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  تفاوتها  باشید، هماهنگي  نباشید، خوشحال  گرانن
 شخصیتها  به  شدن  حساس  از طریق 

  

  

 
     *  دواچي  اقدس

  

 
   چکیده

 
  ترك  منجر به  و حتي  و ناگوار ساخته  را تــلخ  افراد بسياري  زندگي  كه  موثر و صحيح  ارتباط  افراد در برقراري  ناتواني  به  با توجه      

  برخورد ورفتار افراد نسبت  درك  را در نحوه  فاحشي  تغييرات  گوناگون  شخصيتهاي  به  نسبت  شدن  گردد، آشنا و حساس مي  آنان  متخد

ها محدوديتها و توانائي  بوسيله  كه  ويا سائق  و محوري  دروني  انگيزه  با يك  هر انساني  كه  معتقد است Hartman. كند يكديگر ايجاد مي  به

  و آموزش  با شناخت.  است  شخصيت  ، سفيد و زرد نمايانگر چهار نوع قرمز، آبي  رنگهاي  از نظر وي. گردد شود متولد مي مي  مشخص

  دست  منفي  و از سوگيريهاي  يافت  شود دست مي  آرامتري  زندگي  باعث  كه  استراتژيهائي  به  توان شخصيتها مي  اين  به  نسبت  حساسيت

و   ثمر بخش  هدف  چنين  به  رسيدن  براي. شد  نهد تبديل مي  بيند و ارج را مي  ديگران  نعمتها و موهبتها و توانائيهاي  كه  فردي  د وبهكشي

 : كرد تا  بايد سعي  مثبتي
 .  ، فهميد و پذيرفت راديد، شناخت  خود وديگران  رنگ -١
 . شود را پيدا نمود مي  مختلف  هاي صيتو پيوند با شخ  اتصال  باعث  كه  راهكارهائي -٢
 .  هستيم  فاقد آن  نمود كه  را كسب  توانائيهايي -٣
  
  
  
  
  
  

                                                                          
  نشكي و خدمات بهداشتي درماني ايراعضو هيات علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پز-∗
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   قدمهم 

و   را تلخ  افراد بسياري  زندگي  كه  روزانه  از مشكالت  يكي

  گردد ناتواني مي  آنان  خدمت  ترك  منجر به  كندوحتي ناگوار مي

خود   از وقت  ما نيمي.  است  و صحيح موثر  ارتباط  در برقراري

از افراد كار خود % ٨٥.  كنيم ها مي تضادها و كشمكش  را صرف

  كنار بيايند از دست  توانند با ديگران نمي  اينكه  دليل  را به

؟  كار كنيم  با هم  در كنار هم  توانيم نمي" چرا واقعا! دهند مي

  كاري  محيط  اهميت  به  از مسئوالن  بسياري  امروزه  خوشبختانه

  يعني. اند برده  پي  است  افراد حساس  شخصيت  به  نسبت  كه

  را جهت  الزم  و راهكارهاي  افراد بينش  كليه  در آن  كه  محيطي

 . كنند مي  كسب  گوناگون  با شخصيتهاي  مثبت  رابطه  ايجاد يك
  به  نسبت  شدن  حساس  و آموزشهاي  علم  با پيشرفت  مروزه 

