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خالصه

به مراقبت از مصدومین  تنشکارکنان فوریت پزشکی در محیطی پر:مقدمه

مشخص نیست در این کارکنان چه صفات شخصیتی با درك . پردازندبدحال می

کارکنانی صفات هدف پژوهش حاضر شناسایی . استرس کمتري ارتباط دارند

  .دهندمیباالیی نشان  زا، عملکرد شغلیرویی با شرایط تنشاست که در روبه

ي بر رو 1394مقطعی از فروردین تا شهریور - ي توصیفیاین مطالعه: کارروش

کارکنان فوریت پزشکی استان خراسان رضوي به روش همبستگی و به شکل 

گیري در دسترس انتخابنمونهروشنفر مرد به 190تعداد . انجام گرفتمیدانی

ي نامهشناختی، پرسشابزار پژوهش شامل فرم مشخصات جمعیت. شدند

ي کوهن و مقیاس استرس ادراك شده) NEO-FFI(فرم کوتاه -شخصیت نئو

و با  )همبستگی و رگرسیون(استنباطیوتوصیفیهايبا شاخصهاداده. بودند

  .شدندتحلیل 16ي نسخهSPSSافزار کمک نرم

رنجوري، همبستگی ي شخصیتی رواناز بین صفات شخصیتی، رگه: هایافته

دار منفی گرایی و توافق و باوجدان بودن، همبستگی معنیدار مثبت اما برونمعنی

رنجوري، گشودگی چنین روانهم). >001/0P(استرس ادراك شده دارند با 

درصد تغییرات در استرس ادراك  5/59نسبت به تجربه، توافق و باوجدان بودن 

  .شده را تبیین کردند

آن دسته ازکارکنان فوریت پزشکی که سطح رسد به نظر می:گیرينتیجه

انی، تمایل به یاري رساندن، هاي شخصیتی مرتبط با ثبات هیجباالتري از رگه

رویی با شرایط توانند در روبهتالش براي موفقیت و احساس مسئولیت دارند، می

  .باشندي بیشتري داشته کارآمدي کمتر و استرس ادراك شدهزا و بحرانی، تنش

استرس، خدمات فوریت پزشکی، شخصیت، عملکرد :هاي کلیديواژه

  شغلی

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نوشتپی

اي نداشته و با منافع نویسندگان رابطهو با استفاده از اعتبارات دانشگاه پیام نور انجام گرفته بوده  آزاد اسالمی واحد شاهروددانشگاه نامهبرگرفته از پایانطالعهاین م

.گرددسپاسگزاري می کارکنان فوریت پزشکی استان خراسان رضوياز همکاري . است
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مقدمه

