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Abstract
Introduction: The purpose of present study was the study of relationship between personality traits and its
dimensions with emotion expression (impulse intensity, expressiveness) of emergency nurses in Tehran
hospitals.
Methods: This research is descriptive and correlational. The statistical population of the study consisted of
all nurses of the emergency nurses of Tehran hospitals in 2017. The sample consisted of 300 nurses who were
randomly selected.
Results: The results of this study showed that there is a significant relationship between the components of
personality traits (psychoanalytic, extraversion, accountability, agreeableness and passion for new
experiences) and emotional expression (impulse intensity and expressiveness). Also, the findings of the
canonical loading test showed that the agreeableness is most effective in the expression component, and the
extraversion has the most effect on intensity of impulse than the other components.
Conclusions: Personality Dimensions, emotion expression and descending / increasing of job process trend
of nurses operate in a continuous and consistent manner that predicts the job future.
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مقدمه :حرفه پرستاری ،همواره از جمله مشاغلی است که ضمن داشتن حساسیت ،فشار روانی و استرس ،میتواند تحت تأثیر ویژگیهای
فردی و شخصیتی پرستاران قرار گیرد .پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط ویژگیهای شخصیتی و ابعاد آن با شیوههای ابراز هیجان
(شدت تکانه ،بیانگری) پرستاران بخش اورژانس بیمارستانهای شهر تهران انجام شد.
روش کار :پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرستاران بخش اورژانس بیمارستانهای
شهر تهران در سال  1338بود .نمونه پژوهش حاضر شامل  311پرستار که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.
یافتهها :پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرستاران بخش اورژانس بیمارستانهای
شهر تهران در سال  1338بود .نمونه پژوهش حاضر شامل  311پرستار که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.
نتیجه گیری :ابعاد شخصیتی ،ابرازگری هیجانات و سیر نزولی /صعودی فرآیند شغلی در پرستاران ،به طور زنجیرهای پیوسته و مرتبط
به هم عمل میکنند که در حرفه پرستاری تاثیرگذار باشد.
واژگان کلیدی :ویژگیهای شخصیتی ،هیجان ،پرستاران ،اورژانس
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
جمله ترس ،احساس گناه ،اضطراب و نفرت و دستپاچگی است.
برونگرایی شامل ویژگیهایی چون مردم آمیزی ،جرات ورزی ،قاطعیت
میباشد .تجربه پذیری شامل تصور در مورد احساسات درونی،
کنجکاوی ذهنی ،تنوع طلبی ،و قضاوت مستقالنه است .توافق جویی
شامل نوعدوستی ،تمایل باال برای کمک به دیگران و همدردی با آنها،
حرکت بسوی مردم و انتقادپذیر بودن .وجدان گرایی که شامل توانایی
مهار تکانهها متناسب با تقاضای جامعه ،و به تأخیر انداختن ارضاء
خواستهها و رعایت هنجارهای جامعه است [ .]3ویژگیهای شخصیتی
میتواند شیوههای ابراز هیجان را در فرد پیش بینی کند [.]4
از زمان شکل گیری روانشناسی ،سازه هیجان بسیار مورد مطالعه قرار
گرفته است .بررسیها نشان میدهند که هیجانها در هر لحظه توجه،
تصمیم گیری ،حافظه ،پاسخهای فیزیولوژیک و تعاملهای اجتماعی را
تحت تأثیر قرار میدهند ،و حتی دامنه وسیعی از فرایندهای بین فردی
و درون فردی تحت تأثیر هیجانها هستند [ .]1بررسیها نشان دادهاند