، برخورد  درك  در نحوه  فاحشي  ، تغييرات گوناگون  شخصيتهاي

و سازمانها با   است  يكديگر ايجاد شده  به  و رفتار افراد نسبت

  هاي هزينه  پرداخت  حاضر به  مسئله  اين  اهميت  به  توجه

  آموزشها هستند، زيرا شاهد نتيجه  اينگونه  در زمينه  هنگفتي

  در كاركنان  حاصل  و برآيندهاي  كرد، رضايتدر عمل  آن  مثبت

 . اند خود بوده
نيآيد و ساعتها در بستـر   چشمتان  به  خواب  شبي  كه  يا شدهآ

  به  كـه  توانيد در فـردي مي  چگونه  بيانديشيد كه  ايـن  خـود بـه

  نفوذ كنيـد؟ آيا اتفاق  است  نفوذ و رخنه  غير قابل  نظرتان

  نق  همه  اين  بجاي  ايكاش"بگوييد   خودتان  به  كه  است  نيافتاده

  از وقت  از نيمي  ؟ مـا بيش" داشتيـم  بيشتري  وري  بهره  زدن

" چـرا؟ واقعا.  كنيـم هـا مـي  تضادها و كشمـكش  خود را صرف

  داريد نگران  احساسي  ؟ اگر چنين كنار بياييم  باهم  توانيم نمي

  اكنون.  تغيير است  چيز در حال  همه باشيد  خوشحال. نباشيد

را   الزم  و مهارت  كنند تا دانش مي  خود كمك  كاركنان  به  مديران

  و گوناگون  متفاوت  شخصيتهاي  و تحمل  كنار آمدن  در زمينه

  شـود مفهوم مـي  معرفي  مقاله  در اين  كه  الگويي. آورند  بدست

  حساس  چگونه  دهد واينكه مي  را ارائه  شخصيـت  به  حساسيت

ميتواند عملكرد فرد را ارتقـاء   گوناگون  شخصيتهاي  به  شدن

 .آورد  خـاطر بيشتـر او را فـراهم  ، رضـايت بخشيـده
 -Personality(  شخصيت  به  كار حساس  محيط

Sensitivity workplace (افراد   كليه  درآن  كه  است  محيطي

با   مثبت  رابطه  ايجاد يك  را جهت  الزم  و راهكارهاي  بينش

از   بسياري. كنند مي  كسب  و متفاوت  گوناگون  شخصيتهاي

خود   سوپروايزرهاي  آموزش  را براي  مشاوريني  سازمانها امروزه

  براي  مقدم  خط  كاركنان  اند كه شده  اند و متوجه كرده  استخدام

آموزشها   اينگونه  بيشتر به  از هر فرد ديگري  پرستاران  مثال

  رود كه انتظار مي  از پرستاران  باشند زيرا امروزه نيازمند مي

از   حاصل  نتايج  گر و پاسخگو در مقابل  خود هدايت  افرادي

 .باشند  كنندگان  مراجعه  رضايت  پاسخگوي  و باالخره  بيماري
  شخصيتها يعني  به  نسبت  حساس  كاري  محيط  ايجاد يك

ساير   و خواه  مديران  خواه  افراد كليدي  كليه  به  نشد  نزديك

با بيمار، همكار يا   روبرو شدن  در هنگام  كه  خوبست.  پرسنل

  به  بتوانيم  است  رسد فرد نفوذ ناپذيري نظر مي  به  كه  رئيسي

  راهي  و از آن  كنيم  مراجعه"   يابي راه  كاله"   خود يا به  تصورات

كند و   افراد كمك  با اين  ما را در كاركردن  كه  كنيم را انتخاب

از   كنيم مي  با آنها حس  و كاركردن  با بودن  راكه  باري  سنگيني

  چگونه  دانستند كه مي  نبود اگر مردم  آيا خوب. بردارد  دوشمان

  را از استعدادها و تواناييهاي  بهره  بيشترين  با ديگران  در روابط

 ببرند؟  آنان
 :شخصيتها عبارتنداز  به  حساسيت  آموزش  عمده  هدف دو
   خود و ديگران  ذاتي  تمايالت  افراد در كشف  به  كمك -١
و   ارتباط  جهت  مثبت  راههاي  افراد در كشف  به  كمك -٢

  داشته  را در ذهن  دو هدف  اين  گوناگون  و با شخصيتهاي  اتصال

 . رمائيدف  را مطالعه  مطالب  باشيد و بقيه
   در دسترس  ابزارهاي 

چند فرد Carl Junyمشهور   روانشناس  فعاليتهاي  بدنبال

  و آموزش  شخصيت  انواع  تعيين  جهت را  متبحر ديگر ابزارهايي
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مورد   شايع  ابزارهاي. بوجود آوردند  شخصيت  به  حساسيت

  : عبارتنداز  استفاده

Myers-Briggs  :تقسيم  عمده  طبقه ٨  شخصيتها را به  

،  ، احساسي گرا، متفكر، قضاوتي  گرا، درون  برون(  است  نموده

  ).   ، اثرگذار و حساس دركي

Disc  :گر،   سلطه(  است  نموده  تقسيم  طبقه ٤  را به  شخصيت

 ). و با وجدان  دقيق  ، جدي و محكم  نافذ، منضبط
 Hartman's Color Code :ويا اميال  سائقه  براساس  

  هستند استفاده  اصلي  هاي بيانگر سائقه  كه  ؛ از چهار رنگ رونيد

 -سفيد   ، و صميميت  نزديكي -  ، آبي قدرت -قرمز(  است  كرده

 ). و لذت  شادي -و زرد  و آرامش  صلح
  

Hartman's Color Code      
  دروني  انگيزه  از ما با يك  هر كدام Hartmanنظر   طبق