پزشکی را هايحرفهترینپراسترسازیکیپزشکیفوریتکارکنان

تماس ،حرفهاین يزاتنشیکی از موضوعات . )1،2(کنندتجربه می

هايکه در موقعیت استکارکنان با بیماران بدحالی همیشگی 

همواره براي این کارکنان عالوه بر این،. ت قرار دارندحیا يتهدیدکننده

طرف بیماران ازگوناگونهايبیماريجود دارد که مبتال بهاین امکان و

ومغزياختالالتبابیمارانطرفازحملهموردکهشوند و یا این

از طرف دیگر، . )3(گیرندقرارايجادهتصادفاتچنینهموپرخاشگر

تجربهمشکالتی را ،مزمنوحادنوعدر رابطه با استرس کارکناناین 

بهافرادنیارويبرتوجهیقابلیمنفيامدهایپ،استرس.)4،5(کنندمی

سالمتی،مشکالتخدمات،ووريبهرهکاهشجملهازگذاردمیيجا

ه و ب گردانروانومخدرموادمصرفوشغلتركکار،طیمحازبتیغ

.)1(کندها را تهدید میشدت بهداشت روانی آن

رایزباشدداشتهیغلشعملکرددریمهمنقشتواندیمفردتیشخص

یشغلمقتضیاتبهويکهايوهیشوشغلبهرافردنگرشوزشیانگ

یتیشخصيهایژگیویبرخوجود). 6(کندیممشخصدهد،یمپاسخ

استرسدركيجادکنندهیاعواملنیترمهمجملهازن،یشاغلانیمدر

مکنمستا زاتنشنفرکیبرايکهزيیچگر،یدعبارتبه. استیشغل

شدهادراكاسترسگریدعبارته بونباشدمهمگريیدبراياست

- یمدركیزماناسترس،جهینتدر.داردشطیمحازفردتصوربهیبستگ

دارايکهافرادي). 7(شوداستنباطدکنندهیتهد،این محیط کهشود

رنجوريروانصفت
1

- میتجربهرابیشتريزايتنشرویدادهايهستند،

وزااسترسرویدادهايهمهستندگرابرونکهافرادي،مقابلدر. نمایند

توانمیلذا). 8(نمایندمیتجربهرابیشتريیندآخوشرویدادهايهم

سازگاري و یا متفاوت،شخصیتیهايتیپباافراداین بینی کرد کهپیش

).9(رو شدن با استرس بروز خواهند دادهبراي روبراناسازگاري رفتاري

عمومیسالمتسطحبینمنفیهمبستگیدادندنشانهمکارانودیاننوی

استرسمیزانوزاهدانپزشکیعلومدانشگاهپزشکیفوریتکارکنان

  ).10به نقل از (داردوجودآنهاشغلیهاي

مطالعاتی که بر روي سطح استرس کارکنان فوریت پزشکی انجام شده 

یک:ین قرار استه ا، بکندزا بودن این حرفه حمایت میتنشاز و است 

درکارکناندرصد 80کهحالیدردادنشانمتحدهتایاالدرمطالعه

،پزشکیفوریتکارکنانازدرصد 10تنهابودند،زیادومتوسطاسترس

که و در ایران نیز نشان داده شده است  )4(کنندمیتجربهراکماسترس

استرس را تجربه توسطمسطح، فوریت پزشکی کارکناندرصد از 8/74

 قابل توجه است که این مطالعات به نقش عوامل محیطی). 5(اندکرده

                                                
1Neuroticism

- اند و تمرکز آنمانند شرایط کاري در بروز استرس در کارکنان پرداخته

اي هاي مقابلهها بر روي تعامل استرس با شخصیت کارکنان و پاسخ

داختن به عوامل از این رو ضرورت پر .)4،5،10،11(کارکنان نبوده است 

- هزینه،عالوهه ب.یابدفردي مانند شخصیت کارکنان بسیار ضرورت می

قابلنیزشغلیاسترسبامرتبطمخربعوارضمستقیمغیرومستقیمهاي

بسیاردر چنین کارکنانیمیرومرگمیزانآن،ازفراتر. )1(استتوجه

میاندررمیومرگکهطوريه ب،باشدمیعاديجمعیتازباالتر

ازايبه7/12ي آمریکامتحدهایاالتدرپزشکیهايفوریتکارکنان

. )12(باشدمی  عمومبرابر 5میزاناینکهاستسالدرنفرهزارصدهر

کارکنانازنیمیحدودکهدادندنشانهمکارانوابراهیمیچنینهم

سطحدرشغلیفرسودگیدچارشاهرودشهرستانپزشکیفوریت

یابدمیافزایشنیزکارييسابقهوسنافزایشباکههستندسطمتو

کرمانپزشکیفوریتکارکنانمیاندرنیزشغلیزندگیکیفیت. )13(

  .)14(استشدهگزارشینیپادر حد نیز

وضعیتامور،انجامدروقتمحدودیتدلیلبهپزشکیهايفوریت

کفایتیبیازترسکار،محیطبودنبازهمراهیان،انتظاراتبیمار،بحرانی

شرایطدرگیريتصمیمقدرتمرگ،حالدربیمارجاننجاتدر

درتنشایجادبرايراشرایطیانسانی،نیرويبهمربوطعواملوبحرانی

نیاپژوهشنیادرشدهمطرحپرسش .سازدمیفراهمبخشاینشاغالن

