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رابطه ویژگی هاي شخصیتی و استرس شغلی در پرستاران

4، کژال رضایی3، مهدي رضایی2، سینا ولیئی1رضا قانعی

چکیده
استرس شغلی به امروزه . دمی باشنبا استرس هاي زیادي مواجه و پرستارانپرستاري یکی از حرفه هاي پر استرس است :مقدمه

استرس شغلی منجر به کاهش خالقیت، ناخشنودي شغلی، احساس بی کفایتی، افسردگی و .چالشی براي حرفه پرستاري مبدل شده است
بررسی ارتباط بین ویژگی هاي شخصیتی و استرس شغلی کادر منظور حاضر به پژوهش.کاهش کیفیت مراقبت هاي پرستاري می شود

.صورت گرفته استدرمانی شاغل در بیمارستان امام خمینی سقز 
به روش سرشماري 1391در سال نفر از پرستاران بیمارستان امام خمینی سقز 115لعه توصیفی به روش همبستگی، در این مطا:روش

و پرسشنامه Expanded Nursing Stress Scale(ENSS)داده ها با استفاده از پرسشنامه هاي استرس شغلی . انتخاب شدند
NEO-Five Factor(NEO-FFI)ویژگی هاي شخصیتی نئو  Inventoryنرم افزار آوري و با استفاده از جمعSPSS نسخه

تجریه و تحلیل ≥05/0pروش هاي آماري توصیفی، آزمون تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون در سطح معنی دار و18
.شدند

انحراف معیار سن شرکت کنندگان در میانگین و .زن بودند) %3/64(نفر 74مرد وپرستاران مورد مطالعه ) %7/35(نفر 41:یافته ها
و =31/0R(مطالعه بین استرس شغلی و روان رنجورخویی رابطه مستقیم و معنادار این در .  سال بود)9/31±6/6(مطالعه

001/0p=(نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیر روان رنجورخویی پیش بینی کننده خوبی براي . وجود داشت
.استرس شغلی است
بین روان رنجورخویی و استرس شغلی ارتباط وجود دارد و توجه به روان رنجورخویی به عنوان یک عامل پیش بینی :نتیجه گیري

.ضروري می باشددر پرستاران کننده استرس شغلی 

.ویژگی شخصیتی، پرستاراسترس، استرس شغلی، :کلید واژه ها
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مقدمه
استرس واکنش غیر اختصاصی است که تحت تأثیر تنش زا 
هاي گوناگون در ارگانیسم ایجاد می شوند و بهزیستی جسمی و 

یکی از مهم ترین . )1،2(را تهدید می کنندشناختی فردروان
منابع ایجاد کننده استرس در زندگی هر فردي، شغل وي می 
باشد و امروزه استرس شغلی به مسئله اي شایع و پر هزینه در 
محیط کاري تبدیل شده است به طوري که سازمان ملل متحد 

هم درطی سال هاي اخیر نامید و آن را بیماري قرن بیستم
مان بهداشت جهانی آن را مشکلی همه گیر اعالم کردساز

استرس شغلی نوعی واکنش عاطفی، شناختی، رفتاري و . )2،3(
به طور . )4(روانی به جنبه هاي زیان آور کار و محیط کار است

کلی می توان استرس شغلی را پاسخ به فشارهاي ناشی از 
رد بیشتر محیط کار دانست و وقتی رخ می دهد که انتظارات از ف

استرس شغلی پس از . )2،5(از اختیارات و توانایی هاي او باشد 
کمر درد دومین مشکل شایع مرتبط با کار محسوب می شود

بیش از نیمی از بهداشت طبق گزارش سازمان جهانی. )4،6(
کارکنان کشورهاي صنعتی از استرس شغلی شاکی هستند و به 

ر از استرس شغلی رنج می میلیون نف11تنهایی در امریکا حدود 
اگر چه استرس شغلی در تمامی مشاغل وجود دارد اما . )7(برند