  محدوديتها و توانائيها مشخص  بوسيله  هك  يا سائق  محوري

، سفيد  قرمز، آبي  از رنگهاي  استفاده.  شويم شود متولد مي مي

 . باشد مي  متمايز شخصيت  چهار نوع  دادن  منظور نشان  وزرد به
  كودكي  اوايل  از همان. باشند مي  قدرت  سائق  داراي قرمزها

طلبند زيرا   و قدرت  ، پربار، پركار، فعال ثمربخش  افرادي

از . دهند  بپذيرند و كارها را انجام  مسئوليت  دانند چگونه مي

و   ، منظم بودن  ، منطقي نفس  ، اعتماد به قرمزها اطمينان  ويژگيهاي

و   و دانايي  بينش  و موهبت  قرمزها از نعمت.  است  بودن  قاطع

،  بطل  مستبــد، رياست  افرادي" ضمنا. تمركز برخوردارند

، خودپسند و متمركز  جر و بحث  صبر، اهل  ، كم مآب  رئيس

 . باشند برخود مي
از . دارند  نزديكي و  صميميت  به  دستيابي  ميل ها بيآ

   قوي  احساس  برند داراي مي  لذت  با ديگران  بـودن  نـزديك

  آنها اهميت  بشناسند و به  را خوب  دارند ديگران  هستند، دوست

  اين. باشند مي  اعتماد و صميمي  متعهد، قابل  افرادي دهند، مي

برخوردارند، در   و كيفيت  خدمت  و موهبت  از نعمت  گروه

  متغير و داراي  با خلق  ، شكاك مستعد نگراني  افرادي  عوض

 . باشند مي  از ديگران  غير منطقي  انتظارات
،  منصف  افرادي .كنند مي  تالش  آرامش و  صلح  براي سفيدها

افراد   اين. دارند  از اطرافيان  كم  درخواستي  كه  و راضي  مستقل

  و موهبت  گير، صبور و مهربانند و از نعمت  پذير، سهل انعطاف

سفيدها از . تفكر برخوردارند  و وضوح  و شفافيت  تحمل

  مردد و دو دل  افرادي. ورزند مي  اجتناب  هر قيمتي  به  كشمكش

  به  است  افراد ممكن  اين. اند نهفته  خشم  رايباشند و دا مي

  باعث  و آرامش  صلح  در آيند زيرا نياز به  انفجار هم  حالت

  نكنند و در خود نگهدارند تا زماني  ها رابيان ناراحتي  شود كه مي

  حتي  يا ناراحتي  مشكل  شود كه زياد مي  چنان  مقدار آن  كه

 . شود ها در آنها مي تيظهور ساير ناراح  باعث  جزئي
از   خوشحال. باشند مي  و شادي  لذت  سائـق  داراي زردها

عمر خود از   ساعات  دارند در تمام  خيزند، دوست بر مي  خواب

  پسند و قابل  ، مردم خونگرم  افرادي. ببرند  لذت  زندگي

و شور و   بيني  خوش  و موهبت  افراد از نعمت  اين. اعتمادند

،  ديسيپلين  ، بدون اي تكانه  افرادي" ضمنا  وردارند وليبرخ  شوق

  دوري  با حقايق  و غير متعهدند و از روبرو شدن  نامنظم

 . جويند مي
  از اين  تركيبي  كه  از ما فكر كنيم  هركدام  است  ممكن  اگـر چه

  از اين  يكي  تاكيد دارد كه Hartman  ولي  شخصيتها هستيم

او   دروني  ويژگي" نهايتا  كه  است  بسيار برجستهها در فرد  سائقه

  ، تــرتيب تــربيت  روش  چون  عواملي. كند مي  را مشخص

  بر توانائيهـا و محدوديتها موثرند ولي  و محيط  تــولد، فرهنگ

  به  اي چند لحظه. دهند را تغيير نمي  محوري  و انگيزه  سائقه  آن

از   رنگ  يك  به  را بيشتر متمايل  نرنگها فكر كنيد آيا خودتا  اين

دور وبر شما هستند   كه  بينيد؟ در مورد افرادي ديگر  نمـي  رنگ

از   برخي  براي  توضيحي  فوق  كنيد؟ آيا مطالب فكر مي  چه

 Hartman. شما نيستند  آفرين  آميز يا مشكل موفقيت  روابط

رنگها   مامت. وجود ندارد  يا بدي  خوب  رنگ  كند كه تاكيد مي
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  چون  دارد كه اظهار مي  چنين  او هم. هستند  خوب  بطور مساوي

