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 چکیده 

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیت و تاب آوری با فرسودگی شغلی در کارکنان بیمارستان گلستان 

که بر اساس جدول مورگان تعداد  نفر از کارکنان بیمارستان گلستان شهر اهواز بود 088جامعه آماری شامل . بود شهر اهواز

ابزار های . طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند نفر 562

 ، پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون(5802)نئو شخصیتی عاملی نجپ پرسشنامه :مورد استفاده در این پژوهش شامل

برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون . می باشند( 5805)مزالچ شغلی فرسودگیو پرسشنامه ( 5882)

کارکنان بیمارستان، رابطه در بین بین ویژگی های شخصیتی و فرسودگی شغلی داد که  نشان نتایج. چند متغیری استفاده شد

بیمارستان، رابطه معکوس و معنی داری  کارکنانبین تاب آوری و فرسودگی شغلی در بین . داری وجود داردغیرمستقیم معنی

همچنین نتایج تحلیل  .ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با فرسودگی شغلی رابطه چندگانه وجود دارد وجود دارد و بین

کننده فرسودگی  بینی پیش ترتیب به تاب آوری و ویژگی های شخصیت یز نشان داد که متغیرهایرگرسیون مرحله ای ن

 .باشند می بیمارستان کارکنانشغلی در 

 ویژگی های شخصیت، تاب آوری، فرسودگی شغلی :واژگان کلیدی
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 مقدمه .1

 های هزینه تأمین بر عالوه شغل زیرا است، آشکار انسانی زندگی گوناگون ابعاد در شغل ساز سرنوشت نقش و اهمیت امروزه 

 .باشد می نیز او غیرمادی نیازهای از بسیاری ارضای ساز زمینه و دارد فرد روانی و جسمی سالمت با مستقیمی ارتباط زندگی،

است  افراد زندگی در معنا سرچشمه و اجتماعی پایگاه مهم عنصر یك بلکه نیست آبرومندانه زندگی روش یك فقط کار

 و کارآمدی ارزشمندی، احساس و شاغل و شغل ویژگیهای تناسب به منوط شغل سازنده نقش است بدیهی(. 5238نیری،)

 است محوله امور انجام در اش توانایی و کارآیی میزان از فرد احساس از عبارت شغلی موفقیت واقع در. است شاغل توانمندی

 شیوع درصدی 58 تا 4 کاهش به و کند می کمك جسمی و روانی سالمت به خود حرفه اگرچه(. 5235آبادی، شفیع)

 مختلف منابع (.2،5882کلوسن) می شود منجر بیکاران به نسبت شاغلین در جسمی های بیماری و5، اضطراب5افسردگی

با  خانواده رویارویی سازمانی، جو و ساختار ای، حرفه روابط فرد، سازمانی نقش فرد، شغل قبیل از سازمانی و ای حرفه تنیدگی

 محیط. شود می ها محسوب واکنش این از یکی شغلی فرسودگی که منجرشوند مختلفی روانی های واکنش به است ممکن کار،

 عوامل از یکی دارند مهمی نقش بشر سالمتی وضعیت در کدام هر که است روانی و فیزیکی، اجتماعی عوامل شامل بشر

 ای عمده     قسمت. دهد قرار تأثیر تحت را او زندگی های حیطه دیگر تواند می که است وی کار محیط انسان، در زا تنیدگی

 کار، شناسان روان توجه اخیر سالهای در که مفاهیمی از یکی .شود می کار به اشتغال صرف شخص هر ی روزانه زندگی از

 4شغلی فرسودگی آثار و علل ها، نشانه داشته، معطوف خود به را سازمانی و صنعتی شناسان روان و وری بهره روانشناسان

 (.5233استورا،)است

 خواسته و مطالبات بین تعادل عدم که دهد می رخ وقتی روانی فشارهای .دارد ارتباط 2روانی های فشار با شغلی فرسودگی

 و یابد افزایش محیطی های و خواسته مطالبات هرچه. باشد داشته وجود آنها به دادن پاسخ برای فرد توانائی با محیطی های

 شغلی فرسودگی و فرد در منفی ی تجربه باعث که شود می  ایجاد روانی فشار یابد کاهش آنها به دادن پاسخ برای فرد توانائی

 فرسودگی (.5205 احمدی، از ؛ نقل5802 6فاربر) آید می پدید روانی مداوم فشار اثر در شغلی فرسودگی  واقع در .گردد می

 بیرونی و درونی عوامل علت به کارش محیط در شخص که ترتیب بدین. است مکرر و دایم شغلی فشار از پیامدی شغلی

 شغلی فرسودگی. گردد می تبدیل فرسودگی احساس به سرانجام و بوده باره چندین  و پیوسته فشار، این و کند می فشار احساس

 رفتار انجام به نسبت را انگیزی کسالت احساس شغلی فرسودگی دچار شخص و شود می تعریف نشاط و انرژی فقدان عنوان به

 جهت چند به که داشت خواهد را احساس این دارد، زمانی هم و ستیزنده  هم های مسئولیت که شخصی. دهد می نشان شغلی

 شغلی، فرسودگی (.3،5885برگ گرین)انجامید  خواهد شغلی فرسودگی سرانجام، و کار از خستگی به امر این شود، می کشیده

 های حرفه شاغلین بین در و شود می افراد سایر از حمایت صرف آن، در زمان عمده قسمت که است مشاغلی در شایع سندرمی

 بیماران به کردن  توجه در توانایی کاهش از مشخصی گزارشات با شغلی فرسودگی. است گرفته قرار مطالعه مورد بسیار پزشکی،

 یا شخصی، کفایت احساس کاهش و 0شخصیت مسخ هیجانی، خستگی سندرم شغلی، فرسودگی مازالچ مدل. است بوده همراه

 و مستعدترند شغلی فرسودگی پیشرفت به نسبت پرستاران. کند می توصیف مطالعه مورد افراد در را ها ویژگی این از ترکیبی

 به پاسخ در شغلی فرسودگی (. 5205 بوساری، پیامی) است آنان هیجانی تقاضای و شغل ماهیت عمده، طور به آن، علت

 اختالل اجتماعی، محیط و خانواده همکاران، بیماران، با پرستاران رابطه در نتیجه در کرده، پیشرفت مزمن هیجانی فشارهای

                                                           
1depression  
2anxiety 
3 Claussen 
4 occupational Burnout 
5 psychological pressure 
6 Farber 
7 Green berg 
8 epersonallzation 
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 نهایت در و دارد پرستاری شغل رهاکردن و پرستاران کار از غیبت با نزدیکی ارتباط شغلی فرسودگی همچنین،. کند می ایجاد

 به مشغول مختلف های   زمینه در که پرسنلی در شغلی فرسودگی شدّت. شود می منتهی بیماران از مراقبت و توجه کاهش به

