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چکیده
مقدمــه :تحقیقــات محــدودی در زمینــه رابطــه کار َزدگــی و پرخاشــگری (بــه عنــوان یــک عکــس العمــل نســبت
بــه کار َزدگــی و نــه خصوصیــت شــخصی) وجــود دارد کــه در ایــن تحقیــق بــا ارائــه مدلــی ،ایــن مســاله بررســی
گردیــده اســت .تحقیــق حاضــر بــر رابطــه بیــن پرخاشــگری و کار َزدگــی بــا بــه کارگیــری تحلیــل رگراســیون
بــرای تشــخیص پیــش بینــی کنندههــای پرخاشــگری تمرکــز مینمایــد.
روش کار :در پژوهــش توصیفــی تحلیلــی حاضــر بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــری تصادفــی ســاده و بــا کمــک
فرمــول کوکــران ،حــدود  82نفــر از پرســتاران بخشهــای داخلــی ،جراحــی ،اورژانــس ،اعصــاب و روان ICU ،و
 CCUدر بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی زاهــدان در دیمــاه ســال  1394بــه عنــوان نمونــه انتخــاب گردیدنــد و
پرسشــنامه پژوهــش توســط آنــان تکمیــل شــد .ایــزار ســنجش در ایــن پژوهــش ،پرسشــنامهای اســتاندارد اســت
کــه در ســه بخــش جمعیــت شــناختی ،ابعــاد کارزدگــی شــغلی مزلــچ ( )1997و ابعــاد پرخاشــگری بــأس و پــری
( )1992پــس از تســت اولیــه و بررســی پایایــی و روایــی آن ،در بیــن نمونــه آمــاری توزیــع گردیــد .جهــت تجزیــه
و تحلیــل دادههــا از آزمــون همبســتگی پیرســون و آزمــون فریدمــن توســط نــرم افــزار  SPSSو بــرای مــدل
معــادالت ســاختاری و روش دو مرحلـهای حداقــل مربعــات جزئــی بــه منظــور تحلیــل فرضیــات ،تحلیــل روایــی
عاملــی تاییــدی و تحلیــل مســیر از نــرم افــزار  Smart PLSبهــره گرفتــه شــده اســت.
یافتههــا :بنابــر ضرائــب مســیر و مقادیــر معنــاداری آنهــا مشــخص میگــردد کــه در ســطح معنــاداری (0/01
=  )P-valueکار َزدگــی بــر پرخاشــگری و ابعــاد آن شــامل خشــم ( ،)Reg = 0/001 ،sig = -0/599تهاجــم
( )Reg = 0/001 ،sig = 0/433و کینــه تــوزی ( )Reg = 0/001 ،sig = 0/364اثــر معنــاداری دارد و همچنیــن
ابعــاد کار َزدگــی شــامل مســخ شــخصیت ( ،)Reg = 0/001 ،sig = 0/419خســتگی عاطفــی (،sig = 0/189
 )Reg = 0/01و کاهــش احســاس کفایــت ( )Reg = 0/01 ،sig = 0/234نیــز بــر پرخاشــگری اثــری مشــابه دارد.
یافتههــا نشــان میدهــد کــه مســخ شــخصیت بیشــترین اثــر گــذاری را بــر پرخاشــگری دارد از طرفــی بــا توجــه
بــه نتایــج آزمــون فریدمــن ،خســتگی عاطفــی در میــان پرســتاران بیشــترین ســهم را در میــان ســایر ابعــاد
کار َزدگــی دارد .کار َزدگــی نیــز بــه طــور معکــوس بــر خشــم اثــر دارد.
نتیجــه گیــری :بــه منظــور کنتــرل تأثیــر متقابــل کار َزدگــی و پرخاشــگری و همچنیــن ابعــاد آنهــا ،بایــد
شــرایط تقویــت کننــده ســامت روانــی در حرفــه و محیــط کاری پرســتاران را ارتقــا و همچنیــن شــرایط محــدود
کننــده کار َزدگــی بــه عنــوان متغیــر اثرگــذار و مســتقل و بــه تبــع آن کنتــرل پرخاشــگری را در ســازمان مهیــا
نمــود.

مقدمه
نظــر بــه اینکــه ســامت روان بــه عنــوان یکــی از ارکان ســامتی و
الزمــه یــک زندگــی مفیــد ،مؤثــر و رضایــت بخــش فــردی اســت،
ارتقــاء ســامت روان افــراد یــک جامعــه خصوصــاً اقشــار مؤثــر و
ســازنده آن الزمــه پویایــی ،بالندگــی واعتــای آن جامعــه اســت [.]1
ســامت از نیازهــای اساســی انســان اســت کــه در توســعه پایــدار
نقــش حیاتــی دارد [ .]2فشــارهایی کــه منشــأ روانــی دارنــد میتواننــد
کارکــرد ارگانیســم بــدن را مختــل کننــد ،حتــی گاهــی میتواننــد در
حــد شــدید باشــند کــه منجــر بــه تخریــب بافتهــای بــدن گردنــد.
همراهــی وقایــع تنــش زای زندگــی بــا بیماریهــای قلبــی بــه خوبــی

شــناخته شــده اســت [ .]3از طرفــی کار َزدگــی از جملــه خطــرات
شــغلی اســت کــه در ســالهای اخیــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت
و بــرای توصیــف پاسـخهای انســان در برابــر فشــارهای روانــی تجربــه
شــده اســتفاده میشــود .رایجتریــن تعریــف از کار َزدگــی را مــازالچ و
جکســون ( )1960ارائــه نمودنــد .کــوری و همــکاران ( )1991معتقدند
کــه کارزدگــی پدیــدهای بســیار شــایع در حرفههــای یــاری رســان
اســت [ .]4فــردی کــه دچــار کار َزدگــی شــده ،احســاس تحلیــل
رفتگــی و خســتگی مزمــن میکنــد ،خلــق و خــوی پرخاشــگری
پیــدا کــرده و در روابــط بیــن فــردی تــا انــدازهای بدگمــان و بدبیــن

