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 بررسی هوش هيجانی و تيپ شخصيتی و ارتباط آن با استرس شغلی در پرستاران

 3، زهرا يوسفي3، فاطمه صديقي2امير نوايي ،1*سميه رحيمي مقدم

 مربي، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده علوم پزشکي نيشابور) نويسنده مسئول( -1

 دانشجوي كارشناسي پرستاري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم پزشکي نيشابور  -2

 مهندسي بهداشت محيط، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم پزشکي نيشابور دانشجوي كارشناسي -3

 مشتريان و آنان ايمني و شغلي كاركرد به تواند مي و گذارد مي تاثير پرستاران رواني سالمت بر كار محيط رواني فشارهاي: هدف و مقدمه

 در را مختلفي رويدادهاي و شوند مي كار محيط وارد گوناگوني شخصيتهاي با پرستاران اين .كند وارد آسيب بهداشتي خدمات ارائه مراكز

ارتباط آن با استرس شغلي در پرستاران  و شخصيت تيپ هوش هيجاني و بررسي هدف با حاضر مطالعه رو اين از. كنند مي تجربه خود زندگي
 .است شده انجام علوم پزشکي نيشابور دانشکده

بيمارستان آموزشي وابسته به دانشکده  در دوشاغل  پرستاران از نفر 300برروي تحليلي -توصيفي نوع از مقطعي مطالعه اين مواد و روش ها:
سنجش ميزان هوش هيجاني و تيپ شخصيتي  براي انجام شد. 1393شدند در سال صورت سرشماري وارد مطالعه  به علوم پزشکي نيشابور كه

در  استفاده شد و از پرسشنامه هاي هوش هيجاني و تيپ شخصيتي و جهت سنجش ميزان استرس شغلي از پرسشنامه استرس شغلي اسپيو
رگرسيون  زمون هاي آماري آناليز واريانس، كاي دو وو با استفاده از آ 20نسخه SPSS نهايت داده هاي چمع آوري شده با نرم افزار آماري

 خطي انجام شد.
خودكنترلي خود  ،خودآگاهي شخصيتي افرد با تک تک مولفه هاي هوش هيجاني )عوامل  نشان داد بين تيپ مطالعه حاضر :يافته ها

دارند از هوش هيجاني باالتري بهره  A( به طوري كه افرادي كه تيپ شخصيتي <P/05اجتماعي ارتباط معناداري دارد ) هوشياري ، انگيزي
شغلي  همچنين بين تيپ شخصيتي افراد و استرس .شغلي دارد سترس يافته ها نشان داد كه هوش هيجاني نقش تعيين كننده اي درمند هستند. 

 نيز رابطه معناداري بدست نيامد.

ي نقش هوش هيجان ميزان هوش هيجاني تاثير ميگذارد و ت آمده مشخص مي شود تيپ شخصيتي افراد بربا توجه به نتايج به دس گيري: نتيجه
 روان هاي آزمون استخدام بدو در مناسب افراد انتخاب جهت شود مي در ميزان استرس شغلي افراد دارد. بنابراين پيشنهاد تعيين كننده اي

 . آيد عمل به اقدام تعيين ميزان هوش هيجاني افراد شخصيتي و تيپ شخصيتي و هاي ويژگي قبيل از شناسي
 

 پرستار، استرس شغلي شخصيتي، تيپ هوش هيجاني، كلمات كليدي:
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