشنامه درك
و رابطه موفق با همکاران و منظور از موفقیت شغلی 

هاي مالی و بیرونی درك  موفقیت خود بر مبناي پیشرفت
اي درجه 5گویی  ترفیعات در سازمان است. مقیاس پاسخ

) 5تا همیشه= 1گویی این پرسشنامه (هرگز= براي پاسخ
موفقیت شغلی مورد استفاده قرار گرفت. طیف نمره براي 

 5-25و براي موفقیت شغلی بیرونی  7-35درونی، 
باشد که هرچه نمره مکتسبه بیشتر باشد، موفقیت  می
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) ضریب 1389پرور و قضوي (. گلاستشغلی فرد بیشتر 
  ترتیب  به راو درونی آلفاي کرونباخ براي موفقیت بیرونی 

). در تحقیق حاضر و 10دست آوردند ( به 84/0و  82/0
ستفاده از ضریب آلفاي کرونباخ ضریب پایایی با ا

و موفقیت شغلی درونی  79/0موفقیت شغلی بیرونی 
  محاسبه گردید. 77/0

که شامل  استفاده شدفرم مشخصات فردي در نهایت  
اطالعاتی در مورد سن، جنس، وضعیت تأهل، شغل 
همسر و تحصیالت او، میزان تحصیالت، سابقه کار، 

(سرپرستار، استف، پرستار و بلی فرد سمت فعلی و ق
مسئول شیفت) وضعیت استخدامی، شیفت کاري، ساعات 

هایی که  کاري در ماه، محل سکونت و سابقه نوع بخش
 اند بود. فعالیت کرده

از روش آماري ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل 
ها استفاده شد.  رگرسیون جهت تجزیه و تحلیل داده

و در سطح  SPSS 19ر افزاها با استفاده از نرم داده
  مورد تحلیل قرار گرفت. 05/0معناداري 

  
 ها یافته

  نفر) از پرستاران  47( درصد 23دهد  ها نشان می یافته

نفر) در  71( درصد 35حدود  سال، 30در رده سنی زیر 
نفر) در رده سنی  64(درصد  31سال،   31-40رده سنی 

 50از نفر) نیز بیشتر  22( درصد 11سال و حدود  50-41
 82/33عالوه در مجموع پرستاران،  هاند. ب سال سن داشته

  نیز برونگرا بودند. درصد 18/66درونگرا و درصد 
ها از آزمون براي تعیین طبیعی بودن توزیع داده

آمده  دست ه. نتایج باسمیرنف استفاده شد -گروفکولمو
  است.ها براي هر متغیر طبیعی  نشان داد که توزیع داده

و انحراف استاندارد موفقیت شغلی درونی و  میانگین
 ذکر شده است هاي شخصیتی بیرونی به تفکیک تیپ

  .)1جدول (
نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی نشان داد بین 
موفقیت شغلی درونی و بیرونی پرستاران و تیپ 

داري وجود دارد اشخصیتی درونگرا رابطه منفی معن
  ).2(جدول 

یپ شخصیتی درونگرا و با توجه به همبستگی ت
برونگرا با موفقیت شغلی درونی و بیرونی پرستاران و 

ها از ضریب رگرسیون  مشخص کردن سهم هر یک از آن
 با توجه به مقدارنتایج نشان داد  .خطی استفاده شد

آمده دست ههمبستگی و ضریب تعیین ب مجذور
  

  میانگین وانحراف استاندارد  متغیرهاي تحقیق -1جدول 
  موفقیت شغلی بیرونی  قیت شغلی درونیموف  

  انحراف استاندارد  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین
 193/2 813/12 891/3 891/21  درونگرا  تیپ شخصیتی

 257/4 004/17 140/4 140/25  برونگرا

  مقایسه تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با موفقیت شغلی درونی و بیرونی-2جدول
  P value   مقدار همبستگی  متغیرها

  = r =  004/0Sig -391/0  تیپ شخصیتی درونگرا و موفقیت شغلی درونی
  = r =  001/0Sig - 415/0  تیپ شخصیتی درونگرا و موفقیت شغلی بیرونی
  = r =  001/0Sig  473/0  تیپ شخصیتی برونگرا و موفقیت شغلی درونی
  = r =  001/0Sig 545/0  تیپ شخصیتی برونگرا و موفقیت شغلی بیرونی
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  مدل رگرسیونضرایب  -3جدول 

  
  د شدهرضرائب استاندا  ضرائب استاندارد نشده

t P value 
 Beta  خطاي معیار  بتا

موفقیت شغلی 
  درونی

  001/0  190/6  489/0  086/0  766/2  تیپ شخصیتی درونگرا
  001/0  653/3  315/0  093/0  490/1  تیپ شخصیتی برونگرا