ستمیسدریزشکپتیفورکارکنانيدیکلنقشبهتوجهباکه است

ها،انسانسالمتوجانحفظدرآنانیاتیحتیاهمودرمان،وبهداشت

بهتوجهباکهباشندییهاتیشخصيداراافرادنیاستینبهترایآ

وبرسدحداکثربهکارکردشاناشاره،مورديزاتنشموضوعات

اینهدفرواینازباشند؟نداشتهیشغلیفرسودگویمنفيامدهایپ

کارکناندراسترسباشخصیتیهايویژگیارتباطبررسی،طالعهم

  .باشدمیپزشکیفوریت

  کارروش

فروردین تا  ي زمانیبازههمبستگی در توصیفی مقطعی پژوهش این

آزاد دانشگاهیپژوهشمعاونتاخالق  يکمیتهدییتابا1394شهریور 

فوریت پزشکی  کارشناسانيآگاهانهرضایت اسالمی واحد شاهرود و با

به کارکنان فوریت پزشکی . در استان خراسان رضوي انجام شده است

 .شوداطمینان داده شد که نتایج پژوهش تنها به طور کلی منتشر می

استان خراسان پزشکیهايفوریتکارکنانتمامشاملپژوهشيجامعه

مشهد، نیشابور، سبزوار، قوچان، تربت جام، تربت حیدریه، (رضوي 

- پایگاهدرمشغول به کار )باد، چناران، درگز، فریمان، باخزر، خوافتای

نفر به عنوان  190گیري در دسترس، به روش نمونه. بودنداورژانس، هاي

با تماس با کارکنان فوریت نویسنده اول . حجم نمونه انتخاب شدند
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- پرسش ،پزشکی ضمن توضیح هدف مطالعه، در خارج از شیفت کاري

خوانی تیار کارکنان فوریت پزشکی گذاشته و در صورت همنامه را در اخ

 معیارهاي ورود. ها را به مطالعه وارد کرده استبا معیارهاي ورود، آن

- در پایگاه سال کار 2حداقل  يکننده، سابقهرضایت خاطر شرکت شامل

، ك کاردانی فوریت پزشکیحداقل مدرواجد هاي فوریت پزشکی، 

عدم ، بستگان یا دوستان نزدیک در ماه اخیریکی از فوت يعدم تجربه

مبنیدرخواست شامل عیارهاي خروجو ماستفاده از مرخصی در ماه اخیر 

بودنناخوانایانامهپرسشناقصتکمیل مطالعه، درشرکتازانصرافبر

  .فرد بوده است توسطشده درجاطالعات

  ابزار پژوهش

)NEO-FFI) (فرم کوتاه(نئو ي شخصیت نامهپرسش- الف
1
این :

چون فرم بلندش، پنج عامل این فرم هم. است والئس60شاملنامه پرسش

باوجدان بودن(سنجدشخصیتی را می
2

، توافق
3

، گشودگی به تجربه
4

 ،

گراییبرون
5

 1989گانه شخصیت در سال پنج يپایه. )رنجوريو روان 

کراتوسط کوستا و مک
6

دانه اي هوشمنتوسعه داده شده است و خالصه 

وال را به خود ئس 12،هر عامل در فرم کوتاه. باشدوالی میئس 180از فرم 

، به ترتیب به 4تا  0گذاري با روش لیکرتی از نمره. دهداختصاص می

اگر(ه استافقم، اختصاص یافتهاي از کامال مخالفم تا کامال موگزینه

ه ات بنمر .)شوندیميگذارنمرهمعکوسصورته بهاتمیآیبرخچه،

Zيدست آمده بر اساس میانگین و انحراف معیار کلی تبدیل به نمره

يبه نمره، 10و انحراف معیار  50با میانگین نمره این و سپس  گردندمی

T45متوسط و کمتر از  55تا  45باال،  55نمرات باالتر از . یابدتغییر می 

کرا و ط مکی این پرسشنامه توسیی و پایایروا. شوندین تلقی مییپا

داري در نتایج ید شده و مطالعات بعدي نیز تغییر معنییتا 1989همکاران 

در ایران نیز روشن . )15(نامه ایجاد نکرده است بخشی پرسشاعتبار

نشان دادند که  )1393(یفرمانویخرمائ، )1385(چسلی و همکاران 

  .)16،17(قابل قبول است  ،نامه در مجموعی این پرسشیپایا

کوهن يمقیاس استرس ادراك شده- ب
7
براي اولین بار توسط کوهن :

ن میزان شناخت افراد این ابزار براي تعیی.  ه گردیدیارا) 1983(و همکاران 

بینی و غیر قابل کنترل قابل پیشدر مقابل رویدادهاي غیر از استرس

                                                
1NEO-Five-Factor Inventory 
2Conscientiousness 
3Agreeableness 
4Extroversion
5Openness 
6Costa and McCrae
7Cohen Perceived Stress Scale

