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 انیدر دانشجو مسألهحل  يبا راهبردها یتیي شخصها یژگیو نیرابطه ب

  اصفهان یدانشگاه علوم پزشک يپرستار یکارشناس

  

یکریم فریبا ،يطاهر حانهیر
*

  

  

  چکیده

 نییپژوهش حاضر با هدف تع. ي روانی و شخصیتی آنان استها افراد، ویژگی مسألهحل  وهییکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر ش: مقدمه

اصفهان انجام  یدانشگاه علوم پزشک يپرستار یکارشناس انیدر دانشجو مسألهحل  يبا راهبردها یتیشخص يها یژگیو نیبي  رابطه

  . دیگرد

اصفهان در سال  یدانشگاه علوم پزشک يپرستار یکارشناس انیدانشجو يآمار ي جامعه ،یهمبستگ یفیتوص قیتحق نیدر ا: ها روش

دو پرسشنامه نئو مک  ،يریگ ابزار اندازه. انتخاب شدند ينفر از آنان به عنوان نمونه آمار 191نفر بودند که  380به تعداد  92-93 یلیتحص

با  ها داده. بود) Cassidy & Long(کسیدي و النگ  مسألهحل  يو پرسشنامه راهبردها) McCrae & Costa(و کاستا  يکر

  . شد لیگام به گام تحل ونیسو رگر رسونیپ یهمبستگ بیضر يها استفاده از آزمون

 همبستگی مسألهسازنده حل  وهیبا ش )=p= 474/0-r ,001/0(و با وجدان بودن)=p= 242/0-r ,013/0( رنجوري روان نیب: نتایج

 =p ,001/0( ییگرا برونابعاد  نیب نیهم چن. است مسألهسازنده حل  وهیش کننده ینیب شیپ نیمعنادار وجود دارد و با وجدان بودن بهتر

201/0-r= (يریپذ توافق )001/0, p= 452/0-r= (و با وجدان بودن )001/0, p= 416/0-r= (مسأله  حل غیرسازنده وهیبا ش

  )=p= 429/0-r ,001/0( وجود دارد میمستق همبستگیحل مسأله  رسازندهیغ وهیو ش رنجوري روان نیمعنادار و معکوس و ب همبستگی

  . هستند مسألهحل  رسازندهیغ وهیش کننده یبین پیش نیبا وجدان بودن بهترو  رنجوري روان ،پذیري و توافق

 ها گردد که دانشگاه می شنهادیپ ان،یدانشجو مسألهبا راهبرد حل  یتیشخص يها یژگیو نیبا توجه به معنادار شدن رابطه ب: گیري نتیجه

خود آموزش  انیرا به دانشجو مسألهحل  يراهبردها قیطر نیگرفته تا بتوانند از ا يخود را جد انیدانشجو یتیشخص یژگیتوجه به و

  . دهند

  

  يپرستار انیدانشجو ،یتیشخص يها یژگی، ومسألهراهبرد حل : هاي کلیدي واژه

  622 تا 613 ):76(15؛ 1394/ آموزش در علوم پزشکیمجله ایرانی 

  

مقدمه  

مجزا که بدون ارتباط با  یبه عنوان مفهوم تیشخص

 يها هیو مطالعه دارد، با نظر یبررسارزش  گرید میمفاه

را  تیشخص يو. شد یوارد روانشناس) Alport(آلپورت 

                                                
،گروه مدیریت آموزشی، دانشکده )استادیار( یفریباکریمدکتر  :نویسنده مسؤول *

. ، اصفهان، ایران)خوراسگان(علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 

faribakarimi2005@yahoo.com  

دانشگاه آزاد  ،یتیدانشکده علوم ترب ،یآموزش يزیر کارشناس ارشد برنامه ،يطاهر حانهیر

  )r.tahery64@yahoo.com(. رانی، اصفهان، ا)خوراسگان(واحد اصفهان  یاسالم

  14/9/94 :تاریخ پذیرش ،27/7/94: ، تاریخ اصالحیه18/5/94 :تاریخ دریافت مقاله

درون  یکیولوژیزفی یروان يایپو یده سازمانعبارت از 

. دانست می کند، می نییفرد که رفتار و افکار شخص را تع

 زمان با آلپورت به بررسی همتقریباً  زین) Cattell( کتل

 یعامل لیه از روش تحلبا استفاد تیشخص يمجزا

است که امکان  يزیآن چ تیشخص وياز نظر . پرداخت

 ینیمع تیشخص در موقع کچه را که ی آن یبین پیش

  . )1(دهد می انجام خواهد داد،

 ریاخ يها دهه یدر ط یکه به نوع ها هیاز نظر یکی
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را به خود اختصاص داده و  ها حجم پژوهش نیتر بیش