پرستاران به عنوان بزرگترین ارائه دهندگان خدمات گروه بهداشت و
درمان که نقش اساسی در مراقبت از بیماران دارند ،سطوح باالیی از
تنشهای کاری را تجربه میکنند [ .]1پرستاران با ویژگیهای متفاوت
شخصیتی وارد محیط کار میشوند و علی رغم اینکه استرس کاری
میتواند برای همه پرستاران یکسان باشد ،ولی استرس ادراک شده
بواسطه تفاوتهای شخصیتی در افراد میتواند متفاوت باشد .که این
عوامل میتواند سالمت روان را تحت تأثیر قرار دهد [ .]2شخصیت
عبارت است از مجموعهای سازمان یافته و واحدی متشکل از خصوصیات
نسبتاً پایدار و مداوم که فرد را از سایر افراد متمایز میکند .ویژگیهای
شخصیتی متغیرهایی هستند که رابطه آن با سالمت روان در
پژوهشهای گذشته مورد توجه پژوهشگران بوده است .الگوی پنج عاملی
شخصیت با پشتوانه تجربی از معتبرترین و معروفترین الگوهای
شخصیت است .عوامل شخصیتی در الگوی  1عاملی از قرار زیر است:
روان رنجور خویی که شامل تمایل عمومی به تجارب هیجانات منفی از
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توانمند بودن افراد از نظر هیجانی ،روبه رو شدن آنها را با چالشهای
زندگی آسان میکند و در نتیجه آنها را از سالمت روان بیشتری برخوردار
مینماید [ .]8افرادی که به لحاظ هیجانی توانمند هستند ،احساسهای
خود را تشخیص میدهند ،مفاهیم ضمنی آن را درک میکنند و به گونه
مؤثرتری حالتهای هیجانی خود را برای دیگران بیان میکنند .این افراد
در مقایسه با افرادی که توانایی درک و بیان حالتهای هیجانی را ندارند،
در کنار آمدن با تجربههای منفی از موفقیت بیشتری برخوردارند و
سازگاری مناسبتری را در ارتباط با محیط و دیگران نشان میدهند [.]1
افراد در مولّفه های مختلف زیستی ،اجتماعی ،روانشناختی و شخصیتی
متمایز از همدیگر هستند .این تفاوتها ،در رفتارهای هیجانی خاص نیز
مشاهده میشود .در این راستا ،بررسیها نشان دادهاند که افراد در نحوه
ابراز هیجانهای خود از الگوهای متفاوتی نظیر ابرازگری هیجان ،کنترل
هیجانی و دوسوگرایی در ابراز هیجان استفاده میکنند .ابرازگری هیجان
به عنوان یکی از مؤلفههای اصلی هیجان ،به نمایش بیرونی هیجان،
بدون توجه به ارزش (مثبت یا منفی) یا شیوه تجلّی آن (چهرهای،
کالمی ،بدنی یا رفتاری) اطالق میشود .همچنین ،ابراز هیجان شامل
تغییرات رفتاری همراه هیجان نظیر تغییرات چهره ،صدا ،ژستها و
حرکات بدن است .لبخند زدن ،اخم کردن ،گریه کردن یا گریز
نمونههایی از ابراز هیجان میباشند [ .]6پژوهشهای زیادی اهمیت
سبکهای ابراز هیجانی در ابعاد مختلف سالمت روانی فرد را مورد تأیید
قرار داده است .بین سبکهای ابراز هیجان و بیماریهای جسمانی و
اختالالت روانی مانند اضطراب ،افسردگی و وسواس فکری -عملی
ارتباط وجود دارد .نتایج برخی مطالعات نشان داده است که ابراز هیجان
منفی با افکار وسواسی و نشخوارهای فکری که شامل خودارزیابیهای
منفی و اسنادهای درونی در موقعیت شکست هستند ،مرتبط است [.]1
در پژوهشی ،دنالت [ ]3بحث میکند الگوی شخصیت پریشان یا تیپ
شخصیتی  Dبیانگر دو ویژگی پایدار میباشد :عاطفه منفی و بازداری
اجتماعی .عاطفه منفی دربرگیرنده تمایل به تجربه هیجانهای منفی و
بازداری اجتماعی شامل تمایل به بازداری از ابراز هیجانها و رفتارها به
دلیل ترس از طرد یا عدم تأیید توسط دیگران میشود.
پتریدس و همکاران 2111؛ به نقل از براون ،اترینگتون و ویلیامز
( ،]11[ )Brown, Etherington & Williamsدر مدلی ،جنبههای
مؤثر شخصیت (مانند برونگرایی و توافق پذیری) و مهارتهای بین
فردی (مانند تواناتیی کنترل درگیریها و ارتباط گیری هیجانی کارآمد)
را بطور یکپارچه نشان دادهاند .در مطالعات پزشکی ،پرستاری و
روانشناسی بر ارتباط بین هوش هیجانی و ویژگیهای شخصیتی در
بهبود ارتباطالت بین همکاران ،بیماران و خانوادههای آنها و نیز رشد
حرفهای دانشجویان تحت تعلیم تاکید زیادی میشود [ .]11همچنین
پژوهش اندونیا [ ]12نشان میدهد بین سازههای هوش هیجانی (مانند
بیانگری هیجانات) و ویژگیهای شخصیتی با کارآمدی پرستاران دوره
کارآموزی همبستگی مثبت وجود دارد .اما با وجود این ،بررسیهای
انجام شده در داخل کشور ،گزارشی مبنی بر مطالعه ارتباط ویژگیهای
شخصیتی و سبکهای ابرازگری هیجان در بین پرستاران را نشان نده
اند .لذا در پژوهش حاضر ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی با شیوههای
ابراز هیجان با هدف کشف رابطههای احتمالی این متغیرها در بین
پرستاران بخش اورژانس مورد بررسی قرار میگیرد.