باشد میايگویه14و4،10ينسخهسهداراي. تدوین گردید ،زندگی

. اي آن براي این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتگویه 14يسخهکه ن

براي هر . گذاري شدندنمرهیاي لیکرتگزینه 5ها به صورت مقیاس پاسخ

- گرفته شده است که به ترتیب، به گزینه امتیاز در نظر 4تا  0ه بین نگزی

هها باگر چه، برخی آیتم(یابد از هرگز تا تمام اوقات اختصاص میهاي 

است  56تا  0نمرات بین  يدامنه). شوندگذاري میصورت معکوس نمره

 ،این مقیاس. درك استرس بیشتر توسط فرد است يو نمرات بیشتر، نشانه

استرس درك  يبرش ندارد و جهت مقایسه يبندي نمرات و نقطهطبقه

ی آن توسط یی و پایایروا. هاي مختلف مناسب استشده بین جمعیت

آلفايضریب. )14(ید قرار گرفته استیران مورد تاکوهن و همکا

 .)7(استشدهگزارشهمکارانواسدييمطالعهدر84/0کرونباخ

ی قابل قبول یصفایی و شکري نیز نشان دادند که این مقیاس داراي روا

  .)8(است 

دهد افزار جی پاور براي ضریب همبستگی نشان میقدرت مطالعه با نرم

باشد که کفایت می) درصد 80بیشتر از (درصد  92بر توان مطالعه برا

توصیفها،دادهتحلیلوتجزیهمنظوربه. دهدحجم نمونه را نشان می

واریانسمیانگین،نسبی،ومطلقفراوانیهايشاخصباپژوهشينمونه

با  شخصیت کارکنان،وشدهادراكاسترسينمرهمعیارانحرافو

با توجه . مدرك تحصیلی، توصیف شدند ي وکار يسن، سابقه توجه به

براي یافتن اسپیرمن،همبستگیها، از آزموننرمال بودن دادهبه غیر

شخصیتیصفتينمرهو) نسبی(شدهادراكاسترسينمرهبین يرابطه

نیز جهت 16ي نسخهSPSSافزار نرم. شده استاستفاده ) ايفاصله(

  .ته شدکار گرفه ها بتجزیه و تحلیل داده

  نتایج

نفر از کارکنان فوریت پزشکی خراسان رضوي  190در این مطالعه، 

سنی  يدامنهسال با  77/29±53/5هامیانگین سن نمونه. بررسی شدند

داراي  )%7/74(نفر 142و مرد بودند هانمونهتمام.سال بود22- 46

. داراي مدرك کارشناسی بودند )%3/25(نفر 48مدرك کاردانی و  

و 15/6±33/4فوریت پزشکی،  يکاري در حوزه يمیانگین تجربه

نود درصد ي کاري سابقه. بود سال 2-26کاري  يتجربههاي ساليدامنه

  .بودزیر ده سال ، افراد

 ي، دامنه86/21±91/5کارکنان  يمیانگین استرس ادراك شده

  ).1نمودار (بود 6- 38استرس 
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  ي پنج عاملی نئونامهکارکنان فوریت پزشکی در فرم کوتاه پرسشها یا صفات شخصیتخام رگهمیانگین نمرات  -1نمودار 

  

پژوهش در حد متوسط  ينئو براي نمونه يمیانگین نمرات خام سیاهه

نئو براي هر فرد محاسبه شد و سپس میانگین  ينمرات خام سیاهه. بود

نیز  Tيخام به نمرهتبدیل میانگین نمرات . دست آمده کلی در هر رگه ب

  .)1جدول (در حد متوسط براي هر رگه گردید يمنجر به نمره

  

هاي شخصیت در میان ارتباط استرس ادراك شده با رگه-1جدول

کارکنان فوریت پزشکی

میانگین (خام  ينمره  شخصیتی يرگه

  )و انحراف معیار
میانگین (تی  ينمره

  )و انحراف معیار
آر يآماره

  اسپیرمن
ح سط

  داريمعنی
  >001/0  674/0  01/50±28/2001/10±28/6  ییرنجورخوروان

  >001/0  -505/0  02/50±01/10  37/30±37/5  ییگرابرون

گشودگی نسبت 

  به تجربه

41/4±11/25  01/10±01/50  065/0  376/0  

  >001/0  -541/0  00/50±01/10  40/30±66/4  توافق

  >001/0  -667/0  01/50±02/10  88/30±61/5  باوجدان بودن

  