در حرفه هایی که با سالمتی انسان ها سرو کار دارند این 
پرستاري . )8(موضوع اهمیت و فراوانی بیشتري پیدا می کند

و پرستاران به دلیل )9(یکی از حرفه هاي پر استرس است
ماهیت حرفه اي حساسی که دارند به طور مداوم در معرض 
استرس قرار دارند، به طوري که استرس یک جزء شناخته شده 

و به چالشی براي حرفه )1،8(است از پرستاري مدرن شده 
بر اساس گزارش موسسه ملی ).10(پرستاري مبدل شده است

عه به پزشک جهت بررسی بهداشت امریکا، پرستاران در مراج
را 27رتبه ،شغل مورد بررسی130مشکالت روانی خود در بین 

همچنین مطالعه شهرك واحدي نشان داد . )11(کسب کرده اند
که با افزایش استرس شغلی میزان سالمت روان پرستاران 

.)12(کاهش می یابد
استرس شغلی منجر به ترك شغل، درگیري میان همکاران، 

المتی، نارضایتی شغلی، کاهش خالقیت، کاهش اختالل س
موقع، ه رضایت حرفه اي، کاهش تصمیم گیري صحیح و ب

احساس بی کفایتی و افسردگی، بیزاري و خستگی از کار، 
کاهش انرژي و بازده کاري و کاهش کیفیت مراقبت هاي 

همچنین افراد داراي استرس شغلی . )8،13(پرستاري می شود
بهرامی می . )7(چار حوادث شغلی می شوندبیشتر د)%30(،باال

پرستاران هر هفته به دلیل استرس شغلی غیبت )%4/7(نویسد 
بیشتر از سایر گروه هاي شغلی )%80(از کار دارند که این میزان

عوامل استرس زاي متعددي در محیط کار وجود .)11(است

دارند که از مهمترین آن ها می توان به حجم کاري زیاد، 
مواجهه با مرگ بیماران، اختالل در خواب، ساعات کاري 

د ، تعد)15(، کمبود نیرو، تضاد و ابهام در نقش)14(طوالنی 
، حقوق و )5(، مخاطره آمیز بودن کار)16(شیفت شب کاري 

قاتی در مزایاي پایین، رفت و آمد زیاد همراهان، حضور مال
، آزادي )7(ساعات غیر مقرر، سروصداي زیاد مراجعه کنندگان

، مواجهه با رنج و درد بیمار، دیدن و انجام )17(عمل پایین
مداخالت درمانی و مراقبتی در صحنه هاي ناخوشایند همچون 
عملیات هاي احیاء، مشکالت ارتباطی بین پرستاران و سرپرستار 

در مطالعه غالم نژاد و همکاران . )8(و سوپروایزرها اشاره نمود 
عدم دریافت تشویق، بار کاري و عدم شرکت در تصمیم ) 1388(

گیري هاي بخش به ترتیب مهم ترین استرسور شغلی پرستاران 
.)16(بودند

عوامل مختلفی بر استرس شغلی پرستاران مؤثرند که یکی از 
تفاوت در مشخصات . این موارد، ویژگی هاي شخصیتی است

ده ردي مانند شخصیت یکی از مهم ترین عوامل ایجاد کننف
چیزي که براي یک نفر ر، استرس شغلی است به عبارت دیگ

. )18(استرس زاست ممکن است براي دیگري مهم نباشد 
بنابراین شخصیت فرد، می تواند نقش مهمی در عملکرد شغلی 

را به شغل و شیوه اي فرد زیرا انگیزش و نگرش ،داشته باشد
به اقتضائات شغلی پاسخ می دهد، مشخص می کندويه ک
)19( .