تشکریان جهرمی و همکاران
میشــود [ .]5تحقیقــات نشــان میدهــد کــه پرســتاران از جملــه
افــرادی هســتند کــه شــدیدا ً در معــرض خطــر کار َزدگــی میباشــند
[ ]7 ,6و در ایــن میــان پرســتاران شــاغل در بخشهــای ویــژه بــه
دلیــل شــرایط خــاص ناشــی از محیــط کار و بیمــاران ممکــن اســت،
بیشــترین اســترس را تحمــل نماینــد .کار َزدگــی یکــی از عمدهتریــن
پیامدهــای اجتنــاب ناپذیــر اســترس شــغلی اســت و مادامــی کــه ایــن
اســترس از میــان برداشــته نشــود هــم چنــان ادامــه خواهــد یافــت.
مشــخص شــده اســت کــه خطــر کار َزدگــی در میــان پرســتاران بســیار
باالســت [ .]8نتایــج کار َزدگــی در پرســتاران ،جدی اســت .ایــن پدیده،
منجــر بــه کنــاره گیــری عاطفــی یــا بــی تفاوتــی و کاهــش محــدوده
فعالیــت پرســتار و تمــاس وی بــا بیمــاران میشــود .کار َزدگــی ،بــه
ضعــف کیفیــت و کمیــت مراقبــت پرســتاری میانجامــد و در اکثــر
حیطههــای عملکــرد فــردی ،بیــن فــردی و ســازمانی ،تاثیــرات منفــی
میگــذارد [ .]9اگــر کار َزدگــی تشــخیص داده نشــود و راه حلــی بــرای
کاهــش و یــا پیشــگیری از آن طراحــی و اجــرا نشــود میتوانــد منجــر
بــه از دســت دادن کیفیــت و کارایــی فــرد ،کاهــش ســامت فیزیکــی
و روانــی شــود .بــرای ســازمانها حضــور چنیــن افــرادی منجــر بــه
یــک هزینــه جــدی در دورههــای غیبــت از کار ،جابــه جایــی ،از دســت
دادن بهــره وری یــا مخــارج مراقبــت ســامت خواهــد شــد [ .]10ایــن
امــر در بیــن پرســتاران کــه خدمــت رســان آحــاد جامعــه میباشــند
اهمیــت بیشــتری مییابــد .از آنجــا کــه کار َزدگــی بــر ابعــاد مختلــف
زندگــی فــرد از جملــه ســامت روان ،ســامت جســمانی و کارکردهای
اجتماعــی فــرد تأثیــر بســزایی دارد و قابــل تاکیــد اســت ،ســامت
روانــی کارکنــان از جملــه موضوعــات مهــم مــورد بحــث اخیــر در
حیطــه طــب کار و ســامت شــغلی میباشــد [ .]11امــروزه حــوزه
بهداشــت و درمــان بــه دلیــل ارتبــاط مســتقیم بــا ســامت انســانها
یکــی از مهمتریــن حوزههــای توســعه پایــدار در جوامــع بشــری
بــه شــمار میآیــد ،از جملــه کارکنــان ایــن حــوزه ،کادر پرســتاری
بیمارســتانها هســتند .پرســتاران بطــور ویــژه مســتعد کار َزدگــی
هســتند چراکــه آنهــا بــا بیمــاری ،درد ،عــذاب و مــرگ مددجویــان
مواجــه هســتند [ .]12اُفــت کیفیــت مراقبــت از بیمــار ،از بدتریــن
پیامدهــای کار َزدگــی پرســتاران اســت ،زمانــی کــه پرســتاری دچــار
فرســودگی میشــود ،بیمــار از توجــه و مراقبــت کافــی محــروم مانــده
و فردیــت و حقــوق انســانی او زیــر ســؤال مـیرود .بررسـیهای انجــام
شــده دربــاره کار َزدگــی در پرســتاران نشــان داده کــه در شــرایط
کاری یکســان ،افــراد بــه یــک انــدازه دچــار فرســودگی نمیشــوند،
بــه عبــارت دیگــر فرســودگی از تعامــل عوامــل بیشــماری از جملــه
عوامــل فــردی ،میــان فــردی ،شــغلی ،و ویژگیهــای شــخصیتی پدیــد
میآیــد [ .]13خشــونت و پرخاشــگری ،در ســطوح و جنبههــای
مختلــف ،معضلــی بــزرگ و جهانــی بــه شــمار میآیــد و ریشــه
بســیاری از جرائــم ،انحرافــات و حتــی جنگهــا را بایــد در ایــن امــر

