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 چكيده
شژه  خصیژی ب ه    هیوگژب  ۀاین پژوهش  اژه شژبر ای رژب  اا ژ     

خژژژ پب پیرژژژ ه ا   هانژژژب خژژژته  ب اژژژه   ژژژه    ریرژژژص ب  ها 
 هش پوهش  شمبسژ یب ه  . شه  دهل ب خییاز اجیا خب ایمه ر ه 

شه  دهل ژب خژییاز    پیر ه ا  ایمه ر ه  شمۀآمه   پوهش   ۀجهمع
ا   گیی  چتبمیحپژه  نفی اه  هش نمونه 141اودنب که از میه  آنهه 

پژت  اهمژ  اژز       ۀاازا  پوهش  خژهم  پیر ژتهم  . ان صهب خبنب
رژژص ب ری ۀ  پیر ژژتهم(1891کژژی  ه کورژژ ه   مژژ )خصیژژی  

 ار ین م ژز  )   ه  خ پب ۀپیر تهم ه( 1894اه تو   )خته  ب   ها 
شه از طییق ضییب شمبسژ یب پییرژو  ه تیپیژ      داده. اود( 1811

شژه ن ژه     یه  ژه . تیپی  خب(  هش گهم اه گهم) گیریو  چتبگهنه 
 ۀخ پب پیر ه ا   اا ژ  هانب  نجو  ویب اه   ه   داد که این  ها 
پذیی   ه  گیایب  تجیاه   هلب این ایه (P<11/1) مثب  ه معتهدا 

پذیی  ه شمچتین تعهب ه کت یل اه   ه  خ پب پیرژ ه ا    هلی ؤمس
د  تیپیژ     شمچتین(. P<11/1) هجود دا د متفب ه معتهدا  ۀ اا 

ه  پژژذیی   گیرژژیو  چتبگهنژژه ن ژژه  داده خژژب کژژه مسژژؤهلی     
نییهمتژژبتیین جژژویب  جو  ژژویب شمژژیاه اژژه تعهژژب ه مبژژه زه ن  ها 
 .شه    ه  خ پب اودنب این پی 
  خژته  ب   ها شه  خصیی ب  ریرژص ب   هیوگب:هايكليديهواژ
 .  پیر ه ا   ایمه ر ه  دهل بخ پب هانب    ه 
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Abstract  
 
The purpose of this study was to investigate the 

relationship of personality characteristics and 

psychological hardiness with job stress of nurses in 

state hospitals of Shiraz. The research method was 

correlation and the population was all nurses of 

state hospitals in Shiraz, among them 141 nurses 

were selected through multi-stage sampling method. 

Research instruments were the big five personality 

factors questionnaire (McCrae & Costa, 1985), 

psychological hardiness questionnaire (Barton, 1984) 

and Job Stress Questionnaire (Steinmetz, 1977). The 

data were analyzed using Pearson s correlation 

coefficient and multiple regression analysis stepwise 

method). The findings indicated that there was a 

positive significant relationship between neuroticism 

and job stress (P<0.01), but negative significant 

relationships between extraversion, openness to 

experience and consciousness, and also between 

commitment and control with job stress in nurses 

(P<0.01). Also, in multiple regression analysis it 

was shown that the consciousness, neuroticism along 

with commitment and challenging were the strongest 

predictors for job stress.  

Keywords: Personality Characteristics, Psychological 

hardiness, Job stress, Nurses, Public sector hospitals. 
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مقدمه
در  افراد ایبر را متعددی یپيامدهاو عوامل وابسته به آن  فشار
هیای کیاری    زماني که محیيط  .آورد به ارمغان مي های کار محيط
از . افتید  مي مخاطرهبه نيز ، سالمت رواني جامعه هستند زافشار

در خیود  مشاغل خدمات انساني کیه بیه دليیل وفیايی خ يیر      
ساترلند ) گيرند، پرستاران هستند محيط کار تحت فشار قرار مي

. (1111، 1هريسون، لوييزل، دوکت و سیننيك ؛ 2881، 2و کوپر
امل فشارزای شغلي در پرستاران را به دليیل   عو( 2881) 3هيت

برآورده نشدن انتظارات آنهیا از محیيط کیار، برخیورد نزديیك      
بينیاران و سیاير هنكیاران، هنننیي       ۀکاری با بيناران، خانواد

از سوی ديگر نبیود  . ده استبيان کرفشارهای رواني محيط کار 
حنايت اجتنیاعي، درگيیری بیا ديگیر پرسیتاران، درگيیری بیا        

شكان، عوامل فشارزای مربوط به زنیدگي خووصیي آنهیا و    پز
وقیت از ديگیر عوامیل فرسیودگي و      صورت تنیام  کار کردن به

پوردهقیان، دانیو و   )رود  شینار میي   فشار شغلي پرسیتاران بیه  
 4وال، بلدن، بريل، کیارتر، گليیا و هنكیاران    .(2393اسناعيلي، 

درصیید از کارکنییان   17در انگلسییتان دريافتنیید کییه   ( 2887)
درصید از جنعيیت کلیي     29درماني در مقايسیه بیا    ی  بهداشتي

 .هستنددچار اختالالت جدی 
مخییر   منكی  اسییت آ یار  فشیار شییغلي بیرای پرسییتاران    

و بر سیالمتي  باشد شناختي به هنراه داشته  فيزيولوژيك و روان
ی ديگر فشیار شیغلي بیا افیزايو     از سو. سوء بگذارد تأ يرآنان 

خير و غيبیت از کیار، تعیارا بیا هنكیاران،      أحوادث کاری، ت
ايی   . استوری و تعهد سازماني هنراه  افسردگي و کاهو بهره