بین محققین در ،در گذشته براي تحقیقات در مورد شخصیت
خصوص خصیصه هاي شخصی اختالف نظر وجود داشت اما 
امروزه این توافق حاصل شده که مدل پنج عاملی شخصیت می 
تواند براي توصیف بیشتر جنبه هاي برجسته افراد مورد استفاده 

بر اساس مدل پنج عاملی شخصیت افراد به پنج بعد . قرار گیرد
عطاف پذیري، توافق پذیري و روان رنجورخویی، برون گرایی، ان

هر یک از افراد بر حسب . تقسیم می شوندوظیفه شناسی
ویژگی هاي شخصیتی خود می توانند نگرش و گرایش خاصی 

. )19(نسبت به جنبه هاي مختلف محیط کار خود داشته باشند 
ویژگی هاي شخصیتی و استرس بین Ebstruptدر مطالعه 

Popoolaه در مطالعه شغلی رابطه وجود داشت در حالی ک
بین متغیرهاي استرس شغلی و ویژگی هاي شخصیتی ارتباطی 

).20،21(وجود نداشت
با توجه به اهمیت استرس شغلی در حرفه پرستاري و تأثیر 

و واضح نبودن ارتباط آن بر ابعاد مختلف سالمت پرستاران،
مطالعه حاضر ویژگی هاي شخصیتی و استرس شغلی پرستاران،

بررسی رابطه بین ویژگی هاي شخصیتی با استرس با هدف
شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان امام خمینی شهرستان سقز 

.انجام شد
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مطالعهروش 
این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است که 

در را رابطه بین ویژگی هاي شخصیتی و استرس شغلی 
مورد 1391پرستاران بیمارستان امام خمینی شهر سقز در سال 

جامعه آماري این پژوهش در برگیرنده ي . بررسی قرار داده است
200(سقز پرستاري شاغل بیمارستان امام خمینی کادر تمامی 

که به روش سرشماري انتخاب شدند و مورد مطالعه بودند) نفر
تمایل به شرکت در :العهمعیارهاي ورود به مط. قرار گرفتند

معیارهاي خروج .بودماه6پژوهش، سابقه کار بالینی بیش از 
بخش سابقه مصرف داروي مؤثر بر روان، بستري درمطالعه،از

روان پزشکی و تنش شدید طی شش ماه گذشته از قبیل مرگ 
.در نظر گرفته شد یکی از نزدیکان و یا طالق 

مشخصات فرمابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر، شامل 
60فرم (جمعیت شناختی، پرسشنامه فرم کوتاه شده نئو 

(ENSS)و پرسشنامه استرس شغلی (NEO-FFI))سوألی
برگه مشخصات جمعیت شناختی شامل اطالعات . استفاده شد

سن، جنس، سابقه کار، وضعیت تأهل، شاخص توده بدنی و 
براي بررسی ویژگی هاي شخصیتی از . بودبخش محل خدمت 

این پرسشنامه در سال . ماده اي نئو استفاده شد60پرسشنامه 
تهیه شده است و با McCraeو Costaتوسط 1920

تا کامالً ) 1نمره (مقیاس پنج درجه اي لیکرت از کامالً مخالف 
تهیه کنندگان ضریب . درجه بندي می شود) 5نمره (موافق  

) براي توافقی بودن(68/0باخ این پرسشنامه را بین آلفاي کرون
این . گزارش کرده اند) براي روان رنجورخویی(86/0تا 

زارع اذعان می دارد شده است، پرسشنامه در ایران هنجاریابی 
در مطالعه اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش آزمون بازآزمون 

رنجورخویی، توافق ماه براي عوامل روان 3گروسی  به فاصله 
، 75/0، 83/0پذیري، انعطاف پذیري و وظیفه شناسی به ترتیب 

براي بررسی استرس .)22(به دست آمده است79/0، 80/0
استفاده شد (ENSS)شغلی هم از پرسشنامه استرس شغلی

در یک طیف پنج مرحله اي نمره وسوأل است 57که داراي  
،است228أکثر آن بندي شده است و حدأقل نمره صفر و حد
. می باشدباالتري کسب نمره بیشتر به منزله استرس شغلی 

بود و 96/0پایایی پرسشنامه در مطالعه میلوتینوویک حدود 
88/0تا 65/0میزان پایایی خرده مقیاس هاي پرسشنامه بین 