  تغيير آن  ، لذا آرزوي است  متولد شده  خاصي  در رنگ  هر فردي

  كه  غير از آنچه) IQ(  هوشي  بهره  داشتن  مانند آرزوي  رنگ

  با سوگيري  در شما تعصبي  چنانچه. باشد مي  ، غيرممكن هست

  به  حساسيت  آموزش  تنها از طريق. كنيد  غلبه  د بر آنوجود دار

  كه  است  در انسانها متفاوت  تفاوت  و اعتقاد به  شخصيت

نعمتها،   كه  فردي  كشيد و به  دست  منفي  از سوگيريهاي  توان مي

. شد  نهد تبديل مي  بيند و ارج را مي  ديگران  موهبتها و توانائيهاي

  و مثبتي  ثمر بخش  و موقعيت  مكان  چنين  كي  به  رسيدن  براي

Hartman چيز را آموخت  بايد سه  دارد كه مي  بيان  : 
،  ، بشناسيم را ببينم  خود وديگران  رنگ  كه  كنيـم  سعـي -١

 .  و بپذيريم  بفهميم
و پيوندها با   اتصال  باعث  را كه  راهكارهايي  كنيم  سعـي -٢

 . شود بيابيم مي  ندگيدر ز  مختلف  هاي شخصيت
  ذاتا فاقد آن  كه  كنيم  را كسب  توانائيهايي  كنيم  سعي -٣

 .  باشيم مي
 شوند؟ مند مي بهره  بيماران  چگونه

  شخصيت  خاص  نوع  پرستاران  رود كه انتظار نمي  اگـرچه

  در اين  اطالعاتي  كه  كساني  براي  خود را بدانند ولي  بيماران

فرد   در مورد اينكه  اند نظر كلي ديده  يا آموزشهايي دارند  زمينه

  در محيط  چنانچه  مثال  براي.  نيست  مشكل  است  رنگ  از كدام

  است  كننده  و هدايت  حوصله  نظر كم  به  كه  كار خود با بيماري

را در اختيـار گيـرد روبـرو هستيــد، بـا   خواهد صحنه و مي

  قرمز اسـت  از نوع  شخصيت  اياو دار  رنـگ  كه  فـردي

 :زير موثرند  راهكارهاي  حال  در ايـن. ايد مواجه
  ناراحت  است  تنش  تحت  كه  از رفتار فرد قرمزي)  الف

 . نشويد
 .كنيد  او معطوف  و توانايي  خود را برلياقتها، كارآيي  توجه)  ب
  برعكس .بدهيد  وي  را به  كنترل  خواهد اجازه مي  تاجائيكه)  ج