روش کار
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری
پژوهش شامل کلیه پرستاران بخش اورژانس بیمارستانهای شهر تهران
در سال  1338میباشد که نمونه اولیه از بین این جامعه انتخاب شده
است .جهت انتخاب نمونه پژوهش ،ابتدا فهرست تمام بیمارستانهای
دولتی و خصوصی شهر تهران گردآوری شد .در مرحله بعد به نامه
درخواست موافقت با اجرای پژوهش در سال  1338ارسال شد .که از
این بین ،بیمارستانهای فیروزگر ،هفت تیر ،فیروز ابادی ،حضرت
رسول ،هاشمی نژاد و مطهری تهران با اجرای پژوهش موافقت کرده و
از بین  111نفر پرستاری که به صورت تصادفی برای شرکت در پژوهش
دعوت شده بودند 311 ،نفر جواب مثبت دادند .بعد از اجرای پژوهش،
در مرحله تصحیح و نمره گذاری 11 ،پرسشنامه به دلیل عدم پاسخدهی
کامل یا پاسخدهی نامناسب ،از فرآیند پژوهش خارج شدند .و نهایتاً
دادههای مربوط به  311نفر مورد آنالیز قرار گرفت .اهداف پژوهش به
طور کامل برای آزمودنیها شرح داده شد ،و رضایت نامه مبنی بر
مشارکت در پژوهش (با قبول شرط محرمانه ماندن اطالعات شخصی
آزمودنیها) ،اخذ شد.
پرسشنامه شخصیتی پنج عامل نئو :کاســتا و مک کــری در ســال
 1363فــرم کوتــاه پرسشــنامة پنــج عاملــی نئــو شــخصیت را
بــرای ســنجش پنج عامل اصلی (روان رنجوری ،برون گرایی ،تجربه
پذیری ،توافق پذیری و وظیفه شناسی) طراحی کردند مک کری و
کاستا1363 ،؛ به نقل از موسی زاده و حاجی علیزاده [ .]13این
پرسشنامه دارای  81ماده است و صرفاً پنج عامل اصلی شخصیت را
میسنجد ،در حالی که فرم بلند آن عالوه بر پنج عامل ،ابعاد سی گانه
آن را نیز میسنجد .نمره گذاری این پرسشنامه بر روی مقیاس پنج
درجهای لیکرت از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم انجام میشود.
همبستگی بین فرم کوتاه و فرم بلند از  1/11برای باوجدان بودن تا
 1/63برای روان رنجوری متغیر میباشد .ضرایب اعتبار و بازآزمایی
مقیاسهای این پرسشنامه به فاصلههای سه ماه بین  11تا  63درصد به
دست آمده است کاستا و مک کرا1332 ،؛ به نقل از احمدی [ .]3در
پژوهشی نیز ضرایب همسانی درونی برای هر یک از عوامل روان رنجوری،
برونگرایی ،انعطاف پذیری ،توافق پذیری و باوجدان بودن به ترتیب برابر
 1/86 ،1/18 ،1/13 ،1/68و  1/61گزارش شده است [ .]3اعتبار
بازآزمایی این پرسشنامه در دامنهای بین  1/68تا  1/31قرار دارد.
همچنین همسانی درونی زیرمقیاس ها از  1/14تا  1/63متغیر گزارش
شده است [.]13
پرسشنامه بیانگری هیجانی برکلی ( :)BEQاین پرسشنامه یک ابراز
 18آیتمی است که توسط گروس و جان 1331؛ به نقل از نریمانی،
پرزور و بشرپور [ ]14تهیهشده و میزان بیانگری هیجانی را در یک
مقیاس لیکرت  1نقطهای از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 1کامالً موافقم)
اندازهگیری میکند .این پرسشنامه از  3مقیاس شدت تکانه ،بیانگری
منفی و بیانگری مثبت تشکیل شده است .خرده مقیاس شدت تکانه
شامل  8آیتم بوده و شدت تکانههای هیجانی فرد را اندازه میگیرد،
خرده مقیاس بیانگری منفی شامل  8آیتم که شدت هیجانهای منفی
و خرده مقیاس بیانگری مثبت نیز شامل  4آیتم است که شدت
هیجانهای مثبت را ارزیابی میکند .کل این پرسشنامه ثبات درونی
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باالیی نشان داده و پایایی بازآزمایی خوبی دارد .اعتبار همگرا و واگرای
هر یک از خرده مقیاسهای این پرسشنامه نیز خوب گزارش شده است
[ .]11مقیاسهای نسخه فارسی این پرسشنامه همبستگی باالیی با
مؤلفههای ارزیابی شناختی مجدد و سرکوبی پرسشنامه تنظیم هیجان
نشان داده است [ .]18در مطالعه دوبس ،اسلوان و کارپینسکی
( ]11[ )Dobbs, Sloan & Karpinskiضریب آلفای کرونباخ هر یک
از خرده مقیاسهای قدرت تکانه ،بیانگری منفی و مثبت به ترتیب
 1/83 ،1/83 ،1/16و برای کل پرسشنامه در مطالعه  1/62به دست
آمد.