جســتجو کــرد [ .]14روانشناســان پرخاشــگری را رفتــاری میداننــد
کــه موجــب آســیب دیگــران شــود یــا بالقــوه بتوانــد بــه دیگــران
آســیب بزنــد .ایــن آســیب میتوانــد بدنــی ماننــد کتــک زدن ،لگــد
زدن و گاز گرفتــن ،یــا لفظــی ماننــد ناســزاگویی و فریــاد زدن و یــا
حقوقــی ماننــد بــه زور گرفتــن چیــزی باشــد [ .]15ابتــا بــه اســترس
و تکــرار اشــتباهات میتوانــد مانعــی در راه دســتیابی بــه اهــداف
بهداشــتی محســوب شــود .بســیاری از حــوادث ضمــن کار بــر اثــر
اســترسهای شــغلی اتفــاق مــی افتــد [ .]16حرفــه پرســتاری بــه
عنــوان حرفــهای اســترس زا معرفــی شــده و کارکنــان آن مســتعد
مواجهــه بــا اســترسهای شــدید میباشــند زیــرا بطــور مــداوم بــا
رنــج و مــرگ ومیــر افــراد مواجــه میشــوند و مجبورنــد کارهایــی را
انجــام دهنــد کــه از نظــر دیگــران وحشــت انگیــز اســت [ .]17بطوری
کــه انجمــن ملــی ایمنــی آمریــکا پرســتاری را جــزء  40حرفــه بــا
شــیوع بــاالی بیماریهــای مربــوط بــه اســترس معرفــی کــرده اســت
[ .]18اهمیــت ســامت روان پرســتاران کــه حلقـهای از سیســتم ارائــه
خدمــات بهداشــتی هســتند و ضعــف پیشــینه مطالعاتــی در زمینــه
بررســی وضعیــت ســامت روان پرســتاران ،مــا را بــر آن داشــت تــا
بــا انجــام چنیــن پژوهشــی ،اطالعــات کاربــردی را در اختیــار دســت
انــدرکاران نظــام ســامت قــرار دهیــم تــا بــا اســتفاده از نتایــج آن
ضمــن بــاال بــردن کارایــی ،از کارزدگــی و افــت عملکــرد شــغلی در
پرســتاران جلوگیــری بعمــل آیــد .حرفــه پرســتاری بــه ســبب ماهیــت
خــاص خــود بــه گونـهای اســت کــه پرســتاران تقریباً بطــور روزمــره با
درد و رنــج ،حــوادث و مــرگ و میــر مواجــه هســتند ،از اینرو پرســتاری
بــه عنــوان حرفــهای اســترس آور شــناخته شــده اســت .همچنیــن
پرســتاری از جملــه مشــاغلی اســت کــه بــه ســبب ماهیــت خــاص
ایــن حرفــه دارای چرخــش و تنــوع در زمــان کار اســت و یــک پرســتار
ممکــن اســت در طــول روزهــای هفتــه در ســاعات مختلــف از شــبانه
روز بــه کار بپــردازد و یــا در نوبتهــای طوالنــی کاری در بیمارســتان و
محــل کار خــود بــه ســر ببــرد .وجــود ایــن نوبتهــای کاری مختلــف
ماننــد کار در شــیفت شــب و شــیفتهای اضافــه کاری میتوانــد
ســامت جســمی و روحــی پرســتاران را بــه مخاطــره بینــدازد .لــذا
بایــد کلیــه ایــن عوامــل را مــورد بررســی قــرار داد تــا بتــوان در جهــت
ایجــاد روشــهای مناســب گام برداشــت.
عزیزنــژاد وحســینی ( )1383در پژوهشــی تحــت عنــوان کار َزدگــی و
علــل آن در پرســتاران بالینــی شــاغل در بیمارســتانهای وابســته بــه
دانشــگاه علــوم پزشــکی بابــل نشــان دادنــد کــه  %68/6از پرســتاران
دارای فرســودگی زیــاد و  %0/7نیــز دارای کار َزدگــی خیلــی زیــاد
بودنــد .آنــان همچنیــن میانگیــن کار َزدگــی را بیــن گروههــای ســنی
متفــاوت بررســی کردنــد کــه در نتیجــه مشــخص گردیــد کــه بیــن
ســن بــا میــزان کار َزدگــی رابطــه معکــوس نســبتاً قــوی وجــود داشــت
و همچنیــن بیــن ســابقه کار بــا ابعــاد کار َزدگــی رابطــه معکــوس
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مشــاهده گردیــد [ .]19ســتوده اصــل و بختیــاری ( )1385تحقیــق
بــا عنــوان بررســی کار َزدگــی و عوامــل مرتبــط بــا آن در پرســتاران
و ماماهــای شــاغل در دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان انجــام دادنــد.
یافتههــای تحقیــق نشــان داد کــه افزایــش ســاعات کار بیــش از 8
ســاعت در روز بطــور معنــی داری موجــب بــروز فرســودگی عاطفــی
در پرســتاران و ماماهــا میگــردد .نتایــج تحقیــق بیانگــر رابطــهای
معکــوس و معنــی دار بیــن ســابقه کاری و میــزان فرســودگی عاطفــی
اســت و فرســودگی عاطفــی و پیشــرفت و ترقــی شــخصی دارای
ســطحی متوســط در میــان پرســتاران و ماماهــای شــاغل دانشــگاه
علــوم پزشــکی ســمنان میباشــد .همچنیــن توجــه بــه توســعه
روابــط بیــن فــردی و کنتــرل و تغییــر در عواملــی ماننــد ســاعت و
شــیفت کاری ،میتوانــد باعــث کاهــش فرســودگی عاطفــی و افزایــش
ســطح پیشــرفت و ارتقــای شــخصی کارکنــان گــردد [ .]20عبــدی
و همــکاران ( )1386در بررســی رابطــه کار َزدگــی بــا ســامت روان
یــر روی پرســنل پرســتاری ،نتایــج او نشــان داد کــه کار َزدگــی ،در
ابعــاد خســتگی هیجانــی و مســخ شــخصیت اکثریــت واحدهــای مــورد
پژوهــش در ســطح پاییــن و در بعــد عــدم کارایــی فــردی اکثریــت در
ســطح بــاال قــرار داشــتند .در مــورد ســطح ســامت روان رابطــه بیــن
کار َزدگــی و ســامت روان معنــی دار و در مــورد متغیرهــای جمعیــت
شــناختی ،ارتبــاط بیــن کار َزدگــی بــا جنــس ،ســن ،ســابقه کار و
همچنیــن ارتبــاط بیــن متغیرهــای ســابقه کار و نوبت کاری با ســامت
روان معنــادار بــود [ .]21زهــرا دشــت بزرگــی و همــکاران ( )1391در
تحقیــق دیگــری تحــت عنــوان مقایســه کار َزدگــی و ســامت روانــی
کادر درمانــی بیمارســتانهای روانــی و غیــر روانــی بــه نتیجــه دســت
یافتنــد کــه بیــن دو گــروه مذکــور از لحــاظ کار َزدگــی تفــاوت معنــی
داری وجــود دارد ولــی تفــاوت دو گــروه از لحــاظ ســامت روانــی
معنــی دار نبــود [ .]4مــژگان کاراحمــدی و نیــره اســماعیلی دهقــی
( )1386تحقیقــی بــا عنــوان پرخاشــگری و ارتبــاط آن بــا ویژگیهــای
جمعیــت شــناختی پرســتاران بخــش اطفــال بیمارســتانهای دانشــگاه
علــوم پزشــکی اصفهــان انجــام داد کــه بــر اســاس نتایــج ایــن تحقیــق
میــزان پرخاشــگری در گروههــای ســنی پایینتــر بــا ســنوات
کاری کمتــر و تجربــه بیشــتر میباشــد همچنیــن پرخاشــگری در
متأهلیــن باالتــر اســت [ .]22محســن گل پــرور و همــکاران ()1391
در پژوهشــی بــا عنــوان کارکردهــای تعــارض بیــن فــردی و مدیریــت
تعــارض در پیونــد میــان اســترس و کارزدگــی بــا پرخاشــگری بــه ایــن
تنیجــه دســت یافــت کــه در تســلیم شــدن بــاال ،فرســودگی هیجانــی
بــا پرخاشــگری ،در ســازش و حــل مســاله پاییــن ،فرســودگی هیجانی
بــا پرخاشــگری ،در اعمــال زور و اجتنــاب بــاال ،فرســودگی هیجانــی
بــا پرخاشــگری رابطــه نیرومندتــری نشــان دادنــد [ .]23مــک مأنــوس
و همــکاران ( )2004در پژوهشــی تحــت عنــوان اســترس ،ســندرم
کار َزدگــی و نگــرش پزشــکان بــه کار و رابطــه آن باشــخصیت و روش
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یادگیــری :یــک مطالعــه طولــی  12ســاله روی فــارغ التحصیــان
پزشــکی انگلســتان بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه  %28/2از
پزشــکان دچــار کار َزدگــی شــدید بودنــد کــه ایــن امــر رابطــه معنــی
داری بــا یافتــن شــغل نداشــت ولــی ارتبــاط آن یــا شــرایط محیــط
کار و خصوصیــات شــخصیتی پزشــکان معنــی داربــود [ .]24پارســلو
و همــکاران ( )2004در تحقیقــی بــه منظــور تعییــن تأثیــر موقعیــت
کاری و میــزان اســترس شــغلی روی ســامت روان کارکنــان دولــت به
ایــن نتیجــه رســیدند کــه اســترش شــغلی ،موقعیــت شــغلی ســامت
روان و حالــت رفــاه و بهزیســتی پرســنل را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد
[.]25
بنابرایــن در ایــن پژوهــش ،نیــاز بــه توســعه اســتراتژیهای پیــش
گیــری اســترس بــا هــدف اجتنــاب از توســعه کار َزدگــی بــه عنــوان
اســترس مزمــن شــغلی و کاهــش ریســک توســعه پرخاشــگری و
خصومــت در میــان پرســتاران بیمارســتان تأمیــن اجتماعی زاهــدان را
مــورد مطالعــه قــرار میدهیــم .در واقــع هــدف از ایــن پژوهش اینســت
کــه آیــا کار َزدگــی یــک عامــل پیــش بینــی کننــده پرخاشــگری در
میــان پرســتاران محســوب میشــود یــا خیــر؟ و اینکــه اولویــت بنــدی
هریــک از ابعــاد کار َزدگــی و پرخاشــگری بــه چــه صــورت میباشــند؟
در راســتای هــدف پژوهــش 4 ،فرضیــه اصلــی تدویــن گردیدنــد کــه
فرضیــه اصلــی  1خــود بــه ســه فرضیــه فرعــی دیگــر بیــان میگــردد.
در فرضیــه اصلــی  1تأثیــر معنــادار کار َزدگــی بــر پرخاشــگری در
بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی زاهــدان بررســی میشــود کــه در
هریــک از فرضیــات فرعــی آن ،اثــر معنــادار ابعــاد کار َزدگــی بــر
پرخاشــگری بیــان میگــردد .همچنیــن در فرضیــات اصلــی  2و 3
و  4اثــر معنــاداری کار َزدگــی بــر هریــک از ابعــاد پرخاشــگری مــورد
مطالعــه قــرار داده و در نهایــت بــر اســاس آزمــون فریدمــن تمامــی
ابعــاد کار َزدگــی و پرخاشــگری اولویــت بنــدی میشــوند .در ادامــه
پژوهــش بــه بررســی و تحلیــل فرضیــات تحقیــق بصــورت جــداول
مجــزا خواهیــم پرداخــت.
روش کار
پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه توصیفــی تحلیلــی اســت کــه بــا هــدف
تعییــن تأثیــر کار َزدگــی بــه عنــوان عامــل پیــش بینــی کننــده
پرخاشــگری در میــان پرســتاران بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی زاهدان
در دیمــاه ســال  1394صــورت گرفتــه اســت .بــا اســتفاده از روش
نمونــه گیــری تصادفــی ســاده و بــا کمــک فرمــول کوکــران در ســطح
خطــای  5درصــد ،از بیــن  102نفــر از پرســتاران رســمی شــاغل در
بخشهــای داخلــی ،جراحــی ،اورژانــس ،اعصــاب و روان ICU ،و
 CCUبیمارســتان تأمیــن اجتماعــی زاهــدان ،در ســه شــیفت صبــح
و عصــر و شــب ،حــدود  81نفــر بــه عنــوان حداقــل نمونــه مــورد نیــاز
بــرآورد گردیــد .بــر همیــن اســاس  90پرسشــنامه در بیــن پرســتاران

