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 ده یچک

 در رابطه با فرسودگی شغلی و استرس شغلی در میان پرستاران است. هدف این پژوهش بررسی پنج عامل اصلی شخصیت مقدمه:

همبستگی است. جامعه آماری  کلیه پرستاران بیمارستانهای دولتی شهر مشهد میی   –روش این پژوهش از نوع توصیفی  روش:مواد و 

: آزمیون شخصییت نئیو ،    پرسشینامه  3اب شدند . ابیاار سینجش   نفر به عنوان نمونه انتخ 07باشد که از روش نمونه گیری در دسترس 

است. برای بررسی رابطیه بیین متغیرهیا از بیریب همبسیتگی پیرسیون و        HSS شغلی آزمون فرسودگی شغلی گلداد و آزمون استرس

 رگرسیون استفاده گردید.

خصیتی روانرنجوری و فرسیودگی  شنتایج تحقیق نشان می دهد بریب همبستگی مثبت  بین عامل  یافته ها و بحث و نتیجه گیری:

مشاهده شد. همچنین از بین عوامل شخصیت  شغلی ی و فرسودگیشغلی وجود دارد و همبستگی منفی بین عامل شخصیتی برون گرای

ستگی منفی با استرس شغلی دارد. نمرات بدسیت  بعامل شخصیتی پذیرش همو  روانرنجوری با استرس شغلی همبستگی مثبتی دارد ،

 است.آمده از فرسودگی شغلی و استرس شغلی بیانگر فرسودگی و استرس شغلی نسبتا باالیی در میان پرستاران 

 ویژگی های شخصیتی، استرس شغلی، فرسودگی شغلی، پرستاران. واژه های کلیدی:

 



 

 مقدمه

شیغل عیهوه بیر تیامین هاینیه هیای       زییرا   ،سیت اار آشیک گی انسیانی  دامروزه اهمیت و نقش سرنوشت ساز شغل در ابعاد گونیاگون زنی  

د. یازهیای یییر میادی او نییا میی باشی      ناربیای بسییاری از    زمینه سیاز ارتباط مستقیمی با سهمت جسمی و روانی فرد دارد و ،یدگزن

 روی فیرا  جدیید  هیای  انیداز  چشی   و امکانات که این بمن تکنولوژی.  اند داده نام ابطراب و  استرس عصر را حابر عصر روانشناسان

 و مشیکاالت  و معضیهت  همیه  ایین  بیا  ، انید  کیرده  برطرف را مشکهت و معضهت از بسیاری علمی های پیشرفت و است گشوده انسان

 (.1) آید می وجود به شغلی فرسودگی نشود مقابله استرس با هرگاه ، است آورده ارمغات به را جدیدی های استرس

 بعضیی  خیود  زنیدگی  در اسیت  ممکن کسی هر.  است روانپاشکی و روانشناسی رایج های واژه از یکی روانی فشار یا استرس واژه امروزه

 گییر  همیه  و همگانی چنان استرس. باشد انسان روزمره زندگی مسئله ترین عمومی شاید استرس.  باشد کرده هتجرب را روانی فشارهای

 از ناشیی  حابیر  عصیر  بیمارهیای  کلییه  %07 است شده زده تخمین که بطوری دانند می ها انسان زندگی مشخصه را آن که است شده

 ل اعتیدا  حد در افراد همه در انسان هر زندگی از بخشی مناله به شغلی  رساست کهاست باور این بر( 3) کاستیلو(. 2) باشد می استرس

 تنهیا  نیه  صورت ین ا در کند پیدا مداوم و مامن جنبة اگر اما.  میشود  تلقی یافته سازش پاسخ یک عنوان به حد این و دارد وجود آمیا

 بیه  و کرد تلقی ای گسترده استیصال و یافتگی نا سازش ت،شکس منبع ی مناله به را آن باید بلکه دانست یافته سازش پاسخ توان نمی

 .داد پوشش رفتاری و شناختی اختهلهای طیف

 بر متقابل تاثیر محیط و فرد آنجایی که ار. شود می آن دستخوش معینی برسرکار معینی فرد که است استرسی ، شغل از ناشی استرس

 آن از بییش  کیار  محییط  های خواسته که است چنان شایل فردی ویژگی و رکا شرایط میان متقابل کنش گفت توان می پس دارند ه 

گونیه   بیه  شایل فردی یژگی های و و کار شرایط بین متقابل کنش از، است عبارت شغلی استرس. آید بر آن پس از بتواند فرد تا ، است

 (.4) برآید آنان عهدة از بتواند فرد که است آن از بیش کار محیط خواسته ای که ای

 ی، فیرد  بیین  کار روابط( 3 شغلی، ویژگی( 2 نقش، ویژگیهای( 1 از است عبارت کار محیط زای استرس ( عوامل0)اسکیولر  و جکسون

 واکنش را شغلی فشارهای( ۶جوهانسون ). میداند فیایکی خصوصیات و فناوری( ۶انسانی، منابع مدیریت های روش( 0 سازمانی، جو( 4

 آن ( بییانگر 3کندی ) و کازما پژوهش نتایج. دهند می  بروز خود زای استرس عوامل به نسبت کارکنان که اندمید ای بالقوه و آزاردهنده

 .است زا استرس موقعیت با مقابله توان کاهش آن پیامد و میشود تردید دچار تواناییهایش ی درباره فرد شغلی استرس در که است

 منفی های دگرگونی توصیف برای ای واژه دانش  شغلی غلی می باشد. فرسودگیدیگر مولفه مورد بحث در پژوهش حابر، فرسودگی ش

