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چکیده
یکی از شکلهای شدید سوء رفتارهای سازمانی و بینفردی در محیطهای سازمانی امروز ،قلدری ساازمانی
است .هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه قلدری سازمانی با کیفیت خواب فردی باا توجاه باه نقا میاانیی
نشخوار فکری در میان پرستاران زن است .پژوه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحاو راردآوری
داد ها توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری پژوه پرستاران زن بیمارستان شهید صیاد شیرازی ررراان
بود که از میموع  222پرستار زن ،براساس فرمول کوکران  141نفر باه عناوان نموناه انتخااب شادند .ابااار
تحقیق ،پرسشنامه قلدری سازمانی لیمن ،پرسشنامه نشخوار فکری کروپلی و همکااران و پرسشانامه کیفیات
خواب روویرا میالن و روزاریو هرناندز است .نتایج تحقیق نشان داد قلدری سازمانی تأثیر منفای و معنااداری
بر مدت زمان خواب و خواب مفید میرذارد و نقشای مبتات در کااه میااان خاواب پرساتاران زن دارد.
همچنین ،با ورود متغیر میانیی نشخوار فکری ،تأثیر قلدری ساازمانی بار کیفیات خاواب در جهات تقویات
منفی بیشتر تعدیل میشود .همچنین ،مشخص شد نشخوار عاطفی ،تأثیر قلدری سازمان را بر کاه کیفیات
خواب تشدید میکند ،اما رهایی از مسائل میتواند تا حد زیادی تأثیر قلدری سازمان را بار کیفیات خاواب
کم و کیفیت خواب را بیشتر کند.
واژگان کلیدی :قلدری سازمانی ،کیفیت خواب ،نشخوار فکری.
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 .1مقدمه
قلدری مشکللی گسکترده در زنکدگی ککاری امکروزه اسکت .از مهک تکری هکد هکای
روان شناسان صنعتی و دست اندرکاران سازمانی ،توصکف

و تبفکف رفتارهکای سکازمانی

است .نخستف پژوهشگران سازمان و مدیریت ،بفشتر به مطالعه رفتارهکای مثبکت ماننکد
01

جدیت در انجام دادن وظای

شغلی ،وقت شناسی ،کمک به دیگران ،مفل به مشکارکت و

حر شنوی از فرادست گرایش نشان می دادند ،اما مدتی است که توجکه بکه رفتارهکای
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سازمانی مخرب ،کانون توجه ایک پژوهشکگران قکرار گرفتکه اسکت .در واقک ،،قلکدری
سازمانی ،9یک نگرانی و دغدغه جدی و جهانی اسکت .قلکدری سکازمانی ،عکاملی مهک
تنشزای اجتماعی محسکوب مکیشکود (نفکدل  ،9116 ،ص  42؛ زاپک  3و هملکاران،
 ،9116ص  .) 98قلدری سازمانی ،به موقعفت و شکرایطی اشکاره مکیکنکد ککه فکرد در
معرض رفتار های خصمانه و کفنهجویانه جدی ،ملرر و طکوننیمکد

قکرار مکیگفکرد،

بهطوری که ای رفتارها آزاردهنده و استرسزا هستند (لفم  ،9116 ،4ص 966؛ زاپ
اینارس  ، 299 ،ص  .)971تحقفقا

و

نشان داده است قلدری سکازمانی تکثیفری مهک و

تعفف کننده بر سالمت ففزیلی و روانی افراد مواجه با چنف رفتارهای منفی ،مکی گکذارد
(اینارس ک و مفللسکک  ، 223 ،6ص ک

944-9 7؛ راینککر 7و هملککاران 22 ،؛ روزادو

وسلوئز 22 ،8؛ روزاریو هرناندز و روویرا مفالن ، 299 ،1ص
هرناندز و هملاران ، 293 ،ص

911-983؛ روزاریکو

 .) -39به عکالوه ،افکرادی ککه در شکرای قلکدری
1 Organizational bullying
2 Nield
3 Zapf
4 Leymann
5 Zapf & Einarsen
6 Einarsen & Mikkelsen
7 Rayner
8 Rosado Vázquez
9 Rosario-Hernández & Rovira Millán

سازمانی قرار گرفته اند ،نسبت به کارکنان دیگر ،عالیک بفشکتری از افسکردگی ،نگرانکی،
اختالن

جسمانی و عواط

منفی ،گزارش میدهند (هانس  9و هملکاران ، 299 ،ص

 .) 9یلی از پفامد های قلدری سازمانی که کمتر بدان پرداخته شده اسکت ،تکثیفر آن بکر
کفففت خواب است .برخی تحقفقا

تثیفر قلدری سازمانی بر کفففت خکواب را بررسکی

کردهاند (بوندی و هملکاران ، 296 ،صک

 -97؛ هانسک و هملکاران ، 294 ،ص

 14- 8؛ نلوکا 3و هملاران ، 299 ،صک

 9 - 24؛ مورنکو جفمنکز 4و هملکاران،

دریافتند که بف قلدری سازمانی و کفففت ضعف

خواب رابطه وجکود دارد .از آنجکایی

که در ایران ،هفچ تحقفقی در زمفنه تثیفر قلدری سازمانی بر کفففت خواب ،انجام نگرفته
است ،هد

تحقفق حاضر ،بررسی تثیفر قلدری سازمانی بکر کفففکت خکواب اسکت .بکه

عالوه ،ای تحقفق قصد دارد نقش مفکانجی نشکخوار فلکری را در رابطکه بکف قلکدری
سازمانی و کفففت خواب ،بررسی کند؛ زیرا نشخوار فلری 6به عنوان افلکاری مقکاوم و
عودکننده تعری

میشود که گرد یک موضوع معمول دور می زند .همچنف  ،بکه عنکوان

مؤلفهای مه در افسردگی ،بهطور فزایندهای میتواند در ارتباط بف قلکدری سکازمانی و
کفففت خواب مؤیر باشد.