،  ، خوشي شادي  كند وبه مي  خندد، شوخي مي  كه  اگر با بيماري

  او داراي" دهد روبرو هستيد احتماال بها مي  شور و هيجان

  بزنيد كه  بايد حدس  در نتيجه.  زرد است  از نوع  شخصيت

  او بيشتر سركشي  كنيد و به  او را بايد بيشتر كنترل  كارهاي

  دو فرد بيانديشيد و ببينيد چگونه  اين  اوتتف  حاال به. نمائيد

  تغيير دهيد، زيرا روشي  را با هركدام  برخورد خودتان  بايد روش

  فرد با شخصيت  براي  قرمز موثر است  فرد با شخصيت  براي  كه

 . شود نمي  زرد مثمرثمر واقع
   

   رفتار با خانواده

نيز   خانواده  پويائيهاي  تواند در درك مي Color Code  اصول

  دليل  به  كه  اي بيوه  نويسد يكبار از خانم مي  پرستاري. موثر باشد

  مراقبت  بود در منزل  شده  بسيار رنجور و ناتوان  بيماري

مادر و   بر سر مديريت  اغلب  كه  فرزند داشت  او سه.  كردم مي

. كردند مي  و مجادله  او با يكديگر بحث  به  مربوط  هاي هزينه

  گيري تصميم  تولد از قدرت  ترتيب  علت  به  پسر كه  جوانترين

  بزرگترين. قرمز را دارا بود  نوع  برخوردار بود، شخصيت  كمتري

  بعلت  برادر كوچكتر كه  مورد سرزنش  اغلب  بود كه  پسر آبي

بگيرد   مادر را بعهده  كرد مسئوليت مي  قرمز سعي  شخصيت  نوع

غير متعهد بود   فردي  زرد بود يعني  كه  سر سومپ.  گرفت قرار مي

دو برادر ديگر با   كه  ميخواست  جست مي  دوري  و از حقايق

پرستار   اين. دهند  كارها را انجام  قرمز و آبي  هاي شخصيت

  كردم مي  از مادر آنها مراقبت  من  كه  در مدتي  نويسد اگر چه مي

در   من توضيح  ردند وليخود كار نك  تفـــاوتهاي  آنها روي

  مسائل  نمود تا به  مادر او را كمك  بهColor Codeمورد 

  اگر چه  دهد كه مي  نشان  مثال  اين. ببرد  خــود پـي  فرزندان

افراد   به  توان مي  برد ولي  را از بين  مشكالت  توان نمي  هميشـه

خود   عمل  پيدا كنند و اين  بينش  مسئله  به  كرد تا نسبت  كمك

  مادر وقت  فوق  در مثال  هچنانچ.  است  تنش  دهنده  كاهش

  عمل  آنچنان  چرا فرزندانش  كه  سوال  اين  را صرف  كمتري

 . نمود كنند مي مي
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 شوند ؟ مند مي بهره  پرستاران  چگونه 

