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 چکیده 

ها در انگیزش ایمنی آنان در راستای های شخصیتی پرستاران و بررسی نقش این ویژگیشناخت ویژگی: زمینه و هدف

تواند تا حد زیادی به شکل دهی رفتار ایمن منجر گردد و زمینه می منیای كار طیبه مح افتنیو دست ایمنی فرهنگ  یارتقا
های بیمارستان های ارتقا دهنده سالمت باشد. با این فرضیه و با عنایت به اهمیت قابل توجهی كه ساز استقرار استاندارد

های شخصیتی پرستاران كاهش مخاطرات شغلی پرستاران و توسعه رفتارهای ایمن دارد مطالعه حاضر به بررسی نقش ویژگی
 پرداخته است. 1398-1399ایمن از سوی آنان با نقش میانجی انگیزش ایمنی طی سال های در بروز رفتارهای 

تحلیلی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل كلیه  -پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفیها:  مواد و روش

ای چند نفر به روش نمونه گیری طبقه 435وین بود كه از میان آنان پرستاران شاغل در مراكز آموزشی درمانی شهر قز
، پرسشنامه انگیزش (1992) ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت مک كری و كاستامرحله

آماری داده ها متناسب ( جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل 2016نیا )( و پرسشنامه رفتار ایمن مهدی2010ایمن صالح )
و نیز جهت ارزیابی برازندگی وصیفی )میانگین و انحراف معیار( استفاده شد های آمار تبا اهداف و فرضیات پژوهش از روش

و به منظور بررسی نقش واسطه  23نسخه  AMOSگیری از نرم افزار الگوی پیشنهادی، الگویابی معادالت ساختاری با بهره
 آزمون سوبل مورد استفاده قرار گرفت.ای انگیزش ایمنی 

(. 84/12±4/2نتایج حاصل از مطالعه نشان داد كه پرستاران از انگیزش ایمنی نسبتاً مطلوبی برخوردار بوده اند ): ها یافته

همچنین ضرایب مسیر میان متغیرهای مدل بر روی مسیرهای متناظر با فرضیات پژوهش شامل ارتباط میان ویژگی های 
( و نیز انگیزش ایمنی با بروز رفتار ایمن افراد )ضریب 557/0پرستاران با انگیزش ایمنی آنان )ضریب مسیر=شخصیتی 

( معنادار بوده است. بعالوه فرضیه ارتباط میان ویژگی های شخصیتی پرستاران و رفتار ایمن آنان )ضریب 267/0مسیر=
گری انگیزش ایمنی در استفاده از آزمون سوبل نقش میانجی(. همچنین با >05/0p( مورد تایید قرار گرفت )573/0مسیر=

 .(>96/1zهای شخصیتی پرستاران و رفتار ایمن آنان مورد تایید قرار گرفت )ارتباط با ویژگی

آنان تاثیر گذار  یایمن و رفتار بر عملکردپرستاران در ی ایمن انگیزش  نتایج این تحقیق نشان داد: نتیجه گیریبحث و 

كمک كرد. این كار پرستاران  یایمن رفتار به بهبود ی مناسبایمن ء انگیزشایجاد و ارتقاتوان از طریق  یبنابراین م بوده است،
 یاز طریق ارزیاب ی كهبا عملکرد مثبت ایمن كاری یافراد یا واحدها یشناسای مانند یتشویق یطریق ایجاد نظام ها تواند یم

 .پذیرد، صورت شودمیعملکرد آنان حاصل ماهانه 

 ویژگی های شخصیتی، انگیزش ایمنی، رفتار ایمن، پرستاران.: :کلیدی واژگان

 

 

 

 



Abstract 

 

Backgroundand aim: 

Recognizing the personality traits of employees and examining the role of these traits in motivating 

people's safety can greatly lead to the formation of safe behavior of employees. Considering the 

significant importance of reducing adverse events and developing safe behaviors, present study aimed 

to investigate the role of nurses' personality traits in their safety behaviors with the mediating role of 

safety motivation during 2019-2020. 

Materials and methods:  

This is a descriptive-analytical study conducted among nurses working in educational hospitals affiliated 

by Qazvin University of Medical Sciences, from which 435 individuals were selected by multi-stage 

proportional sampling method. Data were collected using McCray and Costa Five-Factor Personality 

Questionnaire, Saleh Motivation Questionnaire (2010) and Safe Behavior Questionnaire (2016) and 

analyzed by SPSS software version 26 and AMOS software version 23. 

Results: 

The path coefficients between nurses' personality traits and their safety motivation (0.557) and safety 

motivation with safe behavior of individuals (0.267) were statistically significant (p<0.05). Furthermore 

the path coefficient between nurses' personality traits and safe behavior (0.573) was statistically 

significant (p<0.05). Also, By using the Sobel test, the mediating role of safety motivation in relation to 

nurses' personality traits and their safe behavior was confirmed (z <1.96). 

   

Conclusion:  

Results affirmed that safety motivation in nurses had a significant effect on their safety behavior. 

Therefore, it is recommended to improve safety motivation through establishing an incentive systems to 

appreciate the employees who had an appropriate and safe behavior in the workplace.  
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