یافتهها
یافتههای توصیفی ناشی از دادهها نشان داد که که  41/1درصد شرکت
کنندگان در پژوهش مردان و  14/3درصد آنان را زنان تشکیل داده
است .همچنین مشخص شد که  61/3درصد شرکت کنندگان در
شیفت در گردش دارند .جهت آزمون رابطه خطی بین متغیرهای
پژوهش شامل مؤلفههای ویژگیهای شخصیتی و مؤلفههای شیوههای
ابراز هیجان از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است،
نتایج آزمون خطی همبستگی پیرسون بین مؤلفههای ویژگیهای
شخصیتی و مؤلفههای شیوههای ابراز هیجان در جدول  1آمده است.

جدول  :1نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون
رواننژندی

متغییر

برونگرایی

مسئولیت پذیری

توافقپذیری

اشتیاق به تجارب تازه

شدت تکانه

برونگرایی
1/433

ضریب

1

1/111

معنیداری
مسئولیتپذیری

1

ضریب

1/234

1/441

معنیداری

1/111

1/111

1/113

1/384

1/413

1/111

1/111

1/111

توافقپذیری
ضریب
معنیداری

1

اشتیاق به تجارب تازه
1

ضریب

1/113

1/112

1/313

1/116

معنیداری

1/111

1/111

1/111

1/111

ضریب

-1/113

-1/142

-1/131

-1/181

-1/224

معنیداری

1/113

1/114

1/121

1/111

1/111

ضریب

-1/121

-1/128

-1/163

-1/131

-1/236

1/834

معنیداری

1/842

1/131

1/124

1/121

1/111

1/111

شدت تکانه
1

بیانگری

مسئولیتپذیری که در سطح اطمینان  31درصد رابطه خطی
معنیداری با شدت تکانه ندارد (معنی داری بیشتر از  1/11میباشد).
همچنین رابطه خطی بین مؤلفههای ویژگیهای شخصیتی و بیانگری
در سطح اطمینان  31درصد معنادار بودهاند (معنی داری کمتر از 1/11
میباشد) .به جز مؤلفه رواننژندی و مسئولیتپذیری که در سطح
اطمینان  31درصد رابطه خطی معنیداری با شدت تکانه ندارند (معنی
داری بیشتر از  1/11میباشد).