براي تعیین پایایی ابزار از سنجش در پژوهش حاضر . )4(بود
بدین ترتیب که همبستگی درونی بین پایایی درونی استفاده شد 

نفر از نمونه ها با 20سوأالت پرسشنامه تکمیل شده توسط 
استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ سنجیده شد و همبستگی بین 

، 68/0، پذیرش 72/0، برون گرایی 67/0آیتم هاي رنجورخویی 

همچنین . به دست آمد81/0و وظیفه شناسی 62/0سازگاري 
. به دست آمد92/0پرسشنامه استرس شغلی ضریب پایایی 

از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم اخذ معرفی نامهپس از 
پزشکی کردستان و ارائه به ریاست شبکه بهداشت و بیمارستان

پرسشنامه ها در اختیار کادر پرستاري قرار امام خمینی سقز،
داده شد که شرکت در این پژوهش اطمینان آنانوبهگرفت و

اختیاري بوده و اطالعات ثبت شده در پرسشنامه ها بدون نام و 
SPSSاز نرم افزار داده ها با استفاده . محرمانه خواهد بود

v.18 و آزمون آماري توصیفی و استنباطی  در سطح معنی
. تجزیه و تحلیل شدندp≥05/0داري 

یافته ها
به پرسشنامه ها پاسخ نفر 115نفر پرستارشاغل  200از بین 

) %3/64(نفر 74مرد و) %7/35(نفر 41که از این تعداد دادند،
میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان در .زن بودند

افراد مورد مطالعه ) %73(نفر 84.  سال بود)9/31±6/6(مطالعه
اکثریت نمونه هاي مورد . بودندباالترداراي مدرك کارشناسی و 

نمونه ها داراي ) %7/41(نفر 48. بودند) %5/63(بررسی متأهل 
کیلوگرم بر متر مربع بودند و داراي 25شاخص توده بدنی باالي 

ویژگی هاي شخصیتی و . اضافه وزن یا چاق محسوب می شدند
استرس شغلی در دو گروه داراي وزن نرمال و داراي اضافه وزن 

افراد تحت ) %7/55(نفر 64. ت معنی داري با هم نداشتتفاو
سال داشتند و بین استرس شغلی و سن 30مطالعه سن بیشتر از 

ارتباطی وجود نداشت اما بر اساس آزمون تی مستقل خرده 
سال به طور معنی داري 30مقیاس برونگرایی در افراد باالي 

نامه طبق بر).=04/0p(سال بود 30بیشتر از افراد زیر 
کاري در کادر شیفت در بیمارستان مذکور، مؤظفی تعداد شب

یافته ها نشان داد بر این اساس . می باشدشب در ماه 5گردش، 
کاري در ماه داشتند و نمره شب5بیش از ) %6/42(نفر 49که 

کاري در ماه به طور شب5استرس شغلی در افراد با بیش از 
کاري و کمتر در ماه بودند شب5معنی داري کمتر از پرسنل با 

).=03/0p(و)8/151±9/34(در مقابل )9/27±139(
نمونه هاي تحت مطالعه از بین پنج  نتایج نشان داد که 

ویژگی شخصیتی بیشترین امتیاز را در حیطه وظیفه شناسی 
پرستاران مورد ،با توجه به نتایج آزمون تی مستقلکسب کردند 

از نظر پنج ویژگی شخصیتی و استرس شغلی با مطالعه 
. همدیگر هیچگونه اختالف معناداري نداشتند

ضریب همبستگی بین )1(ل جدویافته هاي مربوط به 
بر اساس آزمون (ویژگی هاي شخصیتی و استرس شغلی را 

.نشان می دهد) همبستگی پیرسون
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به Enterبا روش نتایج رگرسیون چندگانه 2جدول در
ن عامل واگی هاي شخصیتی به عنژمنظور بررسی وی

استرس شغلی در تمامی کادر درمانی مالحظه يکنندهبینیپیش
شوند و غیرها وارد مدل میتي مدر این روش کلیه. شودمی