 تأثیر ،(جراحی و زنان کودکان، بخش عمل، اتاق) بیمارستان مختلف بخشهای بین شده انجام مقایسه. است متفاوت کارند،

 .(5202، عبدی و شهبازی)کند  می تأیید شغلی، فرسودگی بر را محیط

 ی واژه از شخصیت. می باشد 5یکی از سازه های مرتبط دیگر با فرسودگی شغلی در پرسنل بیمارستان، ویژگی های شخصیتی 

است و می توان آن را  شده گرفته زنند، می خود ی چهره به نقش اجرای در ها هنرپیشه نقابی که معنای به پرسونا، یونانی

 را شخص هر و اجتماعی فیزیکی محیط با تعامل شخصی اسلوب که رفتار دانست و هیجان تفکر، متمایز و اختصاصی الگوهای

 اینکه اول .دارد مختلفی معنای که است کلی مفهومی شخصیت(. 5202براهنی،: ؛ ترجمه5همکاران و اتکینسون)زند  می رقم

 را آن است ممکن اینکه ودوم .خاص فردی رفتاری صفات یا ها ویژگی از ای مجموعه به یعنی شود می اطالق شخص نقش به

. گذارد می دیگران در فرد که است کلی تاثیر اینکه چهارم است فرد اجتماعی نقاب اینکه سوم. بدانیم یاخود هوشیار خود

) 2آلپورت جمله از .اند کرده تعریف متفاوتی های گونه به را شخصیت مختلف شناسان روان. است انتزاعی مفهوم یك شخصیت

 کرده تعریف گونه بدین را شخصیت. است شخصیت نوین مطالعات گذار بنیان بسیاری، نظر به که کسی عنوان به ،( 5823

 کلی مفهومی شخصیت،. کند می تعیین را او خاص وافکار رفتارها که است فرد تنی روان سیستمهای از پویایی سازمان: است

 بحث جای به مایلند روانشناسان از اینرو.ندارد وجود نظر توافق آن ماهیت تعریف برای مختلف روانشناسان بین بنابراین است،

 و اساسی نیازی روانی، سالمت .بپردازند آن ارزیابی بررسی روشهای و مختلف های نظریه تدوین به شخصیت، ماهیت دربارة

 حوزه در نگر مثبت رویکردهای طرح به توجه با اخیر های دهه در که تحولی. است حیاتی امری زندگی کیفیت بهبود برای

 ویژگی بررسی .است زا تنش شرایط و ها موقعیت در روانی فشار و نگرش چگونگی در است گرفته صورت سالمت شناسی روان

 ویژه اثرات تواند می آن به توجه و ست ها بیمارستان کارکنان در مهم و اساسی ازمسائل عملکرد با آن رابطة و شخصیتی های

 فرد شغل که است است، این برخوردار های ویژه اهمیت از بین این در که آنچه باشد داشته کارکنان اثربخشی و کارایی بر ای

 و کری مك(. 5208میرزایی و حاتمی، ) سازد فراهم او اجتماعی و شخصی عاطفی، نیازهای جهت را مناسبی زمینة باید

تجربه  ،3، توافق پذیری6برونگرایی ،2رنجورخویی روان شامل اصلی عامل پنج یا بعد پنج در را شخصیت ،(5836) 4کوستا

 کم خصومت، خودخوری، تنش، اضطراب، تجربه برای تمایل به رنجور خویی روان .کردند توصیف 8وظیفه شناسی و 0پذیری

 سر قاطعیت، بودن، مثبت برای فرد تمایل به برونگرایی. شود می   اطالق پایین نفس عزت و افسردگی غیرمنطقی، تفکر رویی،

 هنر کنجکاوی، به تمایل از است عبارت توافق پذیری. شود می گفته بودن اجتماعی و مهربانی تحرك، بودن، گرم زباندار، و

 به تجربه پذیری. باشد می هنری نظر از بودن حساس و آوری نو و فهمیده و مبتکر فرهنگ، با هوش، با خردورزی، نمایی،

و وظیفه  باشد می بودن متحمل و القلب رقیق بخشنده، فطرت، خوش اعتماد، قابل انعطاف، قابل نزاکت، با مؤدب، برای تمایل

 عمل دقیق و سنجیده داشتن، پشتکار و پیشرفت به بودن عالقمند داشتن، برنامه بودن، منظم به تمایل از است عبارت شناسی

 رفتار و منابع مدیریت مطالعات توجه مورد ای گسترده حجم با امروزه که انگیزشی مسائل ترین مهم از یکی .می باشد کردن

 کننده بینی پیش عوامل و شغلی مناسب عملکرد مسأله باشد می تأثیرگذار انسانی نیروی وری ه بهر در و قرارگرفته سازمانی

 مهم، اهداف از یکی نیز ها بیمارستان در. باشد می کارکنان فردی های تفاوت و شخصیتی های ویژگی جمله از برآن مؤثر

                                                           
1personality traits  
2 Atkinson et al 
3 Alport 
4 MC Crae & Costa 
5 neuroticism 
6 extroversion 
7 agreeableness 
8 openness to experience 
9 conscientiousness 
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 کار به مشغول خود شخصیتی صفات برحسب کارکنان که شود می میسر صورتی در امر این است، کارکنان کارایی باالبردن

 (.5204یمن، خوش از نقل به) باشند  داشته را الزم انگیزه و بوده

کنار آمدن موفقیت آمیز فرد با . می باشد 5آوری ، تابدر پرسنل بیمارستان یکی دیگر از سازه های مرتبط با فرسودگی شغلی

تاب آوری به عنوان حیطه ای پر (. 5886، 5مك کوبین)عوامل استرس زا و موقعیت های دشوار، تاب آوری نامیده می شود 

 طرفدار در سال های اخیر، به مطالعه و کشف توانمندی های فردی و بین فردی می پردازد که باعث پیشرفت و مقاومت در

تاب آوری، صرف مقاومت منفعل در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده (. 5885، 2ریچاردسون)شرایط دشوار می شود 

تاب آوری، قابلیت فرد در برقراری . نیست بلکه فرد تاب آور، مشارکت کننده ی فعال و سازنده ی محیط پیرامونی خویش است

ط مخاطره آمیز و نوعی ترمیم خود است که با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی روانی و معنوی، درمقابل شرای –تعادل زیستی 

تاب آوری، به انطباق موفقی گفته می شود که در آوردگاه مصایب و استرس های (. 5885، 4ماستن)و شناختی همراه است 

مستلزم تعادل پیچیده بین عوامل این تعریف از تاب آوری، بیانگر سازه ای است که . توان کاه و ناتوان ساز، آشکار می شود

انجام ( 5882، 6لتزرینگ، بلوك و فوندر)پژوهش هایی که توسط (. 5882، 2برودریك و ساویر)خطرساز و محافظت کننده است 