با توجه به سطح معناداری به دست آمده ،رابطه خطی بین مؤلفههای
ویژگیهای شخصیتی (رواننژندی ،برونگرایی ،مسئولیتپذیریی،
توافقپذیری و اشتیاق به تجارب تازه) در سطح اطمینان  33درصد
معنادار بودهاند .همچنین رابطه خطی بین مؤلفههای ابراز هیجان
(شدت تکانه و بیانگری) در سطح اطمینان  33درصد معنادار بودهاند
(معنی داری کمتر از  1/11میباشد) .از طرفی رابطه خطی بین
مؤلفههای ویژگیهای شخصیتی و شدت تکانه در سطح اطمینان 31
درصد معنادار بودهاند (معنی داری کمتر از  1/11میباشد)؛ به جز مؤلفه

جدول  :2آزمون کایاسکور بارتلت ( )Bartlett's Chi-Squared Testبین مؤلفههای ویژگیهای شخصیتی و شیوههای ابراز هیجان
ضریب کانونی

ضریب تبیین کانونی

کایاسکر

درجه آزادی

سطح معنی داری

الندای ویلکز

1

1/111

1/118

213/111

11

1/111

1/411

تابع کانونی
2

1/132

1/131

11/113

4

1/121

1/383

واریانس تبیین شده بهدست میآید .ضریب همبستگی بین دو مجموعه
متغیرهای ویژگیهای شخصیتی و شیوههای ابراز وجود  1/118درصد
در سطح معنی داری ارزیابی شده است ،در حالیکه برای تابع کانونی
دوم روابط ضعیفتر ارزیابی شده است.

هر دو همبستگی کانونی از نظر آماری معنیدار بوده و بیانگر وجود دو
مجموعه متغیر وابسته است .تابع همبستگی کانونی در جدول  ،2نشان
از معنیداری دو تابع استخراج شده در سطح  1درصد دارد .اولین
همبستگی کانونی توانسته است  1/111درصد از واریانس مؤلفه ابراز
هیجان را تبیین کند که با مجذور کردن مقدار همبستگی کانونی ،مقدار
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جدول  :3جدول ضرایب کانونی استاندارد برای متغیر کانونی
ویژگیهای شخصیتی

W1
-1/138

W2
1/111

اشتیاق به تجارب تازه

1/183

1/116

توافقپذیری

1/133

-1/121

مسئولیتپذیری

1/134

1/213

رواننژندی

-1/141

-1/142

شیوههای ابراز وجود

V1
1/131

V2
1/183

شدت تکانه

-1/131

1/131

برونگرایی

بیانگری

شدت تکانه پایین میباشد .این امر نشان میدهد که بهبود ویژگیهای
شخصیتی میتواند موجب بهبود شیوههای ابراز وجود شود .در تابع دوم
ویژگیهای شخصیتی مسئولیتپذیری با میزان  1/213درصد ،اشتیاق
به تجارب تازه با ضریب  1/116درصد ،توافقپذیری با ضریب -1/121
درصد ،برونگرایی با ضریب  1/111درصد ،و درنهایت رواننژندی با
ضریب  -1/142درصد نقش داشتهاند .و در شیوههای ابراز وجود در
تابع دوم شدت تکانه با ضریب  1/131درصد و بعد از آن بیانگری با
ضریب  1/183درصد بیشترین نقش را داشته است .با مطالعه جفت
دوم معادله کانونی ( w2و  )v2مشاهده میشود که در معادله  w2مقدار
مسئولیتپذیری باال و رواننژدی پایین و در معادله  v2شدت تکانه باال
و شدت بیانگری پایین میباشد .این امر نشان میدهد که بهبود
ویژگیهای شخصیتی میتواند موجب بهبود شیوههای ابراز وجود شود.