 افیراد  کیه  آید می پدید هایی شغل در بیشتر فرسودگی این. است کار به مربوط روانی های فشار با رویارویی در رفتار و  روحیه ، نگرش

 جکسیون  و ماسیه   را شغلی فرسودگی از تعریف رایجترین.  گذرانند می مردم سایر با نادیک ارتباط در را کاری ساعات از زیادی زمان

(. 0) باشید  میی  شخصی کفایت کاهش و  شخصیت مسخ ، هیجانی خستگی:  شامل روانشناختی نشانگاه شغلی فرسودگی:  نمودند ارائه

 ، شیغل  ییک  از کشییدن  دسیت  بیرای  عاملی ، گردد خدمات ارائه کیفیت افت باعث تواند می شغلی فرسودگی که است باور این بر وی

 و خیانوادگی  مشیکهت  و مواد و الکل به آوردن روی ، خوابی بی ، روانی خستگی همچون هایی اختهل با و  باشد پایین روحیه یا ییبت

 است ممکن و یابد می گسترش زمان طول در آهستگی به ولی نیست روانی اختهل یک فرسودگی سندرم. یاشد داشته ارتباط زناشویی

 (.0) شود تبدیل روانی ناتوانی یک یه

 

 



 

 

 فشیار  سیط   مثیل  عیواملی ( 4)پارییک   مثیال  برای. اند کرده عنوان را مطالبی شغلی، فرسودگی عوامل مورد در مختلفی نظران صاحب

 هیایی  فرد،سیبک  زندگی سبک کار، محیط از خارج در فرد زندگی نوع فرد، نقش یا شغل ماهیت فرد، شخصیت روانی، فشار نوع روانی،

 داند. می دخیل شغلی فرسودگی در را سازمانی اقلی  یا جو و گیرد می کار به روانی فشار با مقابله برای فرد که

 بیشیتر  شغلی فرسودگی میاان ، دارند کار و سر مردم با بیشتر که انسانی خدمات های حرفه در( 0) شولر و شوآب ، جکسون دیدگاه از

 میی  دوش بیه  را های انسان زندگی و سهمتی مسئولیت ، دارند مردم  سایر با نادیک ارتباط که دهستن افرادی جمله از پرستاران. است

و برییامی   آدالی. کنند می تجربه را شدیدی روانی های فشار جهت این از.  هستند روبرو ناپذیر درمان های بیمارها و بیماران با و کشند

 میی  سیپری  بیمیاران  از پرسیتاری  بیرای  پرسیتاران  که درازی زمان: اند دانسته نچنی را پرستاران شغلی فرسودگی افاایش دالیل( 17)

 و ابهیام ، دارنید  بیدی  آگهیی  پییش  کیه  بیمارانی با برخورد ،دارند  عاطفی مشکهت که بیمارانی با برخورد ،پرستاران کار دشواری ،کنند

 هیای  ویژگی مانند دیگر موارد و مرگ از ترس، شغلی یتربا نداشتن ،همکاران و پرستاران سر سوی از نداشتن پشتیبانی ،نقش تعارض

 .ها آن مانند و شخصیتی های تیپ شغلی، گاینش انگیاه شخصیتی،

 دچیار  اندازه یک به افراد یکسان، کاری شرایط در که است شده داده نشان پرستاران در شغلی فرسودگی درباره شده انجام های بررسی

 شخصییتی  های ویژگی و شغلی فردی، میان فردی، عوامل جمله از بیشماری عوامل تعامل از یگرد بیان به شوند، نمی شغلی فرسودگی

 (.0) آید می پدید

عیاملی   0میدل   در( 11)کیری  میک  و همانطور که گفته شد یکی از عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی صیفات شخصییتی اسیت. کاسیتا    

 ، برون گرایی، انعطاف پذیری، توافیق و باوجیدان بیودن، میی باشید. روان     شخصیت مولفه هایی بیان کردند که شامل، روان رنجورخویی

 یی ،  تیرس،  همچیون  منفیی  احساسیات  داشیتن . اسیت  مربیوط  نژنیدی  روان و ناسیازگاری  فرد، عاطنی سازگاری، ثبات به رنجورخویی

 اجتمیاعی  افیرادی  برونگراها .دهند می تشکیل را مقیاس این مبنای فراگیر و دائمی کهفگی احساسگناه،  احساس خش ، برانگیختگی،

. هسیتند  گفتگیو  اهل یا حراف و فعال قاطع، عمل در آنان این بر افاون. است افراد این ویژگیهای از یکی فقط بودن اجتماعی اما هستند

 بیه  افیراد  عهقه دهنده ننشا برونگرایی مقیاس. باشند امیدوار درآینده موفقیت به که برآنند و دارند دوست را تحرک و هیجان افراد این

 تصیورات  تجربیه،  بیه  نسبت گشودگی دهنده تشکیل عناصر  (تجربه به نسبت گشودگی) پذیری انعطاف .است خود کار و صنعت توسعه

 بیاروری  در کیه  هسیتند  هیایی  انسان باز افراد .باشد می مستقل داوری و درونی عاطفی های تجربه به توجه زیبایی، به حساسیت فعال،

 و جدیید  هیای  نظریه از بردن لذت طالب افراد این. است تجربه از سرشار انها زندگی و بوده کنجکاو پیرامون دنیای و درونی های تجربه

 برونگراییی،  همانند ،(سازگاری) توافق .دارند بیشتری منفی و مثبت احساسات بسته، افراد با مقایسه در و هستند ییرمتعارف های ارزش

 و کنید،  می همدردی احساس دیگران با است، دوست نوع اساسا موافق فرد. دارد تاکید فردی بین ارتباط های ایشگر بر توافق، شاخص

