
  )نشريه پرستاري ايران(نشريه مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران
 ٥٢- ٥٩، ١٣٩١، ارديبهشت ماه ٧٥، شماره ٢٥دوره 

 
 

  

  
شاغل در خدمات ارتباط سالمت روانی با تیپ شخصیتی و رویدادهای زندگی پرستاران 

  )۱۱۵تهران ( اورژانس تهران
  

 ٤شهرزاد عليزادگان             ٣سيد مصطفي حسيني           ٢داوود شجاعي زاده*       ١هادي طهراني

  
  چکیده

پرستاران تاثير مي گذارد و مي تواند به كاركرد شغلي و ايمني آنان و مشتريان مراكز ارائه رواني  فشارهاي رواني محيط كار بر سالمت :زمينه و هدف
شوند و رويدادهاي مختلفي را در زندگي خود تجربه  اين پرستاران با شخصيتهاي گوناگوني وارد محيط كار مي. وارد كندخدمات بهداشتي آسيب 

اورژانس خدمات ارتباط سالمت رواني با تيپ شخصيتي و رويدادهاي زندگي در پرستاران شاغل در از اين رو مطالعه حاضر با هدف بررسي   .كنند مي
  .تهران انجام شده است

 تهران كه به صورت تصادفي 115اورژانس خدمات نفر از پرستاران شاغل در  200بر از نوع همبستگي توصيفي اين مطالعه مقطعي  :روش بررسي
،جهت ) General Health Questionnaire= GHQ(براي سنجش سالمت روان از پرسشنامه سالمت عمومي. شد انتخاب شده بودند انجام ساده

پس از تكميل . شد سنجش رويداد هاي زندگي از پرسشنامه رويداد زندگي پيكل  و براي تعيين تيپ شخصيتي  از پرسشنامه تيپ شخصيتي استفاده
مورد تجزيه و  05/0و با استفاده از آزمون كاي دو و در سطح معني داري  16نسخه SPSSنرم افزار  پرسشنامه ها،  اطالعات اين مطالعه به وسيله

  .تحليل قرار گرفت
همچنين رويدادهاي زندگي  نيز با سالمت روان ارتباط معني داري داشت  .تيپ شخصيتي با سالمت روان رابطه معني داري داشت :يافته ها

)000/0=p( . مدرك كارشناسي پرستاري نسبت به تكنسين هاي اتاق عمل و هوشبري از سالمت روان بهتري  دارايپژوهش، افراد بر اساس يافته هاي
  ) .p>001/0(و رويدادهاي استرس زاي كمتري تجربه كرده بودند ) p>001/0(برخوردار بودند 
و استخدام آزمون هاي روان شناسي از قبيل ويژگي هاي پيشنهاد مي شود جهت انتخاب افراد مناسب جهت تصدي اين شغل در بد: نتيجه گيري كلي

  شخصيتي به عمل آيد و برنامه هاي منظم و مدون آموزشي و مشاوره روان شناسي براي اين افراد انجام شود

 
  سالمت روان، تيپ شخصيتي، رويدادهاي زندگي، اورژانس :ها کلید واژه
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  دمهمق
اي از مفهوم كلي سالمت است  سالمت روان در واقع جنبه

و متكي بر روش ها و تدابيري است كه براي جلوگيري 
از ابتال به بيماري هاي رواني ، درمان و توانبخشي آنها به 

مفهوم سالمت روان شامل احساس  .)1(كار مي رود 
دروني خوب بودن و اطمينان از كارآمدي خود، اتكا به 

رفيت رقابت و خود شكوفايي توانايي هاي بالقوه خود، ظ
  .)2(فكري و هيجاني و غيره است

امروزه در اكثر كشورهاي جهان تالش جهت صنعتي 
شدن و افزايش شهرنشيني و مهاجرت به چشم مي خورد، 
كه به دنبال اين تغييرات بنيادين روز به روز بر استرس و 

و جهان  مشكالت رواني و اجتماعي جوامع افزوده شده
ها و نيازهاي  شاهد تغييرات عمده در اپيدميولوژي بيماري

بهداشتي است به گونه اي كه بيماري هاي رواني در صدر 
عوامل ايجاد كننده ناتواني و مرگ زودرس قرار مي گيرند 

بر اساس يافته هاي موجود اختالالت رواني به عنوان  )3(
كلي يكي از مهمترين و معني دار ترين اجزاي بار 

 2020ها است و پيش بيني مي شود كه در سال  بيماري
 50سهم اختالالت رواني و عصبي از بار كلي بيماري ها 