بین دو متغیر استرس ادراك نشان داد که آزمون همبستگی اسپیرمن 

و بین دو متغیر  دارمثبت و معنی يرابطه، رنجورگراییروان يشده و رگه

مثبت و  يرابطه ،گشودگی نسبت به تجربه ياسترس ادراك شده و رگه

ه افرادي که نمرات باالتري در ین معنی که اب.وجود داردداري غیر معنی

اند استرس بیشتري را ادراك رنجورگرایی کسب کردهروان يرگه

چنین با ی و همیگرابا بروناسترس ادراك شده از طرف دیگر . اندنموده

داري داشت و در نتیجه منفی و معنی يرابطه، توافق و باوجدان بودن

روان  يکرده بودند رگه ها کسبافرادي که نمرات باالتري در این رگه

  .انداند استرس کمتري را ادراك نمودهگرایی  کسب کردهبرون

را نشان  رنجورگراییي رواني استرس با رگههمبستگی نمره2نمودار 

  .دهدمی

  

  رنجورگراییروان ياسترس با رگه يهمبستگی نمره -2نمودار 

  

، بعد از تبدیل با توجه به غیر نرمال بودن نمرات استرس ادراك شده

کننده بینیها و انجام آزمون رگرسیون چندگانه، متغیرهاي پیشداده

قابل ذکر است ارتباط . تبیین شدند) Enter(استرس ادراك شده با مدل 

داري در مقایسه بین سن و استرس، مدرك تحصیلی و استرس، سن معنی

که دهد نشان می 2هاي جدول یافته. هاي شخصیت یافت نشدو رگه

بینی داراي کیفیت خوبی براي پیش) R(ضریب همبستگی چندگانه 

R2(که ضریب تعیین طوريه ب. باشداسترس می
 5/59دهد آن، نشان می) 

با متغیر مستقل )استرس ادراك شده(درصد از تغییرات در متغیر وابسته

دهد وا، نشان میوچنین تحلیل آنهم. قابل توجیه است )صفت شخصیتی(

نمایند بینی میداري استرس را پیشطور معنیه رهاي مستقل بکه متغی

)001/0, P<97/53)=184،5(F .(ب رگرسیون یبا توجه به ضرا

  .دار نبود و از معادله حذف شدی معنییگرابرون يچندگانه، ضریب رگه

  

مدل رگرسیون چندگانه يچکیده-2جدول

R  R2Adjusted R2  Std. Error of the Estimateمدل

1  771/0  595/0  584/0  77601/3  

  

  بحث
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 21نتایج این مطالعه در رابطه با استرس ادراك شده با میانگین استرس 

