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مقدمه
ــور از  ــیت«واژهمنظـ ــی»شخصـ ــاي ، ویژگـ هـ

نسبتاً پایدار فرد، دیدگاه او شناختی و رفتاريروان
نسبت بـه جهـان و شـیوه برقـراري ارتبـاط بـا آن       

هـایی  شخصیت، از صفات یـا گـرایش  ).1(باشدمی
هاي فردي در رفتـار،  شود که به تفاوتتشکیل می

ــان   ــول زم ــار در ط ــات رفت ــار در  ثب ــداوم رفت و ت
ــاگون مــیموقعیــت وپنــی).2(انجامــدهــاي گون
همکــارانواینتــانازنقــلبــه) 2011(همکــاران

ــتدالل) 2013( ــدکرداس ــهن ــیتک ــک شخص ی
اسـت کـار در محـل فرديرفتارمهمکنندهنییتع
الگوهــاي متمــایز و   عنــوان بــه شخصــیت .)3(

فـرد اسـت کـه    اختصاصی اندیشه، هیجان و رفتار 
هاي فیزیکی و اجتمـاعی  سبک تعامل وي با محیط

).4(سازدرا مشخص می
سلسـله سـازمان یـک یتشخصعاملیپنجمدل

بعـد اصـطالح پـنج  درشخصیتیصفاتازمراتبی
ی وجـدان پـذیري، توافـق گرایی،برون: استاساسی

).5(به تجربهو گشودگیآزرده گراییروان ،بودن
گرایی، شامل اجتماعی بـودن و صـفاتی مثـل    برون

سرزندگی، شادابی، جرأت ورزي، نیاز بـه فعالیـت،   
ــت   ــک اس ــان و تحری ــق.)6(هیج ــذیري،تواف پ

صـمیمیت مهربانی،بودن،در گرمفردياختالفات
را دیگـر افـراد بـا اجتماعیدر تعامالتدلسوزي و

هـاي مخالفـت ازاجتنـاب بـه دهـد کـه  نشان مـی 
هـاي از ویژگـی ).7(کندبودن کمک میفرديبین

، قابلیـت قـولی خـوش دقـت، ،وجـدانی بـودن  عد ب
ویــتموفقبــرايتــالششناســی،وظیفــهاعتمــاد،
یک بعدگراییروان آزرده).8(استبودنمنضبط

تمایـل دهنـده  نشـان است کـه بهنجارشخصیتاز
غـم، تـرس، منفی است که مانندتجربهبهعمومی

.)9(گـذارد مـی تأثیرانزجاروگناهخشم،خجالت،

mobasheri_fatemeh@yahoo.com).مسئولسندهینو(* رانیارشت،الن،یگدانشگاه،یانسانعلومواتیادبدانشکده،یروانشناسیکارشناسيدانشجو: يمبشرفاطمه* 
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چکیده
مطالعـه باشـد. شناختی مؤثر مـی سرسختی رواندر بروزکهاست اختی و رفتاري نسبتاً پایدار فردشنهاي روانویژگیاي ازمجموعهخصیت ش:هدفوزمینه
.شدانجام اتاق عملکارکنانشناختیسرسختی روانهاي شخصیتی و ن ویژگیبا هدف تعیین رابطه بیحاضر

ـ الکتاین پژوهش شـامل تمـامی کارکنـان زن بخـش اتـاق عمـل       آماريجامعه. باشدیمروش همبستگی بااین پژوهش از نوع توصیفی :رروش کا و 1وی
بـا  هـا  نفـر از آن 101تعـداد  .) بیمارستان الزهـراي اصـفهان بـود   هاي بیهوشیهاي اتاق عمل و تکنیسیناتاق عمل و تکنیسینجراحی پالستیک (پرستاران 

بـراي  . شـد اجرا شناختی کوباساو سرسختی روانشخصیتی نئويهانامهپرسشو شدند انتخابحجم نمونه عنوانبهدر دسترس يریگنمونهاستفاده از روش 
استفاده گردید.گامبهگامرگرسیونو تحلیلروش آماري ضریب همبستگی پیرسوناز ،هادادهآنالیز 

هـاي  شـناختی و مؤلفـه  روانبا نمره کل سرسختیوجدانی بودن ، فقط بعد هاي شخصیتیویژگیابعاد بینپژوهش حاکی از آن بود که از يهاافتهی:هاافتهی
وجـدانی هاي آن تنها مؤلفه هاي شخصیتی و مؤلفهویژگیدهد که از میاننشان میگامبهگامنتایج تحلیل رگرسیون به روش همچنین . نادار داردآن رابطه مع

بینی کند.شناختی را پیشتوانسته است سرسختی روانبودن 
بـودن یوجـدان شناختی مؤثر است. به این معنا که هر چه میـزان  ختی روانبینی سرسویژگی وجدانی بودن در پیشبر اساس نتایج این مطالعه:يریگجهینت

.ابدییمافزایش مراتببهها نیز شناختی آندر افراد باالتر رود، سرسختی روان

، اتاق عملهاي شخصیتی، سرسختیویژگی:هاواژهکلید

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

17/12/94تاریخ پذیرش: 20/8/94تاریخ دریافت: 



و همکاريمبشرفاطمه

1395http://rjms.iums.ac.irاردیبهشت، 143، شماره 23دوره پزشکی رازيعلوم مجله

48

کننـده گسـتردگی،  توصیفنیزبه تجربهگشودگی
و ذهنـی زنـدگی بـودن و خالقانهپیچیدگیعمق،
اسـت بستهذهنیداشتنمقابلدرفردهايتجربه

