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Abstract
Introduction: Hope and resilience are the variables that can have positive outcomes for
nurses. Among these positive outcomes, the effect of bullying on the physical health of
nurses is a blow-out. The aim of this study was to determine the role of moderating the
persistence and hope in relation to bullying in a hospital with psychological complaints
in female nurses.
Materials and Methods: The method of this research is descriptive-correlational. The
statistical population of this study was female nurses of a public hospital in Isfahan in
2015, of whom two hundred and forty three people were selected by available method. To
collect data, three resiliency and hopefuls, a bullying questionnaire, and a psychological
complaints inventory were used. The data were analyzed using Pearson correlation
coefficient and hierarchical regression analysis.
Results: The results showed that all six components of bullying with psychological
complaints had a positive and significant relationship (P=0.05), but had a negative and
significant relationship with hope and resilience (P=0.01). Also, the results of hierarchical
regression analysis showed that the hope and resilience of the relationship between insult
and humiliation (the first component of bullying) with mental complaints are moderated.
This means that when hope and resilience are at a high level, insult and humiliation with
mental complaints have no meaningful relationship. But when hope and resilience are at
a low level, insults and humiliation with mental complaints have a positive and
significant relationship (P=0.01).
Conclusion: The results of this study showed that resiliency and hope can buffer against
bullying for psychosomatic complaints among woman nurses. The findings of current
research showed that by strengthening the resiliency and hope, the negative effects of
exposure to bullying on physical health in nurses can be controlled.
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چکیده
مقدمه :امید و تابآوری متغیرهایی هستند که میتواند برای پرستاران دارای پیامدهای مثبتی باشند .ازجمله این پیامدهای
مثبت ،ضربهگیری اثرات زورگویی بر سالمت جسمانی پرستاران است .این پژوهش باهدف تعیین نقش تعدیلکننده تابآوری
و امید در رابطه زورگویی در بیمارستان با شکایات روانتنی در پرستاران زن اجرا شد.
مواد و روشها :روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است .جامعه آماری آن پرستاران زن یک بیمارستان دولتی
در اصفهان در سال  1394بودند که از میان آنها دویست و چهل و سه نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند .برای جمعآوری
دادهها از سه پرسشنامه تابآوری و امید ،پرسشنامه زورگویی و پرسشنامه شکایات روانتنی استفاده شد .دادههای بهدستآمده
با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان دادند که هر شش مؤلفه زورگویی با شکایات روانتنی دارای رابطه مثبت و معنادار ( )P=4/48ولی با امید
و تابآوری دارای رابطه منفی و معنادار هستند ( .)P=4/41هچنین نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که امید
و تابآوری رابطه بین اهانت و تحقیر (اولین مؤلفه زورگویی) را با شکایات روانتنی تعدیل میکنند .به این معنی که وقتی
امید و تابآوری در سطح باالیی هستند ،اهانت و تحقیر با شکایات روانتنی دارای رابطه معناداری نیست .ولی وقتی امید و
تابآوری در سطح پایینی هستند ،اهانت و تحقیر با شکایات روانتنی دارای رابطه مثبت و معناداری است (.)P=4/41
نتیجهگیری :نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تابآوری و امید میتواند عاملی ضربهگیر در برابر زورگویی برای شکایات
روانتنی در پرستاران زن باشد .یافتههای پژوهش حاضر نشان می دهد که با تقویت تابآوری و امید میتوان اثرات مواجهه با
زورگویی را بر سالمت جسمانی در پرستاران کنترل نمود.
کلمات کلیدی :زورگویی ،امید ،تابآوری ،پرستاران زن ،شکایات روانتنی.

تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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طی سال های اخیر به خود جلب نموده است .دلیل این توجه فزاینده
آسیب ها و خطراتی است که این پدیده هم برای کارکنان و هم برای
سازمان به صورت کلی به همراه می آورد .شواهد پژوهشی حاکی از
آن است که بین  8تا  35درصد کارکنان در کشورهای غربی با
زورگویی در اشکال مختلف خود مواجه میشوند [ .]3 ,1ازنظر
تعریف ،زورگویی هر رفتار ارادی ،هدفمند ،منظم ،تکراری ،منفی و
آزار رسان است که در یک رابطه دوطرفه از جانب یکی از طرفهای
رابطه نسبت به طرف مقابل اعمال و موجب آسیب های آشکار و نهان
به فرد هدف زورگویی میگردد [ . ]9-3اشکال مختلف رفتارهای
فعال توهین آمیز همراه با تهدید آشکار و نهان تا رفتارهای منفعل
نظیر غفلت و بی توجهی عمدی و هدفمند از زمره رفتارهای
زورگویانِ محسوب میشوند[ . ]14-7زورگویی در محیط کار با افت
کارایی و عملکرد ،عدم دل بستگی و درگیری شغلی ،نارضایتی
شغلی ،و نشانگان اضطراب ،افسردگی ،فرسودگی و نگرانی و ناراحتی
روانی در ارتباط است .از طرف دیگر زورگویی از طریق افزایش
تمایل به ترک خدمت و غیبت م وجب افت عملکرد و کارایی در
سطح کل سازمان میشود[ . ]1فراتحلیل نیلسن و آینارسن نشان
داده که زورگویی در محیط کار در سطح کارکنان با پیامدهایی
نظیر تمایل به ترک خدمت ،کاهش تعهد سازمانی ،کاهش رضایت
شغلی و افزایش غیبت ،همچنین با پیامدهای معطوف به سالمت
روانشناختی نظیر افسردگ ی ،اضطراب ،فشار ،تنش ،فرسودگی و
استرس پس از سانحه یا حادثه و با پیامدهای معطوف به سالمت
جسمانی نظیر شکایات روان تنی و مشکالت مربوط به سالمت
جسمانی در رابطه پایدار و معناداری قرار دارد [ . ]11این نتیجه در
پژوهش های دیگر نیز در ارتباط با اض طراب ،افسردگی ،غیبت از
محل کار ،تمایل به ترک خدمت ،استرس شغلی ،فرسودگی هیجانی
و عملکرد شغلی به دست آمده است [ . ]13 ,11از میان متغیرهای
مورداشاره در این پژوهش بر شکایات روان تنی به عنوان یکی از
پیامدهای زورگویی تمرکز شده است.
شکایات روان تنی عالئمی هستند که در بدن انسان نمود پیدا می-
کنند ولی ریشه در فرایند های روان شناختی انسان ها دارند .درواقع
در بسیاری از این اختالالت یک یا چند عامل روان شناختی مهم
نقشی اساسی ایفاء می کنند که تا زمان رفع عامل مذکور این نشانه-
ها و شکایات برطرف نمی شوند .از مهم ترین این عالئم و نشانهها
می توان به مشکالت نظام ایمنی ،خودبیمار انگاری ،آسم،
بیماری های معدی -روده ای ،بیماری های قلبی و عروقی،
بیماری های پوستی ،سرطان ،درد ،مشکالت جنس ی ،دیابت ،آرتریت،
مشکالت ناشی از تیروئید ،تنش های عضالنی و بیماری های عفونی،
ترس مرضی ،اضطراب ،افسردگی ،هیستری (بیماری ها یا اختالالت
تبدیلی) و اسکیزوفرنیا اشاره کرد [ .]13شواهد به نسبت
قابل توجهی وجود دارد که نشان می دهد افراد که مورد زورگویی در
محیط کار خود واقع می شوند شکایات روان تنی را از خود نشان
می دهند [ . ]7دلیل چنین رابطه ای این است که مورد زورگویی
واقع شدن یک منبع جدی از فشار روانی است [ . ]1به همین دلیل