پنج  هینظر شود، می بمحسو یپشتوانه پژوهش يدارا

بعد  5در امتداد  تیشخص. )1(است تیعامل بزرگ شخص

، )Neuroticism( رنجوري روان: شامل یعامل اصل ای

 Openness( پذیري تجربه ،)Extraversion( ییگرا برون

to experience(، بودن باوجدان )Conscientiousness( 

   .)2(شود می فیتوص) Agreeableness( پذیري و توافق

تجربه اضطراب، تنش،  يبرا لیبه تما: رنجوري روان

 ،یرمنطقیتفکر غ ،ییروکم ،يورتکانش ،يخودخور

  . شود می اطالق نییو عزت نفس پا یافسردگ

تحرك،  ت،یمثبت بودن، قاطع يبرا لیبه تما :ییگرا برون

  .شود می بودن گفته یو اجتماع یمهربان

 ،يکاوبه کنج لیعبارت است از تما: پذیري تجربه

و  يفکر روشن ،پذیري انعطاف ،يخردورز ،ییهنرنما

  .ينوآور

 يبرا لیعبارت است از تما :)تیمطلوب( پذیري توافق

 ،یهمدل ،ياعتمادورز ،يمند سخاوت ،یگذشت، مهربان

  . شود می اطالق يو وفادار يفداکار ،يفرمانبردار

به  لیعبارت است از تما): شناسی فهیوظ(با وجدان بودن 

 ،يدار شتنیاعتماد، خو ت،یقاطع ،يکارآمد ،یده سازمان

  . )3(و تعمق ییمنطق گرا ،ییگرا شرفتیپ

در عصر  یزندگ يبرا يمهارت ضرور کی مسأله حل

شود که  می اطالق يندیبه فرآ مسألهحل . حاضر است

 لیرا تسه شانیها افراد به خواسته یابیرفع موانع و دست

 یمختلف ياکارکرده مسألهحل  يها مهارت. دینما می

است  مندي و نظام یمنطق يفکر ندیمهارت فرآ نیا. دارند

با مشکالت راه  ییارویکند هنگام رو می که به فرد کمک

راه را  نیرا جستجو کند و سپس بهتر یمختلف يها حل

  .)4(و به اجرا در آورد ندیبرگز

 در نظر مسألهحل  يشش سبک برا )Cassidy( يدیکس

 یاوريماندگی و بیکه عبارتند از در ردیگ می

)helplessness(، مسألهدر حل  يمهارگر )problem-

solving control(مسألهدر حل یی، اعتماد به توانا 

)problem-solving confidence( سبک اجتناب ،

)avoidance style(شی، سبک گرا )approach style ( و

. )creative problem-solving style)()5سبک خالقانه 

و در  يریز برنامه دهنده خالقانه نشان مسألهسبک حل 

زا  مسأله تیمتنوع بر حسب موقع يها نظر گرفتن راه حل

 ییاعتقاد در توانا انگریب مسألهسبک اعتماد در حل . است

نگرش مثبت  ش،یسبک گرا. حل مشکالت است يفرد برا

را  ها به مقابله رو در رو با آن لینسبت به مشکالت و تما

فرد در  ياوری یب انگریب ،یسبک درماندگ .دهد می نشان

 مسألهدر حل  يسبک مهارگر. زا است مسأله يها تیموقع

 تیدر موقع یو درون یرونیب يها کننده کنترل تأثیربه 

 يایوسبک اجتناب گ تیاشاره دارد و در نهازا  مسأله

مقابله با  يگرفتن مشکالت به جا دهیبه ناد لیتما

 مسألهحل  يها وهیسه سبک نخست ش. ستها آن

سازنده  مسألهحل  يها وهی، ش)شیاعتماد و گرا ت،یخالق(

، )و اجتناب يمهارگر ،یدرماندگ( يو سه سبک بعد

. شوند می خوانده رسازندهیغ مسألهحل  يها وهیش

از  تیهمچون رضا ییها سازنده با سازه يها وهیش

 یاجتماع تیو حما شرفتیپ زهیعاطفه مثبت، انگ ،یزندگ

 يرهایبا متغ رسازندهیغ يها وهید و شرابطه دارن

 یخصومت و استرس شغل ،يدینوم ،یاضطراب، افسردگ

  . )6(همبسته هستند

 یتیشخص اتیرود با توجه به خصوص می انتظار نیهمچن

 شگرای مسأله از سبک حلاي  ژهیاز افراد، به نوع و کیهر 

افراد از  مسألهحل  ندیفرآ. داشته باشند يتر بیش

به . شود می لیتشک ها آن یو قضاوت یادراک حاتیترج

دو کارکرد  از یکیافراد  یتیشخص پیبا توجه به ت یعبارت

از دو  یکیطور  نیو هم) شهود ای ردنحس ک( یادراک

که در  ابدی می تیاهم) احساس ایتفکر ( یکارکرد قضاوت

 استفاده ها افراد از آن ،گیري میو تصم مسألهحل  ندیفرآ

اعتماد  گرا برونتقد است که افراد مع )Burt(برت. کنند می

 يگرا درون پخود دارند و تی مسأله به حل يتر بیش

منظم، با برنامه و  ق،یدق يفرادا يبا قضاوت تفکر یحس
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. )7(دهند می توجه نشان اتیکوش هستند و به جزئسخت