درصد  15درصد كنوني به  5/10درصد افزايش يافته و از 
لذا توجه به سالمت رواني . بار درماني بيماري ها برسد

در تمام عرصه هاي زندگي فردي، اجتماعي و شغلي حائز 
  .)4(است اهميت
اينكه سالمت روان به عنوان يكي از اركان سالمتي  نظر به

و الزمه يك زندگي مفيد، موثر و رضايت بخش فردي 
است، ارتقاء سالمت روان افراد يك جامعه خصوصاً 
اقشار موثر و سازنده آن الزمه پويايي، بالندگي و اعتالي 

صه توجه به سالمت رواني در تمام عر. )5(آن جامعه است
، اجتماعي و شغلي هاي زندگي از جمله زندگي فردي
يكي از زمينه هايي . حائز اهميت بوده و جاي بحث دارد

كه سالمت روان در آن حائز اهميت مي باشد شغل و 
بشر از زماني كه خود را شناخته در پي تالش . حرفه است

و فعاليت بوده و اشتغال به كار بخش عمده اي از زندگي 
از طرفي يكي از مهمترين . )6(داده است انسان را تشكيل

حوزه هاي توسعه و ارتقاء سالمت در جوامع بخش 
بهداشت و درمان مي باشد كه ارتباط مستقيمي با سالمت 
افراد جامعه دارد و در اين بين كادر شاغل در اين بخش 
به ويژه گروه پرستاري به عنوان يك شغل پر استرس در 

  . )7،8(نظر گرفته مي شود
اساس مطالعات انجام شده ساالنه صد ها هزار بيمار  بر

در دنيا مي ميرند كه مرگشان ناشي از اشتباهات پزشكي 
را مي توان وجود استرس  أقابل پيشگيري است كه منش

در انجام فعاليت هاي باليني سيستم مراقبتي بهداشتي 
 تواند مانعي ابتال به استرس و تكرار اشتباهات مي .دانست

 .به اهداف بهداشتي محسوب شود ستيابيدر راه د
هاي شغلي  بسياري از حوادث ضمن كار بر اثر استرس

  .)12(افتد اتفاق مي
زا معرفي شده  سحرفه پرستاري به عنوان حرفه اي استر

است و كاركنان آن مستعد مواجهه با استرس هاي شديد 
افراد  رمداوم با رنج و مرگ وميبطورمي باشند زيرا 

كه  را انجام دهندي يوند و مجبور اند كارهامواجهه مي ش
به طوري  )13(از نظر ديگران پست و وحشت انگيز است

حرفه  40انجمن ملي ايمني آمريكا پرستاري را جزء كه 
بيماري هاي مربوط به استرس معرفي  يبا شيوع باال
  .)14(كرده است

عوامل محرك و تنش زا در زندگي روزمره منجر به فشار 
عواملي وجود  .شود ميراحتي عاطفي و هيجاني رواني و نا

 ،شود زا مي دارد كه باعث تفاوت در واكنش به عوامل تنش
افراد و ميزان  شخصيتي اين عوامل مي توان به تيپاز 

مواجهه افراد با رويدادهاي استرس زاي زندگي اشاره كرد 
به طوري كه به دليل تفاوت هاي فردي افراد، بعضي از 

از دگرگوني در اين افراد بر روي نطام هيجانات ناشي 
ايمني بدن تاثير گذاشته و به صورت بيماري هاي روان 

هاي  فريدمن و روزمن افراد را به تيپ .بروز مي نمايدتني 
كه مستعد  Aتقسيم نمودند، تيپ  Bو  Aشخصيتي 

ويژگي هايي  ايبيماري هاي كرونري قلب مي باشند دار
انگيختگي هيجاني پرخاشگري و بر  ومت،صهمچون خ

هاي خود پيروي،  با ويژگي Bتيپ  .زياد مي باشند
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توانايي در كنترل خشم و خصومت  واستقالل شخصي 
  .)15(مشخص مي شود

قابل  ،رويدادهاي زندگي نيز شامل رويدادهاي مجزا
مشاهده و قابل گزارش عيني هستند كه مستلزم نوعي 

 .ي باشندسازگاري اجتماعي يا روانشناختي و يا هر دو م
مرگ يكي از اعضاي شامل نمونه چنين رويدادهايي 

در متولد شدن نوزاد  وخانواده، شروع يك كار جديد 
  .)16( خانواده است

اي از سيستم ارائه  حلقه اهميت سالمت روان پرستاران كه
پيشينه مطالعاتي در  خدمات بهداشتي هستند و ضعف
ل در پرستاران شاغ زمينه بررسي وضعيت سالمت روان