 .2مبانی نظری
قلدری سازمانی
قلدری سازمانی ،حالتی جمعی است که شامل انواع رفتارهای بفمارگونه و خصمانه در
1 Hansen
2 Bonde
3 Lallukka
4 Moreno Jiménez
5 Rodríguez-Muñoz
6 Rumination
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 ، 228ص

762-673؛ رودریگکوئز مکانوز و هملکاران ، 299 ،صک

 )468-4 3و

00

محف

کار میشود (فوکس و استالورث ، 22 ،9ص  .)449بنا به گفته اینارس

و

هملاران ( ) 223قلدری سازمانی ،چهار ویژگی اصلی دارد .9 :فرد در معرض
رفتارهای مستقف یا غفرمستقف منفی قرار میگفرد که شامل رفتارهای حفلهگرانه ،حتی
ناخودآگاه ،رفتارهای گستاخانه ،رفتارهای خش و تحریکهای عمدی عاطفی است؛
01

 .ای

رفتارهای منفی ،بهطور منظ  ،تلرار میشوند .بنابرای  ،قلدری سازمانی ،یک

رخداد یا یک رفتار ایزولهشده نفست ،بلله یک رفتار پرخاشگرانه است که بهطور
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مستقف برای یک یا چند کارمند ،تلرار میشود؛  .3ماهفت طوننیمد

تجربه منفی،

زمانی است که رخدادهای تلراری ،رخ میدهند؛ برحسب تعدد

عبار

است از مد

و مد

زمان .لفمان ( )9116باور دارد افرادی که در هفته و در طول شش ماه یا بفشتر،

حداقل در معرض یک رفتار منفی قرار دارند ،در معرض قلدری سازمانیاند؛  .4قلدری
سازمانی ،نبود تعادل درکشده قدر

بف قلدر و فرد در معرض ای قلدری است.

برای نمونه فردی که در معرض قلدری قرار دارد ،احساس میکند که به توق

یا

خنثیسازی رفتارهای منفی که در معرض آن قرار میگفرد ،قادر نفست .بنابرای  ،قلدری
سازمانی ،فرایندی ناراحتکننده است که در آن فرد در یک موقعفت پست و حقفرانه ،و
در معرض رفتارهای اجتماعی منفی و سفستماتفک قرار میگفرد .تمففز قائلشدن بف
قلدری سازمانی و نزاعهای بف فردی ،اهمفت بسزایی دارد .نزاعهای بف فردی ،به
صور

پراکنده رخ میدهد ،در حالی که قلدری سازمانی ،بنا بر تعری  ،فرایندی

سفستماتفک و طوننیمد

برای رفتارهای پرخاشگرانه و منفی است که بهطور عمده

ماهفت روانی دارد و شامل محرومفتهای اجتماعی رفتاری و غفررفتاری میشود
(اینارس و هملاران ، 299 ،ص ) .اینارس ( ) 222تثکفد میکند قلدری سازمانی،
فق

یک پدیده نفست ،بلله فرایندی است که بهتدریج نمود مییابد .برای مثال ،در

مقابل مفهوم سرپرستی بدرفتارانه قلدری سازمانی ،شامل پرخاشگری و خشونت ،از
1 Fox & Stallworth
2 Abusive supervision

مافوق ،مرئوس و هملار میشود .در واق ،،قلدری در محل کار ترکفبی از تاکتفکهایی
است که در آن شمار زیادی از رفتارها و ارتباطا
ملرر مخل سالمت است که به صور

بهکار گرفته میشود .ای رفتارهای

توهف شفاهی ،تهدید ،اهانت ،تحقفر ،ترساندن،

کار شلنی و خرابلاری و ترکفبی از ای ها رخ میدهد و در محل کار موجب اختالل
در جریان امور میشود (قلیپور و هملاران ،9388 ،ص  .)988لفمان ( )9116چنف
رفتارهایی را به دلفل هد

قراردادن اعتماد به نفس و ابزار ارتباطی ،حمله به رواب

زندگی ،و حمله به سالمت شخصی مورد توجه قرار داده است .رفتارهای قلدری به
مسائل مضری مانند افزایش غفبت و نرخ ترک خدمت و کاهش در بهرهوری و عمللرد
سازمانی منجر میشود .قلدری در هر سازمانی ممل است رخ دهد ،و برای ایربخشی
کار کارکنان باید از قلدری در سازمان جلوگفری کرد (السی 9و هملاران ، 294 ،ص
 .)4 6درباره ای نوع رفتارهای مخرب ،همایونی و هملاران ( )9314واژه اوباشگری و
قلیپور و هملاران ( )9388واژه قلدری را بهکار بردهاند .لفمان قلدری را در زندگی
کاری ،ارتباطی خصمانه یا غفراخالقی تعری

میکند که به شفوهای نظاممند توس یک

یا تعداد بفشتری از اشخاص ،نسبت به یک شخ

هدایت میشود و آن شخ

متثیر

از قلدری بهسوی جایگاهی فرومانده و بیپناه سوق داده شده و در آنجا نگاه داشته
میشود .ای اعمال زمانی قلدرانهاند که (حداقل یلبار در هفته) تلرار شوند و طی یک
دوره زمانی طوننی (حداقل شش ماه مستمر) رخ دهند (همایونی و هملاران.)9314 ،
کوای

( ) 229بفان می کند قربانفان ،سطح پایفنی از رضایت شغلی و مفزان بانیی قصد

ترک شغل دارند .کاشلی 3و هملاران ( )9114یافت کارکنانی که در معرض رفتارهای
قلدری سرپرستان (مافوق) قرار گرفتهاند از شغلشان رضایت کمتری دارند و قصد
1 Elçi
2 Quine
3 Keashly
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اجتماعی شخصی ،حمله به شهر

افراد ،حمله به کفففت حرفهای افراد و وضعفت

01

ترک خدمت بانیی دارند و اینله تواناییشان از سوی سرپرستان مورد سؤال قرار
میگفرد .به همف ترتفب ،آشفورد )9117( 9بفان کرد سرپرستی مستبد با بفگانگی از کار
و انسجام گروهی پایف همراه است .تپر ( ) 222بفان کرد قربانی ،تعهد مستمر بفشتر،
و تعهد هنجاری و تعهد عاطفی پایف تر دارد.
01