بیه افیت کيتيیت مراقبیت از بينیاران       منك  استعوامل خود 
بیه  (. 2391رضايي، حسيني و فالحیي خشیكنا ،   )د منجر شو
شغلي عالوه بیر اينكیه بیا درگيیری     فشار ( 1111) 1اعتقاد بنت 

به پيامدهای منتي ديگیری،    ،استشناختي يا عاطتي هنراه  روان
وری  هننون بيناری، غيبیت، کیاهو عنلكیرد شیغلي و بهیره     

 (1116 ) 6جیاکينز، ميسیي و هیو    های  پژوهو .شود ميمنجر 
 و تعهید  7شیغلي  رضیايت  شیغلي بیا   دهید کیه فشیار    نشان مي

هیای   پیژوهو  ايی   عیالوه بیر   .داردراب یه  سازماني پرسیتاران  
 های شخويتي با فشار شغلي در بي  ويژگي ۀديگری نيز از راب 

 
 
 
 
 
 
 

. دهنید  مي خبرميان گروههای شغلي مختلی از جنله پرستاران 
و پنج عامل بیزر    9شناختي در اي  پژوهو بر سرسختي روان

 .تنرکز شده است 8شخويت
کیه   اسیت شخویيتي   تي، نوعي سیبك خشنا نروا سرسختي 

 و( جیويي  مبیارزه ) 22، کنتیرل و چیالو  21تعهدهای  مؤلتهشامل 
( 2878) 21کوباسیا  .اسیت زنیدگي فیرد    ۀتوسیع رشید و  مشوق 

 متهییوم شخوییيت سرسییخت را ابییداع کییرد و بییا اسییتتاده از  
شخویيت، سرسیختي را ترکيبیي از     ۀهای موجود دربیار  نظريه

باورها در مورد خود و جهان که از عنل يكپارچیه و هناهنی    
. دکیر تعريیی   ،گيیرد  ي سرچشنه مييجو تعهد، کنترل و مبارزه

بعدی نشان دادند که سرسختي توانايي فرد  های شواهد پژوهو
 یو هننیون سیپر   کنید  ميرا برای مقابله با فشار شغلي تسهيل 

المبرت، المبرت و )ننايد  مير برابر فشار عنل کننده د محافظت
ي  در مقابییل يافییراد واجیید سرسییختي پییا (. 1113، 23شییيياما

دهنید و در   مشكالت زندگي، واکنو هيجاني شديد نشیان میي  
که  در حالي. بينند بلندمدت بيشتري  آسيب را از فشار رواني مي

 رغی  درگيیری بیا رويیدادهايي کیه      افراد واجد سرسختي باال به
زاسیت، سیال  و تندرسیت     فرسیا و بينیاری   برای ديگران طاقت

معتقید اسیت کیه     زني( 1117) 24مدی(. 2878کوباسا، )مانند  مي
در حتی  سیالمت و    پیذيری  تجربیه عنیوان عامیل    بهسرسختي 

 .عريی استقابل تزا فشار وضعيتافزايو عنلكرد با وجود 
هنسو با کارکردهای معرفیي شیده بیرای     ها برخي پژوهو 

عنیوان   بیه اند که اي  ويژگیي   نشان داده، شناختي روان سرسختي
رات منتي فشار رواني بر سيست  ي تأ ۀکنند مهنتري  عامل تعديل

هیای   پیژوهو (. 2884، و کوباسیا  میدی ) کنید  عنل میي  اينني
انید   را حنايت کرده و نشیان داده  (2878) کوباسا ۀمتعدد، فرضي

عنیوان يیك ويژگیي شخویيتي      شناختي، بیه  که سرسختي روان
شريتي، عريضیي و  )د کن و بيناری را تعديل مي فشاربي   ۀراب 

 ۀراب ( 2893) 21در پژوهشي، نواك و هنسون (.2394نامداری، 
شییناختي بییا  هییای شخوییيتي و سرسییختي روان فشییار، ويژگییي

 37 درعنلكرد شیغلي، فرسیودگي شیغلي و بينیاری جسیني      
های ايی  پیژوهو نشیان داد کیه      يافته. دندکرپرستار را بررسي 
در برابیر فرسیودگي  عنوان يك سیپر   شناختي به سرسختي روان

 

1. Sutherland & Cooper           2. Harrison, Loiselle, Duquette & Semenic 

3. Heat                4. Wall, Bolden, Borrill, Carter, Golya  et al. 

5. Benton                6. Judkins, Massey & Huff 

7. job satisfaction             8. psychological hardiness 

9. big five personality factors          10 .commitment 

11. challenge              12. Kobasa 

13. Lambert, Lambert & Yamase         14. Maddi 

15. Nowak & Hanson 
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در ( 2898) 2تافیت  .کنید  های جسني عنل میي  شغلي و بيناری
شناختي، فشار و فرسیودگي   بي  سرسختي روان ۀپژوهشي راب 
های ويژه مورد بررسیي   پرستار بخو مراقبت 211شغلي را در 

فشیار و   ۀکننید  بينیي  نتايج نشیان داد سرسیختي پیيو   . قرار داد
هیای   لتیه ؤترکيبیي بیي  م   ۀتحليل راب ی . استفرسودگي شغلي 
شناختي با فشار و فرسودگي پرستاران نشیان داد   سرسختي روان

که تعهد نسبت به کار، تنها بعدی از سرسختي است کیه ميیزان   
از واريییانف فرسییودگي شییغلي را ( درصیید 14)قابییل تییوجهي 