تا با  ما را بر آن داشت اورژانس، سيستم نوبت كاري
ختيار ا انجام چنين پژوهشي، اطالعات كاربردي را در

استفاده از  دست اندركاران نظام سالمت قرار دهيم تا با
فرسودگي و  نتايج آن ضمن باال بردن كارايي، از دلزدگي،

جلوگيري  115اورژانس افت عملكرد شغلي در پرستاران 
لذا اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط  .عمل آورنده ب

سالمت رواني با تيپ شخصيتي و رويدادهاي زندگي 
  .انجام شد تهران 115پرستاران اورژانس 

  
  یروش بررس

 از نـوع همبسـتگي توصـيفي    نوع مقطعي مطالعه حاضر از
جامعه پژوهش شامل تكنسين ها و پرستاران شاغل  .است

نفـر   200رگ و نمونه پژوهش تهران بز 115در اورژانس 
نفـر پرسـتار و    100(تهران 115تكنسين هاي اورژانس از 

ـ ) نفر تكنسين اتاق عمل و هوشـبري  100 در ايـن  . دبودن
، تيپ شخصيتي و ارتباطمطالعه از آنجايي كه در نظر بود 

رويداد هاي زندگي دو گروه كـاردان هـاي اتـاق عمـل و     
سـالمت روان   وضـعيت  باهوشبري، و پرستاران اورژانس 

ــراد بررســي شــود،   ــن اف ــدااي ــر يــك از   ابت وضــعيت ه
هاي سالمت روان، تيـپ شخصـيتي و رويـدادهاي     فاكتور

برا ي ايـن   .ده شدامه هاي مربوطه سنجينزندگي با پرسش
كه سطح متوسط و مطلوب هر يك  شدمنظور ابتدا فرض 

سپس با استفاده از  ،باشد  =p %50از فاكتور هاي مذكور 

  =d%10و  =a/ 05در نظر گرفتن م نمونه و با فرمول حج
 100مطالعـه   مورداندازه نمونه براي هر يك از گروه هاي 

نفر به دست آمد كه در اين مطالعه عـالوه بـر توصـيف و    
سـالمت روان،   بـا بررسي ارتبـاط فـاكتور هـاي مربوطـه     

  .وضعيت گروه ها نيز با يكديگر مورد مقايسه قرار گرفت
 تصادفيخوشه اي گيري  ز روش نمونهگيري ا جهت نمونه

بدين صورت كه از چهار ناحيه شمال، . استفاده شد ساده
نفر با  50جنوب، شرق و غرب تهران هر يك تعداد 

استفاده از ليست كارمندان و بر اساس جدول اعداد 
با مراجعه مستقيم پرسشگر به پايگاه  .تصادفي انتخاب شد

رسشنامه در حضور افراد انتخاب شده و تكميل نمودن پ
. گرديدتكميل و جمع آوري  ها پرسشگر، پرسشنامه

  :هاي اندازه گيري مطالعه عبارت بودند از ابزار
سوال  28با ) GHQ(پرسشنامه بررسي سالمت عمومي 
دهي شده بود حداقل ه كه بر اساس طيف ليكرت نمر

اين . بود 56نمره در اين پرسشنامه صفر و حداكثر نمره 
فرم . تنظيم شد 1972ط گلدبرگ در سال پرسشنامه توس

سوالي  60و  28و 12سوالي و داراي سه فرم  60 آناصلي 
 70زبان زنده دنيا ترجمه شده و در  38است و تا كنون به 

  . )9(كشور از آن استفاده شده است 
جهت سنجش رويداد هاي زندگي از پرسشنامه استاندارد 

) Scaling of Live Events(هاي زندگي پيكل  رويداد
. ابزاري براي بررسي ميزان تنيدگي است استفاده شد كه

بصورت بلي و رويداد زندگي  61اين پرسشنامه شامل 
سال  2پرستاران رويدادهاي تجربه شده در است كه خير 

بر اين  .زدند گذشته را بصورت بلي يا خير عالمت مي
 12اساس، افرادي كه در طي دو سال گذشته با بيش از 

د استرس زا مثل مرگ يكي از اعضا خانواده، جدايي رويدا
مواجهه شده بودند از اين نظر در وضعيت ... همسر و 

در داخل كشور  اين پرسشنامه .نامناسب قرار مي گرفتند
فاده قرار قبال توسط عقيلي نژاد و همكاران مورد است