 خیود  مخیالف،  ییا  نیاموافق  شیخص  مقایسه، در. دارند را رابطه همین وی با نیا دیگران که دارد اعتقاد او. است آنان به کمک به مشتاق

 خویشتن کنترل ،(شناسی وظیفه) بودن باوجدان. همکاری تا است رقابت اهل بیشتر و است ونمظن دیگران نیت و قصد به و بوده محور

 بیودن  وجیدانی  شیاخص  مبنیای  زمینیه،  ایین  در فردی های تفاوت و شود می گفته وظایف اجرایو سازماندهی طراحی، فعال فرایند به

 اهیداف  بیه  رسییدن  برای رفتار، در برنامه و طرح کارگیری به و یهتتما و ها تکانه کنترل توانایی عمده ویژگی دو خهصه، طور به.است

 (.11) گیرند می قرار شناسی وظیفه شاخص در بررسی، مورد

 



 

درصد از کارکنان در کشور های توسعه یافته از استرس شغلی رنج می برند و ایین در کشیورهای    37تحقیقات متفاوتی نشان دادند که 

از جملیه   (. همچنین مطالعات متعددی نشان دادند بین ویژگی های شخصیتی و پیامدهای شغلی13و  12در حال توسعه بیشتر است )

 (.10و  14رابطه معناداری وجود دارد ) استرس شغلی

 کیه  نتایج پژوهش های متعددی نشان داده که بین صفات شخصیتی و فرسودگی شغلی ارتباط وجیود دارد از جملیه آن هیا، پژوهشیی    

 مقییاس  در باال نمرات و شغلی فرسودگی بین که شد داده نشان شد، انجام آیانک شخصیتی مدل براساس( 1۶) ابوسریو فونتانا توسط

 بیر  کیه  پژوهشیی  در( 13) وارتیر  هاگ و پرو همچنین زالرز،. دارد وجود معناداری ارتباط پریشی روان و گرایی درون رنجورخویی، روان

 مسیخ  خوشیرویی،  و گراییی  کنید و بیرون   می بینی پیش را عاطفی رنجورخویی، خستگی روان که ددریافتن دادند، انجام پرستاران روی

 .  کند می بینی پیش را فردی موفقیت گرایی، درون و گشودگی و شخصیت،

با توجه به پژوهش های فراوانی که در کشورهای خارجی انجام شده است ولی در ایران کمتر بیه مسیئله اسیترس و فرسیودگی شیغلی      

بویژه در میان پرستاران پرداخته شده است . از آن جا که این گروه از کارمندان در معرض فشار قابل مهحظیه ای قیرار دارنید  بایید در     

آینده به پایگاه حرفه ای و اجتماعی شان به گونه جدی توجه شود در ییر این صورت با نقص خدمات پرستاری روبیه رو میی شیوی . از    

ه یافته های پژوهش های پیشین نقش مه  عوامل شخصیتی را در بروز یا جلوگیری از فرسودگی مورد تاکید قیرار  سوی دیگر از آنجا ک

دادند بروری به نظر می رسد که پژوهشی دقیقتر در این باره انجام گیرد. بنابراین هیدف از ایین پیژوهش جسیت و جیو ارتبیاط  بیین        

گیی هیای   بیین ویژ  . فربیات پژوهش بیه ایین ترتییب میی باشید:      ی می باشدشخصیتی با استرس شغلی و فرسودگی شغل ویژگی های

  بین ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی ارتباط وجود دارد. فرسودگی شغلی ارتباط وجود دارد و شخصیتی و

 

 روش پژوهش

ن پژوهش  به روش نمونه گییری  ، به منظور انجام ایستان های دولتی شهر مشهد می باشدجامعه آماری متشکل از کلیه پرستاران بیمار

، نمونه گیری در دسترس را قائ   و هاشمی نژاد انتخاب شدند ،م ربا )ع(نفر از پرستاران بیمارستانهای دولتی اما 07در دسترس تعداد 

است. شیرایط  را دار می توان به دو دسته نمونه گیری سهل الوصول و افراد داوطلب تقسی  نمود ، که نمونه پژوهش حابر هر دو ویژگی

، کارمند تمام وقت و با حداقل یک سال سابقه کاری را دارا بودن است. پیس از کسیب   ورود به پژوهش؛ حداقل مدرک کاردانی پرستاری

مجوز از بیمارستان و هماهنگی با دفتر پرستاری به بخش های مختلف بیمارسیتان مراجعیه شید و پیس از رکرکیردن اهیداف پیژوهش        

ت و جلب همکاری ، اقدام به جمع آوری اطهعات نموده. در این پژوهش متغیر پیش بینیی کننیده ویژگیی هیای     ومحرمانه بودن اطهعا

شخصیتی و متغیر پیش بینی شونده یا مهک فرسودگی شغلی و استرس شغلی می باشد، و رابطه پییش بینیی کننیده بیا پییش بینیی       

 همبستگی است. -وصیفی شونده مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین پژوهش از نوع ت

   هاابزار

) بیه وییژه     این پرسشنامه به منظور سنجش عوامل استرس زا در محیط کیاری   :HSS-35پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی 

زییر مقییاس گرانباری)بارکیاری     17سوال اسیت ک   30در محیط های بیمارستانی و درمانی ( تدوین و طراحی شده است و مشتمل بر 

( نقش ، ابهام نقش ، روابط مافوق و همکار ، نوبت کیاری ، عوامیل فیریکیی ،    کاری( نقش ، ناسازگاری )دوگانگی کفایتی )ک نقش(، بی 

 درجه ای از هرگا تا  0عوامل شیمیایی ، عوامل بیولوژیکی و عوامل ارگونومیکی را مورد بررسی قرار می دد.نحوه پاسخگویی یک مقیاس 