انجام شد نشان می دهد که افراد تاب آور دارای رفتارهای خودشکنانه نیستند، از نظر عاطفی آرام اند و توانایی مقابله با شرایط 

در پژوهشی نشان داد که افراد دارای تاب آوری باال، در مواجهه با ( 5880)3ر و ناخوشایند را دارند و همچنین اركناگوا

رویدادهای هیجانی با ماهیت خنثی و نامعلوم، بیشتر تمایل به نشان دادن هیجانات مثبت داشتند به اعتقاد آنها این امر ممکن 

ار آمدن موفقیت آمیز به هنگام روبرو شدن با موقعیت های دشوار، به خصوص موقعیت است به علت توانایی این افراد برای کن

نشان داد که تاب آوری، با هیجانات مثبت، همبستگی مثبت ( 5882) 0هایی با ماهیت بین فردی باشد و در پژوهشی دیگر ریو

نشان داد که سطوح باالی ( 5884) 8ارو با هیجانات منفی همانند خشم و غمگینی همبستگی منفی دارد و همچنین پژوهش ک

باالی تاب آوری به فرد کمك می کند تا از عواطف و هیجان های مثبت به منظور پشت سر نهادن تجربه های نامطلوب و 

تاب آوری به افراد توانایی می بخشد تا با مشکالت و نامالیمات زندگی و شغلی روبرو  .بازگشت و وضعیت مطلوب استفاده کند

. نکه دچار آسیب شوند و حتی این موقعیت ها را فرصتی برای ارتقا و رشد شخصیت خود مورد استفاده قرار دهندشوند بدون ای

 در واکنش شکل به معموالً که ،به نظر می رسد یکی از تجارب تنش زا ممکن است اشتغال فرد یا افراد در حرفه ای خاص باشد

 .شود می دیده مختلف های کارکنان سازمان میان در سازمانی و شغلی های تنیدگی برابر

 مسخ باالی سطح%   5/24خستگی هیجانی،  پایین سطوح پرستاران% 2/22 که دهد نشان می ،(5285)خزاعی  در پژوهشی، 

 همچنین مهاجر .باشد می ما مطالعه نتایج راستای در که هستند دارا را شخصی کفایت باالی سطوح%  2/23و  شخصیت

 فرسودگی با ماهیانه حقوق میزان و شغلی شخصیتی، سابقه های ویژگی بین ارتباط عنوان بررسی با ای مطالعه در( 5288)

 سابقه بین که داد نشان تحقیق های یافته .داد قرار مطالعه مورد را دبیر  508تبریز تعداد  شهر پرورش و آموزش دبیران شغلی

 وجود منفی رابطه شغلی گی فرسود با بودن دلپذیر و بودن وجدان با گرایی، برون ابعاد شخصیتی ماهیانه، حقوق میزان شغلی،

 مرد و زن بین دبیران همچنین .است مثبت ای رابطه شغلی فرسودگی با رنجورخویی روان شخصیتی ویژگی اما رابطه دارد

 .بود زن دبیران از بیشتر  مرد دبیران فرسودگی شغلی و وجود داشت معناداری تفاوت شغلی فرسودگی لحاظ از مطالعه مورد

 بیشتر زن دبیران بودن وجدان با میزان و بود معنادار بودن وجدان با عامل در مطالعه مورد مرد و زن دبیران شخصیتی تفاوت

                                                           
1 Werner 
2.McCubbin  
3 Richardson 
4. Masten 
5.Brodrick & Sawyer 
6. Letzring, Block& Funder 
7 Eric 
8.Reeve  
9. Carr 
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 متغیرهای تحقیق، این کننده بینی پیش متغیرهای بین از رگرسیون، تحلیل از آمده دست نتایج به براساس .بود مرد دبیران از

( 5208)در این زمینه رسولیان. شدند داده تشخیص معنادار کننده بینی پیش متغیرهای بودن، دلپذیر و رنجورخویی روان

 که داد نشان او تحقیق نتایج .داد انجام شخصیتی پرستاران های ویژگی با شغلی فرسودگی رابطه عنوان تحت را پژوهشی

 کفایت بعد در پایین، شخصیت، مسخ بعد هیجانی، متوسط، در بعد خستگی در پرستاران در شغلی فرسودگی کلی میزان

 کفایت میزان ترین پایین و هیجانی خستگی میزان ترین باال اجباری -وسواسی اختالل به افراد مبتال بود، متوسط شخصی،

 و بودند شخصی و کفایت شخصیت مسخ میزان باالترین دارای ترتیب به خودشیفته و نمایشی افراد .دادند نشان را شخصی

 تفاوت نیز مختلفی شخصیتی های گروه در شناختی، جمعیت و شغلی متغیرهای با ارتباط بر افزون شغلی، فرسودگی میزان

 خستگی متوسط پرستاران سطوح% 4/22که  دهد می ، نشان(5208) مظلوم و نیا یعقوبی مطالعه نتایج همچنین .داشت

 مطالعه راستای در باز که هستند دارا فردی را موفقیت عدم باالی سطح% 2/32و  شخصیت باالی مسخ سطح% 2/28هیجانی، 

تقویت  فنون از پرستارانیکه ، نشان دادند،(5288)همکارش و نیا شاکر در پژوهشی (.5285نقل از کریمی پور، )باشد  می ما

 شغلی فرسودگی بین دریافتند، خود پژوهش آنها در.شوند می فرسودگی شغلی دچار کمتر کنند، می استفاده آوری تاب کننده

 ،( 5208) گرد صحرا و همچنین در پژوهشی سامانی،جوکار .دارد وجود معنی دار منفی رابطه آنها تاب آوری میزان پرستاران با

 امیدی گنجه، بخش جهانهمچنین  .نمودند گزارش دار معنی و مستقیم ارتباط زندگی از رضایتمندی و آوری تاب بین
 بررسی پرستار 71 روی بر را شغلی فرسودگی و شخصیتی های ویژگی ةطراب پژوهشی در( 5855)5 عریضی و نیوری ، ارجناکی

 فرسودگی با برونگرایی مثبت، رابطة هیجانی فرسودگی با رنجورخویی روان که یافتند دست نتیجه این به و کردند بررسی
در  .دارند منفی ةبطرا مسخ شخصیت با پذیری توافق و مثبت ةبطرا شخصیت مسخ با رنجورخویی روان منفی، ةبطرا هیجانی

مطرح  فشار شغلی مهم منبع عنوان به نامطلوب  کاری شرایط که دریافتند، (5858) 5هو گراف و ، جین برو این زمینه پالیزیر،

 در اینکه از بود عبارت پژوهش این جالب یافتة .شود می منجر کارکنان  افسردگی و اضطرابی های اختالل به و مطرح است

 .شوند می افسردگی و ابیطراض های اختالل دچار کمتر داشتند، باالتری اجتماعی حمایت که افرادی برابر، کاری وضعیت