  .)10( گرفته است
جهت تعيين تيپ شخصيتي نيز از فرم استاندارد تيپ 

كه بصورت بلي و خيرسوال  25با  Bو  Aخصيتي ش
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است استفاده شده كه پرستاران به سوالتي مانند اتفاق  
بر اين  افتد كه در تعطيالت عيد كار كنيد پاسخ داده و مي

كسب كرده بودند  12اساس افرادي كه نمره باالتر از 
  . محسوب مي شدند Aداراي تيپ شخصيتي 

معرفي نامه كتبي و كسب  ارائه مالحظات اخالقي شامل
اجازه از مسئولين اورژانس به منظور انجام پژوهش، 
معرفي كردن خود به واحد هاي پژوهش و تشريح اهداف 
و ماهيت پژوهش، اطمينان دادن به واحد هاي پژوهش در 

و دريافت رضايت نامه خصوص محرمانه ماندن اطالعات 
ون و و رعايت كردن امانت داري و صداقت در بررسي مت

رعايت شده پژوهش اين تجزيه و تحليل اطالعات در 
  .است

پس از تكميل پرسشنامه ها، اطالعات اين مطالعه به 
و با استفاده از آزمون  16نسخه  SPSSوسيله نرم افزار 

مورد تجزيه و  05/0كاي دو و در سطح معني داري 
  .تحليل قرار گرفت

  
  یافته ها

د پژوهش در ويژگي هاي دموگرافيك واحدهاي مور
  .ذكر شده است 1جدول 

  
  

دموگرافيك توزيع فراواني مشخصات  :۱جدول شماره
  )n=٢٠٠(واحدهای مورد پژوهش 

 سن )درصد(فراواني 

40 )3/20( 20-24  
79 )1/40( 29-25 

44 )3/22( 34-30 

21 )7/10( 39-35 

 سال 40بيشتر از  )6/6( 13

 وضعيت تاهل 
 متاهل )3/57(114
 مجرد )7/42( 85

  سابقه كار  
سال 5كمتر از   )51( 102  

 سال 10-5 )27( 54

  سال 15-10  )6( 12
  سال 20-15  )5/4( 9
 سال 20بيشتر از   )5/11( 23

  
در اين مطالعه با استفاده از آزمون كاي دو ارتباط بين 
وضعيت سالمت روان با رويدادهاي زندگي مورد ارزيابي 

ان مواجهه با رويداد هاي قرار گرفت كه نشان داد بين ميز
 دار وجود دارد معني ارتباطزندگي و سالمت روان 

)001/0<p) ( 2جدول شماره.(  
  

  تهران ۱۱۵دادهای استرس زای زندگی و سالمت روان در پرستاران شاغل در اورژانس يرومواجهه با ن يارتباط ب:  ۲جدول شماره

  متغيير
  جمع  وضعيت سالمت روان

  نامناسب مناسب
واجهه مناسب با رويدادهاي م

  استرس زاي زندگي
95 

2/87%  
14  

8/12%  
109  
100%  

مواجهه نا مناسب با رويدادهاي 
  استرس زاي زندگي

17 
9/18%  

73  
1/81%  

90  
100%  

  جمع
112 

3/56%  
87  

7/43%  
199  
100%  

  = 001/0P<   1d= 370/93  نتيجه آزمون
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سالمت  درصد افراد در آزمون 3/56در اين بررسي حدود 
درصد نمره باالتر  7/43و حدود  23رواني نمره كمتر از 

درصد از جامعه  7/43كسب كردند به عبارت ديگر  23از 
. مورد بررسي نياز به انجام خدمات مشاوره اي داشتند 

همچنين نتايج نشان داد كه بين سالمت روان با تيپ 
به ) p>001/0(شخصيتي ارتباط معني دار وجود دارد 

از سالمت روان بهتري  Bافراد با تيپ شخصيتي  طوريكه
  ).3جدول شماره .(برخوردار بودند

  تهران ۱۱۵تی در پرستاران شاغل در اورژانس يپ شخصين سالمت روان و تيارتباط ب: ۳جدول شماره 

  متغيير
  وضعيت سالمت روان

  جمع
  نا مناسب مناسب

  تيپ شخصيتي
تيپ شخصيتيB  

78  
)6/88(%  

10  
)4/11(%  

88  
100%  

  A تيپ شخصيتي
34 

)6/30(%  
77  

)4/69(%  
111 
100%  

  جمع
112 

)3/56(%  
87  

)7/43(%  
199 
100(%  

  =٠٠١/٠P<  1d=  122/67  نتيجه آزمون

تجزيه و تحليل نتايج در مورد ارتباط بين تيپ شخصيتي 
و مواجهه با رويداد هاي زندگي نشان دارد كه افراد با 