)10.(
ویژگـی یـک عنـوان بـه شـناختی  سختی روانرس

روانـی،  فشـارهاي مقابله بادرسازمقاومشخصیتی
امروزه مورد توجه قرار گرفته و بسـیاري معتقدنـد   

شـود کـه در   که سبب مقاومت بیشتر افـرادي مـی  
. دمشاغل بیمارستانی مشـغول بـه فعالیـت هسـتن    

تجـارب بـه گـرایش توجـه، قابـل کنجکاويحس
ذهنـی طوربهآنچهاثربهاعتقاد،دارو معنیجالب
طبیعـی تغییـر چیـزي  کهانتظاري،شودمیتصور 
ورشـد بـه اسـت که ممکنمهمانگیزههرواست

توانـایی قـدرت، ورأیـی خـود پیشرفت منجر شود،
بـا سـازگاري دراسـت ممکن،و مقاومتاستقامت

وکوباسـا ).11(شـد بامفیـد  زنـدگی دشوارایعوق
مفهوم )2010(عظیمازنقلبه) 1982(همکاران

یــک منبــععنــوانبــهرا» شخصــیتسرســختی«
سطحاسترسمنفیپیامدهايواسطهکهمقاومت

توصـیف بـراي و )12(کردنـد هستند، توصیفباال
کـار، اسـترس ازبـاالیی درجـه وجودباکهآنمدیر

ــده بوســالم ــد، مان ــادر مقایســهدن کــهکســانیب
توسـعه  رااسـترس بـا مختلف مـرتبط هايبیماري
واقـع دریسرسـخت ).13(شدمیکاربردهبهدادند،

شـاره ا»ارزیابی شناختیبر اساسفردعملکرد«به
هـاي مهـارت وتفکـر هـاي سبکو از )14(داشته

استشخصیتیهاي مهمدر میان ویژگیاجتماعی
در شرایطبر عملکردتأثیررايبرسدمینظربهکه

باشـد مـی کننـده نگرانعواملاثراتمهاروزاتنش
خـود و  منفـی هـاي جنبـه با سرسخت افراد.)15(

نفـس عـزت از . کننـد شان کمتر مبارزه مـی زندگی
تـا  یشتر بر رویدادهاي مثبت باالیی برخوردارند و ب

شکالت اهمیت م. ورزندتأکید میرویدادهاي منفی 
نـه  فعاالدر عوضگیرند و نمیکمدستیا را نادیده

کوشند آن را حـل  با مسائل خود مواجه شده و می
).16(کنند

موجـود دربـاره   هـاي نظریـه با استفاده از کوباسا
شخصیت، سرسختی را ترکیبی از باورهـا در مـورد   

از عمل یکپارچه و هماهنگ تعهد، کهآنخود و جه
تعریـف  ،گیـرد میسرچشمه جوییمبارزهکنترل و 

بـراي خودتواناییافراد متعهد به.)18و 17(کرد
دارمعنـی وجالـب در جهتـی زندگیتغییر تجارب

کنتـرل افرادي که در مؤلفـه ). 19(دارنداطمینان
بینـی  قوي هستند، رویدادهاي زندگی را قابل پیش

دانند و بر ایـن باورنـد کـه قادرنـد بـا      و کنترل می
تحـت  دهـد خ میتالش آنچه را که در اطرافشان ر

کنتـرل کـه افراديعملکرد.)20(ثیر قرار دهندأت
حـوادث بـا هـا آندهـد کـه  مـی نشانکامل دارند

خودهايمسئولیتدر و کنندبرخورد میزااسترس
طـور مسـتقل  بـه قادرندودارنداصرارزندگیبراي
.)21(کنندعمل

سـطح درجـویی مبـارزه يدر مؤلفـه کهافرادي
ثابـت هـاي بر جنبـه اتکاجايبه،قرار دارندباالیی
تمرکـز شرایطباتطابقوتغییراتانجامبرزندگی
در در مقابـل افـرادي قـرار دارنـد کـه      ).22(دارند

حوادثبابرخوردهنگامزندگیبسیارهايخستگی
یـا وکننـده خسـته هاآنبرايزندگی،مشکالتو

چـالش  بـه و شـود مـی نظـر گرفتـه  درتهدیدآمیز
).23(ندشوکشیده می

ي زندگی هر شـخص، بـه اشـتغال    قسمت عمده
شود و در ایـن میـان عوامـل متعـددي،     مربوط می

تـرین مهـم از ي سالمتی انسان اسـت. تهدیدکننده
عوامـل روانـی   طـورکلی بـه این عوامل، اسـترس و  

شخص نتواند در برابر عوامل کهدرصورتیباشد.می
-جسمیدد مقابله کند، دچار عوارض متعزااسترس

روانی و رفتاري خواهد شد که ابتال به این عوارض، 
هاي جدیـد دیگـري   خود آغازگر مسائل و دشواري

پس التزام توجه،نمایداست که در پی آن بروز می
بهداشـت روانـی و سـالمت جسـمانی     امر به بیشتر

.)24(شودکارکنان بیمارستان بسیار احساس می
هاي از گروهکارکنان مراکز بهداشتی درمانی یکی

از هاي مختلف ناشی پرخطر از نظر ابتال به بیماري
از جملـه  .شـوند مـی هاي شـغلی محسـوب   فعالیت