از طریق فرایندهای روانی و زیستی زمینه بروز شکایات روانتنی
مربوط به فشار روانی را فراهم می سازد .رابطه مواجه شدن با
زورگویی با شکایات روان تنی در اقشار مختلف در محیط کار ازجمله
در میان پرستاران زن ،بر اساس شواهد پژوهشی که مورداشاره قرار
گرفت ،اند یشمندان را بر آن داشته تا عواملی را جستجو و مورد
پیگردی قرار دهند که بتواند یا موجب کاهش سطح زورگویی شود
و یا از پیوند بین زورگویی با شکایات روان تنی جلوگیری به عمل
آورد .این عوامل بازدارنده در سلسله پژوهش هایی که طی سالهای
اخیر به چاپ رسیده ،به عنوان عوامل ضربه گیر مطرح شده اند .بر
اساس شواهدی که در ادامه مرور خواهد شد  ،خواهیم دید که تاب-
آوری و امید متغیرهای بالقوه تعدیل کننده در رابطه زورگویی در
محیط کار با شکایات روان تنی هستند [.]14
تاب آوری و امید از طریق مطالعات معطوف به کشف و طرح نقاط
قوت انسان و نقش ها و کارکردهای این نقاط قوت برای عملکرد،
تعالی و تحول انسان به پیکره دانش امروز بشر راه یافته است .در
صورتبندی های نظری کنونی می توان دو متغیر تابآوری و امید را
به عنوان دو مؤلفه سرمایه روان شناختی در نظر گرفت .ازنظر تعریف،
امید نشان دادن پایمردی و پایداری (پشتکار) نسبت به اهداف و در
صورت ضرورت بازبینی و بازجهت دهی مسیرهای معطوف به اهداف
و تاب آوری حفظ ظرفیت ها و انگیزه ها و در صورت ضرورت نشان
دادن انعطاف پذیری الزم برای دستیابی به اهداف و موفقیت در زمان
مواجهه با مشکالت و سختی ها میباشد [ . ]18هم از بعد نظری و
هم از بعد کاربردی ،امید و تاب آوری ظرفیتی بالقوه در فضای
روانی -پدیدارشناختی انسان ها پدید می آورند تا به عنوان یک
پشتوانه و عاملی راهگشا برای رشد و تعالی انسان در نظر گرفته
شوند .پژوهش های گذشته نشان داده اند که امید و تاب آوری با طیف
متنوعی از متغیرهای رفتاری ،عملکردی ،هیجانی و شناختی که
برای رشد و تعالی انسان ضروری هستند ،رابطه دارند[ . ]19به شکلی
اختصاصی تر و در راستای اهداف پژوهش حاضر ،شواهد پژوهشی
خبر از نقش های احتمالی تعدیل کننده امید و تاب آوری در رابطه
زورگویی با شکایات روان تنی در پرستاران زن دارد.
دلیل نقش های تعدیل کننده امید و تاب آوری در رابطه زورگویی با
شکایات روان تنی در پرستاران زن این است که امید و تاب آوری را
می توان به مثابه منابعی روانی تلقی کرد که افراد در زمان مواجهه
با موقعیت ها و شرایط مختلف به آن ها رجوع و برای غلبه بر
مشکالت از آن ها استفاده میکنند [ .]17 ,19بر پایه مفروضات
نظریه منابع بقاء ،امید و تاب آوری می توانند به عنوان منابع روان-
شناختی[ . ]19 ,18مانع از آن شوند تا مواجه شدن با زورگویی به-
عنوان عوامل تهدید کننده جدی مورد ادراک و تفسیر قرار گیرند.
همین امر می تواند با احتمال زیاد موجب پیشگیری یا تضعیف رابطه
بین زورگویی در محیط کار با شکایات روان تنی در پرستاران زن
شود .در حمایت از نقش تعدیل کننده امید و تاب آوری در رابطه
زورگویی در بیمارستان با شکایات روان تنی پرستاران زن شواهد
پژوهشی چندی در دست است .شی (سئو) ،لو و اسپکتور در
پژوهشی که بر روی دو گروه نمونه در چین و هنگ کنگ به انجام