كمتري با رويدادهاي  ميزان مواجهه Bتيپ شخصيتي 
( كه اين ارتباط معني دار بود  اند زندگي داشته

001/0<p .(  
در اين پژوهش نشان داده شد كه افراد متاهل از سالمت 

و رويدادهاي ) p>05/0(روان كمتري برخوردارند 
استرس زاي بيشتري را در زندگي تجربه مي كنند 

)05/0<p .(ولي بين سالمت روان و سن افراد مورد 
  .معني داري مشاهده نشد رتباطمطالعه ا

بر اساس يافته هاي پژوهش افراد داراي مدرك كارشناسي 
پرستاري نسبت به تكنسين هاي اتاق عمل و هوشبري از 

و ) p>001/0(سالمت روان بهتري برخوردار بودند 
رويدادهاي استرس زاي كمتري تجربه كرده بودند 

)001/0<p . ( جدول شماره)اما بين سالمت روان ) . 4
  .با سابقه كاري ارتباط معني داري وجود نداشت

  
  تهران ۱۱۵ارتباط بن تحصالت با سالمت روان و رودادهای استرس زای زندگی در پرستاران شاغل در اورژانس : ۴جدول شماره 

  جمع تحصيالت  متغيير
  نتيجه آزمون

  كاردان اتاق عمل و هوشبري كارشناس پرستاري

ضعيت سالمت و
  روان

  >P.001/0  %)100( 112  %)7/27(31 %)3/72(81  مناسب
1d=  

500/45 =  

  %)100( 87  %)9/75(66 %)1/24(21 نا مناسب
  %)100( 199  %)7/48( 97  %)3/51(  102  جمع

رويدادهاي استرس 
  زاي زندگي

  >P.001/0  %)100( 109  %)5/27(30 %)5/72(79 مواجهه مناسب
1d=  

218/44 =  

  %)100( 91  %)7/74( 68  %)3/25( 23  نا مناسب مواجهه
  %)100( 200  %)49( 98  %)51( 102  جمع
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  بحث و نتیجه گیری
نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه پرستاران شاغل 

تهران بزرگ از وضعيت سالمت روان  115در اورژانس 
دهاي با رويداآنها مناسبي برخوردار نيستند و مواجهه 

. آنها ارتباط داردسالمت رواني  بااسترس زاي زندگي 
نمره باال در ( Aهمچنين افراد داراي تيپ شخصيتي 

داشته و ها  با فشار و استرسسازگاري كمتري ) تست
  .مستعد دريافت فشار رواني هستند

شيوع اختالل در سالمت روان پرستاران در ساير نقاط 
به عنوان مثال در . استمتفاوتي گزارش شده  بطوردنيا 

درصد واحد هاي مورد  8/34نزديك به  Simonمطالعه 
و در  )11(مطالعه دچار اختالل در سالمت رواني بودند 

درصد واحد هاي مورد  6/43نيز  Jenkinsمطالعه 
  .)12(مطالعه دچار اختالل در سالمت روان بودند

همچنين اين بررسي نشان داد كه بين وضعيت تاهل و 
ان ارتباط معني داري وجود دارد به طوريكه سالمت رو

افراد مجرد از سالمت روان بهتري برخوردار بودند كه مي 
تواند ناشي ار دغدغه هاي كمتر خانوادگي در افراد مجرد 

پژوهش مهرابي و همكاران كه از اين نظر با نتايج . باشد
ارزيابي ديدگاه پرستاران از وضعيت سالمت  به بررسي

  .)18(مشابهت داشت پرداختند نرواني خود شا
در اين مطالعه تفاوت معني داري بين وضعيت سالمت 

هاي  روان با سابقه كاري وجود نداشت كه با يافته
مغايرت داشت  Chernissو  Lee  ،DePewمطالعات 

ولي پرستاران داري مدرك كارشناسي نسبت به  )21،20،19(
بهتري  هاي اتاق عمل و هوشبري از سالمت روان تكنسين

برخوردار بودند كه شايد به توان آن را به اعتماد به نفس 
  . و حقوق ومزاياي بيشتر نسبت داد

سالمت روان الزمه حفظ و نگهداري عملكرد اجتماعي، 
شغلي و تحصيلي افراد جامعه بوده و ارتقاء آن هدف 