هـاي اتـاق   سـین یتکنویـژه بهاتاق عمل و کارکنان
هـاي کـاري پـر،    ري، شـیفت عمل به علت فشار کا

حجم بـاالي کـار و محـیط کـاري پـر      شب کاري، 
بـه علـل   ه هـایی کـ  اجه بودن با انسـان مو(استرس 

هاي مختلف در زجر و در و بیماريپیري، تصادفات 
، با اسـترس بـاالیی روبـرو    )معرض مرگ قرار دارند

هـایی  به عبارت دیگر، کار در چنین بخش؛ هستند
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توصـیف شـده اسـت و    زاتـنش هاي از جمله شغل
باشـد.  تنیدگی بخشـی از کـار در ایـن حیطـه مـی     

در کردنکارکنان هوشبري به هنگام کـار همچنین 
بحرانـی زیـادي مواجـه    هـاي موقعیتاتاق عمل با 

ــی ــوندم ــن . ش ــب ای ــنشاغل ــات ــه ه ــا از مواجه ب
کـار کـردن بـا    هاي شدید، مرگ بیماران واريبیم

شـود بیهوشی پیچیده و پیشرفته ناشی مـی وسایل 
.)26و 25(

ــه  ــاس مطالع ــر اس ــه ب ــر روياي ک ــتاران ب پرس
ت صور1391در سال هاي دولتی شیراز بیمارستان

بـا فشـار   آزرده گرایـی گرفته است، بین بعـد روان  
بت و معنـادار ولـی   روانی شغلی پرستاران رابطه مث

وجدانی بودن گرایی، تجربه پذیري، بین ابعاد برون
رابطـه  هـا آنتعهد و کنترل بـا فشـار شـغلی    و نیز 

منفی و معنـادار وجـود داشـت. ادامـه نتـایج ایـن       
دو بعـد  یجـه را روشـن سـاخت کـه     این نتتحقیق 

د و همراه با تعهـ آزرده گراییروان و وجدانی بودن
فشـار  هـاي بـین پـیش نیرومنـدترین  جـویی مبارزه

ي که توسط نواك و دیگردر پژوهششغلی بودند.
در نهایت نتـایج  انجام شد، 1983در سال هنسون 

سپر عنوانبهشناختی که اهمیت سرسختی روانبر
سـمی  اي جهـ در برابر فرسودگی شغلی و بیمـاري 

).18(کند، تأکید داشتعمل می
مشـکالت  با توجه بـه  ها، در راستاي این پژوهش

در بـین  زیاد ناشی از فشار شـغلی و اسـترس بـاال    
بخش اتاق عمل و نیز ویژهبهها کارکنان بیمارستان

و پــنج شــناختی اهمیــت سرســختی رواننقــش و 
کننـده  عامل تعدیلعنوانبهعامل بزرگ شخصیت 

در نتیجه بـا توجـه بـه اینکـه اکثـر      وغلی فشار ش
،دهنـد میتشکیل زنانهاي اتاق عمل را سینیتکن

ــدف    ــا ه ــر ب ــه حاض ــین  مطالع ــه ب ــی رابط بررس
شـناختی  هاي شخصـیتی و سرسـختی روان  ویژگی

و جراحـی  1ویـ الکتاتاق عمـل  بخشزنکارکنان
در پالستیک بیمارستان الزهراي اصفهان انجام شد.

مسـئله ایـن بررسـی بـه حاضر پژوهش راستا،این
هـاي ویژگـی نبـی معناداري رابطهآیاکهپرداخته

؟وجود داردشناختی روانو سرسختیشخصیتی 

کارروش
روش مورد استفاده این مطالعه از نوع توصیفی و 

ــود.روش همبســتگی آن،  ــژوهش شــامل  ب ــن پ ای
و 1ویـ الکتتمامی کارکنان زن بخـش اتـاق عمـل    

اتـــاق عمـــل و جراحـــی پالســـتیک (پرســـتاران
) هاي بیهوشیهاي اتاق عمل و تکنیسینتکنیسین

نفر 101تعداد بود که بیمارستان الزهراي اصفهان 
گیـري در دسـترس  نمونـه روشبه آن کارکنان از 

ــاب شــدند.  ــژوهشابــزارانتخ از: انــدعبــارتپ
براي سنجش شخصیتی پنج عاملی نئونامهپرسش
سرسـختی  نامـه پرسـش هـاي شخصـیتی و   ویژگی

.شــناختیکوباســا بــراي ســنجش سرســختی روان
بـه کمـک   وSPSSافـزار از نـرم استفاده باهاداده

تحلیـل  وآماري ضریب همبستگی پیرسـون شرو
مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار     گـام بهگامرگرسیون 

.گرفت
ایــن : شخصــیتی پــنج عــاملی نئــونامــهپرســش

ير زمینهها دترین آزمونیکی از جامعنامهپرسش
توسـط  1985یابی شخصیت است که در سـال  ارز

فــرم بلنــد ایــن . مــک کــرا و کاســتا ســاخته شــد
گویـه دارد کـه هـر یـک از ابعـاد      240نامهپرسش

ي شخصیت توسط شش زیرمقیاس هشـت  گانهپنج
هـا در مقیـاس   شـود. گویـه  اي سـنجیده مـی  گویه

اي (از بـه شـدت مخـالف تـا بـه      لیکرت پنج درجه
شـوند. ضـریب آلفـاي    یشدت موافق) پاسخ داده م

در ي نئـو نامـه پرسـش ي فـرم بلنـد   کرونباخ نسخه
و 27(گزارش شـده اسـت  77/0تا 34/0ي دامنه