براي رویارویی موفقیت آمیز با رویدادهاي زندگی، آگاهی 

است؛ زیرا عوامل از عوامل شخصیتی بسیار مؤثر 

 که یک فرد چگونه دنیا را مشاهده مسألهشخصیتی با این 

دهد  می پاسخ ها کند و چگونه به عوامل و موقعیت می

توان به  می ي شخصیتیها از ویژگی. ارتباط نزدیکی دارد

 مسألهعنوان پیش بینی کننده راهبردهاي مقابله و حل 

ویان دانشج سوي دیگراز  .)9و8(افراد استفاده کرد

ي بسیاري روبرو هستند که عدم ها پرستاري با تنش

است منجر به عدم موفقیت  مکنم ها سازگاري با این تنش

و ناکامی در تحصیل و یا انصراف از تحصیل شود و 

بطور قطع این پیامدها کمیت و کیفیت پرستاري را تحت 

، اداره کردن ها رویارویی با این تنش. دهد می تأثیر قرار

گران و کنترل محیط بسیار پیچیده آموزش خود و دی

 انیانشجود یتیشخص ها یژگیبه و یبستگ بالینی،

   .)10(دارد مسألهي حل ها و توان آنها در مهارت يپرستار

و همکاران با عنوان رابطه بین  یپژوهش آهنگ جینتا

در کارکنان  مسألهي حل ها ي شخصیت با سبکها تیپ

تیپ کلی نمونه حاضر دانشگاه انجام داد، نشان داد که 

رابطه بین . گراي حسی با قضاوت تفکري استبرون

ي حل ها گرایی، تفکري و قضاوتی با سبکترجیحات برون

غیرسازنده  مسأله ي حلها سازنده مثبت و با سبک مسأله

گرایی، احساسی و  منفی بود و رابطه بین ترجیحات درون

سازنده منفی و با  مسألهي حل ها ادراکی با سبک

  . )9(غیرسازنده مثبت بود مسألهي حل ها سبک

که ارتباط معنادار  اندهمختلف نشان داد قاتیتحقنتایج 

ي شخصیتی وجود ها با ویژگی مسألهي حل ها بین شیوه

  . )12و11(دارد

اختالالت  نیو همکارش در پژوهش خود ب) Jaffee( یجاف

مواد  کننده نوجوانان مصرف مسألهو حل  تیشخص

 نیکه ب افتندیآنها در. کردند دایپ يمعنادار مخدر ارتباط

 د،یناام تیو شخص مسألهمقابله با  یمنف يها وهیش

رابطه  یحساس و اضطراب تیو شخص یتکانش تیشخص

فوق با  يها یژگیکه و یدر حال وجود دارد، مثبت

 یمنفي  رابطه مسألهمقابله با  یمثبت و منطق يها وهیش

  . )13(داشت

در مورد رابطه  يتر کم يها ژوهشکه پ نیتوجه به ا با

به  مسألهحل  يو راهبردها یتیشخص يها یژگیو نیب

 يپرستار انیدانشجو يدر داخل کشور و بر رو ژهیو

مشابه و با  يها صورت گرفته است، با وجود پژوهش

و  یعلوم پزشک يها احتساب اهمیت ارتباط دانشگاه

 يو تفاوت فضا امعهبا بخش سالمت ج يجامعه پرستار

 ي، لزوم انجام دوباره و مجزاها سازمان گریبا د یآموزش

پژوهش بر آن است که  نیلذا ا. پژوهش احساس شد نیا

 يبا راهبردها یتیشخص يها یژگیو نیبي  رابطه نییبه تع

دانشگاه  يپرستار یکارشناس انیدر دانشجو مسألهحل 

 یبین پیش تیقابل نیهمچن. اصفهان بپردازد یعلوم پزشک

را براساس  يپرستار انیدانشجو مسألهحل  يراهبردها

  . دینما یآنها بررس یتیشخص يها یژگیو

  