تشکریان جهرمی و همکاران
بخشهــای مذکــور توزیــع گردیــد و از ایــن میــان 82،پرسشــنامه بــه
طــور کامــل تکمیــل و برگشــت داده شــد .بــا توجــه بــه حساســیت
و پویایــی شــغل پرســتاری و مشــغله کاری آنــان کــه نمیتواننــد
زمــان کافــی بــرای پرکــردن پرسشــنامه داشــته باشــند و بــه منظــور
باالرفتــن دقــت دادههــا ،محقــق جهــت تســهیل در انتقــال مفهــوم
ســؤاالت در هنــگان تکمیــل تــک تــک پرسشــنامهها حضــور داشــته
اســت .بنابرایــن فراینــد توزیــع وجمــع آوری پرسشــنامه بــا دقــت بــاال
و زمــان توزیــع بــا در نظــر گرفتــن تغییــرات شــیفت ،دو هفتــه بــه
طــول انجامیــد.
در ایــن مطالعــه از پرسشــنامههای مطالعــات مزلــچ ( )1997کــه
بــرآورد جدیــدی از تنیدگــی و کار َزدگی اســت و شــاخص پرخاشــگری
بــأس و پــری ( )1992اســتفاده گردیــد [ .]29-26در ایــن تحقیــق
ســؤاالت کار َزدگــی براســاس مؤلفههــای مســخ شــخصیت ،خســتگی
عاطفــی و احســاس کاهــش کفایــت و پرسشــنامه مربــوط بــه متغیــر
پرخاشــگری بــر اســاس ســه بعــد خصومــت کالمــی ،تهاجــم و کینــه
تــوزی مــورد ســؤال قــرار گرفتــه اســت کــه جهــت بررســی دقیقتــر
پرسشــنامه و شــناخت ایــرادات و مشــکالت آن بــه منظــور افزایــش
دقــت ابــزار ســنجش ،تســت اولیــه انجــام شــد و  30پرسشــنامه
بــه صــورت آزمایشــی توزیــع گردیــد کــه پایایــی و روایــی اولیــه آن
بررســی و پــس از حصــول اطمینــان از دقت ابزار ســنجش ،پرسشــنامه
کارزدگــی در قالــب  24گویــه و پرسشــنامه پرخاشــگری بــا مجموعـاً
 30ســؤال بصــورت کامــل توزیــع یافــت .ســرانجام دادههــای بدســت
آمــده بــر اســاس یــک مــدل اصلــی و نــرم افزارهــای  SPSSو Smart
 PLSمــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه
بــر اســاس شــاخصهای اســتاندارد طراحــی شــده توســط مزلــچ و
بــأس و پــری ،تمامــی ســازههای پرسشــنامه کار َزدگــی توســط طیــف
 7امتیــازی لیکــرت و پرسشــنامه پرخاشــگری از طیــف چهــار نقطهای
برخــوردار بــوده اســت .جهــت بررســی روایــی پرسشــنامه از تحلیــل
صــوری -محتوایــی و تحلیــل عاملــی تاییــدی بهــره گرفتــه شــده
اســت .بــا توجــه بــه معیــار فورنــل و الکــر ( ،)1981بارهــای عاملــی
گویههــا بایــد بزرگتــر از  0/5و معنــادار باشــد [ ]30کــه نتایــج ارائــه
شــده در جــدول  ،1گویــای روایــی مناســب پرسشــنامه میباشــد
همچنیــن جهــت قابلیــت اطمینــان دادههــای گــردآوری شــده و ابــزار
ســنجش ،از آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــد کــه نتایــج آزمــون آلفــای
کرونبــاخ در جــدول  1نیــز قابــل مشــاهده اســت.