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روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و جامعه آماری آن را کلیه
پرستاران زن یک بیمارستان دولتی در شهر اصفهان در زمستان 1394
به تعداد  484نفر تشکیل دادند .از جامعه آماری مورداشاره ،بر اساس
جدول تناست حجم نمونه با حجم جامعه آماری گرجسی و مورگان،
 394نفر از طریق نمونهگیری سهلالوصول (در دسترس) برای شرکت
در این پژوهش انتخاب شدند[ .]34پس از جمعآوری پرسشنامهها17 ،
پرسشنامه (معادل  9/8درصد) به دلیل نقص در پاسخگویی از پژوهش
کنار گذاشته شد ،لذا گروه نمونه پژوهش به  343نفر تقلیل یافت .از
ابزارهای زیر در این پژوهش استفاده شد .اصول اخالقی مطرح برای
پژوهش ازجمله گمنامی پاسخگویان ،کسب موافقت برای اجرای
پژوهش و استفاده دادههای حاصل از اجرای پژوهش فقط برای تحلیل
آماری در راستای اهداف پژوهش ،در پژوهش حاضر مدنظر قرارگرفته
است .جهت جمعآوری دادههای پژوهش از سه پرسشنامه امید و تاب-
آوری ،پرسشنامه زورگویی در محیط بیمارستان و پرسشنامه شکایات
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رساندند نشان دادند که خودکارآمدی عمومی رابطه عوامل فشارآور
را با بهزیستی روان شناختی تعدیل میکند [ . ]15چیو(چیانگ)،
تانگ و تانگ در پژوهشی بر روی معلمان نشان دادند که افرادی که
دارای سرمایه روان شناختی و ازجمله امید و تاب آوری باالیی هستند
سطح منفینگری (شخصیت زدایی یا مسخ شخصیت) کمتر و سطح
رضایت شغلی بیشتری را نشان می دهند [ . ]19الحق نیز در
پژوهشی که در کارکنان چند سازمان در پنجاب پاکستان انجام داد،
نش ان داد که سرمایه روان شناختی رابطه بین طردشدگی در محیط
کار با استرس شغلی ،عملکرد و تمایل به ترک خدمت را تعدیل
مینماید .به این معنی که وقتی سرمایه روان شناختی که امید و
تاب آوری دو مؤلفه آن هستند در حد باالیی است ،طردشدگی در
محیط کار کمتر به افت عملکرد و تمایل به ترک خدمت منتهی
میشود [.]17
در جمع بندی مبانی نظری و پژوهشی ارائه شده باید گفت بهویژه در
ایران ،علیرغم اینکه پژوهش های گذشته نشان داده اند زورگویی و
مؤلفه ها ی آن با افت سالمت جسمی و روانی در ارتباط است ،ولی
در کمتر پژوهشی به این نظر توجه جدی شده که زورگویی در زمان
وجود متغیرهایی نظیر امید و تاب آوری چه نقشی برای شکایات
روان تنی در پرستاران زن ایفاء می کند .از طرف دیگر ،رابطه
زورگویی با شکایات روان تنی و سپس نقش تعدیل کننده امید و
تابآوری در این رابطه در میان پرستاران زن از این نظر دارای
اهمیت است که می تواند مسیرهایی را که از آن طریق می توان به
متغیرهایی که موجب پیشگیری از افت بهزیستی و سالمتی و سپس
کارایی و عملکرد زنان پرستار می شوند را شناسایی و سطح آنها را
در محیط کار مدیریت نمود .به همین دلیل نیز این پژوهش باهدف
بررسی رابطه زورگویی با شکایات روان تنی با توجه به نقش تعدیل-
کننده امید و تاب آوری اجراشده است .بر پایه آنچه گفته شد ،در
این پژوهش سؤال اصلی پژوهش این بوده که آیا بین زورگویی با
شکایات روان تنی در پرست اران زن رابطه وجود دارد؟ و آیا امید و
تاب آوری قادر هستند تا روابط بین زورگویی را با شکایات روانتنی
تعدیل نمایند؟