نشان می دهد که کارکنان فوریت پزشکی داراي استرس در حد متوسط 

- برش و طبقه ينقطه ،کوهن يچه براي مقیاس ادراك شدهاگر. هستند

دست آمده از این مقیاس در ه نتایج ب بندي استاندارد پیشنهاد نشده است و

مقایسه با سایر مقادیر بایستی تفسیر شود اما بعضی از مطالعات مقادیر 

از این رو، در . )9(اند عنوان استرس متوسط در نظر گرفتهه را ب) 15- 28(

اي وجود نداشت که استرس کارکنان قیاس با سایر مطالعات، مطالعه

با توجه . کوهن سنجیده باشد ياك شدهفوریت پزشکی را با مقیاس ادر

ترین نزدیک .سال سن داشتند 28کمتر از  افرادکه پنجاه درصد به این

کوهن انجام گرفته،  يمقیاس ادراك شدهمطالعاتی که در این زمینه با 

هاي علوم پزشکی صورت مطالعاتی است که بر روي دانشجویان دانشگاه

بنابراین . )9،18،19(شود شامل می را 25تا  18گرفته که مقادیري بین 

توان نتیجه گرفت که سطح استرس کارکنان فوریت پزشکی در این می

پنجاه . هاي علوم پزشکی بوده استدر رشتهمعمول يدر محدوده ،مطالعه

که سطح استرس هستند 23بیشتر از  يدرصد افراد پژوهش، داراي نمره

 يالعات دیگر در زمینهمط. دهندمتوسط را نشان می يادراك شده

فوریت پزشکی در همین راستا، استرس کارکنان را در حد متوسط و 

وست. اندباالتر گزارش نموده
1

نشان داد که  ي آمریکادر ایاالت متحده 

 .کارکنان فوریت پزشکی داراي استرس متوسط و زیاد هستند درصد 80

استرسمیزانکهدادندنشاندیگرانوسیدجوادي،ایرانچنین درهم

.)20،21(است متوسطسطحدر) 8/74(%شاغل کارکناناکثریت

از مواردي مانند  است وگسترده  تنش،منشا که اند مطالعات نشان داده

کمبوداستراحت،جهتمناسبفرصتمراقبت از بیمار تا فقدان

باتماس،کارکنانکمبودکار،ينحوهدقیقارزیابیعدمامکانات،

مشخص است که . )10(شودرا شامل میاستخدام نوعوهاهکنندآلوده

پزشکیتواند با سطح سالمت عمومی کارکنان فوریتاسترس شغلی می

روير بتوجهیقابلو عوارض )22(ارتباط معکوس داشته باشد

ازغیبتسالمتی،مشکالتخدمات،ووريبهرهکاهششاملکارکنان

موجب راگردانروانوخدرمموادمصرفوشغلتركکار،محیط

بامرتبطمخربعوارضمستقیمغیرومستقیمهايهزینهعالوهه ب. گردد

  ).1(استتوجهقابلنیزشغلیاسترس

نتایج این مطالعه نشان داده است که شخصیت کارکنان فوریت پزشکی 

چنین تحلیل هم. شده باشدك استرس ادرا يکنندهبینیتواند پیشمی

سترس داري اطور معنیه هاي شخصیت بدهد که رگهنشان میواریانس 

از تغییرات استرس ادراك شده با درصد  60و نمایندبینی میرا پیش

بسیار بیشتر از مقداري  ،این مقدار. هاي شخصیت قابل توجیه استرگه

                                                
1West

 شخصیت يرگه. )23(گزارش شده است %) 11(است که براي پرستاران 

دار داشت و مثبت و معنی يرابطه ،ادراك شده رنجوري با استرسروان