 ،raضریــب پایایــی کل؛  ،Jتعــداد ســؤاالت؛  ،S2واریانــس کل و ،Sj2
واریانــس ســؤاالت.
در پژوهــش حاضــر جهــت تحلیــل بــرازش مناســب مــدل از آزمــون
همبســتگی پیرســون و از مدلیابــی معــادالت ســاختاری و روش

حداقــل مربعــات جزئــی جهــت آزمــون فرضیــات و برازندگــی مــدل
اســتفاده شــده اســت .مدلیابــی معــادالت ســاختاری یــک تکنیــک
بســیار کلــی و نیرومنــد از خانــواده رگرســیون چنــد متغیــری و یــک
رویکــرد جامــع بــرای آزمــون فرضیــات دربــاره روابــط متغیرهــای
مشــاهده شــده و مکنــون اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه آزمــون
همبســتگی پیرســون بــه منظــور بــرازش مــدل و بررســی همبســتگی
میــان متغیرهــای پرسشــنامه بــه همــراه آزمــون فریدمــن ،ضریــب
آلفــای کرونبــاخ و ســیمای آزمودنــی توســط نــرم افــزار SPSS
محاســبه شــده اســت و بــرای مــدل معــادالت ســاختاری و روش
دو مرحل ـهای حداقــل مربعــات جزئــی بــه منظــور تحلیــل فرضیــات،
تحلیــل روایــی عاملــی تاییــدی و تحلیــل مســیر از نــرم افــزار Smart
 PLSبهــره گرفتــه شــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه ضمــن
توزیــع پرسشــنامه ،بــه افــراد نمونــه آمــاری اطمینــان داده شــده
بــود کــه پرسشــنامه بــدون ذکــر نــام و بخــش مربوطــه طراحــی
شــده و بــا حصــول اطمینــان پرســتاران و مدیریــت بیمارســتان بــه
تحلیــل دادههــا مبــادرت گردیــده اســت .همچنیــن بــر اســاس اخــاق
پژوهشــی ،محقــق مراتــب احتیــاط را در افزایــش دقــت جمــع آوری
دادههــا و تحلیلهــای صــورت گرفتــه ،بــه کار بســته اســت.
یافتهها
در پژوهــش حاضــر بــرای اینکــه بتــوان فهمیــد گویههــا بیانکننــده
ســازههای مــورد نظــر هســتند از تحلیــل عاملــی تائیــدی اســتفاده
شــده اســت .ماتریــس همبســتگی متغیرها (جــدول  )2نشــان از وجود
رابطــه مثبــت و معنــادار تمامــی متغیرهــا اســت کــه در ادامــه بــه
تحلیــل کلــی و جزئــی مســیر و آزمــون فرضیــات پرداخته خواهد شــد
کــه یافتههــای تحقیــق بــر اســاس آزمونهــای همبســتگی پیرســون،
فریدمــن ،معــادالت ســاختاری و روش دو مرحلـهای حداقــل مربعــات
جزئــی و تحلیــل روایــی عاملــی تاییــدی بدســت آمــده و در ادامــه
بصــورت جــداول مجــزا خواهیــم پرداخــت.
نتایــج مربــوط بــه آزمــون همبســتگی پیرســون متغیرهــای تحقیــق
(جــدول  )2نشــان داد کــه در ســطح معنــاداری  0/01تمامــی
متغیرهــای مــورد مطالعــه رابطــه مثبــت و معنــاداری بــا یکدیگــر
دارنــد .در ادامــه ،نمودارهــای تحلیــل مســیر در دو نــوع کلــی و جزئی،
ترســیم شــده اســت و نتایــج مربــوط بــه آزمــون فرضیات و مســیرهای
مــدل در جــدول  3و  4ارائــه گردیــده اســت.
تحلیــل مســیر کلــی مطالعــه نشــان داد که فرضیــه اصلــی اول تحقیق
کــه بیــان مـیدارد کار َزدگــی اثــر معنــاداری بر پرخاشــگری پرســتاران
بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی زاهــدان دارد بــا در نظــر گرفتــن مقــدار
معنــاداری و ضریــب مســیر آن مــورد تأییــد قــرار میگیــرد و بــر
اســاس ضریــب تعییــن متغیــر وابســته پرخاشــگری 0/351 ،درصــد از
پرخاشــگری پرســتاران را میتــوان حاصــل کار َزدگــی آنــان در نظــر
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پرخاشــگری در میــان پرســتاران بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی زاهدان
دارا میباشــد .بــرای اولویــت بنــدی مؤلفههــا و ابعــاد کار َزدگــی در
میــان پرســتاران ایــن بیمارســتان از آزمــون فریدمــن اســتفاده شــده
اســت و نتایــج نشــان مــی دهدکــه خســتگی عاطفــی بــا میانگیــن
 2/16از بیشــترین اولویــت در بیــن ســه عامــل کار َزدگــی پرســتاران
بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی زاهــدان برخــوردار میباشــد .ایــن در
حالــی اســت کــه میانگیــن احســاس بــی کفایتــی در آزمــون فریدمــن
برابــر بــا  1/99و مســخ شــخصیت 1/85 ،بــرآورد گردیــد.

گرفــت همچنیــن بــر اســاس نمــودار تحلیــل مســیر جزئــی (شــکل
 )2کلیــه فرضیههــای فرعــی نیــز مــورد تأییــد قــرار میگیــرد .بــه
عبــارت دیگــر ،مســخ شــخصیت ،خســتگی عاطفــی ،کاهــش احســاس
کفایــت بــر پرخاشــگری پرســتاران ایــن بیمارســتان اثــر مثبــت و
معنــاداری دارد .از طرفــی ســنجش و مقایســه ضرایــب مســیر بیــن
ایــن ســه بعــد کار َزدگــی نشــان میدهــد مســخ شــخصیت بــه دلیــل
دارا بــودن بیشــترین ضریــب مســیر ( )0/419بیشــترین اثــر گــذاری
را در بیــن ســایر ابعــاد کار َزدگــی بــه عنــوان پیــش بینــی کننــده
جدول  :1توصیف آماری ،روایی و پایایی
تعداد سؤاالت