 .کند بيني مي پيو
 362پژوهشي بیر روی   در( 1111) 1اشنيتز، نيوم  و اپرم  

 يرگذار بر فرسیودگي  أريافتند که از عوامل شخويتي تد پرستار
 3مسلو، شیافلي و اليتیر   .استشناختي  شغلي، سرسختي روان

سیی وپ پییايي  واجیید  افییراد پژوهشییي پییي بردنییددر ( 1112)
های روزانه، احساس کنتیرل بیر    مشارکت در فعاليت)سرسختي 

، ننرات بیاالتری  (نسبت به تغييرات پذيری تجربهروی وقايع و 
و  هريسون .دندکرکسب  4فرسودگي هيجانيرا به ويژه در بعد 

  در بررسي روابیط بیي  سرسیختي، حنايیت    ( 1111) هنكاران
شیناختي در ميیان دسیتياران پرسیتاران،      روان کاری و پريشیاني 

، بیه ارتبیاط   (2884)میدی و کوباسیا    ۀبراساس چارچو  نظري
شیناختي   شناختي و پريشیاني روان  سختي روانمعناداری بي  سر

هیای ايی  پیژوهو نيیز نشیان داد کیه بیي          يافته. دست يافتند
سرسختي و حنايت کیاری و بیي  حنايیت کیاری و پريشیاني      

در پییژوهو . معنییاداری وجییود دارد ۀراب یی شییناختي نيییز روان
سرسختي و فرسودگي شغلي را در ميیان  ( 1113) 1چان یديگر
شیناختي   و دريافیت کیه سرسیختي روان    کیرد  بررسيمعل   93
. شخوي دارد يکتايت بيو  فرسودگي هيجاني با یمعنادار ۀراب 

معتقدنیید، توانیايي مقابلییه بیا فشییار   ( 1113) 6جیاکينز و فورلیو  
هیا   توان به کاهو هزينه د که ميدارمزايای زيادی برای سازمان 

( 1116) 7يیوآ  سو و مي. دکرو بهبود کيتيت زندگي کاری اشاره 
بییر روی را  9شییغلي دلبسییتگيای  واسیی هنقییو ای  در م العییه

از ابعیاد فرسیودگي   ) کتیايتي شخویي   بيو  فرسودگي هيجاني
 (1117) 8ي ، گیرا  و هیو  جپاليزير، بیرو  .دندکرتأييد  (شغلي

 
 
 
 
 
 
 
 

عنیوان منبیع مهی  فشیار      دريافتند که شرايط کاری نام لو  بیه 
هیای اضی رابي و افسیردگي     و بیه اخیتالل   اسیت شغلي م رپ 
جالب اي  پژوهو عبیارت بیود از    ۀيافت. شود ميکارکنان منجر 

کاری برابیر، افیرادی کیه حنايیت اجتنیاعي       وضعيته در كاين
های اضی رابي و افسیردگي    باالتری داشتند، کنتر دچار اختالل

کیه مشیارکت    دادنشان ای  در م العه( 1121) 21عظي  .شوند مي
مثبتیي   ۀی با مسخ شخويت و راب معنادارمنتي و  ۀشغلي راب 

 تعهیید، و (از ابعییاد فرسییودگي شییغلي)بییا عنلكییرد شخوییي 
منتییي بییا  ۀراب یی( از ابعییاد سرسییختي)کنتییرل  جییويي و مبییارزه

 . دندار فرسودگي هيجاني
شناختي به نقو پینج عامیل بیزر      در کنار سرسختي روان 

، 23پیذيری  ، توافی  21ييبرونگرا، 22خويي رنجور روان)شخويت 
در فشار ( 21شناسي و وفيته( باز بودن به تجربه) 24پذيری تجربه

 یرپ در  م هیای شخویيتي   از ويژگي. رسي  شغلي پرستاران مي
داشیت    توان بیه  ارتباط با حوادث و تجربيات در محيط کار مي

انتخا  شیغل، انتظیار شیخز از خیود و      برایشخوي  ۀانگيز
توانیايي بيیان احساسیات و    ، نتیف  اطرافيان، ارزش، اعتنیاد بیه  

بیر طبی    . دکیر اشیاره   حیوادث اطیرا   واکنو به  و هيجانات
تحنل های صورت گرفته، برخي از افراد در برابر فشار  پژوهو

و در نتيجیه کنتیر در معیرا خ یر      رندو مقاومت بيشتری دا
کیری   ستا، مكاک)گيرند  ايجاد فشار و فرسودگي شغلي قرار مي

 29اسیكات  (.1118، 27نات و يحيييونف، ج؛ 2894، 26و هالند
بیزر    عامیل بي  پنج  ۀپژوهشي با عنوان بررسي راب ( 1111)

. دشیغلي و رضیايت شیغلي انجیام دا    های  ژگيبا ويشخويت، 
داری با س ح اطور مثبت و معن هب، ييبرونگرانتايج نشان داد که 

ي، يرنجورخیو  روان وحقوق، پيشرفت در کار و رضايت شغلي 
شغل و رضیايت شیغلي   های  داری با ويژگيامعنطور منتي و  به

طور منتیي بیا رضیايت     هنيز ب پذيری هننني  تواف . داردراب ه 
 .شغلي راب ه داشت

 28عريضیي  و نیوری  ،ارجنیاکي  اميیدی  ،گنجیه  بخو جهان 
شخويتي و فرسیودگي   های ويژگي ۀراب  يدر پژوهش( 1118)

