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نقش شخصیت و سالمت روان در پیش بینی استرس شغلی نیروهای عملیاتی 

 91-اورژانس فوریت های پزشکی در زمان گسترش ویروس کووید
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 چکیده

هدف از انجام این پژوهش تبیین و پیش بینی استرس شغلی نیروهای عملیاتی اورژانس فوریتهای پزشكی براساس ابعاد 

همبستگی است.  -قیق، یک مطالعه توصیفیبود. این تح COVID-19اپیدمی ویروس شخصیت و سالمت روانی در زمان 

نیروی عملیاتی بود  116بود. نمونه شامل  1311جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه نیروهای عملیاتی اورژانس تهران در بهار 

اده ها، که به روش هدفمند و با در نظر گرفتن مالکهای ورود و خروج، وارد مطالعه شدند. ابزار مورد استفاده برای گردآوری د

سوالی  06سوالی، و مقیاس  21 -شامل پرسشنامه استرس شغلی موسسه سالمت و ایمنی انگلستان، پرسشنامه شخصیت نئو

افسردگی، اضطراب و استرس بود. داده های گردآوری شده با روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش 

(، و =61/1r) یج، استرس شغلی فوریتهای پزشكی با بعد شخصیتی نورزگراییاینتر تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: طبق نتا

( =r-63/1( همبستگی مستقیم معنادار، و با بعد شخصیتی برونگرایی همبستگی معكوس معناداری )=31/1rباوجدان بودن )

(، بیشترین =Beta-61/1برونگرایی )و (، =33/1Beta(، اضطراب )=01/1Beta، باوجدان بودن )همچنین، به ترتیبداشت. 

(. بگونه ای >11/1Pسهم و توان تبیین و پیش بینی تغییرات استرس شغلی در نیروهای عملیاتی اورژانس تهران را داشتند )

که پیش بینی می شد با افزایش باوجدان بودن و اضطراب، استرس شغلی در نیروهای عملیاتی اورژانس تهران افزایش، و با 

ترس شغلی در نیروهای عملیاتی اورژانس تهران کاهش یابد. این نتایج، تلویحات نظری و کاربردی افزایش برونگرایی، اس

 ، بهمراه داردنیروهای عملیاتی اورژانسارزشمندی درخصوص استخدام، و آموزش های حین خدمت برای 
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