بـراي  نامـه پرسـش . همچنین فرم کوتـاه ایـن   )28
روان آزرده یعنیعامل اصلی شخصیتپنجارزیابی 

گرایـی، گشـودگی بـه تجربـه، توافـق      گرایی، برون
ــودن   ــدانی ب ــذیري و وج ــاپ ــه ک ــیب ــه ر م رود ک

ايپنج گزینهمقیاس بر اساس یککنندگانشرکت
بـه  کامالً مـوافقم)  ) تا چهار ((کامالً مخالفماز صفر 

و نمره هر عامل شـامل  دهندسؤاالت آن پاسخ می
.هـاي آن عامـل اسـت   حاصل جمـع نمـرات گویـه   

نمره در هر عامل شخصیت، صفر و حداکثر حداقل
.)29(است 48نمره آن 

کـه توسـط   نئـو فرم کوتاه آزمـون در هنجاریابی
سـال  در و قاضی طباطباییگروسی فرشی، مهریار 

نفـر از بـین   2000اي بـا حجـم   روي نمونه1380
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ــگاه ــجویان دانشـ ــیراز و  دانشـ ــز، شـ ــاي تبریـ هـ
علـوم پزشـکی ایـن دو شـهر صـورت      هايدانشگاه

56/0گرفت، ضریب همبستگی پنج بعد اصلی بین 
آلفاي کرونباخ گزارش کرده است. ضرایب 87/0تا 

وامــل اصــلی روان آزرده گرایــی، در هــر یــک از ع
پـذیري و  توافـق  ، به تجربـه گرایی، گشودگیبرون

68/0، 56/0، 73/0، 86/0وجدانی بودن به ترتیب 
حاضـر میـزان   يبه دست آمد. در مطالعـه 87/0و

ــراي  ــاخ ب ــاي کرونب ــی آلف ، 82/0روان آزرده گرای
پـذیري  وافـق ت، 63/0، گشودگی 75/0گرایی برون
ه دست آمـده اسـت  ب55/0و وجدانی بودن 81/0

)27.(
فرم کوتـاه  نامهپرسشعوامل خصوص پایاییدر 

کـه  تایج چندین مطالعـه حـاکی از آن اسـت    ننئو،
همسـانی درونـی خـوبی دارنـد.     آنهاي زیرمقیاس

مثال کاستا و مک کري، ضریب آلفاي بین عنوانبه
(بـراي روان  86/0(براي توافـق پـذیري) تـا    68/0

اند. هلدن نیز، ضریب آزرده گرایی) را گزارش کرده
(بـراي 76/0ي آلفاي این پـنج عامـل را در دامنـه   

بـراي روان آزرده  (87/0) تـا گشودگی بـه تجربـه  
ي هلدن و فکن هم کند. مطالعهگزارش می)گرایی

حاکی از آن است که آلفاي کرونباخ این پنج عامل 
87/0) تـا  براي توافق پذیري(73/0اي از در دامنه

) قرار دارد. پژوهش دیگري براي روان آزرده گرایی(
) پـنج  70/0بیانگر همسانی درونی مناسب (بـاالي  

ي مورادیان و نزلـک نیـز   عامل است. نتایج مطالعه
حاکی از آن است کـه آلفـاي کرونبـاخ روان آزرده    

گرایـی، گشـودگی بـه تجربـه، توافـق      گرایی، برون
دانی بودن به ترتیب عبـارت اسـت از:   پذیري و وج

ــزارش83/0و 75/0، 74/0، 75/0، 84/0 ــایی . گ ه
ارائـه  نامهپرسشنیز در ارتباط با اعتبار عوامل این 

دارنـد کـه   ظهار مـی اشده است. مک کري و کاستا 
ي نئـو بـا فـرم بلنـد آن مطابقـت      ابزار کوتاه شـده 

، هاي فـرم کوتـاه  که مقیاسايگونهبهدقیقی دارد؛ 
ي هـاي نسـخه  را با مقیاس68/0همبستگی باالي

ضـمناً در ایـن   ي نئـو دارنـد.  نامـه پرسشفرم بلند 
مطالعه گزارش شده است که این ابزار شخصـیتی،  

ــین  85 ــار همگــرا تبی ــانس را در اعتب درصــد واری
مـان  زکند. مطالعـات دیگـر نیـز بـه اعتبـار هم     می

اره مطلوب این ابزار با دیگر ابزارهاي شخصیتی اشـ 

ــا نامــهپرســشایــن هــاآنکننــد کــه طــی مــی ب
نظـر  هاي دیگران از شخصـیت افـراد مـورد   ارزیابی

رسـد کـه ابـزار مـذکور     نظر میهت و بهمبسته اس
شـناختی زیسـت / ژنتیکیسنجش معتبري از ابعاد

).6(شخصیت باشد 
ایـن آزمـون بـه    سرسـختی کوباسـا:   نامهپرسش

ه اسـت.  وسیله کوباسا، مـدي و بـارتون تهیـه شـد    
یــک شخصــی، هــايیــابی دیــدگاهآزمــون زمینــه

دهــی اســت کــه میــزان خــودگزارشنامــهپرســش
ــختی روان ــا آ سرس ــراد ب ــناختی اف ــنجیده ش ن س

س کنترل، خرده مقیا3ماده و 50شود و داراي می
، 17هـا  جویی است که هر یک از آنتعهد و مبارزه