براساس ضرایب کانونی استاندارد شده (وزنهای کانونی) برای اولین
جفت از متغیرها که در جدول  3آمده است ،بزرگی مقادیر هر یک از
ضرایب کانونی بیانگر اهمیت آن متغیر در تبین تغییرات میباشد.
چنانچه در تابع اول ویژگیهای شخصیتی مسئولیتپذیری با میزان
 1/134درصد ،توافقپذیری با ضریب  1/133درصد ،اشتیاق به تجارب
تازه با ضریب  1/183درصد ،رواننژندی با ضریب  -1/141درصد ،و
درنهایت برونگرایی با ضریب  -1/138درصد نقش داشتهاند .و در
شیوههای ابراز وجود در تابع اول بیانگری با ضریب  1/131درصد
بیشترین و بعد از آن شدت تکانه با  -1/131درصد ،نقش داشتهاند.
با مطالعه جفت اول معادله کانونی ( w1و  )v1در زیر و با توجه به
همبستگی باالی آنها مشاهده میشود که در معادله  w1مقدار
مسئولیتپذیری باال و برونگرایی پایین و در معادله  v1بیانگری باال و
جدول  :4بار کانونی متغیر اصلی با متغیر خود
ویژگیهای شخصیتی

W1
-1/142

W2
1/416

اشتیاق به تجارب تازه

1/838

1/183

برونگرایی
توافقپذیری

1/638

-1/132

مسئولیتپذیری

1/622

1/332

رواننژندی

1/343

-1/122

شیوههای ابراز وجود

V1
1/346

V2
1/311

شدت تکانه

-1/342

1/333

بیانگری

مسئولیتپذیری ،توافقپذیری ،اشتیاق به تجارب تازه و رواننژندی سهم
باالیی در شکلگیری  w2دارد؛ همچنین شدت تکانه تاثیرگذاری
بیشتری نسبت به مؤلفه دیگر در شکلگیری متغیر کانونی  v2داشته
است.

مطابق با جدول  4توافقپذیری نسبت به مسئولیتپذیری ،برونگرایی،
اشتیاق به تجارب تازه و رواننژندی سهم باالیی در شکلگیری w1
دارد؛ همچنین بیانگری تاثیرگذاری بیشتری نسبت به مؤلفه دیگر در
شکلگیری متغیر کانونی  v1داشته است .از طرفی برونگرایی نسبت به
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تصویر  :1نمودار هیلو برای تابع کانونی اول
جدول  :5بار کانونی متقابل متغیر اصلی با متغیر کانونی متضاد خود
ویژگیهای شخصیتی

W1
1/111

W2
1/226

اشتیاق به تجارب تازه

1/411

1/121

توافقپذیری

1/833

1/138

مسئولیتپذیری

1/811

1/114

رواننژندی

1/121

1/111

شیوههای ابراز وجود

V1
1/633

V2
1/111

شدت تکانه

1/111

1/662

برونگرایی

بیانگری

تکانه سهم بیشتری در توزیعهای متغیرهای کانونی  w2و  v2داشتهاند.
یافتهها نشان میدهد برونگرایی نسبت به بقیه مولفهها در مؤلفه شدت
تکانه بیشترین تأثیر را دارد.

مطابق با بارهای کانونی متقابل مندرج در جدول  1مؤلفه توافقپذیری
و بیانگری سهم بیشتری در توزیعهای متغیرهای کانونی  w1و v1
داشتهاند .یافتهها نشان میدهد توافقپذیری نسبت به بقیه مولفهها در
مؤلفه بیانگری بیشترین تأثیر را دارد .از طرفی مؤلفه برونگرایی و شدت

تصویر  :2نمودار هیلو برای تابع کانونی دوم
جدول  :6شاخصهای افزونگی کانونی برای تابع کانونی
تابع کانونی اول

تابع کانونی دوم

کل

مؤلفه ویژگیهای شخصیتی بهوسیله شیوههای ابراز وجود

1/246

1/113

1/211

تابع کانونی
مؤلفه شیوههای ابراز وجود بهوسیله ویژگیهای شخصیتی

1/211

1/116

1/211

 )Coefficientsاستفاده شده است که در آن ،درجه همپوشانی بین
دو مجموعه از متغیرها مشخص میشود .میزان افزونگی باالی ضرایب