 

است . نمره باال نشان دهنده ی میاان استرس بیشتر اسیت کیه    130و بیشترین نمره  30تیاز کسب شده ترین ام. کمهمواره می باشد 

( در سط  ربایت بخشیی محاسیبه شید ) آلفیای     Test-re Test) فرد تجربه می نماید .پایایی این آزمون با استفاده از روش بازآزمایی

 (.10/.( ، )04کرونباخ برابر 

 47این پرسشنامه به منظور تامین میاان فرسودگی شغلی استفاده شد. این آزمون دارای  : GBI لدادپرسشنامه فرسودگی شغلی گ

درجه ای از کامه مخالف تا کامه موافق مشخص می کند. مجموع نمارت آزمون هیا   3سوال است که پاسخ دهنده نظر خود را در طیف 

،متوسط و شدید طبقه بندی شدند. بریب پاییایی ایین پرسشینامه بیا      در سطوح چهارگانه شامل : فقدان فرسودگی ، فرسودگی خفیف

 (.14/. به دست آمده است )33( Test-re Test استفاده از روش بازآزمایی )

این آزمون  فرم تجدید نظر شده و کوتیاه پرسشینامه شخصیت نئیو      فرم تجدید نظر شده : –پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو 

اسیت کیه از    40مل شخصیت در افراد بارگسال تهیه شده است . دامنه نمره ها برای هر مقیاس صیفر تیا   است که برای سنجش پنج عا

کامه مخالف تا کامه موالفق نتظی  یافته است . روایی این پرسشنامه به روش همبستگی مقیاس های آن با پرسشنامه تجدید نظر شده 

/. و همبستگی مقیاس هیای توافیق پیذیری و بیا وجیدان      37در عامل برون گرایی  /. و32آیانگ فرم کوتاه ، در عامل  روان رنجورخویی 

/. گیاارش شیده اسیت )بخشیی پیور و      32/. و همبستگی عامل انعطاف پذیری با بیرون گراییی ،   32بودن با مقیاس روان پریش خویی ، 

(. 1307 ،ی انجیام و تاییید شیده اسیت )گروسیی     ل(. روایی سازه این اباار نیا در ایران ب روش تحلیل عیام 1300 باقریان خسرو شاهی ،

/. ، 03بریب پایایی با روش آلفا برای عوامل روان رنجورخویی ، برون گرایی ،  انعاطف پذیری، توافق پذیری و با وجدان بودن به ترتیب 

 (.27/.  بوده است )34/. ، 34/. ، 07/. ، 30

 

 یافته ها 

میورد تحلییل قیرار گرفیت. در ایین پیژوهش از        SPSS18اسیتنباطی در نیرم افیاار     داده های گردآوری شده به دو صورت توصییفی و 

 ( و تحلیل رگرسیون استفاده شد.ANOVAپارامترهای توصیفی، بریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس )

 داده های جمعیت شناختی – 1جدول

تعداد شرکت کننده ها 

 )درصد(مرد

تعداد شرکت کننده ها 

 )درصد( زن

مدرک  تحصیالت

 کاردانی )درصد(

تحصیالت مدرک 

 کارشناسی )درصد(

37./ 37./ 27./ 07./ 

 

درصد  37اطهعات جمعیت شناختی این مطالعه است. به طوری که همانطور که در جدول شماره یک مشاهده می کنید، نشان دهنده 

درصد از  27ین پژوهش شرکت داشتند. همچنین نفر پرستار در ا 07درصد زن بودند که به طور  کلی  37از شرکت کنندگان مرد و 

 درصد نیا دارای مدرک کارشناسی بودند. 07آن ها دارای مدرک کاردانی بوده و 

 



جدول

 متغیرها داده های توصیفی  - 2

 نام کمترین بیشترین میانگین استاندارد انحراف

 سن 23 41 33.12 4.3

 مسئولیت پذیری 22 4۶ 32.22 0.3

 دلپذیر بودن 10 42 20.۶4 0.0

 انعطاف پذیری 12 47 22.24 ۶.13

 برون گرایی 14 30 23.74 4.0

 روانرنجوری 11 47 20.2۶ ۶.07

 فرسودگی شغلی 02 134 144.1۶ 22.74

 استرس شغلی 34 124 170.74 14.3

 

 

 یتعامل شخص 5میانگین و انحراف استاندارد فرسودگی شغلی و ضریب همبستگی فرسودگی شغلی و – 3جدول 

انحراف  میانگین 

 استاندارد

دلپذیر  برون گرایی

 بودن

مسئولیت 

 پذیری

انعطاف  روانرنجوری

 پذیری

فرسودگی 

 شغلی

144.1۶ 22.74 7.42-** 7.70۶ 7.704- 7.40** 7.737 

P≤0.01                                       N =50** 

است که بیانگر فرسیودگی نسیبتا شیدیدی اسیت . بیریب همبسیتگی        144.1۶7میانگین فرسودگی شغلی  3با توجه به جدول شماره 

 , r = -0.42) صیفت شخصییتی بیرون گراییی وجیود دارد     نشان می دهد که بریب همبستگی منفی بین فرسودگی شغلی و متغییر 
p≤0.01).       همچنین بریب همبستگی مثبت بین فرسودگی شغلی و متغییر صیفت شخصییتی روانرنجیوری وجیود دارد(r= 0.45 , 
p≤0.01).بین سایر ویژگی های شخصیتی و فرسودگی شغلی رابطه معنی داری وجود ندارد . 