کیفیت خواب
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بیحرکتی نسبی و
خواب حالتی منظ  ،تلرارشونده و برگشت پذیر ارگانفس است که با 
بانرفت شایان توجه آستانه واکنش به محرکهای خارجی در مقایسه با حالکت بفکداری
مشخ

میشود (خنفا و هملاران ،931 ،ص  .) 2بهعبار

دیگر ،خکواب ،رفتکاری

بفولوژیلی و ناخودآگکاه اسکت (مکاخرجی 3و هملکاران ، 29 ،ص

 .)94بنکابرای ،

خواب برای بازگشت به حالت اولفه بدن ،ضروری و برای سالمت افراد ،حفکاتی اسکت
(هانس و هملاران ، 294 ،ص  .) 88بدیهی است خواب باکفففت در سکالمتی انسکان
ایر بسزایی دارد و اختالل خواب آیار نامناسب در عمللرد و فعالفتهای روزانه به دنبال
دارد (وایت 4و هملاران ، 299 ،ص  .)93محرومفت از خواب باکفففت عکالوه بکر آیکار
زیستی مخرب ،مثل اختالل سفست عصبی ،غدد درون ریز ،ایمنکی و همچنکف  ،ریسکک
ایجاد بفماری قلبی عروقی ،نقشکی مهک در ککاهش تمرککز ،حافظکه و ایجکاد احسکاس
خستگی افراد دارد (آساد و هملاران ، 294 ،ص  .) 22عالوه بر اینلکه ،محرومفکت از
خواب با ریسک فزاینده بفماری ارتباط دارد و باعث ایجکاد فشکار روانکی و در نهایکت
افسردگی در فرد میشود (گارد 6و هملاران ، 299 ،ص  .) 1اگرچه اکثکر افکراد زمکان

1 Ashfort
2 Tepper
3 Mukherjee
4 White
5 Assaad
6 Garde

کافی برای خوابفدن خود صر

نمی کنند ،خواب یک بازه زمکانی مهک بکرای بازیکابی

9

محسوب میشود ،و نفز خکواب ،یکک دوره زمکانی مهک بکرای فراینکدهکای نفکروبخش
ففزیلی و روانی اسکت (بروسکلا

و هملکاران ، 227 ،ص  .)31بکرون 3و هملکاران

(  ) 29بفان کرده اند خواب ،یک سوم زندگی انسکان را تشکلفل مکیدهکد و در تکرمف ،
ذخفرهسازی انرژی و بقای انسان نقش تعفف کننده ای دارد .مورگان 4و هملاران () 221
دریافتند اگرچه خواب در مردان و زنان بسفار همسان است ،هورمونهای جنسکی زنکان
شاغالن ،به ویژه در شهر های پرجمعفت به دنیل مختلفی از جمله تراففک ،شکای ،اسکت
99-17؛ متالی  6و هملاران ، 22 ،صک

91-99؛ لوکاپکت،7

 8 - 89؛ ون نتسِ ک  8و هملککاران ، 293 ،ص ک

 .) 41- 3نتفجککه

(اوهای  ، 22 ،ص
 ، 29ص ک
برخککی تحقفقککا

ماننککد بجورکوسککت 1و هملککاران ( ،)9114و لککفم و گاستلفسککون

92

( )9116نشان دادند بف بی خوابی و صدمه دیدگان از قلکدری در سکازمان رابطکه مثبکت
وجود دارد .به عالوه ،تحقفقا

نوتلفرز 99و هملاران ( ) 226نشان داد صدمه دیکدگان از

قلککدری سککازمان از کفففککت بککد خککواب رنککج مککیبرنککد و وارتفککا  ) 229( 9بفککان کککرد
صدمه دیدگان قلدری سازمانی ،به طور چشمگفری قکرص خکواب مصکر

مکی کننکد .از
1 Recovery
2 Brosschot
3 Brown
4 Morgan
5 Ohayon
6 Metlaine
7 Luckhaupt
8 Van Laethem
9 Björkqvist

10 Leymann & Gustafsson
11 Notelaers
12 Vartia
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بفشتر تحت تثیفر خواب عمل میکند .ک خوابی برای عموم افکراد و همچنکف جمعفکت

01

طر

دیگر ،بازیابینشدن استرس های ناشی از کار ،به سکالمت کارکنکان آسکفب جکدی

میزند (فریتز 9و هملاران ، 292 ،ص 99 1؛ کفویماکی و هملاران ، 226 ،ص 42؛
مفجم و مالدر ،9118 ،3ص )39؛ زیرا فرایند ازیابی بخش مهمی از ککاهش فشکارهای
شغلی در محف سازمان ها محسوب می شود و به فرد در فارغ شدن از ای فشارها کمک
01

زیادی می کند (کروپلی 4و هملکاران ، 226 ،ص 986؛ سکونانتا

و هملکاران، 228 ،

6

ص  63؛ روک و زیجلسترا  ، 226 ،ص  .) 38در همف زمفنه ،عاملی که مان ،بازیکابی
پژوهشهاي روانشناختي در مديريت /سال سوم /شماره دوم /پايیز و زمستان 6331

فشارهای شغلی محف سازمان مکی شکود ،نشکخوار فلکری اسکت (روگکر و جامفسک ،7
 ،9118ص .)7 1

نشخوار فکری
نشخوار فلری را افلاری مقاوم و عودکننده پفرامون موضوعی معمول تعری
ای افلار به طور غفرارادی ،وارد آگاهی میشوند و توجه را از موضوعا
اهدا

فعلی منحر

میکنند (جورم  ، 226 ،ص

 .)9بکه عبکار

میکننکد.