نتيجیه  و بیه ايی    کردنید بررسیي  پرستار  71بر روی  را شغلي
 

1. Topft                 2. Schmitz, Neumann & Oppermann 

3. Maslach, Schaufeli & Leiter           4. emotional exhaustion 

5. Chan                 6. Judkins & Furlow 

7. Su & Mioa               8. job involvement 

9. Plaisier, Bruijin, Graaf & Have         10. Azeem 

11. neuroticism               12. extroversion 

13. agreeableness              14. openness to experience  

15. conscientiousness             16. Costa, Mc Crae & Holland 

17. Yunus, Jummat & Yahya           18. Scott 

19. Jahanbaksh Ganjeh, Omidi Arjenaki, Nori & Oreyzi 
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 ۀفرسودگي هيجیاني راب ی  با  رنجورخويي رواندست يافتند که 
منتییي،  ۀفرسییودگي هيجییاني راب یی  ي بییا يییبرونگرامثبییت، 
پذيری  و تواف مثبت  ۀراب با مسخ شخويت  رنجورخويي روان
يیي،  برونگراهننني  بیي   . دندارمنتي  ۀراب سخ شخويت با م

 ۀراب ی  کتیايتي شخویي   بیي با نيز  شناسي وفيته وپذيری  تواف 
 (1121) 2ييرمیا  عليهای لعل و  يافته .منتي گزارش شده است

 بیي   دهد کیه  نشان مي ،هپرستار به اجرا درآمد 211 بر رویکه 
 فشاربا مثبت  ۀتوانايي مقابلکاری با  ۀمحل خدمت و سابق، س 

هننني  اي  م العه نشیان داد کیه   . وجود داردارتباط معناداری 
در زنیان و   فشیار  بیا  مثبیت  ۀتوانايي مقابلداری بي  اتتاوت معن

هییای نشییان  ای از پییژوهو پییاره. ردمییردان پرسییتار وجییود نییدا
ای در  دهند که پنج عامل بیزر  شخویيت بیا تعهید حرفیه      مي

 (. 2391پور،    و تقيجزايری، نعامي، شكرک)پرستاران ارتباط دارد 

 زيیاد هیا، بیا توجیه بیه مشیكالت       پیژوهو اي  در راستای  
حاصیل از فشیار شییغلي در بیي  پرسییتاران و نقیو و اهنيییت     

عنیوان   شناختي و پنج عامل بزر  شخویيت بیه   سرسختي روان
فشار شیغلي، هید  کلیي پیژوهو حاضیر،       ۀکنند عامل تعديل
شناختي با  روانهای شخويتي و سرسختي  ويژگي ۀبررسي راب 

هیای دولتیي شیيراز و اهیدا       فشار شغلي پرستاران بينارستان
توجیه بیه عامیل     جزئي آن، بررسي فشیار شیغلي پرسیتاران بیا    

هیای   بيني فشار شغلي براسیاس ويژگیي   جنسيت، هننني  پيو
در اي  راستا، پژوهو . شناختي بود شخويتي و سرسختي روان

معنیاداری   ۀآيیا راب ی   پرداخته کیه له أاي  مس بررسيحاضر، به 
يیي،  برونگرا، رنجورخیويي  روان)هیای شخویيتي    ميان ويژگیي 

و سرسیختي  ( پیذيری  وليتؤو مسی  پیذيری  پذيری، تواف  تجربه
بیا فشیار شیغلي    ( يجیوي  تعهد، کنتیرل و مبیارزه  )شناختي  روان

 های دولتي شيراز وجود دارد؟ پرستاران بينارستان
 

روش
پیژوهو  ايی   روش  :آماري و نمونـ  ۀ جامع ،روش پژوهش
پرسییتاران شییاغل در   هنییۀآن آمییاری  ۀجامعیی وهنبسییتگي 
در سیال   (زن 2114میرد و   146)های دولتیي شیيراز    بينارستان
گيیری   در ننونیه  .ای بود له گيری چند مرپ روش ننونه و 2398

بينارسیتان دولتیي    24از ميیان   ابتیدا  به اي  ترتيب عنل شد که
از بعیدی چنید بخیو     ۀمرحلی در بينارسیتان و   1 ،شیيراز شهر 
پرستاران شیاغل   در پايان و بينارستان 1های مختلی اي   بخو
 صورت توادفي انتخا  دوم به ۀهای انتخابي در مرحل بخودر 
 
 
 
 

در نظیر   (میرد  18و  زن 221) نتیر  211پیژوهو   ۀننون .شدند
دليل مخدوش بیودن و  پرسشنامه به  8گرفته شد، ولي در پايان 

گروه ننونیه   بنابراي ، پاسخگويي حذ  در پرستاران خودداری
 .نتر تقليل يافت 242به 
 

سنجشابزار
(NEO) عامل بزرگ شخصیت پنج ۀپرسشنام

برای سنجو : 1 
NEO-PI-R ۀپرسشیینامپیینج عامییل بییزر  شخوییيت، از 

کییه  3
بیا  ( 2881و  2896کری،  ستا و مكا؛ ک2891)ستا او ک کری مك
، (پرسیو  21) رنجورخیويي  روان مقياس ، پنج خردهپرسو 61

، (پرسیییو 21) پیییذيری تجربیییه، (پرسیییو 21) برونگرايیییي
و  (پرسیو  21) پیذيری  وليتؤمسی  و (پرسو 21) پذيری تواف 

کیامال    تیا  1=کیامال  مخیالت   ) ای درجیه  پنج مقياس پاسخگويي
روايي محتوايي . استتاده شد کردندساخت و معرفي ( 4=موافق 
و پايیايي آن را   کردنید بررسي ( 2881)کری  کاستا و مكآن را 
 برابیر بیا   برونگراييبرای ، 81/1 برابر با رنجورخويي روانبرای 
پذيری برابیر   برای تواف ، 76/1پذيری برابر با  برای تجربه، 79/1
. دنید کرگیزارش   81/1پذيری برابر با  وليتؤبرای مسو  96/1با 