  ها روش

 یاز نوع همبستگ یفیتوصیک مطالعه پژوهش حاضر 

 انیدانشجو هیپژوهش کل نیا يجامعه آمار. بود

اصفهان در  یدانشگاه علوم پزشک يپرستار یکارشناس

رمول بر اساس ف. بودند )نفر 380( 92- 93 یلیسال تحص

 ينفر به عنوان نمونه آمار 191حجم نمونه کوکران 

از  یکه جامعه پژوهش نیبا توجه به ا. درنظرگرفته شدند

شده بود و با توجه به  لیمختلف تشک يهاطبقات و گروه

از  یلیاز نظر جنس و ترم تحص یمتفاوت يها يورود

متناسب با حجم اي  طبقه یتصادف گیري روش نمونه

 یدوره کارشناس يورود دانشجو اریمع. استفاده شد

 تکمیل شرکت در پژوهش و به لیبودن و تما يپرستار

  . پرسشنامه بود

پژوهش حاضر از دو پرسشنامه استاندارد استفاده  در

توسط کاستا ) Neo-ffi(نئو  یتیپرسشنامه شخص دیگرد

و  240در دو فرم  تیشخص یپنج عامل يبر اساس الگو و
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که در مطالعه  ،شده است هیته 2003در سال اي  هیگو 60