مبنی بر رابطه ی رفتارهای تاب آورانه و فرسودگی شغلی در پرستاران است، ( 5858)یافته های پژوهشی ادوارد و همکاران 

از رفتارهای تاب آورانه در پرستاران به عنوان وسیله ای برای غلبه و کنترل فرسودگی و  هدف پژوهشگران به کارگیری و آگاهی

آن ها دریافتند که فرآیند تاب آوری از طریق نظارت و تمرین عملی این ظرفیت در رشد حرفه ای . استرس شغلی پرستاران بود

مرات باال در تاب آوری کسب کرده بودند کمتر در پرستاران برای جلوگیری از فرسودگی شغلی موثر است و پرستارانی که ن

که نشان داد پرستارانی که در رویارویی ( 5858)2یافته های پژوهشی وارلو و ادوارد . معرض فرسودگی شغلی قرار گرفته بودند

دگی شغلی با مشکالت حرفه ای جهت حفظ سالمت خود از رفتارها و ظرفیت های تاب آورانه بهره می گیرند کمتر دچار فرسو

 تاب آوری تقویت کننده فنون از که دریافتند پرستارانی خود پژوهش در نیز ،(5858)4هرزلینسکی و همچنین ادوارد .می شوند

، (5888)همکاران و جکسون پژوهش در یافته ها نیز همچنین این. میشوند شغلی فرسودگی دچار کمتر میکنند استفاده آوری

 برابر در تا شد خواهند قادر تاب آوری، عنصر از استفاده با که پرستاران شد مشخص محققین این پژوهش در .شد تکرار نیز

داد  نشان حاضر تحقیق با ، همسو(5888)2همکاران و منزس تحقیقهمچنین  .مقاومت کنند روانشناختی فشارهای از بسیاری

  .میشوند شغلی فرسودگی دچار کمتر برخوردارند باالتری تاب آوری از که پرستارانی
 

                                                           
1Jahanbaksh Ganjeh, Omidi Arjenaki, Nori&Oreyzi 
2 Plaisier, Bruijin,Graaf & Have 
3 Warelow & Edwards 
4Hercelinsky  
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 گیری پژوهش، نمونه و روش نمونهجامعه روش پژوهش،  .2

 روش از تحقیق این در باشند، می اهواز شهر گلستان بیمارستان کارکنان تمامی بین نفراز 088 تعداد تحقیق جامعه حجم     

 .است شده تعیین نفر 562 مورگان جدول اساس بر تحقیق این آماری نمونه .است شده استفاده ساده تصادفی گیری نمونه

 ابزار پژوهش .3

 نئو شخصیتی عاملی پنج مقیاس. 3-1

 روان اصلی مقیاس سه آن اولیه فرم در و ارائه شد، (5802)کری مك و کاستا توسط نئو شخصیتی عاملی پنج پرسشنامه    

 سازگاری های مقیاس و یافت گسترش 5808سال  در و گرفتند قرار مورد پژوهش تجربه به گشودگی و برونگرایی رنجورخویی،

 ترتیب گزارش این به را آن های مقیاس کرونباخ آلفای ضریب( 5885)کری مك و کاستا .گردید اضافه آن به شناسی وظیفه و

 و کری مك. 85/8شناسی وظیفه و 82/8،سازگاری 08/8تجربه به گشودگی، 88/8، برونگرایی 82/8 رنجورخویی روان: دادند

به ترتیب  C و A ،O ،E،  N عامل پنج برای سوالی 548 نئو آزمون با را آزمون این همبستگی ، ضریب( 5884 )کاستا 

 این پایایی نفر 5485 برروی ای مطالعه در ( 5884 ) کاستا و کری مك. گزارش کردند 06/8و  36/8، 85/8، 02/8، 02/8

وظیفه شناسی به ترتیب  و توافق پذیرش، گرایی، برون خویی، رنجور روان عامل پنج برای آلفای کرونباخ روش به را پرسشنامه

 پنج برای آزمایی باز روش به را آزمون این پایایی ،( 5204 )     فرد الهی امان. گزارش کردند 38/8، 68/8، 32/8، 08/8، 06/8

 استان در( 5230)شناس حق .گزارش کرده است 05/8و  08/8، 38/8، 04/8، 03/8به ترتیب  C وA ،O ،E ،  Nعامل 

 روان .نمود گزارش ترتیب این به را ها مقیاس کرونباخ ضریب آلفای و نمود مطالعه را آزمون این پایایی فارس

 گروسی از نقل به) 02/8شناسی وظیفه و 35/8، سازگاری23/8تجربه به ، گشودگی35/8، برونگرایی05/8رنجورخویی

برای تك تك مؤلفه های شخصیتی محاسبه شده ات که نتایج آن به  در پژوهش حاضر مقدار آلفای کرونباخ نیز(. 5208،فرشی

 :شرح زیر می باشد

 پنج عاملی شخصیتی نئوضرایب پایایی پرسشنامه : 1جدول

 شاخص آماری

 مقیاس

 ضرایب پایایی

 تنصیف آلفای کرونباخ

 روان نژندی
87/0 

748/0 

 88/0 رونگرایی
87/0 

 87/0 انعطاف پذیر بودن
87/0 

 78/0 بودندلپذیر 
77/0 

 87/0 با وچدان بودن
78/0 

    

 . با توجه به نتایج بدست آمده ، پایایی پرسشنامه تأیید می شود 
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 CD-RIS))مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون .  3-2

، (5882) و دیویدسون ، برای سنجش میزان تاب آوری از مقیاس کانرCD-RIS))مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون     

می تواند افراد تاب آور را از افراد غیر تاب آور رند که این ابزار به خوبی سازندگان این پرسشنامه بر این باو. استفاده شده است

استحکام شخصی، اعتماد به غرایز / شایستگی: گویه ای دارای پنج مولفه 52مقیاس  .در گروههای بالینی و غیر بالینی جدا کند

روابط ایمن، کنترل و معنویت می باشد که براساس طیف پنج درجه ای لیکرت / نفی، پذیرش مثبت تغییرات تحمل عواطف م/ 

حداقل نمره تاب آوری فرد در این مقیاس صفر و حداکثر نمره . نمره گذاری می شود( صفر کامال نادرست و پنج کامال درست)

در این  (.5203بشارت،)ی مورد بررسی و تایید قرار گرفته است روایی و پایایی این مقیاس در تحقیقات داخل. می باشد 588

شده و نشان  00/8پژوهش نیز مقدار پایایی پرسشنامه تاب آوری از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده، که مقدار آن برابر 

 .دهنده تأیید پایایی پرسشنامه می باشد

 شغلی فرسودگی مقیاس.  3-3

 عبارت 55از  ماسالچ شغلی فرسودگی پرسشنامه .توسط مسلش ساخته شد(5805)سال مقیاس فرسودگی شغلی در      