  كار فعاليت  و محيط  منزل  زاي  تنش  در محيطهاي  پرستاران

  ازهاي، با ني خانواده  اعضاي  تغذيه  مسئول  اغلب  درمنزل. كنند مي

  ، مشاور، آشپز، راننده آنها بايد معلم. باشند مي  گوناگون  شخصي

. باشند  خانه  درون  و انضباط  نظم  كننده  و تنظيم  خصوصي

  تنش  تحت  كه  مختلفي  روند با بيماران بر سركار مي  هنگاميكه

وساير اعضاء   ، همكاران با پزشكان  همچنين. اند هستند مواجه

  كار و ساير مسائل  بار سنگين  بدليل  همگي  كه  درمان  تيم

  با آموزش. شوند هستند روبرو مي  تنش  داراي  شخصي

  انتظاراتي  چه  ياد گرفت  توان مي  شخصيت  به  نسبت  حساسيت

  تنش  تحت  كه  شخصيتهايي  به  و چگونه  باشيم  داشته  از ديگران

اختيار   قرمزها، تفويض  مثال  براي.  دهيم  نشان  هستند واكنش

  در نتيجه. دهند و ثمربخشند هستند، دستور مي  كنند، متقاضي مي

  به  ها تمايل آبي. آورند بوجود مي  را در ديگران  بيشتري  تنش

كنند و  مي  شوند ابتدا خود را سرزنش مي  دارند، افسرده  نگراني

 . را  ديگران  سپس
اند  را ديده  شخصيت  به  حساسيت  آموزش  كه  پرستاراني

  بدست  و همكارانشان  خود، بيماران  به  نسبت  وسيعي  آگاهي

را   بهتري  انتخابهاي  فردي  بين  در روابط  آورند، درنتيجه مي

در  Color Codeدر مورد   آموزش  چنانچه. دهند مي  انجام

در مورد   پذيرد افراد براحتي  صورت  كننده  حمايت  محيط

  كـه  اطـالعـاتي. كننـد مـي  صحـبت  خودشان  بيعيط  تمايالت

  فردي  بين  ، عملكرد و روابط تعاملي  پـرستار در مـورد سبك

او از خود   در مـديريت  بسيار مهمي  كند نقــش مي  خودكسب

  بهتري  تصميمات  شود كه مي  سبب  كند، حتي ايفا مي  و ديگران

  صلح  به  فرد سفيد كه  يك  مثال  براي. خود بگيرد  آينده  را براي

  موقعيت  يك  قبول  دهد بجاي مي  زيادي  اهميت  و آرامش

  تحقيقي  فعاليتهاي  به  مركز تحقيقات  در يك  بهتر است  مديريتي

 . بپردازد
   با تفكرانتقادي  ارتباط 

و ارتقاء تفكر   فردي  سبكهاي  درك  بين  كه  است  بسيار واضح

شوند  مي  متوجه  هنگاميكه  مردم. وجود دارد  باطارت  انتقادي

  اند و به قرار گرفته  اند مورد حمايت شده  درك  ديگران  توسط

  را از خود ارائه  كنند، عملكرد بهتري آنها اعتماد پيدا مي

  كردن  از خود ياقانع  دفاع  به  پرداختن  بجاي  در اينحال. دهند مي

خود بپرسيد   اگر از مددجويان. دندگر مي  حل  راه  خود بدنبال

دارند   با تفكر انتقادي  در ارتباط  كه  اساسي  مشكل  سه

 .  فردي  بين  روابط  گويند مشكل مي  ؟ بالفاصله كدامست
تفكر   نياز به  تفكر انتقادي  كه  ديگر آنست  حائز اهميت  نكته

  يازمنديمافراد ن  و مغز تمام  و ذكاوت  هوش  ما به. دارد  مشترك

از   فردي  بين  با بهبود روابط.  يابيم  برآيندها دست  بهترين  تا به

  قدرت  كه  دهيم مي  شخصيتها، اجازه  به  شدن  حساس  طريق

 . بپيوندند  مغزها بهم
 ؟ در مورد برآيندهاچه

كند تا بر  مي  افراد كمك  به  شخصيت  به  حساسيت  آموزش

با اجبار   توان هرگز نمي. متمركز شوند  دلخواه  و برآيندهاي  نتايج

  اي نتيجه  تا به  بكار واداريم  از ماست  متفاوت" كامال  را كه  فردي

در   نتيجه  بهترين  به  دستيابي  براي.  يابيم  دست  خواهيم مي  كه

و برخورد خود   بيشتر بايد روش  و با رضايت  زمان  كوتاهترين

تا   كنيم  تنظيـم  ديگـران  تهايبا نيازها و خواس  را مناسب

بيمار رااز   به  داريد آموزش   دوست  چنانچه  مثال  براي.  خودمان

  كنيد آيا راه  سوال  از خودتان  دهيد بهتر است  ارائه  بازي  طريق

قرمز   نوع  بيمار با شخصيت  به  بتوانم  كه  تري تر و مستقيم سريع

، وجود  برسم  خواهم مي  كه  يچيز  آن  تا به  بدهم  خود ارائه

  يك  ارائه  شويد كه  متوجه  است  ممكن  صورت  ندارد؟ در اين

  به  او و پاسخ  به  مراجعه  و سپس  مطالعه  او براي  به  پمفلت

ديگر   از طرفي. او نياز دارد  كه  است  آموزشي  تمام  وي  سواالت

" كنيد مطمئنا  تفادهزرد اس  نوع  شخصيت  براي  شيوه  اگر از همين

 . نخواهيد رسيد  نتيجه  به
 ؟  پذير كنيم  را امكان  آموزش  چگونه 
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كار خود   در محيط  آموزشي  چنين  در فكر اجراي  چنانچه

 :كنيد  زير توجه  نكات  هستيد به
  بعمل  كار خود دعوت  از محيط  خارج  اي ازفرد باتجربه •

 . آوريد
 .كنيد  مصاحبه  مينهز  با چند نفر متحير در اين •
 .نماييد  برد توجه بكار مي  دهنده  آموزش  كه  ابزاري  به •
 .شويد  مطلع  دهنده  آموزش  از صالحيت •
  خـاص  گروه  براي  كنيد كه  استفاده  اي دهنده  از آموزش •