اند. از آزمون را به خود اختصاص دادهماده16،17
خود را در یـک  آزمودنی براي پاسخگویی باید نظر 

(اصـالً صـحیح نیسـت،    ايدرجه4مقیاس لیکرت 
تقریباً صحیح اسـت، غالبـاً صـحیح اسـت و کـامالً      

مقیاس از صفر گذارينمرهصحیح است) بیان کند.
کیامرثی و ابوالقاسمی، يباشد. در مطالعهتا سه می

اسبه شده محپایایی آزمون به روش آلفاي کرونباخ
است که مقدار ضریب به دست آمده براي مقیـاس  

هاي تعهد، شناختی و خرده مقیاسسرسختی روان
72/0، 82/0، 86/0جویی به ترتیب کنترل و مبارزه

توسـط آزمـون ضـمناً ایـن   ).30-28بود (69/0و 
و روایـی ترجمـه 1373در سـال  و قربـانی دژکام

در.اســتشــدهمحاســبهآنمحتــواییوصــوري
بر اسـاس گرفته،صورتمديتوسطکهايالعهمط

هریکبرايآزمونایندرونیثباتکرونباخآلفاي
a=71/0: جـویی مبارزهز:ااستعبارتهااز مقیاس

طـور بهسرسختی ، a=75/0تعهد: ، a=84/0:کنترل
1380سـال  در جمهريي مطالعهa.=88/0کامل: 
هد،تعیعنی یسختي سرهامؤلفهدهد کهمینشان

از ضـریب ترتیـب بـه هریکجوییو مبارزهکنترل
ایــنوبرخوردارنــد52/0و 52/0، 70/0ییایــپا

محاسـبه  75/0ی سـخت سرصفتکلبرايضرایب
).30ت (اسشده

هایافته
نفـر از  101ایـن پـژوهش شـامل    هـاي آزمودنی
میانگین و انحـراف اسـتاندارد سـن    بازن کارکنان 

بودند. سال)41/5(1/9) و سابقه کار 74/5(3/31
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بیشترین فراوانی مربوط به تحصـیالت  از این تعداد 
درصــد) و کمتــرین 5/50مــورد (51دیــپلمفــوق

کارشناسـی  فراوانی مربوط به تحصـیالت دیـپلم و   
از این تعـداد درصد) بود. 3مورد (3هرکدامارشد

ــر (22 ــر79) مجــرد و درصــد8/21نف 2/78(نف
) متأهل بود.درصد

ــایج   ــه نت ــا توجــه ب ــان، 1جــدول ب ــاد از می ابع
، فقط بین بعد وجدانی بودن یهاي شخصیتویژگی

آن هايمؤلفهشناختی و با نمره کل سرسختی روان
به این معنا کـه هـر چـه    رابطه معنادار وجود دارد.

در افراد باالتر رود، سرسـختی  وجدانی بودنمیزان 
یابد.افزایش میمراتببهنیز هاآنشناختیروان

واتسون جهـت  -ي آزمون دوربینآماره2جدول 
ي) و خالصـه 831/0(ونیرگرساجراي مجاز بودن

نشـان  گامبهگامون را به روش ج تحلیل رگرسینتای
هــاي شخصــیتی و کــه از میــان ویژگــیدهــدمــی

توانسـته وجدانی بودنيهاي آن تنها مؤلفهمؤلفه
بینی کنـد. ضـریب   ی را پیششناختسرسختی روان

) بیـانگر  r2= 136/0بودن (وجدانی يلفهتعیین مؤ
واریــانس بــیندرصــد13/0حــدود آن اســت کــه 

شـناختی مشـترك   با سرسختی رواننوجدانی بود
است.

گیرينتیجهو بحث
هاي مطرح شده در فرضیههاي این مطالعه،یافته
هـم  ي کـه  طـور بـه اثبـات کـرده اسـت   راپژوهش

هاي شخصـیتی بـا سرسـختی    بین ویژگیيرابطه
هـاي  شناختی و هم ایـن فرضـیه کـه ویژگـی    روان

تواننـد سرسـختی   هـاي آن مـی  شخصیتی و مؤلفه
اسـت.  بینی کنند، تأیید شدهشناختی را پیشروان

ي اصـلی یعنـی بررسـی    آزمـون فرضـیه  منظـور به
هـاي شخصـیتی و سرسـختی    ي بین ویژگـی رابطه
شناختی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده روان

هـاي  ویژگـی ابعـاد  از میـان  شد. نتـایج نشـان داد  
، فقط بین بعد وجدانی بودن با نمره کل شخصیتی

يهـاي آن رابطـه  شناختی و مؤلفـه انسرسختی رو
عبـارتی تنهـا افـزایش و یـا     معنادار وجود دارد. به 

ي وجدانی بودن است که در افـزایش  کاهش مؤلفه
گذارد. میشناختی تأثیرو یا کاهش سرسختی روان

به این معنا که هر چـه میـزان وجـدانی بـودن در     
هـا نیـز   شناختی آنافراد باالتر رود، سرسختی روان

کرد و برعکس.پیدا خواهدافزایش مراتببه
هـاي یافتـه بـا پژوهشاینهايیافتهطورکلیبه

ونـواك ،1979سالدرکوباسامانندهاییپژوهش
ــت،1983ســالدرهنســون ،1989ســالدرتاف
ســالدرهیــت،1990ســال درکــوپروســاترلند

شناختیو  سرسختی روانیهاي شخصیتویژگیهاي متغیر مبستگی متقابل بین مؤلفهه-1جدول
متغیرهاي مالك و پیش 