 کفایت و عدم 5، مسخ شخصیت5هیجانی خستگی: شامل شغلی فرسودگی سه جنبه هر شدت و فراوانی که است شده تشکیل

مربوط به احساس کفایت سوال  0سوال مربوط به مسخ شخصیت و  2سوال مربوط به خستگی هیجانی  8سنجد،  می را 2فردی

نمرات هر یك از سه جنبه بر پایه . می باشد( هر روز) 6تا ( هرگز)رتبه بندی فراوانی این احساسات از صفر .شخصی می باشد

 و نمره کم فراوانی برای 53 از کمتر نمره عاطفی بعدخستگی در. گیرد می قرار باال و متوسط پایین، های نمره مرجع در دسته

 28 از بیشتر متوسط، خستگی عاطفی شدت برای 28-56و فراوانی برای 50-58کم، عاطفی خستگی شدت برای 52 از کمتر

 2 از کمتر نمره شخصیت مسخ بعد در. شود گرفته می نظر در شدید عاطفی خستگی شدت برای 48از  بیشتر و فراوانی برای

 شخصیت مسخ برای شدت 3-54برای فراوانی و  55-6کم، درجه عنوان شخصیت به مسخ شدت برای 6 از کمتر و برای فراوانی

 نظر در شدید درجه عنوان به مسخ شخصیت شدت برای 52 از بیشتر و فراوانی برای 55 بیشتر از و متوسط درجه عنوان به

 24-28کم، دسته در شدت برای 44 از بیشتر و فراوانی برای 48باالی نمره شخصی کفایت احساس بعد در. شده است گرفته

 نظر در شدید درجه در برای فراوانی 22 از کمتر و متوسط درجه در شخصی احساس کفایت شدت برای 24-23و  فراوانی برای

 شخصی منعکس کفایت احساس کم نمره و شخصیت و مسخ هیجانی خستگی باالی نمره پرسشنامه در این. شود می گرفته

) باشد  نمی جمع نیز قابل ها مقیاس خرده این از کدام هر از آمده دست کلی به نمره. باشد می شغلی فرسودگی کننده

 کردند محاسبه ها مقیاس خرده از هر یك برای را درونی پایایی جکسون و ماسالچ (.4،5882سلیمانی،شریفی و تهران دوست

 در. است شده گزارش 08/8تا  68/8آن  بازآزمایی ضریب و 35/8 – 88/8کرونباخ  آلفای ضریب با پرسشنامه پایایی درونی که

شغلی  فرسودگی پرسشنامه فارسی نسخه روان سنجی های ویژگی و عاملی اعتبار بررسی هدف با همکاران که و اکبری مطالعه

 38/8، 68/8،  36/8ترتیب به فردی کفایت و شخصیت مسخ خستگی هیجانی، مقیاس خرده سه پایایی شد، انجام ماسالچ

 آمدکه دست به34/235و 65/452و 65/846عاملی  سه و عاملی دو عاملی، تك های اعتبارات مدلهمچنین نرخ . محاسبه شد

اکبری و ) زبان است فارسی ایرانی های جمعیت در شغلی تحقیقات فرسودگی در پرسشنامه این کاربرد قابلیت بیانگر

                                                           
1emotional exhaustion  
2depersonalization  
3personal accomplishment  
4 Soleimani, Sharifi & Tehrani Doost 
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ق آلفای کرونباخ محاسبه شده، که مقدار آن در این پژوهش نیز مقدار پایایی پرسشنامه فرسودگی شغلی از طری .(5،5855کیانی

 .شده و نشان دهنده تأیید پایایی پرسشنامه می باشد 36/8آن برابر 

 هایافته .4

 
 توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش: 2جدول 

 های پژوهش مؤلفه
 شاخص

 حداکثر مقدار حداقل مقدار انحراف معیار میانگین 

 84 23 25/55 48/62 فرسودگی شغلی

 52 5 20/2 44/55 روان نژندی در برابر اثرات هیجانی

 50 2 80/4 04/52 برون گرایی در برابر درون گرایی

 58 4 02/2 48/53 انعطاف پذیری

 28 2 83/6 26/56 دل پذیری بودن

 22 5 86/3 85/56 با وجدان بودن

 588 45 32/58 43/35 تاب آوری

     

شده  25/55و  48/62مشاهده می کنیم که میانگین و انحراف معیار فرسودگی شغلی به ترتیب برابر  5 جدول نتایج،با توجه به 

میانگین روان نژندی در برابر هیجانات . شده است 84و حداکثر نمره آن  23همچنین حداقل نمره فرسودگی شغلی برابر . است

، میانگین و 80/4با انحراف معیار  04/52در برابر درون گرایی دارای میانگین  ، برون گرایی 20/2با انحراف معیار  44/55برابر 

و در  86/3و  85/56و با وجدان بودن برابر  83/6و  26/56، دل پذیری 02/2و  48/53انحراف معیار انعطاف پذیری به ترتیب 

میانگین و انحراف معیار تاب  مچنینه. شده است 32/52با انحراف معیار  83/32کل میانگین ویژگی های شخصیتی برابر 

 .شده است 588و حداکثر نمره آن  45همچنین حداقل نمره تاب آوری برابر . شده است 32/58و  43/35آوری به ترتیب برابر 

 .بین ویژگی های شخصیتی و فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان رابطه وجود دارد :اول فرضیه 

 ضریب همبستگی بین ویژگی های شخصیتی و مؤلفه های آن و فرسودگی شغلی   3جدول 

 تعداد

 داریسطح معنی

(p) 

 ضریب همبستگی

(r) 

 های آماریشاخص                            

 متغیرها

 فرسودگی شغلی  ---روان نژندی  /.784 008/0 578

                                                           
5 Akbari & Kiany 
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578 088/0 508/0 -  فرسودگی شغلی  ---برونگرایی

578 000/0 778./ -  فرسودگی شغلی  ---انعطاف پذیر بودن   

578 000/0 455./ -  فرسودگی شغلی  ---دلپذیر بودن 

 فرسودگی شغلی  ---با وچدان بودن  /.440 000/0 578

شود، رابطه بین هر یك از مؤلفه های ویژگی شخصیتی با فرسودگی شغلی محاسبه مشاهده می 2طور که در جدولهمان    

شده است که نتایج نشان می دهد که رابطه بین ویژگی های روان نژندی و با وجدان بودن با فرسودگی شغلی مثبت و معنادار 

ودگی شغلی رابطه ای معکوس و معنادار می بوده و رابطه بین ویژگی های برونگرایی، انعطاف پذیر بودن و دل پذیر بودن با فرس

بیمارستان گلستان شهر اهواز فرسودگی شغلی در بین آنها کاهش  کارکنانباشد و با بهبود ویژگی های شخصیتی فوق در بین 