همانند   دهنده  آموزش  انتخاب(   است  شمــا منـاسب

  اين  صرف  كه  اي بودجه  به). دارد  ابزار اهميت  انتخاب

هر چيز   باشيد كه  بخاطر داشته. نماييد  كنيد توجه كار مي

هر چيز   همينطور كه(باشد  نمي  بهترين  هميشه  ارزاني

 ). نيست  نيز بهترين  گراني
  دو جانبه  هدف  يك  به  رسيدن  براي  دهنده  با آموزش

زيرا شما   است  او بسيار مهم  شما به  كنيد، اطالعات  هماهنگي

 . شناسيد خود رابهتر مي  گروه
 ارتقاء برآيندها  تفاوتها براي  هماهنگي 

  بـه  از صرفا توجه خاطرهابيش  عملكردها ورضايت

  آن  ، و الزمه است  فـرهنگـي  و گـروههاي  قـومـي  تفـاوتهـاي

  با افرادي  ايجاد رابطه  در شخصيتها و چگونگي  تفاوت  درك

  شخصيت  به  حساسيت  آموزش. از ما هستند  اوتمتف  كه  است

شود در اختيار شما  مي  آرامتري  زندگي  باعث  را كه  راهبردهائي

بسيـار   انساني  روابط  باشيد كه  بخاطر داشته. دهد قرار مي

روبرو   انتظاري  بـا رفتار غير قـابل  و چنانچه  اسـت  پيچيده

تعبير و تفسير . كنيد  وتحليل  تجزيه  را بدقت  شويد، موقعيت مي

  باعث  تنش  است  باشد يا ممكن  اشتباه  است  شما ممكن  اوليه

فرد   يك  مثال  براي(باشد   فرد شده  در شخصيت  تغيير موقتي

  در ابتدا موفق  چنانچه). كند  فرد قرمز عمل  موقتا مانند يك  آبي

در بهبود   مهمي  نقش  كنيد زيرا تالش  سعي" نشديد مجددا

  ، معلمي معلم  بهترين  كه  است  شده  گفته. دارد  فردي  بين  روابط

  منابع  به. انگيزد را در فرد بر مي  بيشتر دانستن  انگيزه  كه  است

  تماس  كنيد، با متبحرين  صحبت  كنيد، با همكاران  مراجعه

بگيريد،   اي نكته  از هر رنگي  كنيد، و مهمتر از همـه  حاصل

  آموزيد به مي  كه  ، آنچه)قرمزها(در خود ايجاد كنيد   يناييب

و از ) سفيدها(باشيد   ، مهربان)ها آبي(دهيد   آموزش  ديگران

 ).زردها(ببريد   لذت  زندگي
  

   خود را بيازماييم 

،  شخصيت  به  حساس  بهداشتي  مركز يا موسسه  يـك -١

  كليــدي  پرسنل  بلكه  مديران  فقط  نه  كه  است  تسهيالتي

 .كننـد مـي  درك آنـرا  اهمــيت
   و بيماران  پرستاران  بين  كشمكش  رفع -  الف
در ايجاد پيوند با   ديگران به كردن كمك چگونه  يادگيري -  ب

 خود
   بهداشتي  اعضاء گروه  بين  كشمكش  رفع -  ج
   متفاوت  ايجاد پيوند با شخصيتهاي چگونگي  يادگيري -د
  

  شده  شناخته  نيمرخ  زير يك  هاي از گزينه  كداميك -٢

 باشد؟ نمي  شخصيت
 Myer-Briggs -  الف 

 Motive -  ب
 Disc -  ج
 Colo Code -د 
  
 Hartman(Hartman's Color  رنگي  كدهاي -٣

Code (انواع  شناخت  راه  بهترين  كه  اعتقاد استوار است  بر اين  

 .  ميسر است.. ... مشاهده  از طريق  شخصيت
 رفتار -  الف
 )IQ(  هوش -  ب
   راهبري -  ج
   انگيزه -د 
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٤- Hartman در   هركس  مخصوص  رنگ  كه  معتقد است

 .شود مي  حاصل.......  نتيجه
  و محيط  پرورش -  الف
 تولد  و ترتيب  جنس -  ب
 عمر  تغيير در طول  عدم -  ج
   فرهنگ  تاثيرات -د 
  
آسانتر   شخصيتي  هاي از ديگر نظريه  از كد رنگ  استفاده -٥

 :زيرا  است
  عمل  شخصيت  نوع  براي  حافظه  قالبهاي  رنگها بعنوان -  الف

 .كند مي
  شخصيت  نوع  تعيين  را براي  از رنگ  استفاده  مردم -  ب

 .بينند مي  جالب
 .باشند رنگها بيانگر نژاد نمي  كه  است  مشخص -  ج
 .كنند مي  ، استقبال خودشان  رنگ  شناخت  ز ايدها  مردم -د 
  
 .  است..... قرمز  شخصيت  اصلي  انگيزه -٦

   ديگران  كنترل -  الف
   دور نما وديدگاه  بوجود آوردن -  ب

   قدرت  داشتن -  ج 
 خود  هوش  دادن  نشان -د 
  
 .  است.....  آبي  شخصيت  اصلي  انگيزه -٧

   با ديگران  يمتو صم  نزديكي -  الف
   قرار گرفتن  مورد تحسين -  ب
 استاندارد باال  كسب -  ج
   شدن  درك -د 
  