موفقیت شغلی  
  یرونیب

  001/0  037/7  -416/0  031/0  743/1  تیپ شخصیتی درونگرا
  004/0  037/5  261/0  044/0  -417/1  تیپ شخصیتی برونگرا

  
 )220/0=2R( توانند  تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا می

یین برا تموفقیت شغلی درونی و بیرونی از  درصد 220
  .کنند

 تیپ شخصیتیتأثیر بودن  فرض صفر مبنی بر بی
درونگرا و برونگرا بر موفقیت شغلی درونی و بیرونی 

با توجه به همچنین  .)2جدول ( شود می پرستاران رد
شده براي مراحل مختلف تحلیل  محاسبه Fکه مقادیر  این

پس معادله  ،)=001/0P( رگرسیون معنادار هستند
ون انجام شده درست است و همبستگی متغیرها نیز یرگرس

  خطی است.
اند  خصیتی درونگرا و برونگرا توانستههاي ش تیپ

بینی کنند. همچنین تیپ  موفقیت شغلی درونی را پیش
شخصیتی درونگرا و برونگرا تحت تأثیر نمره کل موفقیت 

توانند موفقیت شغلی  شغلی بیرونی قرار دارند و می
  .)3(جدول  بینی کنند بیرونی را پیش

  
  بحث
توان می هاي تحقیق حاضرطورکلی براساس یافته به

گفت بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با موفقیت 
شغلی درونی و برونی ارتباط معناداري وجود دارد. 

 ضریب با ترتیب به برونگرا و درونگرا شخصیتی هاي تیپ
 و 489/0 ترتیب به دنتوانست 490/1 و 766/2 رگرسیونی

 همچنین. کنند بینی پیش را درونی شغلی موفقیت 315/0
 ضریب با ترتیب به برونگرا و درونگرا صیتیشخ تیپ

 و -416/0 ترتیب به توانستند -417/1 و743/1 رگرسیونی

این نتیجه  .کنند بینی پیش را بیرونی شغلی موفقیت 261/0
هاي شخصیتی را با هاي سایر محققانی که ویژگیبا یافته

آبادي، اند (آروند و شفیعموفقیت شغلی مرتبط دانسته
؛ سوتین و )21(2007الئو، شیفر و الئو، )؛ 20( 1383

)؛ کانورس و 23(2012)؛یو، 22(2009همکاران، 
  )) در یک راستا قرار دارد. 24(2012همکاران، 

بر اساس نتایج این تحقیق برونگرایی ارتباط مثبت 
معناداري با موفقیت شغلی دارد و پرستاران داراي تیپ 

. واتسون و شخصیتی برونگرا موفقیت شغلی بیشتري دارند
) بیان کردند که برونگرایی ارتباط نزدیکی 1997کالرك (

با عواطف عاطفی مثبت دارد که به نوبه خود بیانگر خلق 
و خوي مثبت بیشتر، فعالیت اجتماعی باالتر و تجربه 

فردي بیشتر براي افراد است. مطالعات  هاي میان پاداش
ي از پیشین بیانگر این است که برونگراها سطوح باالتر

سیبرت  .)25( اند رضایت و موفقیت شغل را گزارش کرده
طور مثبتی  ه) دریافتند که برونگرایی ب2001( و کریمر

در مطالعه جادج  .)17( کندبینی میرضایت شغلی را پیش
) برونگرایی نتوانست موفقیت شغلی را 1995( و همکاران

). بوزیونلوس دریافت که برونگرایی 8بینی کند (پیش
بینی کند انسته است که موفقیت شغلی ذهنی را پیشنتو

) دو عامل کنترل بر 2012). کانورس و همکاران (26(
کننده  بینیعنوان پیش خود و کنترل بر محیط کاري را به

موفقیت شغلی مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج مطالعه 
  نگر هاي آینده ها نشان داد که شخصیت آن

(Proactive personality)  و خودکنترل، با موفقیت شغلی
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هاي  (حقوق و پرستیژ شغلی) از طریق پیشرفت بیرونی
آموزشی در ارتباط است. نتایج مطالعه دوم وي نشان داد 

(حقوق و  که خودکنترل بودن با موفقیت شغلی بیرونی
هاي آموزشی و با  پرستیژ شغلی) از طریق پیشرفت

 (رضایت شغلی) از طریق  موفقیت شغلی درونی
   .)24هاي شغلی براي موفقیت در ارتباط است ( فرصت