ها بر متغیر وابسته و نیز هر کدام از آنيمیزان تأثیر پیشگویانه
پنج عامل همبستگی . شودها مشخص میسطح معناداري آن

=34/0Rشخصیتی با استرس شغلی در کل کادر درمانی برابر 

که در سطحF=95/2و نسبت 11/0ضریب تعیین برابر . بود
)01/0p= (مذکورگونه که در جدولهمان.معنی دار است

دار و شود از میان تمامی متغیرها، تنها متغیر معنیمشاهده می
رنجورخویی است و سایر داراي ضریب پیشگویی باال متغیر روان

داري بر روي استرس شغلی پرستاران متغیرها تأثیر معنی
یعنی در واقع این متغیر بیشترین سهم را از ضریب . شتندندا

اریانس استرس شغلی و)=11/0R2، %11حدود (کنندگی تعیین
.بودنداپرستاران دار

)بتا(ضریب استاندارد شده متغیر پیشگور مقادیيمشاهده
بتاي دارتنها مقدهد که نشان مینیز ها حاصل از کل آزمودنی

بتاي سایر مقادیر دار است ومتغیر روان رنجورخویی معنی
وظیفه توافق پذیري و برون گرایی، انعطاف پذیري، (متغیرهاي 

گونه که در جدول در واقع، همان.نددار نیستمعنی) شناسی
شود، این متغیر بیشترین همبستگی را همبستگی نیز مشاهده می

تواند با استرس شغلی دارد و در ارتباط با همین همبستگی می
بیشترین قدرت پیشگویی را در تعیین میزان استرس شغلی 

یون چند متغیره گویاي تحلیل رگرس. داشته باشدنیز پرستاران 
پیشگوي اصلی استرس شغلی پرستاران این نکته است که 

بدون دخالت به تنهایی و رنجورخویی است و همین متغیر روان
سایر متغیرها در مدل رگرسیونی نیز باز تأثیر خود را حفظ خواهد 

.کرد

همبستگی هاي درونی بین استرس شغلی و پنج ویژگی شخصیتی-1جدول 
استرس شغلیمقیاس

ویژگی هاي شخصیتی
کلزنمرد

ضریب 
همبستگی

سطح 
ضریب تعدادداريعنی م

همبستگی
سطح 

ضریب تعدادمعنی داري
همبستگی

سطح 
تعدادمعنی داري

38/001/04128/001/07431/0001/0115روان رنجورخویی
17/0115-95/07408/0-18/04106/0-21/0برون گرایی

17/027/04108/046/07411/01/0115انعطاف پذیري
3/0115-42/07404/0-97/04109/0-05/0توافق پذیري

03/0115-1/07416/0-35/04119/0-14/0وظیفه شناسی

نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه پنج عامل شخصیت و استرس شغلی-2دول ج

ضریب استاندارد شده خطاي استانداردضریب متغیر پیشگومتغیر پیش بینمالكمتغیر
tآماره )بتا(متغیر پیشگو

سطح 
شاخصمعنی داري

استرس 
شغلی

=81/157/033/012/3002/034/0Rروان رنجورخویی

11/0R2=

3/31SE=

01/0P=

95/2F=

96/0-05/0-61/0006/0-03/0برون گرایی
68/069/009/098/032/0انعطاف پذیري
81/073/013/011/126/0توافق پذیري

61/0-5/0-6/005/0-3/0وظیفه شناسی

بحث 
مطالعه بین استرس شغلی و روان این بر اساس یافته هاي 

، متغیر پرستاريدر کل کادر و وجود داشترابطهرنجورخویی 
روان رنجورخویی پیش بینی کننده خوبی براي استرس شغلی 

روان رنجورخویی همبستگی زیادي با استرس شغلی دارد . است
می با روان رنجورخویی باال مستعد استرس شغلی انو پرستار

. )23(دنو نباید در بخش هاي پر استرس انجام وظیفه کنباشند 
سترس شغلی رابطه منفی و از طرف دیگر بین وظیفه شناسی با ا