 

 

 

 

 



 

 عامل شخصیت 5تحلیل رگرسیون فرسودگی شغلی در مورد  – 4جدول 

منابع  

 تغییرات

SS  درجه

 آزادی

MS F R R2  سطح

معناداری 
sig 

استرس  

 شغلی

 7.773 7.24 7.04 3.310 1410.172 0 3730.011 رگرسیون

     307.033 44 1۶340.274 باقی مانده

      44 23027.327 کل

 

رگرسیون محاسبه شده برای  بررسی ارتباط بین عامل های شخصیت و فرسودگی شغلی را نشان می دهد . تحلییل   4داده های جدول 

پیذیری بیه عنیوان عوامیل پیبش بینیی کننیده و        رگرسیونی را با برون گرایی ، دلپذیر بودن ، مسئولیت پذیری ، روانرنجوری ، انعطیاف  

 ا کیه در سیط   ذبرآورد شده ل   F=3.718, P≤ 0.007 فرسودگی شغلی را به عنوان عامل مهک نشان داده شده است . اثر رگرسیون

از فرسودگی شغلی را تعییین میی    7.24( می باشد یعنی در واقع عاملهای شخصیتی 7.24محاسبه شده ) R2معنادار می باشد و  7.70

 کند.

 

 عامل شخصیت 5 میانگین و انحراف استاندارد استرس شغلی  و ضریب همبستگی استرس شغلی و – 5جدول 

انحراف  میانگین 

 استاندارد

دلپذیر  برون گرایی

 بودن

مسئولیت 

 پذیری

انعطاف  روانرنجوری

 پذیری

استرس 

 شغلی

170.74 14.32 7.17 7.74 7.13- 7.37** 7.44-** 

P≤0.01                                       N =50** 

. بریب همبستگی نشان میی  ه بیانگر استرس  نسبتا شدیدی استاست ک 170.74میانگین استرس  شغلی  0با توجه به جدول شماره 

 .(r = -0.49 , p≤0.01)ارد  شخصیتی انعطاف پذیری  وجیود د  دهد که بریب همبستگی منفی بین استرس  شغلی و متغییر صفت

بیین   . (r= 0.30 , p≤0.01) همچنین بریب همبستگی مثبت بین  استرس شغلی و متغیر صفت شخصیتی روانرنجوری وجیود دارد 

 سایر ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی رابطه معنی داری وجود ندارد.

 

 

 

 



 

 عامل شخصیت 5در مورد  استرس شغلیتحلیل رگرسیون  – 6جدول 

بع منا 

 تغییرات

SS  درجه

 آزادی

MS F R2 R  سطح

معناداری 
sig 

استرس  

 شغلی

 7.771 7.۶2 7.30 0.44 332.۶30 0 30۶3.13۶ رگرسیون

     147.۶03 44 ۶100.344 باقی مانده

      44 17701.427 کل

 

شغلی را نشان میی دهید . تحلییل    رگرسیون محاسبه شده برای  بررسی ارتباط بین عامل های شخصیت و استرس  ۶داده های جدول 

رگرسیونی را با برون گرایی ، دلپذیر بودن ، مسئولیت پذیری ، روانرنجوری ، انعطیاف پیذیری بیه عنیوان عوامیل پیبش بینیی کننیده و         

 برآورد شده است  که در سیط    F = 5.49 , P≤ 0.001 استرس شغلی را به عنوان عامل مهک نشان داده شده است . اثر رگرسیون

از فرسودگی شغلی را تعییین میی    7.30( می باشد یعنی در واقع عاملهای شخصیتی 7.30محاسبه شده ) R2 معنادار می باشد و 7.70

 کند.

 بحث و نتیجه گیری

پرستاری که از شغل هایی است که در محیط های بیمارستانی با فرسودگی و استرس رو به رو می شوند و اینکیه چیه عیواملی بیر ایین      

فرسودگی اثر دارد امری مه  خواهد بود. همانطورکه می دانی  عوامل شخصیتی بخش اثرگذار بر ویژگیی هیای روانشیناختی     استرس و

است. باتوجه به این موارد هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه بیین ویژگیی هیای شخصییتی، اسیترس شیغلی و فرسیودگی شیغلی در         

 پرستاران می باشد.

، داد نشیان  حابر تحقیق نتایج .دارد وجود معناداری رابطه شغلی فرسودگی و شخصیت های مولفه بیند، نشان دادن ی پژوهشیافته ها

 پیایینی  نمیره  گرایی برون در که افرادی معنی این به، دارد وجود معناداریو  معکوس رابطه شغلی فرسودگی و گرایی برون ویژگی بین

 را نتیجیه  همیین  گراییی  بیرون  و شغلی فرسودگی زمینه در شده انجام تحقیقات .برخوردارند باالیی شغلی فرسودگی از کنند می کسب

 همیراه  گراییی  درون از بیاالیی  درجیات  با شغلی فرسودگی در باال نمرات که دادند نشان( 21)همکاران  و گارسیا-کانو. اند کرده گاارش

 هیا  ویژگیی  این و دارند دوست را تحرک و هیجان و بوده گوگفت اهل و قاطع، فعال عمل در اجتماعی، گرا برون افراد که آنجایی از. است

 کنند می تجربه را کمتری فرسودگی گرا برون افراد بنابراین ،(11) است همراه کار و صنعت به عهقه و آینده در موفقیت به امیدواری با

 . است توجیه قابل فردی پیشرفت با گرایی برون بین رابطه وجود و

 و لیورن  فرانسییس، .  اند داده نشان را شغلی فرسودگی و گرایی برون بین منفی رابطه مطالعات از برخی که ستنی تعجب جای بنابراین