می   : اي  پرسشنامه بیدي  شیرپ اسیت    ایه الؤسيك ننونه از 
 .دوست ندارم وقت  را با خيالبافي تلی کن 

بیرای سینجو سرسیختي     :4شناختي سرسختي روان ۀپرسشنام
 11بییا  ،(2894) 1بییارتون ای کییه هپرسشیینامشییناختي از  روان

 26)، تعهیید (پرسییو 27)ي جییوي لتییه مبییارزهؤ، سییه مپرسییو
چهیار  و مقيیاس پاسیخگويي    (پرسیو  27)و کنتیرل  ( پرسو
و  ساخت( اصال  صحيح نيست، تا کامال  صحيح است)ای  گزينه
خراساني در ايران را اي  پرسشنامه  .استتاده شد اند کردهمعرفي 

و جنیییه ، تر(2397، بیییه نقیییل از عنیییادی، 2376)و عبییادی  
سرسییختي  ۀپرسشیینام 7ييو پايییا 6روايییي .کردنیید اعتباريییابي

در  .اسیت بررسي شیده   در چند پژوهودر ايران  شناختي روان
اي  پرسشنامه، از  رواييسنجو  برای( 2397)پژوهو عنادی 

ضیريب آلتیای   از سنجو پايايي  براینوع واگرا و  ۀاعتبار ساز
 معناداری بي  ۀدر هني  راستا راب  .استتاده شده استکرونباخ 
 گیزارش شیده اسیت   بهداشت رواني  و شناختي روانسرسختي 

، به 2376)در پژوهو عبادی و خراساني  .(>12/1Pو  -46/1)
آلتیای   برحسیب پايايي اي  پرسشینامه   (2396 نقل از مرحنتي،

 ، تعهد و کنترل بیه ترتيیب  جويي مبارزه ۀؤلتمکرونباخ برای سه 
ايیی در  .شییده اسییتگییزارش  61/1 و 61/1، 66/1 برابییر بییا

 

1. Laal & Aliramaie             2. Big Five Personality Factors Questionnaire 

3. (NEO-PI-R) NEO Personality Inventory-Revised     4. Psychological Hardiness Questionnaire 

5. Barton                6. validity 

7. reliability 
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برابیر بیا   جیويي   مبیارزه  برایترتيب  بهآلتای کرونباخ  پژوهو
 و 67/1برابیر بیا   کنتیرل   برای و 79/1برابر با تعهد برای ، 46/1

االت ؤسی ای از  ننونه .دست آمد به 92/1برای کل پرسشنامه برابر با 
 مه  نيست کیه چقیدر تیالش    :پرسشنامه بدي  شرپ است اي 
 .های م   نری نخواهد داشت هرحال کوشو در کن ، مي

 ۀپرسشنامشار شغلي از فبرای سنجو : 2شغلي فشار ۀپرسشنام
 سیه پاسیخگويي  ال و مقيیاس  ؤسی  36، بیا  (2877) 1متیز  استي 
. اسیتتاده شید   ،ارائه گشیته  (کامال  صحيح تا ناصحيح) ای درجه

 وده کییرترجنییه در ايییران ( 2374) ع ییاررا ايیی  پرسشیینامه 
فرد در راب یه  وارد بر  فشار وزای محيط کار فشارهای  موقعيت

 روايیي  .کند سنجو مي رابا ماهيت کار، هنكاران و سرپرستان 
( 2378)دار  بهره زاده، اورنگي و پرسشنامه در پژوهو هاش اي  

و  3سیازی  دونينیه روش  بیه پايیايي   قابل قبول گزارش شیده و 
 گیزارش  (>12/1P) 71/1و  68/1 برابر با به ترتيب 4بازآزمايي
 را برابیر بیا  پرسشینامه  اي   روايينيز ( 2374)ع ار  .شده است

77/1 (12/1P<)  دو با اسیتتاده از روش   آن راو ضريب پايايي
 آلتیای  .گیزارش کیرده اسیت    م لیو  و بازآزمیايي   سازی نينه

دست  به 79/1اي  پرسشنامه در پژوهو حاضر برابر با  کرونباخ
 :ايی  پرسشینامه عبیارت اسیت از    االت ؤسی يك ننونیه از  . آمد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برخیي   بیرای ن سازمان غالبیا  از می  انتظیار دارنید تیا      والؤمس
 .تنام رها کن  کارهای مهنتر کارم را نينه

 
روشاجراوتحليل

هناهنگي پژوهو پف از کسب مجوزهای الزم و اجرای  برای
منتخییب بییرای ورود بییه  و دولتییي هییای بییا مییديران بينارسییتان

بیه   هیای پیژوهو   پرسشینامه  هیا،  بينارستان های مختلی بخو
پیف از بيیان اهیدا      پرستاران حاضر در هر بخو داده شید و 

را  ها پرسشنامهتا با صداقت و دقت کامل  ه شدخواست ،پژوهو
م وفيتیه  اچون پرستاران هیر بخیو مشیغول انجی     .ندکنتكنيل 
 .صورت انتیرادی صیورت گرفیت    ها به تكنيل پرسشنامه بودند،
ضییريب  ۀاز طريیی  محاسییب هییا حاصییل از پرسشیینامه یهییا داده

 6گام بیه گیام   ۀبه شيوچندگانه رگرسيون  و 1هنبستگي پيرسون
 ۀنسیخ  (SPSS) 7افزار آماری برای علوم اجتنیاعي  از طري  نرم

 .شدتحليل  26
 

هایافته
در پرستاران  شغلي فشارهای شخويتي و  بي  ويژگي هنبستگي
 .شده است ارائه 2جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و فشار شغلي هاي شخصیتي ـ ضريب همبستگي بین ويژگي4جدول
 