روانتنی استفادهشده است .الزم به ذکر است که کلیه پرسشنامههای
این پژوهش در مطالعات قبلی در ایران بهدقت مطالعه و دارای شواهد
روایی و پایایی مطلوبی بودند به همین دلیل در این پژوهش
مورداستفاده قرار گرفتند .برای سنجش امید و تابآوری از پرسشنامه
شش سؤالی ارائه شده توسط ناگیوئن و همکاران که از دو خرده مقیاس
پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز اقتباس شده ،استفاده شد [.]31
در این پرسشنامه سه سؤال مربوط به امید و سه سؤال مربوط به تاب-
آوری است .مقیاس پاسخگویی این پرسشنامه ششدرجهای (کامالً
مخالفم=  1تا کامالً موافقم= ) 9است .ناگیوئن و همکاران با استفاده از
تحلیل عاملی اکتشافی روایی عاملی این پرسشنامه را مستند ساخته و
نشان دادهاند که ضرایب پایایی امید و تابآوری به ترتیب برابر با 4/97
و  4/9میباشد [ .]31در ایران این پرسشنامه قبالً ترجمه گشته و شواهد
ارائه شده در چندین مطالعه حاکی از آن است که نتایج حاصل از این
پرسشنامه در راستای روایی همگرا با سرمایه عاطفی و سرمایه معنوی
و در راستای روایی واگرا با استرس شغلی و فرسودگی دارای رابطه منفی
و معنادار است[ .]33در این پژوهش برای بررسی روایی سازه پرسشنامه
امید و تابآوری ،تحلیل عاملی اکتشافی به شیوه واریماکس انجام
گرفت .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد سؤاالت امید و تابآوری
بر دو مؤلفه جداگانه قرار میگیرند .آلفای کرونباخ امید و تابآوری نیز
در پژوهش حاضر بهترتیب برابر با  4/55و  4/54به دست آمد .برای
سنجش زورگویی در محیط بیمارستان ،از پرسشنامه بیستوهفت
سؤالی زورگویی در محیط کار که توسط گلپرور و همکاران ساخت و
معرفیشده ،استفاده شد[ .]3مقیاس پاسخگویی این پرسشنامه پنج-
گزینهای (سالییکبار= 1تا هفتهای یکبار = )8است و تحلیل عاملی
اکتشافی  37سؤال را بر شش عامل به نامهای اهانت و تحقیر (هفت
سؤال) ،غفلت و فشار کاری (شش سؤال) ،خشم و کینهتوزی (پنج
سؤال) ،تهدید (چهار سؤال) ،کمباری کاری و کسلکننده (سه سؤال) و
آزار کالمی (دو سؤال) قرار داده است .روایی سازه عاملی این پرسشنامه
از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و چرخش از نوع واریماکس (مقدار
 KMOدر این تحلیل برابر با  ،4/9آزمون بارتلت برابر با  4948/33و
غیرمعنادار و کل واریانس تبیین شده پرسشنامه توسط شش عامل برابر
با  87/31درصد بوده است) ،و روایی سازه همگرا و واگرا و روایی پیشین
این پرسشنامه از طریق بررسی همبستگی بین امتیازات حاصل از این
پرسشنامه با امتیازات حاصل از پرسشنامه عدالت سازمانی (روایی
واگرا) ،همبستگی با امتیازات پرسشنامه رفتارهای انحرافی معطوف به
سازمان و همکاران (روایی همگرا و پیش بین) و همبستگی با رفتارهای
مدنی-سازمانی (روایی واگرا) نیز بهتفصیل توسط گلپرور و همکاران
موردبررسی قرارگرفته است[ .]3آلفای کرونباخ این پرسشنامه در
پژوهش گلپرور و همکاران به ترتیب برای شش مؤلفه اهانت و تحقیر،
غفلت و فشار کاری ،خشم و کینهتوزی ،تهدید  ،کمباری کاری و کسل-
کننده و آزار کالمی برابر با  4/7 ،4/79 ،4/79 ،4/5 ،4/53و  4/75و
ضریب پایایی بازآزمایی نیز با استفاده از  34نفر و بافاصله دو هفته به
ترتیب برای شش مؤلفه برابر با  4/79 ،4/59 ،4/73 ،4/81 ،4/81و
 4/71که همگی معنادار بودند گزارششده است [ .]3در پژوهش حاضر
پس از تحلیل عاملی مجدد 37 ،سؤال بر همان شش عامل استخراجشده
توسط گلپرور و همکاران قرار گرفت[ .]3همچنین در پژوهش حاضر
آلفای کرونباخ برای اهانت و تحقیر ،خشم و کینهتوزی ،غفلت ،آزار
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يافته ها
میانگین سنی پرستاران شرکتکنند ه در پژوهش  33/99سال (با
انحراف معیار برابر با  7/11سال) و میانگین سابقه شغلی آن ها برابر