بین
12345678910

1آزرده گراییروان-1
1**295/0گراییبرون-2
1**129/0565/0بودنموافق-3
1*033/0102/0234/0انعطاف پذیربودن-4
104/01**017/0318/0-070/0وجدانی بودن-5
1**415/0-076/0066/0-163/0-026/0تعهد-6
1**446/0**022/0100/0268/0-038/0-138/0کنترل-7
1**860/0**470/0**007/0061/0092/0303/0-165/0چالش-8
072/0065/0094/01**452/0**484/0**779/0**703/0**489/0شخصیتکل نمره-9

کل سرسختی نمره-10
روانشناختی

137/0-062/0-058/0063/0367/0**689/0**927/0**934/0**089/01

05/0<*p01/0<**p

شناختیشخصیت با سرسختی روانرهايي تحلیل رگرسیون گام به گام متغیخالصه-2دول ج

دوربین واتسوناز برآوردخطاي انحراف)Ad.r2(ضریب تعدیل)r2(ضریب تعیین)r(ضریب همبستگیمدل

369/0136/0127/007/22831/0وجدانی بودن
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واشـمیتز ،1997سـال درهمکارانووال،1995
درهمکـاران ومسـلش ،2000لسـا درهمکاران

،2002سـال درهمکارانوهریسون،2001سال 
-جهانبخش،2004سال درهمکارانوکانوگارسیا

ــه ــارانوگنج ــال درهمک ــفريو2009س وص
.داردهمخوانی1388سال درگودرزي

بـراي  گـام بهگامنتایج تحلیل رگرسیون به روش 
ي دوم، نشــان داد کــه از بــین   آزمــون فرضــیه 

هاي آن تنهـا مؤلفـه  هاي شخصیتی و مؤلفهژگیوی
ــودن توانســته اســت سرســختی روان  -وجــدانی ب

گونـه ایـن تـوان  بینـی کنـد. مـی   شناختی را پـیش 
استدالل کرد افرادي که از وجدانی بودن بیشـتري  
برخوردارند نسبت به افـرادي کـه در ایـن ویژگـی     

توانند با فشـارها  گیرند، بهتر میي کمتري مینمره
شکالت ناشی از شغل و زندگی خود کنار آیند، و م

اتـاق  بخـش  ویـژه بهاز جمله کارکنان بیمارستانی (
عمل) که باید مقاومـت بیشـتري در برابـر عوامـل     

ي شغل خـود نشـان دهنـد. در    زااسترسپرتنش و 
تبیـین ایــن یافتــه، چنــین بایـد گفــت کــه نقــش   

سرسـختی در برابـر تنیـدگی، در    کننـده محافظت
ي مختلف نشان داده شده است. از نظـر  هاپژوهش

کوباسا، فرد سرسخت کسی است کـه سـه ویژگـی    
دارد: الف: اعتقاد به توانایی در کنترل و تأثیرگذاري 

هـایی کـه   ب: تعهد نسـبت بـه فعالیـت   ، بر حوادث
ج: انتظار اینکه تغییر یـک مبـارزه  دهد ومیانجام 

، براي رشد بیشتر و جزء عادي زندگی زانگیهیجان
لذا بـا اسـتناد بـه پـژوهش اشـمیتز و      ).27است (

پرسـتار  361که بـر روي  2000سال در همکاران 
توان نتیجه گرفـت کـه یکـی از    انجام شده بود، می

عوامل شخصـیتی مهـم و مـؤثر در بحـث مشـاغل      
پرخطر و پرتهدید از لحـاظ فشـار و تـنش روانـی،     

هـاي  شناختی است. از دیگر مطالعهسرسختی روان
پژوهش مسلش و ، حاضرمطالعه ي همسو با نتیجه

بـود کـه در آن بـه ایـن     2001سـال  در همکاران 
نتیجه رسیده شد کـه افـراد واجـد سـطوح پـایین      
ــل    ــاظ عوام ــاالتري را از لح ــرات ب ــختی، نم سرس

با و مسلماً این مورد کنندفشارزاي روانی کسب می
ارتباطبیهاآنشخصی کفایتیبیکاهش کارایی و 

حد یک فرضـیه  اعتبار دراما از لحاظ ،نخواهد بود
و امید است که این موضوعات نیز فـتح بـابی   است 

).18-25(دنباشبراي پژوهشگران آینده 
انجـام  در همـین زمینـه   دیگري کههايپژوهش

گـزارش  ایـن پـژوهش  بـا نتایجی مشـابه اند،شده
در پژوهشی سروقد و مستغنیاند. براي مثالکرده
هـاي  ن دادند کـه بـین ویژگـی   نشا1389سال در 

وجـدانی  و پـذیري انعطـاف گرایی، (برونشخصیتی
داري با استرس شغلی رابطـه منفـی و معنـا   ) بودن

. بدین معنـا کـه هـر چـه میـزان      )27(وجود دارد
کـاهش  وجدانی بودن و پذیريانعطافگرایی، برون
. ایـن  یابدمی، میزان استرس شغلی افزایش یابدمی

پژوهش حاضـر مبنـی بـر وجـود     يبا نتیجهنتایج 
بـا سرسـختی   وجدانی بودن رابطه معنادار بین بعد 

باشند؛ در هاي آن، همسو میشناختی و مؤلفهروان
توان نتیجه گرفت که هر چه فرد در عامل واقع می

