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 چکیده

فرهنگ  یارتقادر راستای آنان ها در انگیزش ایمنی و بررسی نقش این ویژگی پرستارانهای شخصیتی شناخت ویژگیمقدمه: 

تواند تا حد زیادی به شکل دهی رفتار ایمن منجر گردد و زمینه ساز استقرار می منیای كار طیبه مح افتنیو دست ایمنی 

های بیمارستان های ارتقا دهنده سلامت باشد. با این فرضیه و با عنایت به اهمیت قابل توجهی كه كاهش حادثه استاندارد

 های شخصیتی پرستاران در بروز رفتارهایای ایمن دارد مطالعه حاضر به بررسی نقش ویژگیو توسعه رفتارهپرستاران پذیری 

 پرداخته است. 9911-9911ایمن از سوی آنان با نقش میانجی انگیزش ایمنی طی سال های 

پژوهش  تحلیلی می باشد. جامعه آماری این -پژوهش حاضر بر اساس هدف كاربردی و از نوع مطالعات توصیفیروش کار: 

نفر به شیوه نمونه گیری نسبتی  594شامل كلیه پرستاران شاغل در مراكز آموزشی درمانی شهر قزوین بود كه از میان آنان 

ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت مک كری و كاستا، پرسشنامه انگیزش ایمن چند مرحله

جهت تحلیل آماری داده ها متناسب با اهداف و ( جمع آوری شد. 0292نیا )ایمن مهدی( و پرسشنامه رفتار 0292صالح )

و آنالیز واریانس  T-Testهای پارامتری مانند های آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار(، آزمونفرضیات پژوهش از روش

 AMOSگیری از نرم افزار ت ساختاری با بهرهاستفاده شد و نیز جهت ارزیابی برازندگی الگوی پیشنهادی، الگویابی معادلا

 و به منظور بررسی نقش واسطه ای انگیزش ایمنی آزمون سوبل مورد استفاده قرار گرفت. 09نسخه 

نتایج حاصل از مطالعه نشان داد كه پرستاران مورد مطالعه از حیث روان رنجوری در وضعیت نسبی قرار داشته  یافته ها:

( نسبی برخوردار بوده و از حیث با وجدان 2/01+5/4( و برونگرایی )1/05+4/5(، همچنین از انعطاف پذیری )0/4+94/09)

افراد از انگیزش ایمنی نسبتاً مطلوبی نیز برخوردار بوده اند  اند. این( وضعیت نسبتاً مطلوبی داشته7/95+5/4بودن )

(. همچنین ضرایب مسیر میان متغیرهای مدل بر روی مسیرهای متناظر با فرضیات پژوهش شامل ارتباط میان 5/0+15/90)

 -2/9ت )نادار بوده اسویژگی های شخصیتی پرستاران با انگیزش ایمنی آنان و نیز انگیزش ایمنی با بروز رفتار ایمن افراد مع

(. در بررسی فرضیه نقش میانجی انگیزش ایمنی در رابطه میان ویژگی های شخصیتی پرستاران و رفتار >p 24/2، 91/2و 



درصد اثر كل ویژگی های شخصیتی بر رفتار ایمنی از طریق متغیر  1/09نشان داد كه  VAFایمن آنان، عدد حاصل از آماره 

 جاد می شود. میانجی انگیزش ایمنی ای

 آنان داشته است، یایمن و رفتار بر عملکرد بسزاییتاثیر پرستاران در ی ایمن انگیزشنتایج این تحقیق نشان داد  نتیجه گیری:

تواند از  یكمک كرد. این كار مپرستاران  یایمن رفتار به بهبود ی مناسبایمن انگیزش ایجاد و ارتقاتوان از طریق  یبنابراین م

ملکرد عماهانه  یاز طریق ارزیاب ی كهبا عملکرد مثبت ایمن یافراد یا واحدها یشناسای مانند یتشویق ینظام هاطریق ایجاد 

تشویق  ،شود، تشکیل نشست های آگاهی دهنده و انگیزاننده به منظور تقویت انگیزش و فرهنگ ایمنی افرادآنان حاصل می

هیزات استاندارد و استفاده از تج یاز روش ها یبه پیرو پرستارانتشویق  ،یایمن یهافعالیت داوطلبانه در ركتبه مشا پرستاران

ایمن و  هایانجام كار یبرا گروه های كاری تشویقو  یفرهنگ كار تیم یارتقا ،یایمن یو رعایت هشدارها یفرد حفاظت

 .نجام شوداتخاذ رویکرد پیشگیرانه در مقابل با مخاطرات محیط شغلی ا

 ای شخصیتی، انگیزش ایمنی، رفتار ایمن، پرستاران.کلمات کلیدی: ویژگی ه