 .  خواهد یافت

 .بین تاب آوری و فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان رابطه وجود دارد:دوم فرضیه

 
 ضریب همبستگی بین تاب آوری و فرسودگی شغلی  4جدول 

 تعداد

 داریسطح معنی

(p) 

 ضریب همبستگی

(r) 

 های آماریشاخص                            

 متغیرها

562 888/8 682./ -
 

 فرسودگی شغلی ---تاب آوری 

 

بیمارستان گلستان شهر اهواز  کارکنانشود، بین تاب آوری و فرسودگی شغلی در بین مشاهده می 4طور که در جدول همان    

به عبارت دیگر، هر چه میزان تاب آوری افزایش یابد ، (. r ،82/8>p=  8-/.682)داری وجود دارد ، رابطه معکوس و معنی

 . بیمارستان گلستان شهر اهواز کاهش خواهد شد کارکنانفرسودگی شغلی در بین  

 .بین ویژگی های شخصیت و تاب آوری با فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان رابطه چند گانه وجود دارد: فرضیه سوم

 
در کارکنان بیمارستان گلستان اهـواز با  ویژگی های شخصیت و تاب آوری با فرسودگی شغلی ضرایب همبستگی چندگانه :  5جدول 

 ( Enter)روش  ورود 

 retnE :الف 

 F نسبت آماریشاخص های 

 (خطی بودن رگرسیون ) 

 ضریب تعیین
SR(S5) 

 همبستگی چندگانه
RS 

 (برای خطی بودن رگرسیون )  pاحتمال

888/8  =P 
**45/56  =F 42/8  =R2 620/8  =S 

 متغیر مالك
 متغیرهای

 بین پیش
Beta t Sig( p) 
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ی
شغل

ی 
دگ

سو
فر

 

 880/8- 52/5---  (استاندارد ) ثابت 

 852/8 06/5 /.553 نژندی در برابر اثرات هیجانیروان 

 52/8 08/5- 558/8 برون گرایی در برابر درون گرایی

 882/8 24/2- /.545 انعطاف پذیری

 888/8 62/4- /.253 دل پذیری بودن

 888/8 30/2 /.263 با وجدان بودن

 888/8 20/0- 402/8 تاب آوری

 

ویژگی های  ضریب همبستگی چند متغیری برای ترکیب خطی، ( Enter)طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود  

R= 47/0و  MR= 787/0در کارکنان بیمارستان گلستان اهـوازبرابر با   شخصیت و تاب آوری با فرسودگی شغلی 
2

می باشـد   

R))با توجـه بـه مقـدار ضـریب تعیـین      . گردد بنابراین فرضیه چهارم تأیید می. معنادار می باشد 82/8که در سطـــح 
2
)RS ) ،

ویژگـی   )درصد واریانس فرسودگی در کارکنان بیمارستان گلستان اهـوازتوسط متغیرهـای پـیش بـین     42مشخــص شده که 

همچنین مقدار سطح معناداری مربوط به بررسی تأثیر هـر یـك از متغیرهـای    . اشدقابل تبین می ب( های شخصیت و تاب آوری

شده است کـه نشـان    82/8مستقل بر فرسودگی شغلی در تمامی موارد به جزء برای  برون گرایی در برابر درون گرایی کمتر از 

 .دهنده تأثیر معنادار این متغیرها بر فرسودگی شغلی می باشد

 های شخصیتی و تاب آوری با فرسودگی شغلی به روش گام به گام ون برای رابطه بین چندگانه  ویژگیتحلیل رگرسی: 6جدول 

همبستگی  شاخص های آماری

 چندگانه
MR 

 ضریب تعیین
RS 

 نسبت
F 

 احتمال
P 

 ()ضریب رگرسیون 

 Beta t Sig( p) بین متغیرهای پیش متغیر مالك

  گام اول فرسودگی شغلی

با وجدان 

 بودن

 
 

28./  525/8  02/65  888/8  268/8  22/58  888/8  

با وجدان  گام دوم

/.44 بودن  582/8  40/24  888/8  
25/8  82/0  888/8  

آوری تاب  40/8-  34/3-  888/8  

گام  فرسودگی شغلی

 سوم

 وجدان با

/.25 بودن  538/8  25/45  888/8  
44/8  60/3  888/8  

-20/8 تاب آوری  45/6-  888/8  

گام  شغلی فرسودگی

 چهارم

 وجدان با

 بودن

65/8  23/8  48/25  888/8  

22/8  65/6  888/8  

تاب آوری 

 نفس
53/8-  34/4-  885/8  

 پذیر دل

 بودن
56/8-  05/5-  882/8  
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، بین متغیرهای پیش بین تاب (گام به گام)شود، طبق نتایج حاصل از رگرسیون با روش مشاهده می 6طور که در جدول همان 

آوری و مؤلفه های با وجدان بودن و دل پذیر بودن از ویژگی های شخصیتی با متغیر مالك فرسودگی شغلی رابطه معناداری 

ی و روان نژندی در برابر هیجان معنادار نشده و متغیرهای مستقل برون گرایی در مقابل درون گرایی، انعطاف پذیر. وجود دارد

به طوری ضرایب رگرسیون برای متغیرهای پیش بین تاب آوری و مؤلفه های با وجدان بودن و دل پذیر بودن از ویژگی . اند

شده است به /. 65معنادار می باشند، همچنین ضریب همبستگی چندگانه برای آزمون برابر /.( 82)های شخصیتی در سطح 

بنابراین میتوان . واریانس فرسودگی شغلی قابل تبیین می باشد% 23وری که میتوان گفت با استفاده از متغیرهای پیش بین ط

با ( با وجدان بودن و دل پذیر بودن)نتیجه گرفت که فرضیه فوق تأیید شده و بین  تاب آوری و ویژگی های شخصیتی 

متغیرهای پیش بین ن نتایج تحلیل رگرسیون مرحله ای نیز نشان داد که همچنی. فرسودگی شغلی رابطه چندگانه وجود دارد

 بهترین پیش بینی کننده فرسودگی شغلی تاب آوری و مؤلفه های با وجدان بودن و دل پذیر بودن از ویژگی های شخصیتی

 .بیمارستان می باشند کارکنان

 

 گیریبحث و نتیجه .5

 شهر گلستان بیمارستان کارکنان  در شغلی فرسودگی با آوری تاب و شخصیتویژگی های  هدف از پژهش حاضر بررسی رابطه

شود، رابطه بین هر یك از مؤلفه های ویژگی شخصیتی با فرسودگی شغلی مشاهده می 2طور که در جدولهمان .اهواز بود

با فرسودگی شغلی مثبت و  محاسبه شده است که نتایج نشان می دهد که رابطه بین ویژگی های روان نژندی و با وجدان بودن

معنادار بوده و رابطه بین ویژگی های برونگرایی، انعطاف پذیر بودن و دل پذیر بودن با فرسودگی شغلی رابطه ای معکوس و 