 بیرون  بیین  کیه  دریافتنید ( 22) همکیاران  و سییس نفرا.  دارد رابطه عاطفی خستگی با منفی بطور گرایی برون که دریافتند (22)راتدج 

 .دارد وجود معناداری رابطه( شخصیت مسخ و عاطفی خستگی)شغلی  فرسودگی بعد دو و گرایی

 روان در افیرادی  معنی این به.  داد انجام شغلی فرسودگی و رنجوری روان بین را معناداری مستقی  رابطه آمده دست به نتایج همچنین

  به رنجوری روان های فهمول با را شغلی فرسودگی پژوهشگران سایر.  برخوردارند باالیی شغلی فرسودگی از دارند باالیی نمره رنجوری



 

 شیناختی  های حیطه با پیوند و پریشانی منفی، هیجانی تجارب.  اند دانسته مرتبط شخصیت عاملی 0 مدل عوامل سایر از بیشتر مراتب

 ترس، قبیل از هایی ویژگی ، رنجوری روان عامل شده، بندی طبقه صفات این بین در.  باشند می رنجوری روان خصوصیات از رفتاری و

 کلی بطور دارد، بر در را درماندگی احساس و ها تکانه کنترل در بعف اجتماعی، ابطراب پایین، نفس عات پذیری، تحریک رنجی، زود

 داشیته  تماییل  و دهنید  قیرار  خود برای را باالیی بسیار اهداف که کنند می کسب باالیی نمرات رنجوری روان شخصیت عامل در افرادی

 (.11) آورند عمل به ناچیای و نامناسب ارزیابی خود عملکرد از که باشند

 – عیاطفی  خسیتگی  داری معنا بطور که است رنجوری روان فقط شخصیت، عاملی 0 مدل ابعاد در کرید، و نتایج پژوهش گلدارد، باتون

 نشیان  نتیایج  رفیت، گ صورت بیمارستان ویژه های مراقبت بخش پرستاران بروی طولی که این مطاله کند، در می بینی پیش را هیجانی

 میی  تجربیه  را شخصییت  مسیخ  و عیاطفی  خستگی از باالیی سطوح ، کنند می کسب باالیی نمره رنجوری روان عامل در افرادی که داد

( نشان داد بین عامل شخصیت نوروتیک و فرسودگی شغلی رابطه معنادار وجود دارد، که یافته 32همچنین کلیک و اورال ) .(23) کنند

 ش با نتایج کلیک و اورال همسو می باشد.های این پژوه

 رابطیه  فراوانیی  نظیر  از شغلی فرسودگی و شخصیت متغیرهای از یکی عنوان به سازگاری بین که دهد می نشان پژوهش این های یافته

 بیا  و دیگیر  شیایل م در پیژوهش  انجام لذا اند، یافته دست آن به ها پژوش دیگر که نیست هایی یافته با همسو موبوع این.  ندارد وجود

 پیژوهش  ایین  هیای  یافتیه  تاییید  و صیحت  شیدن  مشخص در فراوانی کمک تواند می پژوهش این یافته با آن مقایسه و بارگ ای نمونه

 بین ماهیتی دارای که شخصیتی صفات از یکی سازگاری واقع در دهند می ارائه( 11) کری مک و کاستا که تعریفی به توجه با.  بنماید

 میی  و گییرد  می بر در پسند جامعه شکل به را ها تکانه کنترل که است گرایی هدف رفتاری صفت اساسا سازگاری ملعا. است شخصی

 کیه  اسیت  سیازگار  افراد خصوصیات از دیگران از مراقبت و پرورش ، دوستی نوع.  داد تعمی  نیا شغلی فرسودگی به را موبوع این توان

 دارد. قرار دیگران های خواسته به نسبت نبودن جوابگو و محوری خود دیگران، با اختهف ، خصومت مقابل در

 بیا  تضیاد  در یافتیه  این.  ندارد وجود معناداری رابطه شغلی فرسودگی و پذیری مسوولیت بین که دهد می نشان پژوهش این های یافته

 میک  و کاسیتا  همچنیین .  اند دانسته تبطمر داری معنی بطور مساله حل با را پذیری مسوولیت که است( 24)هابارد  و واتسون پژوهش

 شایسیتگی  و هیدف  بیه  رسییدن  در سیعی  پیشرفت، برای تهش دهی، نظ  خود با پذیری مسوولیت بین را معناداری ارتباط( 11)کری 

 را هیایش وکار رسیاند  انجیام  به را وظایفش فرد که شود می باعث احتماال دهی نظ  خود و پذیری مسوولیت در افراد ثباط.  دادند نشان

 .دارد وجود منفی رابطه شغلی فرسودگی و شناسی وظیفه بین که داد نشان ،(20) مهاجر های یافته همچنین.  کند تکمیل

 از تفیاوت  ایین  و نیداد  نشیان  تجربه به گشودگی در فرسودگی عدم و فرسودگی دچار افراد بین تفاوتی آمده دست به نتایج این بر عهوه

 کیرده  بییان  ،(2۶)همکیاران   و زالرز جمله از.  اند نکرده گاارش را یکسانی های یافته تحقیقات مورد این در.  نبود معنادار آماری لحاظ

 از.  دارد وجیود  رابطیه  شخصییت  مسیخ  و گشیودگی  بین که داد نشان(  23)بریچ .  کند می بینی پیش را فردی موفقیت گشودگی اند

 لیذت  طالیب  افیراد  ایین .  است تجربه از سرشار آنها زندگی و هستند کنجکاو هایی نسانا(  گشودگی در باال نمره) باز افراد نظری لحاظ

 نظر به.  دارند را فراوانی منفی و مثبت احساسات بسته افراد با مقایسه در و هستند متعارف ییر های ارزش و جدید های نظریه از بردن