مکورد نظکر و
دیگکر ،نشکخوار

فلری نوعی تفلر آگاهانه است که پفرامون یک موضوع متداول کاری رخ میدهد و در
غفاب نفازهای محفطی که مستلزم چنف تفلراتی اسکت ،تلکرار مکیشکود (منصکوری و
هملاران ،9312 ،ص  .) 7نشخوار فلری بفان کننده افلاری است که تمایکل بکه تلکرار
داشته ،آگاهانه بوده و پفرامون یک موضوع متمرکزند ،حتی در صور

نبود محرک هکای

محفطی فوری و ضروری ای افلار باز ه پدیدار می شکوند (مقتکدر ،931 ،ص .)8 6
1 Fritz
2 Kivimaki
3 Meijman & Mulder
4 Cropley
5 Sonnentag
6 Rook & Zijlstra
7 Roger & Jamieson
8 Joormann

در محف هکای ککاری ،نشکخوار فلکری مکیتوانکد مجموعکه ای از تفلکرا
موضوعا

مکرتب بکا

کاری تلقی شود که به طور مرتب تلرار مکیشکوند (کروپلکی و زیجلسکترا،9

 ، 299ص  .)488الزاماً ،فلرکردن افراد به محف کاری در ساعا

غفرکاری ،بد نفسکت،

حتی می تواند انگفزه فرد و تالش فرد را برای موفقفت بفشکتر در حفطکه ککاری تقویکت
کند ،اما اگر ای روند ،طوننی و ادامهدار باشد و بر نقاط تفره و ناراحتکننده محف کار
و سازمان متمرکز شود ،تبدیل به نشخوار فلری میشود و ای موضوع میتواند سالمت
نشخوار فلری فرد را از بازیابی از کار و فارغکردن از فشارهای کاری دور میکنکد و در
ای زمفنه او را دچار استفصال میکند .بهعبار
موضوعا

دیگر ،اگر افکراد در طکول شکب دربکاره

کاری فلر کنند ،بدی معناست که آنها همچنان در محف کاری خکود قکرار

دارند و ای موضوع مان ،از بازیابی فلری در اوقا

غفرکاری میشود .بدیهی است ای

کار تثیفر منفی بر فرایند بازیابی میگذارد .در همف زمفنه ،ای دو محقق نشخوار فلری
در زمفنه موضوعا

کاری را سازهای با سه مؤلفه تعری

میکنند؛ اولف مؤلفه نشکخوار

فلری ،نشخوار عاطفی است .نشخوار عاطفی ،حالتی شناختی است که به صور

افلار

ناخوانده ،نافذ و تلرارشونده درباره کار نمود می یابد .ای افراد از نظکر هفجکانی ،منفکی
هستند (پراوتونی 3و هملاران ، 227 ،ص  .)9134اگر ای افلار کاری ،کنتکرل نشکوند،
میتوانند از نظر شناختی و عاطفی در اوقا

فراغت نفز به ذهک خطکور کننکد .دومکف

مؤلفه نشخوار فلری ،تعمق درباره حل مسئله 4است .تعمکق دربکاره حکل مسکئله ،یکک
روش اندیشفدن است که میتواند به عنوان موشلافی بی نهایت فلری دربکاره مشکلال
کاری خاص قبلی به منظور یافت یک راه حل ،تعری

شود ،اما ایک نکوع رفتکار شکامل

1 Cropley & Zijlstra
2 Affective Rumination
3 Pravettoni
4 Problem Solving Pondering

بررسي تأثیر قلدري سازماني بر کیفیت خواب فردي با توجه به نقش میانجي نشخوار فکري در میان ...

فرد را تحت تثیفر قرار دهد .بهطوری که کروپلکی و زیجلسکترا ( ) 299بفکان مکیکننکد

01

فرایند عاطفی تهففج کننده نشخوار عاطفی نمی شود .در نهایت ،کناره گفری ،سومف مؤلفه
نشخوار فلری است که میتواند حس جدایی از وضعفت شغلی ،9تعری

شکود (اَژن و

هملاران ،9118 ،ص  .) 71با وجود ای  ،کروپلی و زیجلسترا معتقدند ،افکرادی وجکود
دارند که میتوانند بهطور کامل خود را از موضوعا
01

کاری در سایر اوقا

جدا کنند.

پیشینه و چارچوب نظری پژوهش

پژوهشهاي روانشناختي در مديريت /سال سوم /شماره دوم /پايیز و زمستان 6331

چکارچوب نظککری تحقفککق حاضککر ،نظریککه فعکالسککازی شککناختیِ اسککترس (اورسککف و
اریلس  ) 224 ،3است .ای نظریه بفان میکند انگفختگی پایدار ماننکد نشکخوار فلکری،
ریسلی بالقوه برای سالمتی افراد تحت قلدری سازمانی محسوب میشود .بنا بکر گفتکه
ایورسف و اریلس ( ،) 224انگفختگی روانی ،اولف واکنش به یک موقعفت اسکترس زا
است و اگر کوتاه مد

باشد ،کنترل شدنی است .از طکر

( ) 226خاطر نشان میکنند اگر برانگفختگی طوننی مد

دیگکر ،گکورتس و سکونتا

4

باشد ،موقعفت اسکترس زا بکه

عاملی مزم تبدیل مکی شکود و بکرای سکالمتی مخکاطره آمفکز اسکت .ایک برانگفختگکی
طوننیمد  ،ممل است سبب اختاللهایی ماننکد هفپوتکانموس -هفپکوففز  -آدرنکال
شود .بنابرای  ،در واکنش به موقعفت استرس زا ،برانگفختگی روانی طوننی مد

افزایش

می یابد و در نهایت ،سبب بروز مشلالتی برای سالمتی فرد مکیشکود .بکه عکالوه ،ایک
برانگفختگی روانی ،ممل اسکت سکبب مشکلالتی در خکواب و در نهایکت ،چرخکه ای
ناق

در برانگفختگی عاطفی و روانی در خواب شود (رودریگکوئز مکانوز و هملکاران،

 ، 299ص

 .)4براساس توضفحا

بفانشده ،مدل مفهومی تحقفق بکه شکرش شکلل 9

ترسف میشود:
1 Work-related rumination
2 Etzion
3 Ursin & Eriksen
4 Geurts & Sonnentag
)5 Hypothalamic-Pituitary-Adrena (HPA

01

نفدهامر 9و هملاران ( ) 221در تحقفقی روی  7614کارگر ،دریافتند بف صدمهدیدگان
از قلدری سازمانی و کفففت بد خواب آنها ،رابطه وجود دارد .به عالوه ،تجربفا