معنادار می باشد و با بهبود ویژگی های شخصیتی فوق در بین کارکنان بیمارستان گلستان شهر اهواز فرسودگی شغلی در بین 

 . بنابراین فرضیه دوم تأیید می گردد. واهد یافتآنها کاهش خ

، نقل از 5208) مظلوم و نیا یعقوبی ؛(5208)رسولیان ؛(5288) مهاجر ؛(5285)خزاعی نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش های 

 .باشد همسو و هماهنگ می (5858) پالیزیر و همکاران  ؛(5855) و همکاران گنجه بخش جهان ؛(5285کریمی پور، 

 اطالق شخص نقش به اینکه اول .دارد مختلفی معنای که است کلی مفهومی شخصیتتوان گفت که  در تبیین این فرضیه می 

 یاخود هوشیار خود را آن است ممکن اینکه ودوم .خاص فردی رفتاری صفات یا ها ویژگی از ای مجموعه به یعنی شود می

 مفهوم یك شخصیت. گذارد می دیگران در فرد که است کلی تاثیر اینکه چهارم است فرد اجتماعی نقاب اینکه سوم. بدانیم

 به ،( 5823)  آلپورت گوردن جمله از .اند کرده تعریف متفاوتی های گونه به را شخصیت مختلف شناسان روان. است انتزاعی

 سازمان: است کرده تعریف گونه بدین را شخصیت. است شخصیت نوین مطالعات گذار بنیان بسیاری، نظر به که کسی عنوان

 برای و اساسی نیازی روانی، سالمت .کند می تعیین را او خاص وافکار رفتارها که است فرد تنی روان سیستمهای از پویایی

 روان حوزه در نگر مثبت رویکردهای طرح به توجه با اخیر های دهه در که تحولی. است حیاتی امری زندگی کیفیت بهبود

 های ویژگی بررسی .است زا تنش شرایط و ها موقعیت در روانی فشار و نگرش چگونگی در است گرفته صورت سالمت شناسی

 بر ای ویژه اثرات تواند آن می به توجه و ست ها بیمارستان کارکنان در مهم و اساسی ازمسائل عملکرد با آن رابطة و شخصیتی

 باید فرد شغل که است است، این برخوردار های ویژه اهمیت از بین این در که آنچه باشد داشته کارکنان اثربخشی و کارایی

کوستا  و کری مك (.5208میرزایی و حاتمی، ) سازد فراهم او اجتماعی و شخصی عاطفی، نیازهای جهت را مناسبی زمینة

 وجدان با و بودن دلپذیر پذیری، برونگرایی، انعطاف نژندگرایی، روان شامل اصلی عامل پنج یا بعد پنج در را شخصیت ،(5836)

 غیرمنطقی، تفکر رویی، کم خصومت، خودخوری، تنش، اضطراب، تجربه برای تمایل به نژندگرایی روان .کردند توصیف بودن

 بودن، گرم زباندار، و سر قاطعیت، بودن، مثبت برای فرد تمایل به برونگرایی. شود می   اطالق پایین نفس عزت و افسردگی

 با خردورزی، نمایی، هنر کنجکاوی، به تمایل از است عبارت پذیری انعطاف. شود می گفته بودن اجتماعی و مهربانی تحرك،
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 با مؤدب، برای تمایل به بودن دلپذیر. باشد می هنری نظر از بودن حساس و آوری نو و فهمیده و مبتکر فرهنگ، با هوش،

 از است عبارت بودن وجدان با و باشد می بودن متحمل و القلب رقیق بخشنده، فطرت، خوش اعتماد، قابل انعطاف، قابل نزاکت،

 با .می باشد کردن عمل دقیق و سنجیده داشتن، پشتکار و پیشرفت به بودن عالقمند داشتن، برنامه بودن، منظم به تمایل

 تفاوتهای ونقش دارند متفاوتی عاطفی های زمینه شغل یك در موجود های تخصص وحتی مختلف مشاغل اینکه به توجه

 انتخاب در شخصیتی های ویژگی به توجه لذا است، اجتناب قابل شده، غیر انتخاب مشاغل وانواع شغل انتخاب نحوه در فردی

 (. 5204یمن، خوش از نقل به) است برخوردار ای ویژه اهمیت از شغل

 کارائی در و همچنین شغل انتخاب در شخصیتی های ویژگی به توجهبا توجه به این یافته ها می توان چنین استنباط کرد که 

 گسترده حجم با امروزه که انگیزشی مسائل ترین مهم از یکی. است برخوردار ای ویژه اهمیت از افراد زندگی در شغل عملکرد و

 مسأله باشد می تأثیرگذار انسانی نیروی وری ه بهر در و قرارگرفته سازمانی رفتار و منابع مدیریت مطالعات توجه مورد ای

 می کارکنان فردی های تفاوت و شخصیتی های ویژگی جمله از برآن مؤثر کننده بینی پیش عوامل و شغلی مناسب عملکرد

 کارکنان که شود می میسر صورتی در امر این است، کارکنان کارایی باالبردن مهم، اهداف از یکی نیز ها بیمارستان در. باشد

 .باشند داشته را الزم انگیزه و بوده کار به مشغول خود شخصیتی صفات برحسب

شود، بین تاب آوری و فرسودگی شغلی در بین کارکنان بیمارستان گلستان شهر اهواز، مشاهده می 4طور که در جدول همان

 شکر نیا و همکارشکه این یافته ها با نتایج  پژوهش های  (.r ،08/0>p=  0-/.708)داری وجود دارد رابطه معکوس و معنی

 جکسون (5858)هرزلینسکی و ادوارد (5858)وارلو و ادوارد  ؛(5858)ادوارد و همکاران  ؛(5208) ؛ سامانی و همکاران(5288)

 .همسو و هماهنگ می باشد( 5888)همکاران و منزس  ؛(5888)همکاران و

 والر. تهدید کننده شرایط با موفقیت آمیزسازگاری  توانایی از است عبارت تاب آوریتوان گفت که  در تبیین این فرضیه می     

 در را تاب آوریکه ، (5882)دیویدسون  و کانر. میداند شرایط  ناگوار به واکنش در فرد مثبت سازگاری را تاب آوری، (5885)

 تهدید کننده شرایط یا برابر آسیب ها در پایداری تنها تاب آوری، معتقدند قرار داده اند، مطالعه مورد اجتماعی حوزه های

 در روانی–زیستی تعادل برقراری در توانمندی فرد را تاب آوری آنها .است محیط در فرد و سازنده فعال شرکت بلکه نیست،

تاب آوری نه فقط افزایش قدرت تحمل وسازگاری فرد در برخورد با  (. 5882،دسونیوید و کانر)خطرناك میدانند  شرایط