میانگین

آلفای کرونباخ

ضرایب بار عاملی

متغیرها
پرخاشگری

30

2/448

0/743

0/629

کارزَدگی

24

3/719

0/801

0/632

مسخ شخصیت

7

0/714

3/611

0/586

خستگی عاطفی

6

3/815

0/703

0/623

کاهش احساس کفایت

11

3/730

0/755

0/688

جدول  :2ماتریس همبستگی متغیرها
1

2

3

4

5

6

7

8

1

-

-

-

-

-

-

-

کارزَدگی

*0/272

1

-

-

-

-

-

-

خشم

*0/699

-0/048

1

-

-

-

-

-

تهاجم

*0/811

*0/410

*0/289

1

-

-

-

-

کینه توزی

*0/863

*0/301

*0/354

*0/675

1

-

-

-

خستگیعاطفی

0/224

*0/621

0/154

0/203

0/179

1

-

-

بی کفایتی

0/059

*0/814

-0/262

*0/258

0/160

*0/291

1

-

مسخ شخصیت

*0/366

*0/571

0/177

*0/393

*0/311

0/207

0/108

1

پرخاشگری

* .P > 0/01
جدول  :3نتایج تحلیل فرضیه اصلی  1و فرضیات فرعی آن
فرضیات اصلی و فرعی 1

 tآماره

همبستگی

نتایج

ضریب تعیین ()%

مقدار معناداری

فرضیه  :1کارزَدگی بر پرخاشگری

0/660

6/584

تأیید

0/351

0/001

فرضیه  :1-1مسخ شخصیت بر پرخاشگری

0/419

1/915

تأیید

0/376

0/001

فرضیه  :2-1خستگی عاطفی بر پرخاشگری

0/189

2/429

تأیید

0/376

0/01

فرضیه  :3-1احساس بی کفایتی بر پرخاشگری

0/234

4/490

تأیید

0/376

0/01

جدول  :4نتایج تحلیل فرضیه اصلی  3 ،2و 4
فرضیات

 tآماره

همبستگی

نتایج

ضریب تعیین ()%

مقدار معناداری

فرضیه  :2کارزَدگی بر خشم

-0/599

-6/784

تأیید

0/359

0/001

فرضیه  :3کارزَدگی بر تهاجم

0/433

4/296

تأیید

0/187

0/001

فرضیه  :4کارزَدگی بر کینه توزی

0/364

3/499

تأیید

0/138

0/000
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تصویر  :1تحلیل مسیر کلی

تصویر  :2تحلیل مسیر جزئی(ابعادکارزدگی)

21

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان ،دوره  ،25شماره  ،2تابستان 1396

تصویر  :3تحلیل مسیر جزئی(ابعاد پرخاشگری)

بــر اســاس تحلیــل دادههــا و بــا توجــه بــه فرضیــات عنــوان شــده،
ضرائــب مســیر و مقادیــر معنــاداری گویــای آن میباشــند کــه
ایــن فرضیــات نیــز بــر مبنــای تحلیــل دادههــا ،مــورد تأییــد قــرار
میگیرنــد .بدیــن ترتیــب کــه کار َزدگــی بــر هــر ســه بعــد شــاخص
پرخاشــگری اثــر مثبــت معنــاداری دارد.
و ســرانجام جهــت بررســی نــوع اولویــت بنــدی ابعــاد پرخاشــگری
در میــان پرســتاران بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی زاهــدان بــه
تحلیــل آزمــون فریدمــن پرداختــه شــده اســت .نتایــج گویــای آن
میباشــد کــه خشــم در بیــن افــراد نمونــه نســبت بــه ســایر ابعــاد
پرخاشــگری اولویــت دارد بدیــن صــورت کــه خشــم دارای میانگیــن
 2/74میباشــد در حالــی کــه تهاجــم میانگینــی برابــر  1/75و کینــه
تــوزی میانگینــی برابــر  1/51را دارا میباشــد.
بحث
همانطــور کــه بیــان گردیــد ،رفتارهــای پرخاشــگرانه در محیطهــای
کار ،طــی چنــد دهــه قبــل تاکنــون از جهــات و ابعــاد مختلــف محــور
توجــه قــرار گرفتهانــد .کلیــه اعمــال منفــی کــه بصــورت خشــن در
برابــر ســازمان یــا اعضــای آن صــورت میگیــرد و باعــث میشــود
تــا فــرد یــا ســازمان مــورد هــدف ،برانگیختــه شــوند تــا از ایــن اعمال
اجتنــاب نماینــد ،پرخاشــگری محســوب میشــود .پرخاشــگری از
زمــره عوامــل فشــارآوری اســت کــه باعــث تضعیــف رضایــت ،تعهــد
عملکــرد و بهزیســتی روانــی و فیزیکــی افــراد در محیطهــای کار
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میشــود .امــا اینکــه چــه عواملــی باعــث پدیدآیــی پرخاشــگری در
محیــط کار میشــود ،خــود موضــوع بحثهــا و تحقیقــات فراوانــی
بــوده اســت .شــواهد پژوهشــی موجــود نشــان میدهــد کــه
عوامــل فــردی ،موقعیتــی ،ســازمانی و اجتماعــی متعــددی در بــروز
پرخاشــگری و خشــونت در محیطهــای کار نقــش دارنــد همچنیــن
وظایــف پرســتاری ،ماهیــت شــغل و محیــط آن ،ذاتــاً تنــش زا و
اســترس آور میباشــد و بــر اســاس مطالعــات داخلــی و خارجــی
انجــام شــده ،تنیدگــی بخشــی از کار در ایــن حیطــه میباشــد
[ .]18 ,14 ,13پرســتاران در محیــط کار خــود بــه طــور روزانــه
بــا بیماریهــا ،رنجهــا ،عــدم همــکاری بیمــاران ،تضادهــای بیــن
فــردی و بیمــاران در حــال درد و مــرگ مواجــه میباشــند و ماحصــل
مــداوم ایــن شــرایط همچــون شــغلهای حســاس دیگــر ،بــا کنــاره
گیــری عاطفــی و کار َزدگــی توامــان میباشــد .کار َزدگــی بــه عنــوان
نشــانهای مشــتمل بــر تحلیــل عاطفــی ،مســخ شــخصیت و کاهــش
احســاس کفایــت توصیــف شــده اســت .از طرفــی در قــرن حاضــر نیز،
عصــر فشــارهای روانــی اســت دورهای کــه بــا پیچیدگــی روز افــزون
شــرایط کاری و زندگــی باعــث افزایــش تنشهــا همــراه میباشــد.
روانشناســان پرخاشــگری را رفتــاری میداننــد کــه موجــب آســیب
دیگــران شــود یــا بالقــوه بتوانــد بــه دیگــران آســیب بزنــد ،ایــن
آســیب میتوانــد بدنــی ،یــا لفظــی و یــا حقوقــی باشــد .مطالعــات
کمــی در کشــور بــه بررســی رابطــه بیــن کار َزدگــی و پرخاشــگری آن
هــم در میــان جامعــه پرســتاران پرداختــه اســت کــه مطالعــه حاضــر