 پذيري مسؤولیت پذيري تجرب  پذيري توافق برونگرايي رنجورخويي روان متغیر

 فشار شغلي
**94/5 

*41/5- 51/5- 
**21/5- 

**94/5- 

P 5554/5 51/5 10/5 554/5 5554/5 

 
                      12/1P<  **   11/1P< * 

 
 فشار شغليشناختي و  ضريب همبستگي بین سرسختي روان ـ2جدول 

 
 كنترل تعهد جويي مبارزه متغیر

 -23/5** -23/5** 41/5 فشار شغلي

P 45/5 5554/5 554/5 
 

                 12/1P<  **  11/1P< * 
  

1. Job Stress Questionnaire            2. Steinmetz  

3. split half                4. test-retest  

5. Pearson's correlation coefficient          6. stepwise 

7. Statistical Package for Social Science-Version 16 (SPSS-16) 
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 رنجورخويي روان، بي  شود مشاهده مي 2جدول  كه درچنان 
بییي   ، و(>12/1P)داری نیا مثبیت و مع  ۀشیغلي راب ی   فشیار بیا  

 فشارپذيری با  وليتؤو مس پذيری تجربه، (>11/1P) برونگرايي
بیي    .(>12/1P) داری وجیود دارد امنتیي و معنی   ۀشغلي راب ی 

 نداشته اسیت ی وجود معنادار ۀشغلي راب  فشاربا  پذيری تواف 
(11/1P>).  شناختي روانبي  سرسختي  هنبستگي 1در جدول 
  .ارائه شده است پرستاران شغلي فشارو 
تعهد و کنترل بیا  شود، بي   مشاهده مي 1چنانكه در جدول  

و  وجیود دارد  (>12/1P) یدارامنتیي و معنی   ۀشغلي راب  فشار
 وجیود  یدارامعنی  راب یه شیغلي   فشارجويي و  مبارزه ۀمؤلتبي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1/9شود، در گام اول تعهد  مشاهده مي 4چنانكه در جدول  

در . درصد از واريانف متغير فشار شغلي را تبيي  ننیوده اسیت  
توانسیته   بیي   پیيو  عنوان دومي  متغيیر  جويي به گام دوم مبارزه

بيني فشار شیغلي   درصد واريانف افزوده معنادار برای پيو 4/4
 .وجود آورد به
 

 بحث
های حاصل از پژوهو حاضر نشیان داد کیه بیي  ويژگیي      يافته
رنجورخويي با فشار شغلي راب ۀ مثبت و معناداری وجیود   روان
برونگرايیي،  )هیای شخویيتي    ويژگیي ديگر هننني  بي  . دارد
با فشار شغلي راب یۀ منتیي و   ( پذيری پذيری و مسؤوليت تجربه

بییه ايیی  معنییي کییه هرچییه ميییزان  . دسییت آمیید معنییاداری بییه
يابد، ميیزان فشیار شیغلي نيیز در      رنجورخويي افزايو مي روان

 گرايي،یدر مقابل هرچه ميزان برون. ابدیي و ميیپرستاران افزاي

گیام  )نتايج تحليل رگرسيون چندگانه  .(<11/1P) استنداشته 
هیای   بينیي فشیار شیغلي از طريی  ويژگیي      بیرای پیيو  ( به گام

 .ارائه شده است 3شخويتي در جدول 
شیییود، در گیییام اول  مشیییاهده میییي 3چنانكیییه در جیییدول  

تبيي   درصد از واريانف متغير فشار شغلي را 1/8پذيری  مسؤوليت
دومیي   عنیوان    رنجورخیويي بیه   در گیام دوم روان . ننوده است

درصد واريانف افزوده معنادار برای  6/4توانسته بي   پيومتغير 
نتیايج تحليیل رگرسیيون    . وجیود آورد  بيني فشار شغلي به پيو

بيني فشار شغلي از طري  ابعاد  برای پيو( گام به گام)چندگانۀ 
 .ارائه شده است 4ل سرسختي روان شناختي در جدو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فشیار ميیزان   يابید،  پذيری کاهو میي  وليتؤو مس پذيری تجربه
تیوان بیا    را میي  هیا  اي  يافته. يابد شغلي در پرستاران افزايو مي

، وال و (2881)ت ، هيیی(2881)هییای سییاترلند و کییوپر   هيافتیی
 و( 1111) و هنكیییییارانهريسیییییون ، (2887)هنكیییییاران 

های  ويژگي ۀمبني بر راب  (1118) گنجه و هنكاران بخو جهان
و فرسودگي شیغلي در پرسیتاران و کارکنیان     فشارشخويتي با 

 .هنسو دانستای  تا اندازه ها سازمان
 خیويي رنجور تیوان گتیت کیه روان    مي ها اي  يافته در تبيي  

حیل و  شود تا فرد در  باعث مياست که  ويژگي شخويتييك 
و دچار  نشان دهدناتوان را ها خود  ها و تعارا فول اض را 
ايی   . دهید  کیه او را رنیج میي    شود ههای بينارگون برخي نشانه

هیای شیغل    که فرد نتواند تینو  شود باعث ميهننني   ويژگي
چنانكیه در ايی     .انجام آن برآيید  ۀنل کند و از عهدرا تحخود 

 فشیار بیا افیزايو    خیويي رنجور نيز افزايو عامل روان پژوهو

 هاي شخصیتي فشار شغلي از طريق ويژگي بیني ـ نتايج تحلیل رگرسیون چندگان  براي پیش9جدول 
 