جدول  :1همبستگی درونی بین متغیرهای پژوهش
ردیف

متغیرهای پژوهش

1

اهانت و تحقیر

-

1

9

1

5

4

1

8

1

1

خشم و کینهتوزی

**4/73

-

9

غفلت

**4/77

**4/99

-

4

آزار کالمی

**4/75

**4/89

**4/91

-

5

تهدید

**4/71

**4/93

**4/91

**4/83

-

1

فشارکاری کسلکننده

**4/71

**4/85

**4/7

**4/88

**4/81

-

1

امید

**-4/3

**-4/31

**-4/3

**-4/35

**-4/33

**-4/39

-

8

تابآوری

**-4/3

*-4/14

*-4/13

**-4/3

**-4/15

*-4/13

**4/7

-

1

شکایات روانتنی

**4/39

**4/33

**4/37

**4/38

*4/18

**4/19

**-4/35

**-4/19

* همبستگی در سطح  5/55معنادار ** همبستگی در سطح  5/50معنادار
جدول  : 1ضریب همبستگی چندگانه ،مجذور ضریب همبستگی چندگانه و نتایج آنوای رگرسیون برای مدلهای رگرسیونی پژوهش
متغیرهای پیشبین

ضریب همبستگی چندگانه و مجذور آن
همبستگی چندگانه

خروجی آنوای رگرسیون

مجذور همبستگی چندگانه

F

مقدار P

4/139
4/199
4/345

9/313
9/534
4/934

4/441
4/441
4/441

امید
زورگویی (شش مؤلفه)
امید
تعامل زورگویی (شش مؤلفه)×امید

4/399
4/411
4/489

تابآوری
زورگویی (شش مؤلفه)
تابآوری
تعامل زورگویی (شش مؤلفه)× تابآوری

4/399
4/397
4/497

4/139
4/185
4/315
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9/313
9/354
4/934

4/441
4/441
4/441

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.3.4.254

کالمی ،تهدید و فشار کاری کسلکننده و کل پرسشنامه به ترتیب برابر
با  4/58 ،4/95 ،4/59 ،4/51 ،4/54 ،4/59و  4/98به دست آمد .برای
سنجش شکایات روانتنی در محیط کار از پرسشنامه هجده سؤالی
ساخت و معرفیشده توسط گلپرور و همکاران که هجده شکایتروان-
تنی رایج را پوشش میدهد و مقیاس پاسخگویی آن سهدرجهای (هرگز
چنین عالمت و شکایتی را تجربه نکردهام=  1تا چنین عالمتی را تجربه
و به پزشک هم مراجعه نمودهام=  )3است استفاده شد .این پرسشنامه
نیز ازلحاظ روایی صوری و سازه همراه با پایایی برحسب آلفای کرونباخ
در پژوهش گلپرور و همکاران بهدقت بررسی و تائید شده است[.]7
نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که هجده سؤال این
پرسشنامه بر روی یک عامل قرار میگیرند .در پژوهش حاضر آلفای
کرونباخ این پرسشنامه برابر با  4/9به دست آمد .پس از جمعآوری
پرسشنامهها تکتک آنها ازنظر صحت پاسخگویی بهطور دقیق
موردبررسی قرارگرفته تا پرسشنامههای ناقص جدا شوند ،سپس داده-
های با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معناداری آن و
تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبی از طریق نرمافزار آماری  SPSSنسخه
 15استفادهشده است.
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با  5/98سال (با انحراف معیار برابر با  9/3سال) بود .پیش از اجرای
تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون شامل نرمالیتی (از طریق
آزمون شاپیرو -ویلک) ،هم خط ی چندگانه (از طریق شاخصهای
تحمل و عامل تورم واریانس یا  ) VIFو استقالل خطاها (بر مبنای
مقایسه توزیع خطاها و آزمون دربین -واتسون) بررسی گردید تا
ازنظر مفروضه های اولیه رگرسیون مشکلی در داده ها وجود نداشته
باشد .در جدول  ، 1همبستگی درونی بین متغیرهای پژوهش
ارائه شده است .چنانکه در جدول  1مشاهده می شود ،کلیه
مؤلفه های شش گانه زورگویی با امید ،تاب آوری و شکایات روانتنی
دارای رابطه منفی و معنادار هستند ( p<4/41یا .)p<4/48
همچنین امید و تاب آوری با شکایات روان تنی دارای منفی و معنادار
هستند (.)P<4/41
در جدول  ،3جدول  3و جدول  4نتایج تحلیل رگرسیون سلسله-
مراتبی برای بررسی نقش تعدیل کننده امید و تاب آوری در رابطه
مؤلفه های زورگویی با شکایات روان تنی ارائه شده است .اطالعات
ارائه شده در جدول  3نشان دهنده این است که ضرایب همبستگی
چندگانه ،مجذور ضریب همبستگی چندگانه و آزمون آنوای
رگرسیون (آزمون  ) Fحاکی از نقش معنادار تعامل امید و تاب آوری
با برخی از مؤلفه های زورگویی برای پیشبین ی شکایات روانتنی در
پرستاران زن است.
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جدول  :9نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی برای پیشبینی شکایات روانتنی از طریق مؤلفههای زورگویی و امید
ردیف