قبلی

قلدری سازمانی ،ریسک کفففت بد خواب را بف کارگران زن افزایش میدهد ،و نفز،
نلوکا و هملاران ( ) 299تحقفقی را در زمفنه قلدری سازمان و کفففت خواب در
کشور فنالند روی  733کارگر انجام دادند و دریافتند بف
سازمانی و مشلال

صدمهدیدگان قلدری

خواب ارتباط معنادار وجود دارد .ای نسبت برای زنان 9/61 ،و

برای مردان 3/97 ،بود ،در حالی که س  ،قلدری در دوران کودکی ،مفزان تحصفال ،
شرای ففزیلی و روانی محف کار و چاقی ،تا اندازهای ای رابطه را تقلفل میدهد .در
تحقفقی دیگر ،هانس و هملاران ( ) 294دریافتند کارگرانی که بهطور ملرر یا اتفاقی
در معرض قلدری سازمانی قرار گرفتهاند دچار بدخوابی میشوند (مفانگف به ترتفب
قلدری سازمانی =

/

و بدخوابی= .)3/ 6نتایج تحقفق آنان ،نشان داد کارگرانی که
1 Niedhammer
2 OR

بررسي تأثیر قلدري سازماني بر کیفیت خواب فردي با توجه به نقش میانجي نشخوار فکري در میان ...

شکل  .6مدل مفهومي تحقیق (برگرفته از مدل روزاريو هرناندز و همکاران)2167 ،

گهگاه مورد قلدری سازمانی قرار میگفرند ،همتراز افرادی قرار میگفرند که بهطور دائ
با آن مواجهند در تحقفقی دیگر ،باند و هملاران ( ) 296در دانمارک با جامعه آماری
 343نفر از کارگران ،دریافتند که بف قلدری سازمانی و کفففت بد خواب رابطه وجود
دارد.
11

با توجه به مطالب یادشده ،فرضفههای زیر بفان میشود:
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قلدری سازمانی بر تثخفر در خواب پرستاران زن در بفمارستانها تثیفر میگذارد.
قلدری سازمانی بر کاهش مد

زمان خواب پرستاران زن در بفمارستانهکا تکثیفر

میگذارد.


قلدری سازمانی بر ککاهش خکواب مففکد پرسکتاران زن در بفمارسکتان هکا تکثیفر
میگذارد.

با اضافه شدن نشخوار فلری به عنوان متغفکر مفکانجی ،ارتبکاط قلکدری سکازمانی بکا
کفففت خواب تشدید میشود .مورنو جفمنز و هملاران ( 99 ) 228کارگر اسپانفایی را
بررسی کردند و دریافتند که بف قلدری سازمانی و بی خوابی رابطکه قکوی وجکود دارد.
همچنف  ،آن ها دریافتند نشخوار فلری و کناره گفری روانی بف رابطه قلدری سازمانی و
بیخوابی بهعنوان یک عامل مفانجی ،عمل میکنند .در حالی که کنارهگفری روانکی ،ایک
رابطه را تقلفل میدهد ،نشخوار فلکری سکبب تشکدید رابطکه بکف قلکدری سکازمانی و
بی خوابی میشود .کروپلی و زیجلسترا ( ) 299بفان میکننکد ،ککاری ککه افکراد مملک
است در ساعا

غفرکاری انجام دهند ،نشخوار فلری (فلرکردن دربکاره موضکوعا

و

رخدادهای کاری) است .برخکی افکراد دربکاره کارهکای ناتمکام خکود ،برخکی افکراد بکه
مشلالتی که باید حل شوند و برخی دیگر به رواب خود با هملکاران یکا رخکداد هکای
منفی در محف کار میاندیشند .افراد صرفاً درباره رخداد یا موضوعاتی نمی اندیشند ککه
قبالً رخ داده است ،بلله همچنف  ،درباره رخدادها ،نفازها و موضوعا

آتی ککه مملک
1 Bonde

است در محف کار رخ دهند ،بهطور پفشبفنانه ،فلر میکنند .موضوع اصلی در رابطه بکا
شناخت و ادراک نشان میدهد افراد قادرنکد بعکد از یکک روز ککاری اسکترس زا تمکدد
اعصاب (آرامش فلری) داشته باشند ،اما اگر محکف خکارا از سکازمان نفکز پراسکترس
باشد ،ای موضوع بسفار میتواند آسفبزننده باشد (والی هفنز 9و هملکاران ، 294 ،ص
 .) 2با توجه به توضفحا

دادهشده ،فرضفههای زیر پفشنهاد میشود:

 نشخوار عاطفی در تثیفر قلکدری سکازمانی بکر کفففکت خکواب پرسکتاران زن در
 تعمق درباره حل مسئله در تثیفر قلدری سازمانی بر کفففت خواب پرسکتاران زن
در بفمارستانها نقش مفانجی دارد.
 حس رهایی از شغل در تثیفر قلدری سازمانی بر کفففت خواب پرسکتاران زن در
بفمارستانها نقش مفانجی دارد.

 .3روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هد  ،کاربردی محسکوب مکی شکود؛ همچنکف  ،از حفکث روش
گردآوری دادهها توصففی  -همبستگی است .دادههکا بکا نکرمافکزار  SPSSو بکا آزمکون
ضریب همبستگی و رگرسفون تجزیهوتحلفل شد .جامعکه آمکاری تحقفکق پرسکتاران زن
بفمارستان شهفد صفاد شفرازی گرگکان هسکتند ککه از مجمکوع 2

پرسکتار زن ککه در

شففتهای کاری صبح ،عصر و شب در بفمارستان کار میکردند ،حج نمونه بر اسکاس
فرمول کوکران  949نفر تعفف شد که به روش نمونهگفری تصادفی ساده انتخاب شکدند.
شایان ذکر است تالش شد با توجه به موضوع تحقفق ،شرای کاری جامعکه آمکاری ،بکه
صور

شففتبندی باشد و از طر

دیگر ،به دلفل شرای فرهنگی معمونً ممل اسکت

به زنان در محف های سازمانی قلدری بفشتری وارد شود که مجموع ایک دنیکل ،مکا را
1 Vahle-Hinz

بررسي تأثیر قلدري سازماني بر کیفیت خواب فردي با توجه به نقش میانجي نشخوار فکري در میان ...