از  ان،یدانشجو یتیشخص يها یژگیو یبررس يبرا یفعل

استفاده  ،است هیگو 60و  طهیح 5 يفرم کوتاه نئو که حاو

 ،ییگرا برون ،رنجوري روانعبارتند از  ها طهیح نیشد و ا

از  کیهر  .و با وجدان بودن پذیري توافق ،پذیري تجربه

الزم . رندیگ می سنجش قرار مورد هیگو 12با  طهیح 5 نیا

اي  درجه 5 نامهپرسش نیا ییگو پاسخ اسیبه ذکر است مق

ندارم، موافقم  يکامالً مخالفم، مخالفم، نظر( 4تا  0 کرتیل

نمره در هر  نیتر بیشو  نیتر کم. است) کامالً موافقم ایو 

  . )3(است 48تا  0 نیب طهیح

را این پرسش نامه : مسألهحل  يراهبردها پرسشنامه

گویه  24و همکارش ساختند و داراي ) Cassidy( کسیدي

سنجد و آزمودنی به هر کدام از  می عامل را 6است که 

 1نمره  یبه پاسخ بل. دهد می پاسخ بلی یا خیر ها این گویه

این عوامل عبارتند . ردیگ می تعلق صفرنمره  ریو پاسخ خ

احساس بی یاوري و ناتوانی در ( اندگیدرم: از

بعد کنترل (کنترل ي  ، شیوه)زامسألهي ها موقعیت

برنامه ریزي براي راه (خالقیت ي  شیوه) درونی -بیرونی

اعتقاد به توانایی فردي (اعتماد ي  ، شیوه)ي متنوعها حل

رد شدن از مشکالت (اجتناب ي  ، شیوه)براي حل مشکل

یل به مقابله تما(گرایش ي  و شیوه) به جاي مقابله با آنها

 خالقیت، اعتماد و گرایش راي  که شیوه) و حل مشکالت

کنترل و اجتناب ي  سازنده و درماندگی، شیوه يها وهیش

دو  نیاز ا کیهر . )5(نامند می رسازندهیغ يها وهیرا ش

نمره  نیتر بیشو  نیتر کمکه  است هیگو 12شامل  وهیش

تا  صفر نیب مسألهحل  غیرسازندهسازنده و  وهیدر دو ش

  . است 12

 اینحاضر با توجه به استفاده مکرر ازپژوهش  در

از  یو خارج یمختلف داخل يها در پژوهش ها پرسشنامه

به ) 14(فرد یامان اله ،)3(و همکارش )Costa(جمله کاستا 

 ییایمشخص شدن پا يبرا. آن اعتماد شد ییمحتوا ییروا

ه دیکرونباخ استفاده گرد يآلفا بیاز ضر ها پرسشنامه

و همکارش ضریب  )Costa( تادر پژوهش کاس. است

 86/0تا  )براي موافق بودن( 68/0آلفاي کرونباخ بین 

 يها یژگیپرسشنامه و. )3(را گزارش کردند) يروان نژند(

 یابیهنجار یفرش یتوسط گروس رانیدر ا یتیشخص

آلفاي کرونباخ آن را جهت عوامل  بیوي ضر. شده است

به  یگشودگ ،ییگرا برون ،ییروان رنجورخو یاصل

، 86/0 بیبه ترت شناسی فهیو وظ ییه، توافق جوتجرب

در . )15(به دست آورده است  87/0و  68/0، 56/0، 73/0

، 65/0، 76/0 ییایپا بیضرا زیفرد ن یپژوهش امان اله

 نیدر ا. )14(است دهیاعالم گرد 80/0و  48/0، 59/0

 يها از مولفه کیهر  يکرونباخ برا يپژوهش آلفا

 ،ییگرا برون ،رنجوري روان( یتیشخص يها یژگیو

 بیبه ترت) و با وجدان بودن پذیري توافق ،پذیري تجربه

 يبه دست آمد و برا 79/0و  79/0، 71/0، 78/0، 74/0

راهبرد  يو برا 83/0 مسألهراهبرد سازنده حل 

  . محاسبه شد 81/0 مسألهحل  رسازندهیغ

با هماهنگی قبلی با مسؤولین دانشکده و اساتید و حضور 

ست یل ي، از روها ده با توجه به برنامه کالسدر دانشک

با توجه به تعداد محاسبه شده به  يهر ورود انیدانشجو

افراد مورد نظر انتخاب شدند و  یصورت تصادف

آنها قرار گرفت و در  اریدر اخت لیجهت تکم ها پرسشنامه

  . دیگرد آوري جمعهمان جلسه 

از پژوهش با استفاده  نیحاصل از ا لیو تحل هیتجز 

و  یفی، در دو سطح آمار توصSPSS-19 يآمار افزار نرم

از  یفیدر بخش آمار توص. انجام شد یاستنباط

و  نیانگیدرصد، م ،یمانند فراوان يآمار يها مشخصه

 يها آزمون یو در بخش آمار استنباط اریانحراف مع

چند گانه استفاده  ونیرسون و رگرسیپ یهمبستگ بیضر

 يها یژگیو نیب یبستگهم زانیم یبررس يبرا. شد

 یهمبستگ بیاز ضر مسألهحل  يبا راهبردها یتیشخص

به  مسألهحل  يراهبردها یبین پیش يو برا رسونیپ

گام به گام  ونیاز رگرس یتیشخص يها یژگیو لهیوس

 گرفتهدر نظر ) p>05/0( يسطح معنادار. استفاده شد

  . شد
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  نتایج

ط توس پرسشنامه 186شده،  عیپرسشنامه توز 191از 

ناقص  ها از پاسخ نامه يتعداد. دیگرد لیتکم انیدانشجو

پاسخ (کنار گذاشته شد  لیپاسخ داده شده بود و از تحل

نفر  73زن و ) درصد 8/60(نفر  113. )درصد 38/97 یده

مربوط به  یفراوان نیباالتر. مرد بودند) درصد 2/39(

مقدار . بود) درصد 22(نفر  41هفتم  متر انیدانشجو

 1پژوهش در جدول  يرهایمتغ اریو انحراف مع نیانگیم

  . ذکر شده است

حل  يها وهیو ش یتیشخص يها یژگینمرات و نیانگیم :1جدول

  مسأله

معیار میانگین و انحراف  پژوهش متغیرهاي

  69/6± 83/22رنجوري روان

  41/3±95/25  ییگرا برون

  19/4±82/26  پذیري تجربه

  62/5±07/28  پذیري توافق

  56/6±44/30  بودن با وجدان

  73/2±89/8   مسألهحل سازندهيها شیوه

  35/2±01/5   مسأله غیرسازنده حليها شیوه

  

 يها وهیش نینشان داد که ب یهمبستگ بیضر جینتا

 رنجوري روان یتیشخص یژگیبا و مسألهسازنده حل 

با  یتیشخص یژگیو بینمعکوس و معنادار و  همبستگی

بر . و معنادار وجود دارد ممستقی همبستگیبودن  وجدان

r2(نییتع بیاساس ضر
درصد  5/22و  8/5 بیبه ترت) 

 يها یژگیبا و مسألهحل  زندهسا يها وهیش انسیوار

و با وجدان بودن مشترك بوده  رنجوري روان یتیشخص

  . )2جدول (است

  

با  یتیي شخصها یژگیو نیب یهمبستگ بیضر :2 جدول

  مسألهسازنده حل  يها وهیش

  مسألهسازنده حل ي ها شیوه  

ضریب 

یهمبستگ

مجذور ضریب 

  همبستگی

p  

  013/0  058/0  - 242/0  رنجوري روان

  260/0  013/0  113/0  ییگرا برون

  996/0  0001/0  001/0  پذیري تجربه

  136/0  021/0  144/0  پذیري توافق

  001/0  225/0  474/0  با وجدان بودن

  

 سازندهریغ يها وهیش نیکه ب داد نشان ها افتهیهمچنین 

رابطه  رنجوري روان یتیشخص یژگیبا و مسألهحل 

 يها یژگیوجود دارد و با و يو معنادار میمستق

و با وجدان بودن  پذیري توافق ،ییگرا برون یتیشخص

 بیبر اساس ضر. رابطه معنا دار و معکوس وجود دارد

r2(نییتع
 انسیدرصد وار 3/17، 4/20، 4، 4/18 بیبه ترت) 

 یتیشخص يها یژگیبا و مسألهحل  هرسازندیغ يها وهیش

و با وجدان بودن  پذیري توافق ،ییگرا برون ،رنجوري روان

  . )3جدول (مشترك بوده است

  