نمایـد، بهتـر   نمرات بـاالتري کسـب   وجدانی بودن 
س تواند نسبت به دیگران در برابر فشار و اسـتر می

شغلی مقاومت و سرسختی از خود نشان دهد. این 
گنجـه و  جهـانبخش هـاي توان با یافتـه یافته را می

سـال  در وال و همکارانو 2009در سال همکاران 
ــا چنــینهمهمســو دانســت.1997 ــن نتــایج ب ای

و1388ســال در صــفري و گــودرزي پــژوهش
یهمخـوان 2004سـال  در گارسیا و همکـاران کانو
وجـدانی بـودن   نظريلحاظاز . )34-36و 7(دارد

کـارگیري بـه وتمـایالت ها،تکانهکنترلتواناییبه
اهـداف بـه رسـیدن بـراي رفتار،درو برنامهطرح
راهاي کاروجدان، سختیبافردیک. شودمیگفته

ازدپـرد مـی آنانجـام بهریزيبرنامهباوپذیردمی
)37.(

سـال  در در پژوهشی دیگر، مسـتغنی و سـروقد  
هاي ویژگیيرابطهعنوان بادر بررسی خود 1391

ر روانـی  شناختی با فشاشخصیتی و سرسختی روان
نشان هاي دولتی شیرازشغلی پرستاران بیمارستان

ی بـا فشـار   روان آزرده گرایـ دادند که بین ویژگـی  
ــاداري وجــود دارد. يهشــغلی رابطــ مثبــت و معن

رایـی،  گهاي شخصیتی (بـرون نین بین ویژگیچهم
) با فشار شغلی رابطه وجدانی بودنتجربه پذیري و 

منفی و معناداري به دست آمد. به این معنـی کـه   
یابـد،  افـزایش مـی  روان آزرده گرایی میزان هر چه

یابد. شغلی نیز در پرستاران افزایش میمیزان فشار
گرایی، تجربه پذیري و در مقابل هر چه میزان برون
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یزان فشار شغلی در ، میابدکاهش میوجدانی بودن 
هـا را  . ایـن یافتـه  )18(یابـد پرستاران افزایش مـی 

سـال  در هـاي سـاترلند و کـوپر   وان بـا یافتـه  تمی
، هریسون و همکـاران 1995سال در ، هیت1990

هــاي ویژگــیي، مبنــی بــر رابطــه2002در ســال 
لی در پرسـتاران  شخصیتی با فشار و فرسودگی شغ

اي همسـو دانسـت  هـا تـا انـدازه   و کارکنان سازمان
مسـتغنی و  پـژوهش بخش دیگر نتـایج ).40-38(

هاي نشان داد که بین مؤلفه1391سال در سروقد
معنـاداري  يتعهد و کنترل با فشـار شـغلی رابطـه   

و به عبارت دیگر هر چه میـزان تعهـد   ؛ وجود دارد
زان فشار شغلی کنترل در پرستاران کاهش یابد، می

نتیجـه نشـانگر ایـن    یابـد. ایـن  در آنان افزایش می
ــختی روان  ــه سرسـ ــت کـ ــش  اسـ ــناختی نقـ شـ

-ي در برابر فشارهاي کاري ایفا میاکنندهمحافظت
به عبارت دیگر، ویژگـی سرسـختی، فـرد را    ؛ کنند

نسبت به عوامل پر فشار کـاري از جملـه کارکنـان    
بخش اتاق عمل) مصـون نگـه  ویژهبهبیمارستانی (

رات کوباسـا تیجه پژوهش حاضر با نظدارد. در نمی
سـال  در هنسونهاي نواك ویافته، 1979سال در 

، مسـلش و همکـاران  1989سال در ، تافت1983
به ).41-43و 18(باشدهمسو می2001سال در 

تروجدانیتوان نتیجه گرفت کسانی که عبارتی می
کمتـر دچـار   هستند، سرسـختی بـاالتري دارنـد و    

شـوند کـه ایـن در    مـی شغل خـود پرتنشمسائل 
عمل نکته حائز شاغل بیمارستانی و کارکنان اتاقم

د از بهداشـت روانــی  تواننــاهمیتـی اسـت کــه مـی   
باالتري در کار خود برخوردار شوند.

ي ایـن پـژوهش، پـس از آگــاهی از    افـراد نمونـه  
مهـم يمسـئله ایني این مطالعه، به وجودنتیجه

خود پـی بردنـد کـه دارا بـودن     ي شغلیدر حیطه
اي شخصیتی در امر تسهیل زندگی هبرخی ویژگی

، هـا آنو روند اجتماعی و شغلی بهتـر و کارآمـدتر   
زمـانی کـه شـخص میـزان بـاالیی از      دخیل است؛

و وجدانی بودن را در خود پرورش پذیريمسئولیت
ورد با شرایط نـاگوار و پـرتنش   داده، مسلماً در برخ

گیرد تري را پیش میي مناسبخود، مواجههشغل
این مطالعه این نتیجه روشـن شـد کـه    چرا که در

هــاي شخصــیتی و تقویــت بعــد  شــناخت ویژگــی
شود که شـخص  شناختی سبب میسرسختی روان

احساس نگرانی خـود را کنتـرل کـرده و بـه جـاي      
ــار     ــاذ راهک ــی و اتخ ــدادهاي منف ــاب از روی اجتن

هاي محـیط  ها و تنشمنفعالنه، کارآمدتر با چالش
ایـت بهزیسـتی و   د و در نهروبـرو شـو  شغلی خـود  