R R بین متغیر پیش گام
R تغییرات 2

2
 F P β t P 

 554/5 -14/9 -94/5 554/5 09/41 - 530/5 951/5 پذيري ولیتؤمس اول

 دوم
 پذيري لیتؤومس

911/5 41/5 511/5 91/44 554/5 
29/5- 11/2- 551/5 

 551/5 11/2 29/5 رنجورخويي روان

 
 شناختي فشار شغلي از طريق ابعاد سرسختي روان بیني نتايج تحلیل رگرسیون چندگان  براي پیش ـ1 جدول

 
R R بین متغیر پیش گام

R تغییرات 2
2

 F P β t P 

 554/5 -03/9 -23/5 554/5 11/42 - 510/5 234/5 تعهد اول

 دوم
  تعهد
 ييجو مبارزه

903/5 49/5 511/5 22/45 554/5 
91/5- 
22/5 

41/1- 
10/2 

554/5 
553/5 
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برونگییرا، در مقابییل افییراد  .شییغلي در پرسییتاران هنییراه بییود 
عالوه بر آن دوست داشیت  میردم، تیرجيح     و گرا هستند جامعه
جرأت بودن، فعیال بیودن و    ها، با ييهای بزر  و گردهناوهگر
و  سیتا اک)سیت  برونگرا ادهیای افیر   ويژگيحر  بودن نيز از پر

شیغلي   فشیار رو افراد برونگرا در برابر  از اي (. 2894، هنكاران
 و فشار رواني کنتری را تجربه دهند مينشان سازگاری بيشتری 

برونگرايي کیاهو يابید،    ويژگيطبيعي است که وقتي . نندک مي
در ارتبیاط بیا   . شود رو مي هر خود با تنو بسياری روبافرد در ک
کیه اشیخا     توان گتیت  مي، پذيری تجربهويژگي  ۀراب تبيي  

ه  دنيای بيرونیي کنجكیاو    و دنيای دروني ۀمنع ی، ه  دربار
سییتا و اک) تجربییه غنییي اسییت از نظییرهسیتند و زنییدگي آنهییا  

 منك  استپذيری خود  اي  انع ا . (2881و  2896، کری مك
امیا ويژگیي   . فشیار شیغلي باشید    ۀکیاهو تجربی   بیرای عاملي 
تتكر قبل از عنیل، بیه    شامل( باوجدان بودن)پذيری  وليتؤمس

هیا، رعايیت قیواني  و هنجارهیا و      خواسته یتأخيراندازی ارضا
در (. 2896 ،کیری  میك  سیتا و اک) اسیت بندی تكیاليی   اولويت
کییاهو ايیی  ويژگییي شخوییيتي يعنییي      ،هو حاضییروپییژ
شیغلي بيشیتری    فشارپذيری، پرستاران را در معرا  وليتؤمس

 ۀراب ی  نبیودن يكي ديگیر از نتیايج ايی  پیژوهو،     . داد ميقرار 
 .اسیت شیغلي   فشاربا  پذيری تواف دار بي  عامل شخويتي امعن

 به نقل از جزايیری ، 1111)هارتز و دانوان  های اي  يافته با يافته
 پییذير توافیی يییك فییرد  .يسییتن هنسییو( 2391و هنكییاران، 

و مشیتاق   کنید  ميدوست است، نسبت به ديگران هندردی  نوع
اسییت کییه کنییك کنیید و نيییز بییاور دارد کییه ديگییران متقییابال   

 دليیل  هشیايد بی  (. 2881کیری،   ستا و میك اک)کننده هستند  کنك
شیغلي   فشار افراد دارای تواف  باال که هاست داشت  اي  ويژگي
 .کنند کنتری را تجربه مي

نشییان داد کییه بییي   پییژوهو حاضییرنتییايج بخییو ديگییر  
داری وجیود  امعنی  ۀشغلي راب  فشارکنترل با  های تعهد و مؤلته
عبارت ديگر هرچه ميزان تعهید و کنتیرل در پرسیتاران     به. دارد

 ۀنتيجی . يابید  شغلي در آنان افزايو میي  فشاران کاهو يابد، ميز
نیواك و  هیای   و يافته، (2878)کوباسا  نظراتپژوهو حاضر با 

و  (1111)و هنكیاران   زنيتاش، (2898)تافت  ،(2893)هنسون 
طبی  نتیايج   بیر  . باشید  میي  هنسیو  (1112) و هنكاران مسلو
کیه در   اسیت سرسیختي يیك ويژگیي شخویيتي      ،هیا  پژوهو
عنیوان يیك منبیع     با حیوادث فشیارزای زنیدگي، بیه     رويارويي

و بيناری  فشاربي   ۀکند و راب  مقاومت و سپر محاف  عنل مي
نقیو  در تبيیي  ايی  يافتیه بايید گتیت کیه        .کنید  را تعديل مي
 از ديید کوباسیا  فشار شیغلي  سرسختي در برابر  ۀکنند محافظت

فیرد   .های بیارز افیراد سرسیخت اسیت     دليل ويژگي به (2878)

اعتقیاد بیه    دارد؛سرسخت کسي است که سه ويژگیي عنیومي   
اينكییه قییادر بییه کنتییرل و تأ يرگییذاری بییر حییوادث اسییت و   

ی بیا  درگيیر توانیايي   ،دانید  فشارزاهای رواني را قابل تغيير میي 
تغييیر   ورا دارد  دهد که انجام مي کاریو تعهد نسبت به  مسائل
ای عیادی از   انگيز، برای رشد بيشتر و جنبه هيجان ۀيك مبارزرا 

تعهد و کنترل از  ۀراب دار شدن اتوجه به معن با. داند ميزندگي 
کیه   رسد افیرادی  شغلي، به نظر مي فشارهای سرسختي با  مؤلته