 تنیوع  کیه  نویسیندگی  و خبرنگاری مثل مشایلی در افراد این احتماال.  دارد بستگی کار نوع به افرادی چنین فرسودگی میاان رسد می

 طیوالنی  میدت  به را یکنواختی کار هستند مجبور که مشایلی در اما کنند می تجربه را را کمتری شغلی فرسودگی دارد وجود موبوعی

 .رسد می نظر به طبیعی امری مختلف تحقیقات در نتایج تفاوت صورت این در.  بود خواهد بیشتر آنان فرسودی میاان دهند انجام

 بیین  رابطیه  و شیود  میی  تاییید ( شیدت  هی   و فراوانیی  نظیر  از ه ) شغلی فرسودگی با گرایی برون با رنجوری روان بین رابطه بنابراین

 .شود نمی تایید تجربه به گشودگی و پذیری مسوولیت ، سازگاری



 

شخصیتی و استرس شغلی رابطه وجود دارد در مولفه هیای روان رنجیوری و   آنکه بین ویژگی های  همچنین باتوجه به فربیه به عنوان

بین روان رنجوری با استرس شغلی با پیژوهش هیای ییون و    و مثبت انعطاف پذیری مورد تایید قرار گرفت. براساس وجود رابطه معنادار 

 وجیود  معنیاداری  مستقی  رابطه شغلی رساست و رنجوری روان ( همسو می باشد. پس بین24( و جعفری و امیری مجد )20همکاران )

 روان.  کنید  میی  تجربیه  را بیاالتری  شیغلی  استرس کند کسب را باالتری نمره رنجوری روان در فرد چه هر که معناست بدان این.  دارد

 پییش  قابیل  یییر  عاطفی نظر از رنجور روان افراد.  شود می زودرنجی و افسردگی خصومت، ابطراب، نظیر هایی ویژگی شامل رنجوری

همچنین بیین مولفیه انعطیاف پیذیری بیا اسیترس       . (37) اند شناختی روان های ناراحتی و منفی استرس به شدن دچار مستعد و بینی

 میرتبط  استرس کاهش با است ممکن تجارب بودن پذیرا که است معتقد  ،(1443)گلدبرگ شغلی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. 

 (.31) است آمیا تهدید کمتر آورند می باالیی نمره عامل این در که فرادیا برای موقعیت زیرا باشد

به طور کلی افراد روان رنجور پیش بینی کننده استرس شغلی و فرسودگی شغلی هستند، همچنیین شخصییت هیای بیرون گیرا بیرای       

ند. شخصییت هیای روان رنجیور    فرسودگی شغلی و شخصیت های انعطاف پذیر برای استرس شغلی می توانند پیش بینیی کننیده باشی   

افرادی ناسازگار، دارا بودن احساسات منفی، ترس، برانگیختگی دارند که این خود می تواند عواملی در جهت ایجاد فرسودگی و اسیترس  

 شغلی زودرس تر نسبت به دیگران باشد. همچنین شخصیت های برون گرا افرادی اجتماعی هستند و اهل گفت و گو، این فراد هیجیان 

نسبت به تجربه کردن گشودگی دارنید و آن را دوسیت   را دوست دارند و به آینده امیدوارند، عهوه بر آن ها، شخصیت های انعطاف پذیر 

دارند و عهوه بر آن تصورات فعال دارند، اینگونه ویژگی ها در برون گرا ها و انعطاف پذیر ها می تواند عواملی جهیت کیاهش اسیترس و    

  ود.فرسودگی شغلی بش

توجه به ویژگی های شخصیتی می تواند عاملی مه  برای ارزیابی های ورودی در سازمان ها باشد، چراکیه بیا وجیود ارزییابی از ویژگیی      

های شخصیتی می توان از بروز مشکهتی همچون فرسودگی و استرهای شغلی جلوگیری کرد. باور بر این است که اگر هر فرد براسیاس  

 پیس به عملی باند می تواند در سهمت روان بهتری کار کند و در شغل و حرفه خود موفق تر خواهد شید.   ویژگی شخصیتی خود دست

 بیه  منجیر  و داد کیاهش  را شیغلی  فرسیودگی  و اسیترس  شیغل  این در مناسب افراد دادن قرار و شخصیتی های تست انجام با توان می

 ثمیر  مثمیر  کشیور  بهداشیتی  نظیام  برای بتواند پژوهش این های یافته است امید.  گردید جامعه از قشر این اثربخشی و کارآیی افاایش

 .گردد مربوطه های سازمان وبعیت بهبود جهت در گامی و گردد

   پژوهش های محدودیت

 ارائیه  مطلیب  ایین  به توجه با.  است پرسشنامه طریق از آمده دست به اطهعات که است این حابر تحقیق های محدودیت جمله از (1

 دادن توبیی   با شد سعی البته.  سازد مخدوش را نتایج تواند می سوالها، نادرست درک از ناشی ، کنندگان شرکت ییرواقعی های پاسخ

 .شود کاسته آن بروز احتمال از ها پرسشنامه پرکردن برای کافی وقت دادن اختصاص همچنین و مورد این در

( زییاد  کاری حج  و ناکافی وقت علت به)شده توزیع های پرسشنامه به تارانپرس از برخی پاسخگویی عدم نمونه، حج  بودن کوچک (2

 .گردد می پیشنهاد وسیعتر جغرافیایی محدوده در و بارگتر نمونه حج  با تحقیق انجام لذا. ساخت می مواجه مشکل با را تحقیق انجام

 

 

 



 

References 

1- Saatchi, M. Productivity psychology, Tehran: Institute publication edited; 1997. 