 .  است.......سفيد  شخصيت  اصلي  انگيزه -٨

   گذراني  آسان - الف
   كردن  زندگي  و آرامش  در صلح -  ب

   بودن  عضو گروه -  ج
   ديگران  كردن  درك -د 
  
از   متفاوت  با شخصيتهاي  مثبت  كليد ايجاد ارتباط -٩

 : از يادگيري  شما عبارتست  شخصيت
 نيازها و خواستها  شفاف  بيان - الف
 شخصيتها  نيمرخ  پذيرش  اهميت -  ب
   تر از سايرين قوي  شخصيتهاي  علت -  ج
   متفاوت  با شخصيتهاي  اتصال  چگونگي -د 
  

  قرمز است  نوع  شخصيت  داراي  بيمارتان  در صورتيكه -١٠

  از وي  پرستاري  مراقبت  زير رادر انجام  از روشهاي  يك  كدام

 كنيد؟  مي  انتخاب
   و شور وشوق  بيني  خوش -  الف
   رويارويي  در عدم  دقت -  ب
   و قاطع  مستقيم -  ج
    و دوستانه  اجتماعي -د 

  

ـرا اخي  زرد كه  شخصيت  با نوع  با بيمار خانمي  چنانچه -١١

  چگونه. ايد مواجه  شـده  داده  قنـد بـرايش  بيمـاري  تشخيـص

  در مورد بيماري  الزم  آموزشهاي  يادگرفتن  را براي  وي  آمادگي

 دهيد؟ مي  قند تشخيص
 .دهد  شما گزارش  را به  مشكالتش  خواهيد كه از او مي -  الف
  ا روشيكنيد و ب مي  او را بررسي  فعـاليتهاي  روزانـه -  ب

 . كنيد كار تاكيد مي  پايان  بر زمان  دوستانه
 .كنيد مي  شود او راكنترل  متوجه  اينكه  بدون -  ج
دهد زيرا   شمـا گـزارش  بـه  خواهيد كـه از او نمـي -د 

 . شود  ناراحت  است  ممكن
  



  عوامل تنيدگي آور آموزش باليني پرستاري  كيقبادي و همكاران سيف اله

 

     ۱۳۸۰بهار /  ۲۸شماره / سال چهاردهم                                                     ايران                يو ماماي يفصلنامه پرستار

                                         

  به  نسبت  حساس  كاري  ايجاد محيط  جهت  راه  بهترين -١٢

  شده  طراحي.....  براي  كه  اي برنامه  از اجراي  عبارتست  شخصيت

 .  است
و   متداول  احترام  به  مربوط  مقررات  تاكيد بر اهميت -  الف

 با يكديگر   كنار آمدن
  انوع  در باره  گزارش  و ارائه  مطالعه  به  پرسنل  تشويق -  ب

   شخصيت
  يناز خود وتمر  آگاهي  افزايش  به  پرسنل  تشويق -  ج

   با ديگران  پيوند و اتصال  جهت  متفاوت  راهكارهاي
  با راهكارهاي) سياستها(ها  مشي  استانداردها وخط  توسعه -د 

 .  با كشمكش  مقابله  براي  خاص
  
    منبع 

- Alfaro- Lefever R. (2000). Don't worry, be 
happy! Harmonize diversity through 
personality sensitivity, Nursing Spec rum, 
August 2000: 17-19. 
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DON'T WORRY, BE HAPPY! HARMONIZE DIVERSITY THROUGH 
PERSONALITY SENSITIVITY 

 
Davachi, A.MS1 

 
ABSTRACT 

In  reference to most people's inability to communicate effectively and correctly 
which make their life bitter and unpleasant even causes a lapse from duty or renouncing 
the work. Acknowledgement and sensitivity to different personality, make a big change 
in way of perceiving, behaving and encountering others. The Hartman's color code is 
based on the belief that each of us is born with an innate color motive, or represent four 
distinct personality types help you to learn what to expect and how to respond to 
personalities when they are under stress and harmonize diversity to improve our 
performance and satisfaction. 

Personality-sensitivity training can give us the strategies we need to simplify our life 
and bring the best in others and prevent negative partiality and become a person who is 
able to see and respect people's gift, strength and potentialities. To reach to this 
effective and positive point we must: 

1- See, recognize, understand and accept our's and other's personality color. 
2- Find out strategies which connect us to different personalities. 
3- Gain strength, which we don't have. 

                                                                          
1 - Senior lecturer school of Nursing and Midwifery. Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran. 
Iran. 