  مسألهحل  رسازندهیغ يها وهیبا ش یتیي شخصها یژگیو نیب یهمبستگ بیضر:  3 جدول

  مسألهي غیرسازنده حل ها شیوه  

  داريسطح معنا  مجذور ضریب همبستگیضریب همبستگی

  001/0  184/0  429/0**  رنجوري روان

  047/0  040/0  -201/0*  ییگرا برون

  681/0  002/0  -040/0  پذیري تجربه

  001/0  204/0  -452/0**  پذیري توافق

  001/0  173/0  -416/0**  با وجدان بودن
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مورد مطالعه در  يرهایمتغ نیاز ب داد نشان يها افتهی

سازنده حل  يها وهیش کننده یبین پیش نیبهتر ونیرگرس

اساس در  نیبر ا. در گام اول با وجدان بودن است مسأله

 انسیدرصد وار 3/24با وجدان بودن  بیگام اول ضر

 =382/31f (کند می نییرا تب مسألهسازنده حل  يها وهیش

001/0= P.(   

مورد  يرهایمتغ نیکه از ب داد نشان هاهمچنین یافته

 يها وهیش کننده یبین پیش نیبهتر ونیمطالعه در رگرس

در گام  ،پذیري در گام اول توافق مسألهحل  رسازندهیغ

. و در گام سوم با وجدان بودن است رنجوري رواندوم 

درصد  21 پذیري توافق بیاساس در گام اول ضر نیبر ا

، در گام دوم مسألهحل  رسازندهیغ يها وهیش انسیوار

 انسید واردرص 6/29 يرنجور روان ،پذیري توافق بیضر

 بیو در گام سوم ضر مسألهحل  رسازندهیغ يها وهیش

درصد  35با وجدان بودن  ،رنجوري روان ،پذیري توافق

 نییرا تب مسألهحل  رسازندهیغ يها وهیش انسیوار

  . )4جدول(کند می

  

  مسألهحل  رسازندهیغ يها وهیي شخصیتی با شها ویژگی یبین پیشچندگانه  یهمبستگ بیضر :4 جدول

Beta  T  P  R  R2  ضرائب غیر استاندارد  بین پیشمتغیر   یر مالكمتغ
  F  P

B  خطاي معیار  

وه
شی

 
ها

ل 
ح

ه 
د
زن

سا
ر
غی

ي 

ه
أل

س
م

  

  001/0  917/24  210/0  458/0  001/0  - 992/4  - 458/0  039/0  - 195/0  پذیري توافق  اولگام 

  پذیري توافق  دومگام 

  رنجوري روان

150/0 -  039/0  351/0 -  793/3 -  001/0  544/0  296/0533/19  001/0  

112/0  033/0  313/0  380/3  001/0  

  001/0  501/16  350/0  591/0  026/0  - 259/2  - 043/0226/0  - 097/0  پذیري توافق  گام سوم

  002/0  197/3  287/0  032/0  103/0  رنجوري روان

  007/0  - 760/2  - 269/0  035/0  - 097/0  با وجدان بودن

  

  بحث

 يها یژگیو نیبي  رابطه نییتع العه حاضر با هدفمط

 انیدر دانشجو مسألهحل  يبا راهبردها یتیشخص

اصفهان  یدانشگاه علوم پزشک يپرستار یکارشناس

 یاز همبستگ یپژوهش حاضر حاک يها افتهی. انجام گرفت

 یژگیبا و مسألهسازنده حل  يها وهیش نیمعکوس ب

 میمستق یگبستهم نیو همچن رنجوري روان یتیشخص

. با وجدان بودن بود ،با مسألهسازنده حل  يها وهیش نیب

به  مسأله حل ،رنجوري روان یژگیو شیدر واقع با افزا

 شیبا افزا نیکرده و همچن داشکل سازنده کاهش پی

به شکل سازنده  مسألهبا وجدان بودن، حل  یژگیو

حل  غیرسازنده يها وهیش نیب نیهم چن. ابدی می شیافزا

 میرابطه مستق رنجوري روان یتیشخص یژگیبا و مسأله

با  مسألهحل  غیرسازنده يها وهیش نیو معنادار و ب

بودن  وجدان و با پذیري توافق ،ییگرا برون يها یژگیو

حاصل از  جنتای. رابطه معکوس و معنادار وجود داشت

و  یآهنگ قاتیبه دست آمده از تحق جیحاضر با نتا قیتحق

تیپ  نینشان داد که ب يو. تاس سو هم همکاران

در کارکنان دانشگاه  مسألهبا راهبرد حل  یتیشخص

رابطه بین ترجیحات . )9(دارد يتهران ارتباط معنادار

 مسألهي حل ها یی، تفکري و قضاوتی با سبکگرا برون

غیرسازنده منفی  مسأله ي حلها سازنده مثبت و با سبک

 و ییی، احساسگرا درونبود و رابطه بین ترجیحات 

سازنده منفی و با  مسأله ي حلها ادراکی با سبک

افراد مختلف . غیرسازنده مثبت بود مسألهي حل ها سبک

 گیري جهت( مسألهعمده حل  يها مؤلفه نیممکن است در ا

نقاط ضعف و  ، داراي)مسأله حل يها ، مهارتمسألهبه 

 ها مؤلفه نیممکن است ا به عالوه. باشند یقدرت متفاوت
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مثال مشکالت ساده در مقابل  يبرا( تالهمه مشک يبرا