تاب آوری به افراد توانایی می بخشد تا با مشکالت و . مشکل است، بلکه مهم تر از آن حفظ سالمت روانی و ارتقا آن است

تنش زا ممکن است  به نظر می رسد یکی از تجارب. نامالیمات زندگی و شغلی روبرو شوند بدون اینکه دچار آسیب شوند

. اشتغال فرد یا افراد در حرفه ای خاص باشد و مشاغلی که به دلیل ماهیت آنها فرد شاغل عموما در حال تنیدگی قرار می گیرد

 و مك کینون 2به نظر مك آلستر. از جمله این مشاغل می توان به حرف بهداشتی و درمانی به ویژه شغل پرستاری اشاره کرد

کار دارای سرعت است وماهیت آن در حال تغییر . در حرفه پرستاری به دالیل مختلف چالش برانگیز است، کارکردن (5888)

مهم تر از همه این که شغل . است، گروههای شغلی متفاوتی در محیط کار وجود دارند که فرد باید با آنها در تعامل باشد

 مك)عان و وابستگان آن ها است که غالبا در بحران به سر می برندپرستاری نیازمند توجه و ارائه مراقبت دائم و تعامل با مراج

تاب آوری، صرف مقاومت منفعل در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده نیست بلکه فرد تاب (. 5888،نونیک مك و آلستر

 –ری تعادل زیستی تاب آوری، قابلیت فرد در برقرا. آور، مشارکت کننده ی فعال و سازنده ی محیط پیرامونی خویش است

روانی و معنوی، درمقابل شرایط مخاطره آمیز و نوعی ترمیم خود است که با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی همراه 

 (. 5885ماستن، )است 

سطوح باالی تاب آوری به فرد کمك می کند تا از عواطف و هیجان  با توجه به این یافته ها می توان چنین استنباط کرد که    

تاب آوری به افراد توانایی  .های مثبت به منظور پشت سر نهادن تجربه های نامطلوب و بازگشت و وضعیت مطلوب استفاده کند
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تی این موقعیت ها را می بخشد تا با مشکالت و نامالیمات زندگی و شغلی روبرو شوند بدون اینکه دچار آسیب شوند و ح

به نظر می رسد یکی از تجارب تنش زا ممکن است اشتغال . فرصتی برای ارتقا و رشد شخصیت خود مورد استفاده قرار دهند

کارکنان        میان در سازمانی و شغلی های تنیدگی برابر در واکنش شکل به معموالً که ،فرد یا افراد در حرفه ای خاص باشد

 .شود می دیده مختلف های سازمان

 

ضـریب همبسـتگی   ، ( Enter)مشاهده می شود، طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون بـا روش ورود   2همانطور که در جدول 

در کارکنان بیمارستان گلسـتان اهــواز   ویژگی های شخصیت و تاب آوری با فرسودگی شغلی  چند متغیری برای ترکیب خطی

R= 47/0و  MR= 787/0برابر با   
2

. گـردد  بنابراین فرضیه چهارم تأیید مـی . معنادار می باشد 82/8می باشد که در سطـــح  

R))با توجه به مقدار ضریب تعیین 
2
)RS )،  درصد واریانس فرسودگی در کارکنان بیمارسـتان گلسـتان    42مشخــص شده که

همچنـین مقـدار سـطح معنـاداری     . قابل تبین می باشد( ویژگی های شخصیت و تاب آوری )اهـوازتوسط متغیرهای پیش بین 

مربوط به بررسی تأثیر هر یك از متغیرهای مستقل بر فرسودگی شغلی در تمامی موارد به جزء برای  برون گرایی در برابر درون 

نین نتایج تحلیـل  همچ. شده است که نشان دهنده تأثیر معنادار این متغیرها بر فرسودگی شغلی می باشد 82/8گرایی کمتر از 

متغیرهای پیش بین تاب آوری و مؤلفه های با وجدان بودن و دل پـذیر بـودن از ویژگـی    رگرسیون مرحله ای نیز نشان داد که 

 .بهترین پیش بینی کننده فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان می باشند های شخصیتی

 از نقل ،5208) مظلوم و نیا یعقوبی ؛(5208)رسولیان ؛(5288) مهاجر ؛(5285) خزاعی های پژوهش نتایج با فرضیه این نتیجه

 پالیزیر ؛(5855) همکاران و گنجه بخش جهان ؛(5208) همکاران و سامانی ؛(5288) همکارش و نیا شکر ؛(5285 پور، کریمی

 و جکسون( 5858)هرزلینسکی و ادوارد( 5858) ادوارد و وارلو ؛(5858) همکاران و ادوارد ؛(5858) همکاران و

 . .باشد می هماهنگ و همسو( 5888)همکاران و منزس  ؛(5888)همکاران

انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و با وجدان  ،برونگرایی ،روان نژندی)ویژگی های شخصیت  در تبیین فرضیه چهارم در زمینه رابطه

 .رفتارها وافکار خاص او را تعیین می کندشخصیت سازمان پویایی از سیستمهای روان تنی فرد است که می توان گفت  بودن

بررسی ویژگی های شخصیتی و رابطة آن با عملکرد ازمسائل اساسی و مهم در کارکنان    بیمارستان ها ست و توجه به آن می 

ت، این تواند اثرات ویژه ای بر کارایی و اثربخشی کارکنان داشته باشد آنچه که در این بین از اهمیت ویژه های برخوردار اس

 (.5208میرزایی و حاتمی، ) است که شغل فرد باید زمینة مناسبی را جهت نیازهای عاطفی، شخصی و اجتماعی او فراهم سازد

، استناد کرد که نشان دادند که هم ویژگی های شخصیتی (5888)کانو و همکاران  توان به پژوهش در تبیین نتیجه فرضیه می

تاب  در تبیین فرضیه چهارم در زمینه رابطههمچنین  .با فرسودگی شغلی ارتباط دارند و هم ویژگی های بافتی و زمینه ای

کنار آمدن موفقیت آمیز فرد با عوامل استرس زا و موقعیت های دشوار، تاب آوری آوری با فرسودگی شغلی می توان گفت 

مشکالت و نامالیمات زندگی و شغلی روبرو تاب آوری به افراد توانایی می بخشد تا با  (.5886مك کوبین، )نامیده می شود 

 .شوند بدون اینکه دچار آسیب شوند و حتی این موقعیت ها را فرصتی برای ارتقا و رشد شخصیت خود مورد استفاده قرار دهند

 آوریتاب  از که دادند پرستارانی نشان ، استناد کرد که(5888)همکاران  و منزس توان به پژوهش در تبیین نتیجه فرضیه می

بنابراین می توان گفت ترکیبی از ویژگی های شخصیت و تاب آوری   .می شوند شغلی فرسودگی دچار کمتر برخوردارند باالتری

 .باعث افزایش فرسودگی شغلی در کارکنان می شود
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