2- Adwin in, C. N. & Reverson, T. A. Does Coping help? Are examination of  the relation 
between coping and mental health'. Journal of personality and social  psychology 1987; 53: 
337-348. 

3- Castilo, M. College students assess their stressors and reactions to stressors. paper presented 
at the Texas A & M University, 2004. 

4- Ross, R. Job stress. Translation: Gh. Khwaja Mohammad; (1998). Tehran: Industrial 
Management. 

5- Jackson, S. E., Schwab, R. L., & Schuler, R. S. Toward an understanding of the burnout 
phenomenon. Journal of Applied Psychology 1986; 71: 630-640. 

6- Johansoon. S. Interrupted infantile apnea: Impact on early development,temperament, and 
maternal stress. Journal of Clinical Child Psychology 1991; 15. 

7- Kouzama, N. M. & Kennedy, G. A. Self-reported sources of stress in senior high school 
students. Psychological Reports 2004; 94(1). 

8- Schaufeli , W.B., Maslach , C., & Marek, T. professional burnon : recent developments in 
theory and research . washington: taylor & franus; 1994: (p.p.2.7.211). 

9- Pareek,U. Executive glow up and burnout. Summary of Larsen & Tourbro lecture, India 
Institute of Management Ahmedabad; 1982. 

10-  Adoli . A., & Priami , M. Burnout among nurses in inrensive care units , internal medicine 
words and emergency departments in Breek hospital. Icus & nursing web journal 2002; (11) , 
greece. 

11- Garosei Farshi M. The new perspective in assessment of personality. Tabriz: Danial and 
Jamea pajoh, 2001.[Persian]. 

12- Seward JP. Occupational stress. In: LaDou J, editor. Current occupational & environmental 
medicine.3rd edition. New York: MC Grow Hill; 2004: 603-18. 

13- Hurrell JJ, Murphy LR. Psychological job stress. In: Rom WN, editor. Environmental & 
occupational medicine. 3rd edition. Philadelphia: Lippincott – Raven; 1998: 905–14. 

14- Samari A, Lalifaz A. Study of relationship between personality traits and job stress in work 
environment. Journal of Fundamentals of Mental Health 2004; 21: 19-28 [Persian]. 

15- Rezaeian A, Naeiji M. Effects of affectivity and personality on job satisfaction. Journal of 
Management 2009; 33: 49-66 [Persian]. 

16- Fontana, D,. Abouserie, R. Stress levels, gender and personality factors in teachers. British 
journal of educational psychology 1993; 3: 261-270. 



 

17- Zellars, K. L., Perrewe, P. L., & Hochwarter, W. A. Burnout in health care: The role of the 
five factors of personality.  Journal of Applied Social Psychology 2009; 30: 1570-1598. 

18- Badaghi, Mazaher Hospital Occupational stress questionnaire, Azmoonyar poya institute. 
Iran, Tehran; 2012: 11. 

19- Esfandiari, A. Burnout of nurses employed in hospitals of Sanandaj, Kurdistan University of 
Medical Sciences; 2000, 21. 

20- Gharabaghi, H. Relationships between traits (factors) of personality and job satisfaction Iran 
Tractor Factory. Master Thesis Psychology, University of Tabriz, Faculty of Psychology and 
Educational Sciences; 2002. 

21- Cano-Garsia, F, J., Padilla-Munoz, E. M. & Garrasco-Ortiz, M. A. Personality and contextual 
variables in teacher burnout. Personality and Indivitual differences 2004, www.elsevier. 
Com/locatelpaid 

22- Francis, L. G., Louden, S. H., & Rutledge, C. J. F. Burnout among Roman Catholic parochial 
clergy in England and Wales: Myth or reality? Review of Religious Research 2004; 46. 

23- Goddard, R., Patton, W., & Creed, P. The importance and place of neuroticism in predicting 
burnout in employment service case managers.  Journal of Applied Social Psychology 2004; 
34: 282-296. 

24- - Watson, D., Hubbard, D. Adaptational style and dispositional structure: Coping in the 
context of the five-factor model. Journal of personality 1996; 64: 737-774. 

25- Mohajer, M. Personality characteristics, job experience and education level of teachers' 
salaries with burnout Tabriz, master's thesis, University of Tabriz; 2003. 

26- Zellars, K,. Pereve, P,. & Hochworter, W. Barnout in health care: the role of the five factors 
of personality. Journal of applied social psychology 2000; 30: 1570-1598. 

27- - Brich, P.L. The need for an operational definition of barnout. Family and community health 
2006; 6: 12-24. 

28- - Shahraki Vahed A, Mardani Hamuleh M, Sanchuli J, Hamedi Shahraki S. Assessment of 
the relationship between mental health and job stress among nurses. Journal of Jahrom 
University Of Medical Sciences 2010; 8(3): 34-40.[Persian]. 

29- Jafari, A,. Amiri Majd, M,. Esfandiari, Z. Relationship between personality characteristics 
and coping strategies with job stress in nurses. Nursing management 2013; 1(4): 36-44. 

30- - Maslach, C,. Schaufeli, W.B,. Leiter, M.D. Job bumot. Annuol review of psychology 2001; 
52: 397-422. 

 



 

31- Sheikh Sari, H,. Smaeeli Far, N. Relationship between Burnout and Five Broad Domains of 
Personality amongst The Staff of Tehran Municipality. Journal of Modern 
Industrial/Organization Psychology 2010; 1(4): 43-54. 

32- Celik, G.T,. Oral, E.L. Burnout Levels and Personality Traits—The Case of Turkish 
Architectural Students. Creative Education 2013; 4(2): 124-131. 

 