منفی  يرابطه ،با استرس ادراك شدهی، توافق و باوجدان بودنیگرابرون

  .نددار داشتو معنی

با رنجوريرواناند نشان داده ،راستا با این مطالعهمطالعات متعددي هم

 ارايدکهداري دارد و افراديمثبت و معنی يرابطه ،استرس ادراك شده

نمایند میتجربهرابیشتريزايتنشرویدادهاي،هستند)صفت(این رگه 

هاي شخصیتی و ارتباط آن با استرس در پرستاران مطالعات ویژگی. )24(

 ،ها با استرس شغلینژندي آننشان داده است که ویژگی شخصیتی روان

 که استچه، این نکته هم قابل ذکر اگر. داري داردمثبت و معنی يرابطه

که در مقایسه  دست آمده ب 31/0و  29/0رستاران ضریب این ارتباط در پ

تري را نشان داده که ارتباط بسیار قوي )67/0(با کارکنان فوریت پزشکی 

چنین این رگه توانسته است با هم. )23،25(باشد تر میاست ضعیف

استرس را در میان کارکنان فوریت پزشکی و  ،30/0ضریب رگرسیون 

در معرض احساس نگرانی و  رنجورافراد روان. ایدبینی نمپرستاران پیش

ی کمی در کنترل یپذیري و خشم نسبت به دیگران هستند و تواناتحریک

در نتیجه، این افراد در  .)26(استرس دارند  يهاي خود و ادارهتکانه

زاي فراوانی مانند هاي تنشهاي پزشکی که داراي محركمحیط فوریت

. خواهند شدرو قبت از بیمار بدحال است، با مشکالت متعددي روبهمرا

شخصیت ياست که باید ارتباط بسیار قوي بین رگه آنبیانگر  این مطلب

در همین راستا، . و استرس ادراك شده وجود داشته باشد رنجوريروان

نیز با میزان وجود این رگه در میان  از سانحهمیزان اختالل استرس پس 

  .)27(داري داشته است ارتباط مستقیم معنی ،ان فوریت پزشکیکارکن

در کارکنان فوریت ییگرابرون شخصیت يج مطالعه نشان داد رگهنتای

در پرستاران . دار و منفی داردارتباط معنی ،پزشکی با استرس ادراك شده

و منفی با ) 019/0(دار مثبت نیز این رگه داراي همبستگی غیر معنی

تر از بسیار ضعیفهمبستگی که البته  )27،28(بوده است ) - 21/0(استرس 

افراد معنی که به این. دهدنشان می را) - 50/0(کارکنان فوریت پزشکی 

که طوريه ب .نمایندمیتجربهرابیشتريیندآخوشرویدادهاي،گرابرون

حمایتوفعالايمقابلهوکارهايبیشتر و سازمثبتهیجانات ،این رگه

شود ن این رگه سبب میچنیهم .)24(کند میفراهمفردبرايرا ماعیاجت

و به راحتی بتوانند  ارتباطی گرم و صمیمانه با دیگران برقرار کنند که افراد

سبب  این افراد ی خوداظهاريیتوانا.هاي شلوغ را تحمل نمایندمحیط

در  .)26(حرف خود را بزنند  ند در شرایطی که نیاز استشود بتوانمی

 زیراواقع این ویژگی براي کارکنان فوریت پزشکی بسیار ضروري است 

او برقرار کنند و يها بایستی بتوانند ارتباط مناسبی با مددجو و خانوادهآن

  همکاريها،ماموریتدرقاطعانهومناسبتعاملبابتوانندطورهمین
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  .مردم را جلب نمایند