د تري را براي خود به ارمغان آورسالمت روانی بیش
هـاي روانـی   زیرا این امر در گـروي کـاهش تـنش   

شــناختی سرســختی روانبعــدشــخص و افــزایش 
باشد.می

ي داراي تلویحات کاربردي در زمینههااین یافته
ارتقــاي ســالمت کارکنــان مراکــز بهداشــتی و     

رسی نتایج این مطالعه د. با برنباشها میبیمارستان
اطالعاتی راجع به يتوان استنباط نمود که ارائهمی

کارکنــان ایــنهــاي شخصــیتی دراصــالح ویژگــی
اي مؤثر براي تشویق آنـان بـراي   ممکن است شیوه

در فشـارهاي شـغلی  حفظ سـالمتی و اجتنـاب از   
ــه  ــا ارائ ــده باشــد. در نتیجــه ب ــهآین ــاي ي برنام ه

و نیـز بهبـود   فشـارها ایـن اي براي کاهش مداخله
منظـور بـه راهکارهاي پرورش بعـد وجـدانی بـودن    

تـوان از عوامـل   کارکنـان مـی  ایـن  ارتقاي سالمت 
ي محیط بیمارسـتان پیشـگیري نمـود و    زااسترس

کــارکرد فــردي، شــغلی و گــامی در جهــت بهبــود 
از دیگـر پیشـنهادات   .نیـز برداشـت  اجتماعی آنان

گزینش و کاربردي قابل طرح براي پژوهش حاضر،
باشـد کـه بـه نظـر     شناسایی بهتـرین کسـانی مـی   

اي در مقابله با فشار شغلی و رسد توانایی بالقوهمی
در ایـن  .هاي محـیط کـار بیمارسـتان دارنـد    تنش

هــاي زمینــه آنچــه اهمیــت اساســی دارد، ویژگــی
هـاي  شخصیتی فرد است که باید با شغل و مهارت

داشته باشند.مطابقتآن 
هاي این پژوهش باید ذکر ه محدودیتدر اشاره ب

ي آمــاري پــژوهش، تنهــا کــرد کــه چــون جامعــه
لـذا  ،انـد بیمارستان (اتاق عمل) بـوده زنکارکنان

قط قابـل تعمـیم بـه جمعیـت مـذکور      این نتایج ف
ها و فشـار با توجه به میزان ابعاد مختلـف  باشد.می

هاي ناشی از کار در اتاق عمـل بـراي ایـن   استرس
توسـط  مسـئله گـردد ایـن   شـنهاد مـی  کارکنان پی

یــا هـا ن مــورد توجـه قــرار گرفتـه و برنامــه  مـدیرا 
بـه  کـاهش و بهبـود آن  بـراي هاي آموزشی کارگاه
.درآیداجرا 

هــاي ویژگــیيایــن مطالعــه بــه بررســی رابطــه
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پرداختــه و شــناختیشخصــیتی و سرســختی روان
نقاط قوت این پژوهش نیز محسوب از کهآننتایج 

، که در این پنج بعـد شخصـیت  شان داد نشود،می
تنها بعد وجـدانی بـودن بـا نمـره کـل سرسـختی       

؛ آن رابطه معنادار داشتهايمؤلفهشناختی و روان
یعنی اگر فرد از لحـاظ وجـدانی بـودن در سـطوح     

شناختی او تري باشد، سرسختی روانباالتر یا پایین
یابـد.  نیز به همان انـدازه افـزایش یـا کـاهش مـی     

در وجـدانی بـودن  شـد کـه   گیرينتیجهنین همچ
در بـه الطبـع  شناختی و بینی سرسختی روانپیش

و مقاومت با عوامل پرتنش و مشـکالت  کنار آمدن
ن امر به همـراه  روانی ناشی از شغل نقش دارد و ای

ن کارکنان اگر مورد توجه قرار آگاهی از شخصیت آ
هاآنگیرد، در رضایت شغلی و کاهش تنش روانی 

ثر خواهد بود.مؤ

تشکرتقدیر و 
ــی ــان الزم م ــیم از در پای ــرمدان ــئوالن محت مس

هـاي  بخـش کارکنان و بیمارستان الزهراي اصفهان
هاي بیهوشی کـه داوطلبانـه   یسیناتاق عمل و تکن

در این طرح پژوهشـی همکـاري کردنـد، تقـدیر و     
.قدردانی نماییم
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Abstract
Background: Personality is a set of relatively stable psychological and behavioral
characteristics of a person that is effective in the creation of psychological hardiness. The
present study aimed to determine the relationship between personality characteristics and
psychological hardiness of operating room staff.
Methods: This is a descriptive study which was done by correlation method. Statistical
population of this study included all female staff of elective1 and plastic surgery operating
room (operating room nurses, operating room technicians, and anesthesia technicians) of Al-
Zahra Hospital of Isfahan. 101 participants were selected by using available sampling method
as the sample size, and then Implemented NEO personality and Kubasa psychological
hardiness were administered. To analyze the data, Pearson Correlation method and stepwise
regression analysis were used.
Results: The results showed that just the conscionable aspect with the total score of
psychological hardiness and its components have a significant relationship among the aspects
of personality characteristics. Stepwise regression analysis also revealed that just the
conscionable aspect could predict psychological hardiness among personality characteristics
and its component.
Conclusion: According to the results of study, conscience can be effective in predicting
psychological hardiness. It means that by increasing the level of conscience in people,
psychological hardiness also increases significantly.
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