شیغلي   فشیار  ،کنترل را در خود دارنید و  ميزان کنتری از تعهد
نقییو  امیر آشیكارا   هنییي . نناينید  بيشیتری را نيیز تجربییه میي   

های فشیار در برابیر  شیناختي را   روانسرسیختي   ۀکنند محافظت
به بيان ديگیر، ويژگیي سرسیختي    . دهد خوبي نشان مي بهکاری 

 تیأ ير ند و کزا موون فشاررا نسبت به عوامل  منك  است فرد
 . را تعديل ننايد فشاراز منتي حاصل 

( 3جدول )مربوط به تحليل رگرسيون های  در راستای يافته 
بیه   خیويي رنجور روان و پیذيری  وليتؤمس د کهشنيز مشخز 

ايی  يافتیه بیا     .هسیتند  شیغلي  فشیار های  کننده بيني پيو ترتيب
و هنكیاران،   جزايیری ، به نقل از 1111) هارتز و دانوان ۀم الع
  ويژگییي شییتدارسیید  بییه نظییر مییي .باشیید هنسییو مییي( 2391
( خشیی  و تیینو  اضیی را ، افسییردگي، ) خییوييرنجور روان
نتیايج  . اسیت شیغلي در پرسیتاران    فشیار قیوی   ۀکنند بيني پيو

يي در بییاال ۀفییردی ننییروقتییي  کییه دهیید نشییان مییيم العییات 
ها داشیته   ، قدرت کنتری در کنترل تكانهدارد رنجورخويي روان

زای فشیار ی با ديگیران در شیرايط   تر ان باق ضعيی جۀو از در
هنننیي   . (2391جزايری و هنكیاران،  ) شغلي برخوردار است

پرستاراني که نسبت به شغل يیا اطرافيیان خیود،     توان گتت مي
شیغلي   فشاروليت کنتری دارند، ميزان بيشتری از ؤاحساس مس
بیودن، توجیه    مینظ   بیا پیذيری   وليتؤمسی . ننايند را تجربه مي

 ۀمؤلتی تیري    قیوی  .است ل شناساييبقاداشت  و هدفنند بودن 
 فشیار  بیرای  شناختي های سرسختي روان مؤلتهاز  کننده بي  پيو
جیدول  )بودنید  مبیارزجويي  و د تعه ، طي دو گام متواليشغلي

 ،هیای سرسیختي   مؤلتیه تعهید از   بیي   مورد تیوان پیيو  در . (4
بیا  و ( 2898)نظیر تافیت   و پژوهو با  را حاصل ۀتوان نتيج مي

برخیي افیراد سیاختار     .دانسیت هنسیو  ( 1121)پژوهو عظي  
زا،  فشیار ای دارند که آنها را در برابر رويدادهای  شخويتي ويژه

احسیاس  ( مقابل بيگانگي ۀنق )د هشخز متع .سازد موون مي
کنیید و در زنییدگي نسییبت بییه امییور احسییاس  ارزشیینندی مییي

مقابیل   ۀنق )جويي  مبارزه ويژگيفردی که . ننايد وليت ميؤمس
مشكالت زندگي را ميداني برای مبارزه و  دارد( احساس تهديد
درمانیدگي و   کنید و در برابیر رويیدادها، حالیت     رشد تلقي مي

 .(2884مدی و کوباسا، )دهد  تسلي  نشان نني
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شناسیايي بهتیري    ، گزينو و پژوهوهای اي   نظر به يافته 
مقابله با فشیار  ای برای  رسد توانايي بالقوه کساني که به نظر مي

ي کیه  يدارند و انتخا  آنان براساس ضیوابط و معيارهیا   شغلي
، اولي  پيشینهاد کیاربردی قابیل    هبرای احراز شغل معي  گرديد

در ايی  زمينیه آننیه اهنيیت     . طرپ برای پژوهو حاضر است
هیای   هیای شیغلي و ويژگیي    هیارت اساسي دارد، آن است که م

اگیر ايی  موضیوع     .شغل هنخیواني داشیته باشیند   با شخويتي 
شیغلي   فشیار ناديده گرفته شود، احتنیال دارد فیرد دسیتخوش    

ها و  ها و انتظارات، ارزش الزم است که خواست هننني . شود
با ارزيابي و سنجو . های فرد متقاضي نيز ارزيابي شوند نگرش

توان داوری کرد که آيا فرد معيني برای شیغل و   مي ها اي  عامل
تحق  اي  امر با استتاده . محيط کار معيني، مناسب است يا خير

های استخدامي متيد به نظیر   های شخويت و مواحبه ز آزمونا
مشارکت در محيط کار،  فشارمنظور کاهو  هننني  به. رسد مي

ر  شناسیان مجی   واندر کارگاههای آموزشي بیا حضیور ر  افراد 
بر روی پرسیتاران  پژوهو حاضر چون  .شود توصيه ميصنعتي 
تعني   در بنابراي شيراز انجام گرفته،  شهر های دولتي بينارستان
هیای   هیا نظيیر بينارسیتان    پرسیتاران ديگیر بينارسیتان   به نتايج 

سیت جانیب احتيیاط رعايیت     ا الزمخووصي و ديگر شیهرها  
پايیايي برخیي   محدوديت ديگر اي  پژوهو مربیوط بیه    .گردد
هیای پینج عامیل بیزر  شخویيت و سرسیختي        مقيیاس  خرده
ل قبول برای پايايي ايی   بقا ۀپيشين با وجودشناختي بود که  روان
 .دست نيامد ها، در حد قابل قبول به مقياس خرده
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