زیرا افراد با وظیفه شناسی باال وقت ، معناداري وجود داشت
زیادي صرف کارهاي خود می کنند و در مورد شغل خود 
اطالعات بیشتري کسب می کنند و بیش از آنچه که نیاز است 

ومسئولیتتالش می کنند و از آنجایی که این افرادبا وجدان
فردي بیشتر و استرس شغلی کمتري موفقیت پذیرهستند،

نتایج نشان می دهد که مروري برمتون. )24(خواهند داشت
به . با یافته هاي تحقیق حاضر همخوانی داردمشابهپژوهش ها

و همکاران بین استرس و Ebstrupعنوان مثال در مطالعه 
برونگرایی، وظیفه شناسی، توافق پذیري وانعطاف پذیري 
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معناداري وجود داشت و بین روان همبستگی منفی و
رنجورخویی و استرس همبستگی مستقیم اما غیر معناداري 

و همکاران Subburajنتایج مطالعه . )20(وجود داشت
نشان داد که بین استرس شغلی با تمام پنج عامل ) 2012(

در . )25(شخصیتی همبستگی مستقیم و معناداري وجود دارد
ان رنجورخویی با تحلیل شغلی مطالعه ناصح و همکاران رو

پرستاران رابطه مثبت و معناداري داشت و سایر ویژگی هاي 
. )19(شخصیتی با تحلیل شغلی رابطه منفی و معناداري داشتند

بین استرس و هیچ کدام از پنج ویژگی Popoolaدر مطالعه 
شخصیتی ارتباطی وجود نداشت که با نتایج مطالعات ذکر شده 

دلیل مغایرت مطالعه فوق با مطالعه حاضر . )21(مغایر می باشد
را می توان به ویژگی هاي فردي کارکنان، سیستم رهبري، 
درك افراد از استرس و ویژگی هاي محیط فیزیکی کار نسبت 

.داد
بین  استرس بر اساس یافته هاي حاصل از این پژوهش

شغلی و خرده مقیاس هاي شخصیتی دو گروه زنان و مردان 
در مطالعه خاقانی زاده میزان . عنی داري وجود نداشتاختالف م

دلیل این مغایرت ). 26(استرس شغلی در مردان بیش از زنان بود
می تواند ناشی از این مطلب باشد که امروزه جامعه، خانواده و 
. محیط کار از هر دو گروه زنان و مردان انتظاراتی یکسان دارد

تیاز را در بعد وظیفه هر دو گروه مردان و زنان بیشترین ام
شناسی و توافق پذیري کسب کرده بودند و کمترین امتیاز کسب 

بعد وظیفه .مربوط به بعد روان رنجورخویی بودپرستارانشده در 
شناسی به قابلیت اعتماد و سخت کوشی افراد داللت دارد و 
افراد سخت کوش و وظیفه شناس موفقیت هاي فردي بیشتري 

ج مطالعه جهانبخش گنجه و همکاران نتای. خواهند داشت
پرستار یکی از بیمارستان هاي شهر کرد نشان 75روي ) 2009(

داد که پرستاران در دو بعد وظیفه شناسی و انعطاف پذیري 
هر چند کار در شیفت . )23(بیشترین امتیاز را کسب کرده بودند

شب به دلیل اختالل در ریتم هاي بیولوژیکی، خستگی مداوم و 
، اما در این )9(یرات خواب فرسودگی شغلی را تسریع می کندتغی

) شب در ماه5بیش از (کاري زیاد پژوهش کارکنان با شب
شب در ماه، استرس 5کاري کمتر از نسبت به کارکنان با شب

در مطالعه هزاوه اي هم کارکنان با شبکاري . کمتري داشتند
شب در ماه نسبت به سایر کارکنان استرس کمتري را 5بیش از 

پژوهش مطالعه  با این دلیل تشابه نتیجه ). 2(تجربه می کردند 

عداد هزاوه اي را می توان این گونه توجیه کرد که پرستاران با ت
کاري زیاد، پس از مدتی به کار شبانه عادت می کنند و شب