 یدگیتنمثالً (سازگارانه  يامدهایهمه پ ای) دهیچیمشکالت پ

 تیاز اهم) يرفتار يدر مقابل توانمند شناختی روان

اي  مثال ممکن است مؤلفه يبرا. برخوردار نباشند یکسانی

آسان است، تقریباً که اي  مسألهمقابله با  براي ها از مهارت

 ییمشکل، کارآ مسألهاما در مقابله با  ،باشد دیمؤثر و مف

افراد  یتیشخص يها یژگیپس و. الزم را نداشته باشد

آنان به  مسأله حل يبر انتخاب راهبردها گذارتأثیرعامل 

  . )9(دیآ می حساب

ي ها در بررسی رابطه بین سبک زیو همکارش ن اکبري

 مسألهي حل ها ي شخصیتی و شیوهها یادگیري، ویژگی

ي دولتی و غیردولتی استان ها انشجویان دانشگاهدر د

ي ها که افراد روان رنجور از شیوه افتندیخوزستان در

و داراي ویژگی  گرا برونو افراد  مسألهناسالم حل 

ي سالم حل ها وجدان از شیوهباوپذیر  شخصیتی توافق

و  )McMurran(مک موران . )11(کنند می استفاده مسأله

حل  يها وهیکه ش افتندیدر همکاران در پژوهش خود

دارد؛  يارتباط معنادار یتیشخص يها یژگیبا و مسأله

. )12(ارتباط دارد مسألهحل  ییباال با توانا رنجوري روان

اختالالت  نیو همکارش در پژوهش خود ب )Jaffee( یجاف

مواد  کننده نوجوانان مصرف مسألهو حل  تیشخص

 نیکه ب افتندیدرآنها  ؛کردند دایپ يمخدر ارتباط معنادار

 د،یناام تیخصو ش مسألهمقابله با  یمنف يها وهیش

رابطه  یحساس و اضطراب تیو شخص یتکانش تیشخص

فوق با  يها یژگیکه و یدر حالوجود دارد، مثبت 

 یمنفي  رابطه مسألهمقابله با  یمثبت و منطق يها وهیش

  . )13(داشت

 از مشاغل پر استرس و حساس محسوب يپرستار شغل

 حیصح گیري میو تصم مسألهحل  ییشود که توانا می

روان  يها یژگیوجود و. دینما می فایدر آن ا یاتینقش ح

 ،یمنطق ریبه تجربه اضطراب، تفکر غ لینژندي مثل تما

شود مقدار  می و تنش در پرستاران باعث تیعصبان

و نتواند درست تصمیم  فتهزیادي از انرژي فرد را گر

بنابراین از بازدهی فرد در  ،بگیرد و درست عمل کند

شود و به تدریج  می کار کاسته شده و زود خسته طیمح

پدیدار  يروحی و شغلی در و ،آثار فرسودگی جسمی

 وهیو ش رنجوري روان نیمعکوس ب همبستگی. گرددمی

امر  نیا لیتواند دل می که، است کم مسألهسازنده حل 

ه حل سازند وهیبا ش زین يگریباشد که عوامل مرتبط د

 يها یژگیکه و نیدر ارتباط است که با توجه به ا مسأله

توان با  می ،برخوردار هستند يتر بیشاز ثبات  یتیشخص

 انیدانشجو مسألهعوامل توان حل  نیکاهش ا ای شیافزا

  . داد شیرا افزا يپرستار

 نیبهتر ونیمورد مطالعه در رگرس يرهایمتغ نیب از

، با وجدان مسألهحل سازنده  يها وهیش کننده یبین پیش

 يها وهیش يبرا کننده یبین پیش نیبهتر. بودن، بود

در گام  ،پذیري در گام اول توافق مسألهحل  غیرسازنده

. بودن بود و در گام سوم با وجدان رنجوري رواندوم 

صبر،  ازمندین يگفت شغل پرستار توانب دپس شای

 شناسی فهیو وظ يدار شتنیخو ،يفداکار ،یگذشت، همدل

پژوهش نشان داد که باوجدان بودن،  جینتا. ستا

 مسألهحل  بین پیش نیبهتر پذیري و توافق شناسی فهیوظ

 یتیشخص یژگیتوجه به و دیبا ها دانشگاه. هستند

 قیطر نیگرفته تا بتوانند از ا يخود را جد انیدانشجو

خود آموزش  انیرا به دانشجو مسألهحل  يبردهاراه

به عنوان  یتیشخص يها یژگیپژوهش به و نیا. دهند

سازنده  مسألهحل  يراهبردها يریبه کارگ درعامل مؤثر 

پرداخت که در  يپرستار انیسازنده در دانشجوریو غ

الزم به ذکر . به آن پرداخته نشده است ها پژوهش ریسا

رشته  انیمحدود به دانشجو راست که پژوهش حاض

 توان نمی اصفهان بود و یدانشگاه علوم پزشک يپرستار

 ها و رشته ها دانشگاه ریسا انیآن را به دانشجو جینتا

بنابراین نتیجه گیري کلی در این زمینه، نیازمند . داد میتعم

ي علوم ها ي مشابه در سایر دانشگاهها انجام پژوهش

  .پزشکی کشور است
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  گیري نتیجه

مورد  يرهایمتغ نیاز ب داد نشان این پژوهش يها افتهی