تشکریان جهرمی و همکاران
بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن دو وضعیــت روحــی و روانــی کــه ماحصــل
شــرایط کاری ،ســازمانی و فــردی میباشــد بــر ایــن امــر تمرکــز
نمــوده اســت همچنیــن علــی رغــم وجــود مشــاغل اســترس زا و
پرتنــش در جامعــه امــروزی همچــون وظایــف پرســتاری ،پزشــکی،
نیروهــای پلیــس و امنیتــی در کلیــه کشــورها ،مطالعاتــی بــه صــورت
جداگانــه اثــرات اســترس ،تنیدگــی ،کارزدگــی و پرخاشــگری را مورد
بحــث و مداقــه قــرار دادهانــد و ایــن در حالــی اســت کــه مطالعــات
بســیار کمــی چــه در داخــل کشــور و چــه در خــارج از آن ،بــه
بررســی رابطــه بیــن کار َزدگــی و پرخاشــگری ،آن هــم در میــان
جامعــه پرســتاران پرداختــه اســت کــه مطالعــه حاضــر بــا توجــه
بــه اهمیــت ایــن دو وضعیــت روحــی و روانــی کــه ماحصــل شــرایط
کاری ،ســازمانی و فــردی میباشــد بــر ایــن امــر تمرکــز نمــوده و
ایــن امــر نشــان دهنــده جنبــه نوآورانــه پژوهــش فــوق میباشــد
کــه بــر اســاس ضــرورت و اهمیــت مســاله موجــود کــه پیــش از ایــن
بــه طــور کامــل توضیــح داده شــد بــه بررســی آن پرداختــه اســت .در
ایــن پژوهــش بــر اســاس فرضیــات مطــرح شــده و ابعــاد پرخاشــگری
و کار َزدگــی مــدل مفهومــی ارائــه گردیدکــه تأثیــر ایعــاد کار َزدگــی
و خــود کار َزدگــی را بــر پرخاشــگری و همچنیــن تأثیــر کار َزدگــی
بــر ابعــاد پرخاشــگری (خشــم ،تهاجــم ،کینــه تــوزی) ارائــه شــده
اســت .تحلیــل دادههــای گــرده آوری شــده نشــان میدهــد ،کلیــه
 4فرضیــه اصلــی مطالعــه بــه همــراه فرضیــات فرعــی آن مــورد
تأییــد قــرار گرفتــه اســت بطوریکــه کار َزدگــی بــر پرخاشــگری و
ابعــاد آن اثــر معنــاداری دارد و همچنیــن ابعــاد کار َزدگــی نیــز بــر
پرخاشــگری اثــری مشــابه دارد کــه ایــن نتیجــه بــا مطالعــات گل
پــرور و همــکاران ( )1391همســو میباشــد [ .]23آنــان در تحقیــق
خــود نشــان دادنــد کــه کارزدگــی بــر پرخاشــگری رابطــه معنــا
داری دارد و البتــه مطالعــه آنــان بــه بررســی ابعــاد ایــن متغیرهــا
نپرداختــه اســت .همچنیــن مهدیــان فــر و همــکاران ( )1392بــه
بررســی اثربخشــی توانمندســازی روانــی اجتماعــی مبتنــی بــر تئوری
انتخــاب بــر کاهــش کارزدگــی و پرخاشــگری زنــان دارای همســران
زندانــی پرداختنــد کــه نتایــج تحقیــق انــان نشــان میدهــد کــه
کارزدگــی بــر پرخاشــگری تأثیــر مســتقیم دارد [ ]31و اویــرس و
همــکاران ( )2013در مطالعــه خــود بــر روی افســران پلیــس بــه
بررســی رابطــه بیــن کارزدگــی و پرخاشــگری پرداختنــد کــه بــر
اســاس مطالعــه میدانــی ایــن پژوهشــگران ،مطالعــات معــدودی در
جهــان بــه بررســی ارتبــاط حســاس بیــن کارزدگــی و پرخاشــگری
پرداختهانــد و نتایــج مطالعــه آنــان نشــانگر آن بــود کــه کارزدگــی
بــر پرخاشــگری اثــر معنــاداری مثبتــی دارد [ ]32لــذا مطالعــات
مذکــور بــر ایــن امــر تاکیــد دارنــد کــه کاهــش کارزدگــی بــه طــور
مســتقیم بــر کاهــش پرخاشــگری اثــر دارد و بدیــن ترتیــب کارزدگی
بــر پرخاشــگری مطابــق بــا مطالعــات آنــان نیــز اثــری معنــادار و

مســتقیم داشــته اســت و ایــن موضــوع همســو بــا فرضیــات تأییــد
شــده پژوهــش جــاری بــه ویــژه فرضیــه  1میباشــد .بــا ایــن حــال
تحلیــل دقیقتــر نشــان میدهــد در میــان ابعــاد کار َزدگــی ،بــا
توجــه بــه ضریــب مســیر کــه میــزان اثــر گــذاری متغیــر مســتقل
بــر وابســته را نشــان میدهــد ،مســخ شــخصیت بیشــترین اثــر
گــذاری را بــر پرخاشــگری ایفــا میکنــد از طرفــی بــا توجــه بــه
نتایــج آزمــون فریدمــن در میــان ابعــاد کار َزدگــی ،نتایــج حاکــی از
آن اســت کــه خســتگی عاطفــی در میــان پرســتاران ایــن بیمارســتان
بیشــترین ســهم را در میــان ســایر ابعــاد کار َزدگــی دارد و پرســتاران
بــا توجــه بــه خودارزیابــی کــه در پاســخ بــه پرسشــنامه انجــام
دادهانــد نشــانههای خســتگی عاطفــی را در خــود بیــش از مســخ
شــخصیت احســاس کاهــش کفایــت مینماینــد در حالــی کــه
مطالعــهای چــون عبــدی و همــکاران ( )1386نشــان میدهــد در
جامعــه آمــاری آن تحقیــق احســاس بــی کفایتــی بیــش از هــر بعــد
دیگــر در اولویــت قــرار دارد [ .]21ادامــه تحلیلهــا نشــان داد کــه
فرضیــات  3 ،2و  4نیــز مــورد تأییــد قــرار گرفتهانــد بدیــن معنــا
کــه کار َزدگــی بــر ابعــاد پرخاشــگری اثــر معنــاداری دارد و میتوانــد
بــه عنــوان عامــل پیــش بینــی کننــده مناســبی بــرای آنهــا مطــرح
گــردد .چنانکــه مقادیــر معنــاداری و تحلیــل مســیر نشــان میدهــد،
کار َزدگــی بــه طــور معکــوس بــر خشــم اثــر دارد در حالــی کــه بــر
تهاجــم و کینــه تــوزی اثــر مثبــت و معنــاداری را نشــان میدهــد.
بــر ایــن اســاس بــه نظــر میرســد افزایــش کار َزدگــی در میــان
پرســتاران ،بــه طــور منفــی بــا خشــم در ارتبــاط میباشــد در حالــی
کــه باعــث افزایــش تهاجــم و کینــه تــوزی در میــان افــراد نمونــه
میشــود .همچنیــن ضرایــب مســیر گویــای آن اســت کــه کار َزدگــی
تاثیرگــذاری بیشــتری را در میــان پرســتاران بیمارســتان مذکــور بــه
ترتیــب بــر خشــم ،تهاجــم و در نهایــت کینــه تــوزی دارد و از طرفــی
نتایــج آزمــون فریدمــن در بیــن پرســتاران مشــخص نمــوده اســت
کــه خشــم بیشــترین نمــود را در خــود ارزیابــی پرســتاران در میــان
ابعــاد پرخاشــگری ،دارا میباشــد.
نتیجه گیری
بــه منظــور کنتــرل تأثیــر متقابــل کار َزدگــی و پرخاشــگری و
همچنیــن ابعــاد آنهــا و بــا توجــه بــه اولویــت بندیهــای دیــده
شــده و اهمیــت مــوارد عنــوان شــده ،بایســتی در بیمارســتان،
شــرایط تقویــت کننــده ســامت روانــی کاری و محیطــی پرســتاران
را ارتقــا و همچنیــن شــرایط محــدود کننــده کار َزدگــی بــه عنــوان
متغیــری اثرگــذار و مســتقل و بــه تبــع آن پرخاشــگری را در
ســازمان مهیــا نمــود .تجربیــات نشــان میدهــد وجــود مراکــز
مشــاوره بــرای کارکنــان بیمارســتان ،آموزشهــای واقعیــت درمانــی
و کنتــرل خشــم و ذهــن میتوانــد اثربخــش باشــد .همچنیــن
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1396  تابستان،2  شماره،25  دوره،مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان
لــذا پیشــنهاد میشــود کــه پرســتاران مــرد بیشــتری آمــوزش
 پرســتاران مــرد، حداقــل در بخشهــای ویــژه مــردان.داده شــود
 مســئولیت بیمــاران را بــر،کــه توانایــی جســمانی باالتــری دارنــد
 از محدودیتهــای ایــن پژوهــش میتــوان بــه عــدم.عهــده گیرنــد
تســری نتایــج تحقیــق بــه ســایر ردههــای ســازمانی بدلیــل تفــاوت
در هویــت مشــاغل پرســتاری و حیطــه عملکــردی آنــان در مقایســه
بــا ســایر مشــاغل اشــاره نمــود و همچنیــن بدلیــل محدودیتهــای
) نمونــه و تنهــا اســتفاده از یــک ابــزار (پرسشــنامه،ناشــی از جامعــه
 الزم اســت کــه در تعمیــم نتایــج احتیــاط،بــرای گــردآوری دادههــا
.الزم بــه عمــل آیــد