در مطالعه قاسمی و . بدن با این تغییرات سازگار می شود
کار داراي استرس شغلی درصد کارکنان شب100همکاران 

محیط فیزیکی و حجم کاري را می توان دلیل این ). 9(بودند 
در بیمارستان اختالف دانست زیرا که مطالعه قاسمی و همکاران
تنها در حاضرهاي آموزشی زنجان انجام شده بود ولی مطالعه 

در این مطالعه بین استرس شغلی با . یک مرکز درمانی انجام شد
سن، سابقه کار و میزان اضافه کاري ماهیانه ارتباطی وجود 

حضور ). 9(نداشت که با نتیجه مطالعه قاسمی مطابقت دارد 
انجام وظیفه، امر خطیري است که کارکنان در بیمارستان و 

.ارتباطی با سن ندارد
از جمله محدودیت هاي پژوهش حاضر تعداد کم افراد تحت 
مطالعه، عدم پاسخگویی برخی از پرستاران و استفاده از یک 
بیمارستان براي نمونه گیري بود که قابلیت تعمیم نتایج را 

تر و در کاهش می داد، لذا انجام تحقیق با حجم نمونه بزرگ
چندین مرکز درمانی در محدوده جغرافیایی وسیع تر توصیه می 

.شود

نهاییگیرينتیجه
بر اساس یافته هاي این پژوهش، ابعاد مختلف شخصیتی 

مؤثر است و اگر مسئولین پرستارانبر میزان استرس شغلی 
بیمارستان به ویژگی هاي شخصیتی پرسنل درمانی بیشتر توجه 
کنند، می توانند پرسنل پر استرس را شناسایی کنند و براي 
کاهش مشکالت مرتبط با استرس شغلی برنامه ریزي و 

همچنین پیشنهاد می شود .سازماندهی مناسب تري داشته باشند
رستاري توسط مشاور روانشناس ویژگی هاي شخصیتی کادر پ

بیمارستان بررسی شود و کادر پرستاري بر اساس ویژگی هاي 
. شوندبه کار گمارده شخصیتی شان در بخش هاي مناسب 

قدردانیو تشکر 
نویسندگاه مقاله بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه 

همچنین از ریاست محترم شبکه ،علوم پزشکی کردستان
بیمارستان پرستاران بهداشت و درمان آقاي دکتر گلکار و تمامی 

.امام خمینی سقز به دلیل همکاري صمیمانه قدردانی می کنند
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The relationship between personality characteristics and
Nursing occupational stress

Ghanei1 R(MSc) - Valiei2 S(Ph.D) - Rezaei3 M(Ph.D) - Rezaei4 K(MSc)

Abstract
Introduction: Nursing is a stressful job and nurses are confronted with so much

stresses.Job stress currently has become a challenge for the nursing profession. Job stress can
lead to a loss of creativity, job dissatisfaction, feeling of inadequacy, depression and reduced
quality of nursing care. The present study was performed to investigate the relationship
between personality characteristics and Job stress among medical staff in Saqqez Imam
Khomeini's Hospital.

Methods: In this correlation-descriptive study, 115 nurses from Saqqez Imam Khomeini's
Hospital in 2013 were selected based on census sampling method. Data were collected by
Expanded Nursing Stress Scale (ENSS) and NEO-Five Factor Inventory(NEO-FFI). Data
were analyzed by SPSS-18 software using descriptive statistics, independent t test, Pearson
correlation and regression at the significant level of p≤0.05.

Results: 41 (35.7%) subjects were male and 74 (64.3%) were female. The mean age of the
participants was 31.9±6.6years.In the current study, there was a significant direct relationship
between job stress and neuroticism(R = 0.31andp=0.001). The results of multiple regression
analysis showed that the variable neuroticism is a good predictor for occupational stress.

Conclusion: There is a relationship between neuroticism and job stress and attention to the
neuroticism as a predictor of job stress in nurses is essential.

Keywords: job stress, stress, personality trait, nurse.
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