سازنده حل  يها وهیش کننده یبین پیش نیمطالعه بهتر

 نیبهتر و در گام اول با وجدان بودن است مسأله

در گام  مسألهحل  رسازندهیغ يها وهیش کننده یبین پیش

و در گام  رنجوري رواندر گام دوم  ،پذیري اول توافق

  .سوم با وجدان بودن است

توان در راستاي افزایش  می ،فوقبا عنایت به نتایج 

در حل مسائل با توجه به  انیجودانش يها ییتوانا

. برداشت یاساس یآنان گام یتیشخص يها یژگیو

دانشکده  نیو مسئول رانیمداساتید، گردد که  می شنهادیپ

 دانشجویان یتیشخص يها یژگیبه و پرستاري اصفهان،

 رنجوري روانباال و  شناسی فهیو وظ پذیري از جمله توافق

و  یآموزش يها طیمح یبهبود جو سازمان. توجه کنند

 شیبه منظور کاهش استرس و افزا ،یدرمان

آموزش  نیهمچن. شود می هیتوص پذیري انعطاف

 وهیبه ش مسألهحل  يها و روش یارتباط يها مهارت

به بهبود عملکرد  يرشته پرستار انیسازنده به دانشجو

 يرهایعوامل و متغ ریسا یبررس. دینما می آنها کمک

پژوهشگران  ریبه سا همسألحل  يهمبسته با راهبردها

  . شود می شنهادیپ

  

  قدردانی

دانند از  می الزمنویسندگان مقاله حاضر بر خود 

دانشگاه  يرشته پرستار انیمسؤولین آموزشی، دانشجو

علوم پزشکی اصفهان و کلیه افرادي که در انجام این 

  . گزاري نمایندپژوهش همکاري و مساعدت داشتند، سپاس
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The Relationship between Personality Traits and Problem-Solving 
Strategies among Undergraduate Nursing Students of Isfahan 

University of Medical Sciences

Reyhaneh Tahery1, Fariba Karimi2

Abstract

Introduction: Psychological and personality traits are among the most important factors greatly affecting 
people’s problem-solving strategies. This study aimed to determine the relationship between personality 
traits and problem-solving strategies among undergraduate nursing students of Isfahan University of 
Medical Sciences.
Methods: This descriptive-correlational research was performed on all 380 undergraduate nursing students 
of Isfahan University of Medical Sciences in 2013-14 academic years. 191 of whom were selected as the 
sample. Research tools were Neo McCrae and Costa’s questionnaires and Cassidy and Long’s problem-
solving strategies questionnaire. Data were analyzed using of Pearson correlation coefficient and stepwise 
regression.
Results: Findings showed that there was a significant correlation between neuroticism (r=-0.242, P=0.013) 
and conscientiousness (r=0.474, P=0.001) and constructive style of problem-solving and conscientiousness 
was the best predictor of constructive style of problem-solving. There was also a reverse significant 
correlation between non-constructive style of problem-solving and the dimensions of extraversion (r=-0.201, 
P=0.001), agreeableness (r=-0.452, P=0.001) and being conscientiousness (r=-0.416, P=0.001). A direct 
correlation was found between neuroticism and non-constructive style of problem-solving (r= 0.429, 
P=0.001) and agreeableness, conscientiousness and neuroticism were the best predictors of non-
constructive style of problem-solving.
Conclusion: Taking into account the significant relationship between students’ personality traits and 
problem-solving strategies, it suggested that universities focus on students’ personality traits in order to be
able to teach them problem-solving strategies.

Keywords: Problem-solving strategy, personality traits, nursing students
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