بفمارستانها نقش مفانجی دارد.

10

مجاب به انتخاب ای جامعه آماری کرد .ابزار تحقفق شامل سه پرسشنامه به شکرش زیکر
است:
پرسشنامه قلدري سازماني :به منظور انکدازهگفکری قلکدری سکازمانی از پرسشکنامه
لفم به نام ترور روانی 9شامل  62پرسش بهره گرفته شد (گونزالس دی ریکورا و رولتکا
11

رودریگوئز  ، 223 ،ص  .)63ای پرسشنامه بر اساس مقفاس لفلر
شده است و پنج بعد رفتارهای تحقفرآمفز ،ممانعت از پفشرفت ،تغففرا

پنجدرجهای تنظف
مداوم وظکای
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کاری ،ارعاب (ایجاد ترس) پنهانی ،ارعاب آشلار را بررسی میکنکد .نحکوه بکارم بنکدی
مقفاس لفلر

به ای صور

است که به هر روز ،نمکره  ،چنکدبار در هفتکه ،نمکره ،4

چندبار در ماه ،نمره  ،3چندبار در سال ،نمره  ،و هرگز ،نمره  9تعلق می گفکرد .پایکایی
ای پرسشنامه با تحقفق های انجام گرفتکه  ،از جملکه روزاریکو هرنانکدز و روویکرا مکفالن
() 299؛ روزاریو هرنانکدز و هملکاران ( ) 221و ریوسکپرز 3و هملکاران ( ) 299بکف
 2/74و  2/17بفان شده است .ضریب پایکایی ایک پرسشکنامه در یکک بکازده زمکانی دو
هفته ای بف دو گروه از پاسخ دهندگان قرار گرفت و از طریق ضکریب آلفکای کرونبکاخ،
پایایی ای پرسشنامه  2/83به دست آمد .برای بررسی روایکی ،پرسشکنامه در دو مرحلکه
برای بازبفنی به متخصصان ارسال شد.
پرسشنامه نشخوار فکري :برای اندازه گفکری نشکخوار فلکری ،پرسشکنامه نشکخوار
کککاری کروپلککی و هملککاران (  ،) 29بککهکککار گرفتککه شککد .ایک پرسشککنامه شککامل سککه
خرده مقفاس است که هر یک شامل پنج گویه می شوند که عبار اند از نشخوار عاطفی،
تعمق دربکاره حکل مسکئله و حکس رهکایی از شکغل .قالکب پاسکخ ،بکه صکور

طفک

پنج درجه ای لفلر

است که عدد  9برابر با هرگز /بسفار بکه نکدر  ،و عکدد برابکر بکا

همفشه /اکثر اوقا

است .امتفاز هر یک از مؤلفه های فرعی با یلدیگر جم ،میشوند که
1 Psycho – Terror
2 González de Rivera y Revuelta & Ro- dríguez
3 Ríos-Pérez

است .برای سنجش پایایی پرسشنامه ،آلفای کرونباخ در فاصکله  2/89تکا

بف صفر تا

2/12بهدست آمد.
پرسشنامه کیفیت خواب :به منظور سنجش کفففت خواب پرسشنامه روویکرا مکفالن
و روزاریو هرناندز ( ) 297بهکار گرفته شد .ای پرسشنامه  9گویه دارد که به صکور
طف
شاخ

لفلر

است ،به طوری که عدد  9برابر با هرگز و عدد  6برابر با همفشه است .ای

شامل سه خردهمقفاس فرعی است که عبار اند از مد

زمکان خکواب ،تکثخفر

آلفا بف  2/71تا  2/86بهدست آمد و پایایی پرسشنامه در تحقفق حاضر تثیفد شد.

 .4یافتهها
های توصففی متغفرهای اندازهگفریشده در پکژوهش حاضکر در جکدول  9بفکان

شده است.
جدول  .6آمار توصیفي
متغیرهاي تحقیق

قلدری سازمانی

خردهمقیاسها
رفتارهای تحقفرآمفز

3/643

9/ 9

9/33

ممانعت از پفشرفت

3/924

2/43

9

2/64

9/97

ارعاب پنهانی

3/729

2/ 18

9

ارعاب آشلار

3/298

2/78

9

تثخفر در زمان خواب

3/314

2/773

خواب مففد

تغففر مداوم وظای

کفففت خواب

کاری

4

/7

6

3/86

2/479

9

6

3/684

2/679

9

6

نشخوار عاطفی

3/483

2/683

9

تعمق درباره حل مسئله

3/227

9/297

9

2/ 6

9

مد
نشخوار فلری

میانگین انحراف معیار کمینه بیشینه

زمان خواب

حس رهایی از شغل

/819
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در خواب و خواب مففد .پایایی ای پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ بررسی شکد ککه

شاخ

11

همانطور که در جدول  9مشاهده می شود ،بف متغفرهای قلدری سکازمانی ،ارعکاب
پنهان بفشتری مفانگف ( )3/729را به خود اختصاص داده اسکت ،ککه مکیتکوان در ایک
زمفنککه گفککت ،پاسککخدهنککدگان بککه پرسشککنامه دربککاره نککوع رفتارهککای تککوهف آمفککز و
خشونت باری که به صور
11

پنهانی در محف کار رخ میدهکد ،اتفکاق نظکر دارنکد ،ایک

رفتارها معمونً از طریق زبان بدن و با حان

و اشکارههکای قلدرمببانکه در محکف ککار

اتفاق میافتد .در بعد کفففت خواب ،تقریبا هر سه خکردهمقفکاس مفکانگف نزدیکک بهک
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داشته اند که بر ای اساس ،خواب مففد به عنوان خردهمقفاس کفففکت خکواب ،مؤلفکهای
است که توس پاسخ دهندگان بفشتری جواب مشکابه را داشکتند .در نهایکت ،در متغفکر
نشخوار فلری ،نشخوار عاطفی بانتری مفکانگف ( )3/483را بکه خکود اختصکاص داده
است.
برای تعفف سه قلدری سازمانی در مؤلفههای کفففت خواب آزمون آماری ضکریب
رگرسفونی چندگانه انجام گرفت که نتایج در جدول مشاهده میشود.
جدول  .2نتاج آزمون رگرسیوني براي آزمون فرضیههاي اول ،دوم و سوم
متغیر