  درتجربهبهنسبتگشودگیشخصیتيرگهدادنشانمطالعهنتایج

ارتباط مثبت و غیر  ،کارکنان فوریت پزشکی با استرس ادراك شده

دار در پرستاران نیز این رگه داراي همبستگی غیر معنی. داري داردمعنی

که بسیار همانند ارتباطی است که است ) -17/0(و منفی ) 062/0(مثبت 

- هم. )23،25(استمده دست آه ب) 06/0(براي کارکنان فوریت پزشکی 

استرس را در میان  ،24/0چنین این رگه توانسته است با ضریب رگرسیون 

مند به هنر عالقه ،افراداین . بینی نمایدکارکنان فوریت پزشکی پیش

هاي مختلف و جدید استقبال می نمایند و ندرت از فعالیته هستند و ب

ژگی چندان به این وی گاهی. )26(کاري دارند محافظه يبیشتر روحیه

کاري علوم  يدر حوزه زیرا. نمایدنمیکارکنان فوریت پزشکی کمکی 

هاي هنري جایگاه بارزي ندارند و از این فعالیت هعمدبه طور ،پزشکی

داري بین این رگه و استرس گزارش رو، در پرستاران نیز ارتباط معنی

  .نشده است

در کارکنان  يپذیرتوافق شخصیت ينتایج مطالعه نشان داد، رگه

. داري داردارتباط منفی و معنی ،فوریت پزشکی با استرس ادراك شده

و ) - 08/0(دار منفی در پرستاران این رگه داراي همبستگی غیر معنی

که براي کارکنان فوریت تر از ارتباطی است که بسیار ضعیف) - 05/0(

است  چنین این رگه توانستههم. )23،25(دست آمده ب) -54/0(پزشکی 

استرس را در میان کارکنان فوریت پزشکی  ،)25/0(با ضریب رگرسیون 

راحتی به دیگران ه بین هستند و باین افراد بسیار خوش. بینی نمایدپیش

این افراد از دیگران  که شوداین رگه سبب می. کننداعتماد می

ه ککنند و این ایجاد تضاد با دیگران خودداري سوءاستفاده ننمایند و از

چه مشخص است این ویژگی آن. )26(از دیگران بگذرند و ببخشند 

فعالیت در اورژانس و . بسیار براي کارکنان فوریت پزشکی سودمند است

که کارکنان با بیماران بدحال که قادر به دفاع از خود  یشرکت در عملیات

شود که وجود چنین افرادي براي حفظ سبب می دهند،انجام مینیستند 

چنین، افرادي که از تضاد هم. بیماران ضروري به نظر برسد ایمنی

نیاز  زیرا هاي اورژانس مفید هستندخودداري کنند بسیار براي ماموریت

فوریت پزشکی دستورات را اطاعت نمایند و از  است کارکنان عملیات

شود که این رویه سبب می. ها پرهیز نمایندایجاد تضاد در ماموریت

محصول یک کار گروهی است، بهتر بتواند به سرانجام ها که ماموریت

  .برسد

در کارکنان  باوجدان بودن شخصیت ينتایج مطالعه نشان داد رگه

. داري داردارتباط منفی و معنی ،فوریت پزشکی با استرس ادراك شده

و ) -14/0(دار منفی این رگه داراي همبستگی غیر معنی ،در پرستاران

تر از ارتباطی است که براي بسیار ضعیفکه است) 03/0(مثبت 

چنین هم. )23،25(د وشمی مشاهده ) - 66/0(کارکنان فوریت پزشکی 

استرس را در میان  ،)34/0(این رگه توانسته است با ضریب رگرسیون 

 ،باوجدان بودن يافراد با رگه. بینی نمایدکارکنان فوریت پزشکی پیش

خوبی ه ها کارهاي خود را بآن. گیري اثربخش را دارندی تصمیمیتوانا

آن  يج هستند و قبل از هر اقدامی، دربارهسننمایند و نکتهدهی میسازمان

این گونه افراد بسیار براي فعالیت در فوریت پزشکی . )26(می کنند  ملات

ی یهاماموریت هاي فوریت پزشکی، پر از موقعیت زیرا کارآمد هستند

تمامی ابعاد آن  شمندانه است و بایدهوگیري تصمیماست که نیازمند 

چنین برخورد با بیماران بدحال نیازمند هم. را در نظر گرفت موقعیت

دهی مناسبی از این کارکنانی است که بتوانند موشکافانه و با سازمان

  .بیماران مراقبت نمایند تا میزان آسیب را در آنان به حداقل برسانند

می تواند مرتبط با جمعیت، ابزار هاي پژوهش پیشنهادات و محدودیت

) والیئس 60(در این پژوهش از فرم کوتاه. و متغیرهاي مطالعه باشد

ی و یروا ،چه در مطالعات متعددشخصیت نئو استفاده شد که اگر يسیاهه

تواند از اعتبار می  والی آن ئس 240ید شده است اما فرم یی آن تایپایا

شخصیت کارکنان  يیشتري را دربارهعدهاي بببیشتري برخوردار باشد و 

والی نیازمند زمان، ئس 240اجراي فرم . فوریت پزشکی مشخص نماید

اعتبار و همکاري قابل توجه کارکنان بود که براي تیم تحقیق فراهم 

تواند در مطالعات بعدي مورد استفاده قرار و می کردن آن مقدور نبود

 کوهن يترس ادراك شدهچنین در این مطالعه از مقیاس اسهم.گیرد

استفاده شد و امکان استفاده از معیارهاي فیزیولوژیک استرس مانند سطح 

مین اعتبار بیشتر اتواند براي تکورتیزول سرمی و یا بزاق فراهم نبود که می

تواند با می تحقیق،این . مطالعه در مطالعات بعدي در نظر گرفته شود

هاي مختلف علوم لف و رشتههاي مختي بیشتر در فرهنگحجم نمونه

توانند از این نظر هاي شخصیت نئو میرگه ،در نهایت. پزشکی اجرا شود

هاي شغلی در فوریت پزشکی چه د بررسی قرار گیرند که با موفقیتمور

هایی می توانند در یک کارشناس فوریت ارتباطی دارند و چه رگه

 يراد داراي رگهشود براي افتوصیه می.پزشکی کارآمد، بارز باشند

ریزي شده به شناختی برنامهمداخالت روان ،رنجوريشخصیت روان

شناختی چنین بررسی روانهم. منظور کاهش استرس در نظر گرفته شود

    .شخصیت را می توان در گزینش کارکنان فوریت پزشکی توصیه نمود

  گیرينتیجه

ان هاي شخصیتی با استرس ادراك شده در کارکنرگه ،در مجموع

این ارتباط نسبت به  و دار دارندارتباط مستقیم و معنی ،فوریت پزشکی

 يسیاهه ،از این رو. تر بوده استهاي علوم پزشکی بسیار قويسایر رشته

هاي شخصیتی و ویژگی ت نئو، ابزاري ارزشمند براي شناساییشخصی

.است تاري کارکنان فوریت پزشکیرف
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