در . اصلي برنامه هاي بهداشت رواني در جامعه مي باشد
ت روان و آثار آن بر سازمان يك دهه اخير موضوع سالم

از مباحث اصلي مديريت سازماني را به خود اختصاص 
داده است و فشار عصبي در سازمان همچون آفتي نيروها 

به . را تحليل برده، فعاليت و تالش آنها را مختل مي سازد
طوريكه ساالنه سرمايه زيادي به علت فقدان سالمت 

ي آنان و غيبت از رواني كاركنان، كاهش كاراي - جسمي
كار از دست مي رود لذا نتايج پژوهش حاضر مي تواند به 

يك منبع اطالعاتي و آماري جهت برنامه ريزي در  عنوان
  .برنامه هاي بهداشت روان مورد استفاده قرار گيرد

از اين بررسي كه نشان داد  با توجه به نتايج بدست آمده
 يراز سالمت روان بهت Bافراد با تيپ شخصيتي 

پيشنهاد مي شود جهت انتخاب ) p>001/0(برخوردارند 
افراد مناسب براي تصدي اين شغل در بدو استخدام از 
داوطلبان آزمون هاي روانشناسي از جمله شناسايي 

همچنين جهت . ويژگي هاي شخصيتي افراد به عمل آيد
 115حفظ و ارتقاي سالمت پرستاران شاغل در اورژانس 

ارائه برنامه هاي منظم و . ام شوداي انج معاينات دوره
مدون آموزشي و مشاوره شغلي براي اين گروه و خانواده 

  .آنها پيشنهاد مي شود
محققين در اجراي اين مطالعه با مشكالت و محدوديت 

ترين آنها زياد بودن تعداد  هايي نيز مواجه بودند كه مهم
بود كه ) سوال 136مجموعاً (سواالت پرسشنامه 

حوصلگي و كاهش دقت افراد  منجر به بيتوانست  مي
با توجه به اجتناب ناپذبر بودن برخي . مورد مطالعه شود

از عوامل استرس زا در حرفه پرستاري خصوصاً اورژانس 
پيشگيري از آثار رواني و بهبود شرايط محيط كار  115

جهت حفظ سالمت رواني افراد الزامي مي باشد كه در 
سالمت روان پرستاران  صورت عدم توجه، باعث كاهش

مي شود كه خود منجر به كاهش كيفيت و كميت مراقبت 
لذا با توجه به نقش مهم پرستاران . هاي پرستاري مي شود

در ارتقاء سالمت بيمارن و نقش  115شاغل در اورژانس 
ارزنده آنان بر تيم بهداشتي ضرورت دارد با تحقيقات 

خته و با علمي به ريشه يابي و چاره جويي علل پردا
هاي اجتماعي و خانوادگي سطح سالمت  گسترش حمايت

اين قشر را افزايش داد تا از اين طريق ارائه خدمات به 
  .مددجويان نيز ارتقاء يابد
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  تشکرتقدیر و 
در  پرستار پرتالش همكاران تمامي از محقيين بدينوسيله

تهران بزرگ و رياست اين مركز قدرداني و  115اورژانس 
  .ودتشكر مي ش
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Relationship between Mental Health, personality Trait and Life Events in 
Nurses Working in Tehran Emergency Medical Service (Tehran 115) 

 
Tehrani H. PhD. Condidate 1         *Shojayizade D. PhD.2             Hoseiny SM. PhD.3  

Alizadegan Sh. MD.4 
 

Abstract 
Background and Aim: Work place stress affects the mental health, performance and safety of nurses and their 
patients in health care centers. These nurses enter the work environment with various personalities and 
experience many events in their lives. Accordingly this study aims to determine the relationship between the 
mental health, personality trait and life events in nurses working in Tehran Emergency Medical Service (Tehran 
115). 
Methods Materials: It was a descriptive correlational study. Two hundred nurses working in 115 Tehran 
Emergency service were randomly selected. Data was collected using General Health Questionnaire (GHO), 
scaling of life events and standard form of personality type and analyzed using SPSS-PC (v.16). 
Results: there was a significant relationship between mental health and personality trait and also life events 
(p=0.000). Mental health status of bachelor nurses was better than operating room and anesthetic technicians 
(p<0.001) and they had experienced less stressful events (p<0.001). 
Conclusions: To select the right people for the job tenure, it is recommended that psychological tests such as 
personality traits to be done at the beginning of employment. Regular education programs and psychological 
counseling for these individuals is also recommended. 
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