برای تعیین ارتباط ویژگیهای شخصیتی جهت افزایش یا کاهش
مؤلفههای ابراز وجود از ضرایب افزونگی ( Redundancy
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نتیجه آن ،تمایل فرد به کسب تجارب جدید و قرار گرفتن در
موقعیتهای جدید کاسته میشود که این امر باعث ایجاد یک تنش
موقعیتی ناشی از نارضایتی از موقعیت فعلی و عدم تغییر موقعیت کنونی
میشود که خود باعث تقویت صفات روان رنجوری و نشان دادن نوع
خاصی از ابرازگیری منفی هیجان میشود.
در تبیین ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و سبکهای ابرازگری
هیجان ،پژوهشها نشان میدهند روان نژندی تمایل به تجربه پریشانی
روان شناختی دامنهای از هیجانهای منفی ،خشم ،اضطراب و افسردگی
را در بر میگیرد []21؛ انعطاف پذیری با مؤلفههای مزاحمت یا مداخله
گری ،پاسخ هیجانی ،نگرش منفی نسبت به بیماری ،تحمل  /انتظار و
هیجان ابرازشده کل رابطه دار و نیز مسئولیت پذیری با مولفه درگیری
هیجانی مفرط رابطه دارد [ .]21همچنین صفت روان رنجوری که باعث
به وجود آمدن مشکالت عاطفی و هیجانی زیادی نظیر افسردگی و
اضطراب در افراد میشود که این امر خود باعث ایجاد نشخوارهای فکری
و خطاهای شناختی زیادی در فرد شده و سبب میشود دیدگاه افراد و
نحوة مقابله با مسائل تنش زا از شکل فعال به منفعل تغییر یابد که این
عوامل خود پیش بینی کننده بیانگری منفی هیجانات باشد و در محیط
کار ،حتی منجر به تسریع فرایند فرسودگی شغلی هم بشود [.]22
افرادی که برونگرایی ،توافق پذیری و انعطاف پذیری نیز وضعیت شغلی
افراد را پیش بینی میکند .به عبارت دیگر ،همچنان که روانرنجوری
احتمال ابرازگری منفی هیجانات را به دنبال دارد ،توافق پذیری و
انعطاف پذیری نیز میتواند احتمال ابرازگری مثبت هیجانات را در پی
داشته باشد [ .]22که در وضعیت اول فرسودگی شغلی و در در وضعیت
دوم پیشرفت و رضایت شغلی قابل پیش بینی است .هیجانها دارای
کارکردهای مفید هستند و برای سازگاری در زندگی روزمره ضروری
میباشند .هیجانها اگر در زمان ،مکان و موقعیت مناسب ابراز شوند
منجر به پیامدهای مثبت خواهند شد [ .]21با این وجود ،عدم مدیریت
و ناتوانی در کنترل فرایندهای هیجانی یکی از کانالهای بروز آسیب
شناسی روانی و بیماریهای روان تنی است.

کانونی نشان از توانایی باالی آنها در پیشبینی متغیرهای وابسته دارد.
ضریب شاخص افزونگی همانند  Rدر رگرسیون است که براساس نتایج
جدول  8نسبت واریانسهای توضیح داده شده مؤلفههای ویژگیها
شخصیتی توسط مؤلفههای متغیر شیوههای ابراز وجود ( 24/6درصد)
و نسبت واریانسهای توضیح داده شده متغیر ابراز وجود توسط
مؤلفههای ویژگیهای شخصیتی ( 21/1درصد) ارزیابی شده است.