متغیر

پیشبین

مالک
تثخفر در
خواب

قلدری مد
سازمانی

زمان

خواب
خواب
مففد

ضريب

ضريب

خطاي

رگرسیوني رگرسیوني برآوردي
غیراستاندارد استاندارد استاندارد

آماره
تي

ضريب
تعیین

آماره
F

سطح
معناداري

2/ 7

2/ 1

2/242

2/229 9 /994 2/279 3/ 13

-2/986

2/233

2/ 49

69

2/222 92/723 2/264 -

-2/ 9

2/283

2/914

1/634 2/269 -3/226

/

2/222

نتایج نشان داد ،قلدری سازمانی میتواند  7/9درصد از پراکنکدگی تکثخفر در خکواب
( 6/4 ،)Sig=2/229درصککد تغففککرا
تغففرا

مککد

زمککان خککواب (  )Sig=2/22و  6/9درصککد

خواب مففد ( )Sig=2/222را به صور

معناداری پفشبفنی کنکد .بکرای تعفکف

سه تفلفلی هر یک از مؤلفههای متغفر پکفشبکف (رفتارهکای تحقفرآمفکز ،ممانعکت از
پفشرفت ،تغففر مداوم وظکای

ککاری ،ارعکاب پنهکانی ،ارعکاب آشکلار) در پکفشبفنکی

پراکندگی متغفر مالک (کفففت خواب) ضریب رگرسفونی بهکار گرفته شد .نتکایج نشکان
خواب و خواب مففد پرستاران زن دارد ( )Sig=2/222اما بر تثخفر در خواب با توجه به
ضریب  2/ 7تثیفر مثبت دارد ( .)Sig =2/229با توجه بکه اضکافهشکدن متغفکر مفکانجی
نشخوار فلری ،سایر نتایج آماری در جدول  3بفان شده است:
جدول  .3نتاج آزمون رگرسیوني متغیرها براي آزمون فرضیههاي چهارم ،پنجم و ششم
متغیر

متغیر پیشبین*متغیر

مالک

میانجي
قلدری سازمانی*
نشخوار عاطفی

کفففت

قلدری سازمانی*

خواب تعمق درباره حل مسئله
قلدری سازمانی*
حس رهایی از شغل

خطاي

ضريب

ضريب

رگرسیوني

رگرسیوني

برآوردي آماره تي

غیراستاندارد

استاندارد

استاندارد

سطح
معناداري

-2/3 4

2/32

2/929

-3/783

2/22

-2/ 38

2/233

2/ 24

- /129

2/2 9

2/ 9

2/283

2/97

3/494

2/229
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داد قلدری سازمانی با ضریب  -2/986و  -2/ 9تثیفر منفی و معناداری بر مکد

زمکان

11

بررسی سایر متغفرهای تحقفق نشان داد با اضافهشدن متغفر مفانجی نشخوار عکاطفی،
تثیفر قلدری سازمانی بر متغفرهای کفففت خواب ( )-2/3 4افزایش و تثیفر منفیتری بکر
کفففت خواب ایجاد میشود .اما با اضافه شکدن متغفکر مفکانجی حکس رهکایی از شکغل،
قلدری سازمانی با توجه به ضریب (  ،)2/ 9تثیفر بفشتری بر کفففکت خکواب پرسکتاران
11

زن دارد .در نهایت ،مشخ

شد تعمق درباره حل مسئله در تثیفر قلکدری سکازمانی بکر

کفففت خواب پرستاران نقش مفانجی ندارد.
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 .5بحث و نتیجهگیری
هد

پژوهش حاضر ،بررسی تثیفر قلدری سازمانی بر کفففت خواب با تثکفد بکر نقکش

مفانجی نشخوار فلری در ای رابطه است .نتایج بررسی فرضفه اول از نقکش تثیفرگکذار
قلدری سازمانی بر تثخفر در خواب پرستاران زن حمایت میکند .همچنکف  ،بکر اسکاس
بررسی های آماری مشخ

شد قلدری سازمانی ،مد

برای پرستاران زن کاهش میدهد .ای نتفجه با تحقفقا

زمان خکواب و خکواب مففکد را
قبلی باند و هملکاران (،) 296

هانس و هملاران ( ،) 294نلوکا و هملاران ( ،) 299جفمنکز و هملکاران ( ،) 228و
رودریگوئز مانوز و هملاران ( ) 299مطابقت دارد .بنابرای  ،قلدری سکازمانی کمفکت و
کفففت خواب را تحت تثیفر قرار میدهد ،زیرا قلکدری سکازمانی شکامل مجموعکهای از
عوامل و شرای استرسزا برای افراد است .ای موضوع تا حد بسکفار زیکادی ،عمللکرد
فرد را تحت تثیفر قرار میدهد و فرد را با انبکوهی مشکلال

جسکمی و روانکی مواجکه

میکند؛ بکهطکوری ککه محققکانی از جملکه اینارسک و مفللسک ( ،) 223کفویمکاکی و
هملککاران ( ،) 226پراونتککی 9و هملککاران ( ،) 227راینککر و هملککاران (  ،) 22روزادو
وسلوئز (  ،) 22روزاریکو هرنانکدز و روویکرا مکفالن ( ،) 299و روزاریکو هرنانکدز و
هملاران ( ) 293مطرش میکنند که قلدری سکازمانی ،بهداشکت شکغلی افکراد را نشکانه

1 Pravettoni

می گفرد و ای موضوع بر کفففکت خکواب افکراد تثیفرگکذار اسکت .بکا توجکه بکه نتکایج
پژوهش های یادشده ،نقطه مشترک ای افراد در پرونده های پزشکلیشکان بفمکاریهکای
قلبی و عروقی آنها است.
از طر