که محققان مشاغل مختلفی را در  با توجه به این
ماهیت متفاوت این  اند احتماالً تحقیقات خود بررسی کرده

هاي شخصیتی با موفقیت  در چگونگی ارتباط تیپ مشاغل
ثیرگذار است. بنابراین در تحقیق اخیر مشخص أشغلی ت

داراي تیپ برونگرا موفقیت شغلی شد که پرستاران 
  کنند.بیشتري را ادراك می

از سوي دیگر تحقیق حاضر ارتباط منفی و معناداري 
را بین تیپ شخصیتی درونگرا با موفقیت شغلی نشان داد 
که این امر مبین این است که پرستاران داراي تیپ 

تري دارند. افراد  شخصیتی درونگرا موفقیت شغلی کم
حاظ روانی داراي سرعت فعالیت مغزي درونگرا از ل

شود که به   باالتر از حد طبیعی هستند و این امر سبب می
پیدا نمایند. تر از حد طبیعی نیاز  قواي محرکه کم

چگونگی شخصیت افراد در سازگاري شغلی اهمیت 
زیادي دارد، بعضی مشاغل براي افراد سر به زیر و ساکت 

مشاغل براي افراد  که تعدادي از است، در حالی مناسب
توانایی . رسند نظر می برونگرا و سازگار مناسب به

. سازگاري اجتماعی سهم بزرگی در موفقیت شغلی دارد
هاي  در بعضی از مشاغل روي انواع خاصی از مهارت

ها  شود، در مقابل براي برخی از شغل اجتماعی تأکید می
  .)22(افراد آرام و درونگرا مناسب هستند 

که شغل پرستاري  رسد با توجه به این نظر می بهبنابراین 
نیازمند ارتباط مداوم با پزشک، بیمار و همراهان بیمار 

باشد نیازمند فردیست که سازگاري بیشتري با محیط  می
  داشته باشد و ارتباط بهتري با محیط خود برقرار کند.

) در توصیف عواملی که 2007( مولر-جادج و کمیر
کنند بیان فقیت شغلی تعدیل مینقش شخصیت را در مو

هاي شخصیتی همچون درونگرایی و کردند که ویژگی

ثیر أهاي شغلی در افراد تبرونگرایی بر برخی از جنبه
که افراد چه شغلی را انتخاب  شخصیت در این .گذارند می

هاي شیوهو عملکرد افراد  همچنینگذارد؛ ثیر میأکنند ت
  شخصیت ثیر أتتحت در محیط کار ها  آنارتباطی 

  .)8( است
رسد عالوه بر سه مورد فوق، شخصیت از نظر می به 

تواند بر ثیر بر ادارك فرد از موقعیت شغلی نیز میأطریق ت
صورت که  ثیرگذار باشد؛ بدینأموفقیت شغلی افراد ت

حتی یک سطح پایه از حقوق براي برخی افراد عامل 
ي فرد موفقیت شغلی به حساب بیاید در صورتی که برا

دیگر با ویژگی شخصیتی متفاوت عامل عدم موفقیت 
شغلی گردد. همچنین شخصیت بر نگرش افراد در مورد 

گذارد و این عامل بر روابط موجود در محیط کار اثر می
  ثیرگذار است.أادارك فرد از موفقیت شغلی درونی ت

هاي ) نشان داد که ویژگی2014( گرویتجر
اعی بر ارتباط بین موفقیت و سرمایه اجتم شناختی جمعیت

  ).27گذارد ( ثیر میأهاي شخصیتی ت شغلی و ویژگی
رسد برخی نتایج متناقض مشاهده شده  نظر می به

 شناختی جمعیتهاي  دلیل تأثیر ویژگی احتماالً به
هاي  ها و محیط هاي متفاوت شغل ها و ویژگی آزمودنی

هاي مختلف باشد که بر ارتباط موجود  کاري در پژوهش
هاي شخصیتی اثرگذار بوده  ین موفقیت شغلی و ویژگیب

  است.
 

  گیري نتیجه
در تحقیق حاضر افراد برونگرا میزان باالتري از 

رسد دلیل  نظر می موفقیت شغلی را گزارش کردند که به
این امر، ماهیت شغل پرستاري و نیاز آن به برقراري 
ارتباط مستمر و مداوم با پزشکان، سایر اعضاي کادر 

  باشد. مان، بیماران، و همراهان آنان میدر
ها، تصمیمات و  ریزي ضروریست در برنامه 

هاي تخصصی، همزمان با در نظر گرفتن عوامل  گزینش
مختلف، به ارتباط بین موفقیت شغلی و عوامل مرتبطی 

 مانند شخصیت نیز توجه شود. 
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