بحث
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و ابرازگری
هیجانات پرداخته است .نتایج این پژوهش نشان داد رابطه خطی بین
مؤلفههای ویژگیهای شخصیتی (رواننژندی ،برونگرایی،
مسئولیتپذیریی ،توافقپذیری و اشتیاق به تجارب تازه) در سطح
اطمینان  33درصد معنادار بودهاند .همچنین رابطه خطی بین
مؤلفههای ابراز هیجان (شدت تکانه و بیانگری) در سطح اطمینان 33
درصد معنادار بوده اند .نیز یافتههای آزمون بار کانونی نشان میدهد
توافقپذیری نسبت به بقیه مولفهها در مؤلفه بیانگری بیشترین تأثیر را
دارد و برونگرایی نسبت به بقیه مولفهها در مؤلفه شدت تکانه بیشترین
تأثیر را دارد .این یافته همسو با یافتههای پیشین [ ]13 ,16 ,8میباشد.
نتایج پژوهش حسنی و بمانی یزدی [ ]1نشان میدهد بین دوسوگرایی
در ابراز هیجان با مؤلّفه های عاطفه منفی و بازداری اجتماعی در تیپ
شخصیتی  Dهمبستگی مثبت وجود دارد .همچنین متغیرهای ابراز
هیجان مثبت و ابراز صمیمیت عامل ابرازگری هیجانی با مؤلّفه بازداری
اجتماعی تیپ شخصیتی  Dهمبستگی منفی داشتند ،درحالیکه متغیر
ابراز صمیمیت عامل مذکور به صورت منفی و متغیر ابراز هیجان منفی
به صورت مثبت با مؤلفه عاطفه منفی ریخت شخصیتی  Dهمبسته بود.
احمدی [ ]16در پژوهشی گزارش میدهد که تمامی ویژگیهای
شخصیتی (روا نرنجوری ،توافق پذیری و باوجدان بودن ،برونگرایی و
انعطاف پذیری) توانایی پیش بینی استرس شغلی در پرستاران را دارند.
بنابراین افرادی که از نظر هیجانی و سبکهای ابراز آن توانمند باشند،
در مواجهه با چالشهای پیش رو ،موفقتر خواهند بود و در نتیجه آنها
را از سالمت روان بیشتری برخوردار مینماید [ .]13افرادی که به لحاظ
هیجانی توانمند هستند ،احساسهای خود را تشخیص میدهند،
مفاهیم ضمنی آن را درک میکنند و به گونه مؤثرتری حالتهای
هیجانی خود را برای دیگران بیان میکنند .بنابراین ویژگیهای
شخصیتی پرستاران به عنوان یک عامل مهم و تاثیرگذار در ابراز
هیجانات آنها میباشد.
از طرف دیگر ،افرادی که از صفات روان رنجوری باالتری نسبت به دیگر
ابعاد شخصیتی برخوردار هستند ،به طور قطع مشکالت زیادی در
زمینههای عاطفی ،هیجانی و شناختی دارند و به همین دلیل در روابط
بین فردی ،اجتماعی و محیط شغلی کمبودها و تنشهای زیادی خواهند
داشت .به عبارت دیگر با افزایش بعد روان رنجوری ،از تعامل فعاالنة این
افراد با محیط کاسته میشود و فرد برخی از منابع حمایتی خود را از
دست میدهد [ .]16بنابراین پرستارانی که صفات روان رنجوری باالتری
داشته باشند ،احتماالً هیجانات منفی بیشتری خواهند داشت .که در

نتیجهگیری
ابعاد شخصیتی ،ابرازگری هیجانات و سیر نزولی /سعودی فرآیند شغلی
در پرستاران ،به طور زنجیرهای پیوسته و مرتبط به هم عمل میکنند؛
بنابراین با تقویت نقاط قوت شخصیتی و کاستن ضعفهای شخصیتی
میتوان شاهد بروز ابرازگری مثبت هیجانات در پرستاران و در نتیجه
افزایش سالمت روان و رضایت شغلی در آنها بود.
سپاسگزاری
بدین وسیله از رؤسای محترم بیمارستانهایی که اجازه دسترسی به
پرستاران بخشها را دادند سپاسگزاری میکنیم .همچنین از تمامی
پرستاران بیمارستانهای شهر تهران که با وجود فشار کاری زیاد قبول
کردند تا در فرآیند پژوهش شرکت و همکاری کنند ،قدردانی میکنیم.
تضاد منافع
نویسندگان مقاله اعالم میدارند که در نگارش این مقاله هیچ گونه تضاد
منافعی ندارند.
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