تضاد منافع
.در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد

بررســی تجربیــات بیمارســتانهای موفــق ســایر کشــورها در مهــار
مؤلفههــای فــوق میتوانــد الهــام بخــش باشــد تــا بــا بومــی
ســازی و ایجــاد توانایــی و ظرفیتهــای آن در کشــور بتــوان از
 از آنجایــی کــه.نتایــج مثبــت آنهــا حداکثــر بهــره منــدی را بُــرد
پرخاشــگری بــر تمــام حیطههــای زندگــی فــرد از جملــه کار
 پیشــنهاد میشــود کــه کالسهــای فــوق برنامــه،اثرگــذار اســت
.جهــت پیشــگیری از بــروز پرخاشــگری بــرای کارکنــان اجــرا گــردد
تعمیــم پذیــری و حمایــت بیشــتر یافتههــای ایــن مطالعــه از طریــق
انجــام تحقیقــات کیفــی بیشــتر در ســایر بخشهــای مراقبــت
 کاربــرد یافتههــای ایــن مطالعــه و انجــام.ویــژه امــکان پذیــر اســت
مطالعــات پیشــنهاد شــده میتوانــد بــه مدیــران بیمارســتانها
کمــک کنــد تــا ایجــاد محیطهــای کاری تشــویق کننــده اخالقیــات
و ارتقــا دهنــده مراقبــت اخالقــی را ســرلوحه کار خــود قــرار دهنــد
و بــه ایــن ترتیــب خصوصیــات مثبــت پرســتاران را تــازه گردانیــده
 انجــام.و محیــط حمایــت کننــدهای را بــرای آنــان ایجــاد نماینــد
پژوهشهــای مداخلــهای در جهــت کاهــش کار َزدگــی و افزایــش
 از.ســامت روان بــه پژوهشــگران آینــده پیشــنهاد میشــود
جملــه پیشــنهادهای کاربــردی میتــوان بــه برنامــه مصونیــت
از کار َزدگــی و ارتقــا ســامت روان را میتــوان بصــورت آمــوزش
 همچنیــن از آنجاکــه یکــی.ضمــن خدمــت پرســتاران تدویــن نمــود
از پیــش بینهــای کار َزدگــی میتوانــد عالئــم جســمانی میباشــد
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Abstract
Introduction: There is limited research on the relationship between burnout and aggression (as a reaction to burnout and not personalities). In this study, this relationship was
Keywords:
investigated with the presented model. This study focused on the relationship between
Burnout
aggression and burnout by using regression analysis to determine the predictors of aggresAggression
sion.
Anger
Methods: In this analytical study, using simple random sampling and with the help of CoDepersonalization
chran, about 82 of the nurses of internal, surgery, emergency, psychiatric, ICU, and CCU
Emotional Exhaustion
section were selected at social security hospital in zahedan, as the minimum required sample. The study was conducted during January 2016, and a questionnaire was completed
How to Cite this Article:
by all candidates. The study tool was a standard questionnaire in three parts, including
Tashakorian Jahromi A, Rowshan
S A, Kord B. Burnout as Psycho- demographic, Maslach burnout dimensions (1997), and of Buss and Perry (1992), and
logical Syndrome of Predictors evaluated the reliability and validity, and distributed among the sample. To analyze the
of Aggression at the Hospitals. data, Pearson correlation test and Friedman test, using the SPSS software and Smart PLS
Sci J Hamadan Nurs Midwifery software, were used for two-stage partial least squares method and structural equation
Fac.
2016;25(2):16-26.DOI: model to analyze the assumptions, confirmatory factor analysis and path analysis.
10.21859/nmj-25023
Results: According to the path factors, the significance was determined at P value=0.01
© 2017 Scientific Journal of Hamadan for burnout and its dimensions, including anger (sig=0.001, Reg=-0.599), aggression
(sig=0.001, Reg=0.433) and hostility (sig=0.001, Reg=0.364). Also, the burnout diNursing & Midwifery Faculty
mensions, including depersonalisation (sig=0.001, Reg=0.419), emotional exhaustion
(sig=0.01, Reg=0.189) and feelling of ineffectiveness (sig=0.01, Reg=0.234) had similar
effects on aggression. The results showed that depersonalization has the greatest impact on
aggression. On the other hand, according to Friedman test results among burnout dimensions, emotional exhaustion among nurses of this hospital was the most significant. Also,
burnout had an indirect effect on anger.
Conclusions: In order to control the interaction between burnout and aggression and
also their dimensions, the booster conditions of working and environmental mental health
must be improved and restrictive conditions of burnout as independent and effective variables and aggression consequently prepared in the organization.