دیگر ،با بررسی نقش نشخوار فلری به عنوان متغفر مفانجی مشخ

شکد،

نشخوار عاطفی باعث تشدید تثیفر قلدری سازمانی بر کفففت خواب پرسکتاران زن شکده
است ،اما کنارهگفری از مسائل و در اصطالش احساس رهایی از شغل به عنکوان یلکی از
مشخ

کرد رهایی از شغل میتواند آیار منفی قلدری سکازمانی را تکا حکد زیکادی بکر

کفففت خواب ک ایر کند .ای نتایج با نتایج تحقفکق مورنکو جفمنکز و هملکاران () 228
مطابقت می کند که بفان کردند نشخوار عاطفی به بیخوابی منجر میشود ،ولی نشکخوار
کناره گفری با کفففت خواب ،رابطه مثبت دارد .بنابرای  ،به نظر میرسد نشکخوار فلکری
سبب تهففج واکنش روانی صدمهدیدگان قلدری سازمانی میشود و در نهایت ،به کاهش
کفففت خواب منجر می شود .نشخوار عاطفی ،تجربه قلکدری سکازمانی را مجکدداً فعکال
میکند و سبب میشود هفجانا

فرد در رابطه با قلکدری سکازمانی ،تحریکک شکود .بکه

عالوه ،برخی شواهد نشان میدهند افرادی که درباره تعارضهای بف فردی بهطور دائک
فلر میکنند ،سطح کلسترول بانتری دارند (مللون  9و هملکاران ، 227 ،ص .)932
همچنف  ،باوم و گرانبر

(  )911بفان کردند تثیفر نشخوار فلری بر پایف آمدن کفففت

خواب در قالب افزایش سطح کلسترول در اوایل صبح ،بسفار زیاد است و بکه مکرور بکا
رسفدن به نفمهشب از مفزان آن کاسته میشود که در نتفجه خواب فرد را بهشد

تحکت

تثیفر قرار می دهد و در هنگام خواب موجب بکیقکراری و خکوابهکای پکر تکنش فکرد
میشود .همچنف  ،راچم ( )9182بفان کرد ،بیخوابی مملک اسکت در نتفجکه ،فراینکد

1 McCullough
2 Baum
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مؤلفههای نشخوار فلری ،تکثیفر قلکدری سکازمانی را بکر کفففکت خکواب ککاهش داد و

11

ناق

عاطفی به رخدادی استرسزا باشد .گذشته از ای بایلف

و هملکاران ( ) 221در

تحقفق خود پفشنهاد میکنند ،برخی روشهکای نابهنجکار بکرای کنارآمکدن دربکاره یکک
مسئله ،مانند نشخوار فلری ،ممل است ای فرایند (کلسترول) را تشدید کند .از طر
دیگر ،چنف به نظر میرسد که کنارهگفری سبب افزایش کفففت خواب مکیشکود .اَژن و
11

هملاران ( )9118بفان می کنند رهایی از مسکائل عکاملی بسکفار مهک تلقکی مکیشکود و
صدمه دیدگان قلدری سازمانی را قادر میکند تا اندازه ای ،رخداد اسکترس زا را مکدیریت
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کنند و کفففت خواب را بهبود دهند.
بر اساس نتایج و بکا اسکتناد بکه تحقفقکاتی ماننکد واتسکون و هملکاران (  ،) 29و
روزاریو هرناندز و هملاران ( ،) 297پفشنهاد مکیشکود در حفطکه بهداشکت شکغلی در
سازمانها ،روانشناسان و متخصصان بهطور منظ اهمفت خواب برای افکراد را توضکفح
دهند و کفففت خواب را در ارتقای عمللرد فردی به آنها گوشزد کنند؛ بهویژه شایسکته
است به دلفل شغل حساسی که زنان پرستار دارند ،به ای موضوع توجه ویکژهای شکود.
همچنف  ،توصفه می شود شکرای ففزیلکی نزم بکرای اسکتراحت و خکواب مناسکب در
مواردی که به صور

شففتی کار می کنند مهفا شود ،تا لذ

و کفففکت خکواب را ارتقکا

بخشند .همچنف  ،پفشنهاد می شود هر گونکه دسکتگاههکای اللترونفلکی مضکر و مخلکل
آرامش در زمان خواب خاموش باشند تا خواب بکاکفففتی را بکرای فکرد رقک بزننکد .در
نهایت ،پفشنهاد میشود مدیران بفمارستانها با بررسی دقفق شکرش شکغل هکر پرسکتار و
بازبفنی رواب سازمانی آن ها ،از مفزان قلدری و رفتارهای افسارگسکفخته بلاهنکد ،زیکرا
ای تالش میتواند ابتدا به بازیابی کارکنانی که در معکرض قلکدری سکازمانی بکودهانکد،
کمک کند ،سپس ،استرس و فشار شغلی بفهوده را از محف کار دور کند.

1 Baillien
2 Watson

محدودیتها و تحقیقات آتی
با توجه به اینله در تحقفق حاضر برای سنجش کفففت خواب پرسشنامه بکهککار گرفتکه
شد ،میتواند محدودیتهای سنجش عفنی برای بفکان نتکایج پایکاتر باشکد ،زیکرا فراینکد
خواب توس یکسری از رخدادهای بفوشفمفایی تنظف میشود که در بسفاری از آنهکا،
هورمون سفتوکنف
تحقفقا

نقشی مه را در تنظف خواب ،ایفکا مکیکنکد .بکه همکف دلفکل ،در

11

آتی بهکارگفری ابزارهای اندازهگفری عفنی مانند حسگرهای سنجش خکواب،

قلمداد شود.

1 Cytokines

بررسي تأثیر قلدري سازماني بر کیفیت خواب فردي با توجه به نقش میانجي نشخوار فکري در میان ...

اندازه گفری مداوم کلسترول و جز آن میتواند معفارهای کمی مناسبتری بکرای تحقفکق

منابع
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خواب و خواب مففد) در بکف دانشکجویان دارای وضکعفت تحصکفلی خکوب،

11

متوس و مشروط» .توسعه آموزش جندی شاپور فصل نامکه مرککز مطالعکا و
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