اهانت و تحقیر


4/19


4/19


4/43

1

خشم و کینهتوزی

**4/37

**4/34

**4/39

9

غفلت

4/1

4/45

4/14

1

4

آزار کالمی

4/44

4/43

4/48

5

تهدید

*-4/19

*-4/15

-4/18

1

فشار کاری کسلکننده

-4/11

-4/11

-4/1

1

امید

-

**-4/19

**-4/15

8

اهانت و تحقیر × امید

-

-

**-4/4

11

غفلت × امید

-

-

11

آزار کالمی × امید

-

-

4/49

11

تهدید × امید

-

-

4/43

19

فشار کاری کسلکننده × امید

-

-

4/49

4/139

4/433

4/439

**9/31

**9/17

†1/81

14
15

 Rیا

3R3

 Fیا F

† همبستگی در سطح  0/1معنادار * معنادار همبستگی در سطح  0/00معنادار ** همبستگی در سطح  0/01معنادار

جدول  3نشان می دهد که در مرحله اول ،دو متغیر خشم و کینه-
توزی و تهدید از مؤلفه های زورگویی دارای ضریب معنادار برای
پیش بینی شکایات روان تنی بوده اند و توانستهاند  13/9درصد از
واریانس شکایات روان تنی را تبیین نمایند .در مرحله دوم  ،امید
توانسته  3/3درصد واریانس افزوده معنادار برای پیشبینی شکایات
روانتن ی پدید آورد .باالخره در مرحله سوم نیز تعامل اهانت و
تحقیر× امید توانسته  3/9درصد واریانس افزوده معنادار برای پیش-
بینی شکایات روان تنی پدید آورد .این تعامل معنادار به این معنی
است که رابطه اهانت و تحقیر با شکایات روان تنی در امید پایین و
باال با یکدیگر متفا وت است.
تحلیل ساده شیب خط در تصویر  1ارائهشده است .چنانکه در تصویر
 1مالحظه میشود ،در امید پایین ،بین اهانت و تحقیر و شکایات روان-
تنی رابطه معناداری وجود دارد (،)β= 4/93 ،R2=4/355 ،P>4/441
ولی در امید باال ،بین اهانت و تحقیر و شکایات روانتنی رابطه معناداری
وجود ندارد (.)β= 4/19 ،R2=4/437 ،n.s
چنانکه در جدول  4مشاهده می شود در مرحله اول ،دو متغیر خشم
و کینه توزی و تهدید از مؤلفه های زورگویی دارای ضریب معنادار
برای پیش بینی شکایات روان تنی بوده اند و توانستهاند  13/9درصد
از واریانس شکایات روان تنی را تبیین نمایند در مرحله دوم ،تاب-
آوری توانسته  3/1درصد واریانس افزوده معنادار برای پیشبینی
شکایات روان تنی پدید آورد .باالخره در مرحله سوم نیز تعامل اهانت
و تحقیر× تابآوری توانسته  9/1درصد واریانس افزوده معنادار برای

پیش بینی شکایات روان تنی پدید آورد .این تعامل معنادار به این
معنی است که رابطه اهانت و تحقیر با شکایات روان تنی در تاب-
آوری پایین و باال با یکدیگر متفاوت است.
نتایج تحلیل ساده شیب خط در شکل  3ارائه شده است .چنانکه
در تصویر  3مشاهده می شود ،در تاب آوری پایین  ،بین اهانت و
تحقیر و شکایات روان تنی رابطه معناداری وجود دارد (،P>4/441
 ،) β= 4/337 ،R2=4/85ولی در تاب آوری باال ،بین اهانت و تحقیر
و شکایات روان تنی رابطه معناداری وجود ندارد (،R2=4/38 ،n.s
)β= 4/493

تصویر  :1رابطه اهانت و تحقیر با شکایات روانتنی در امید باال و پایین
.
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1

خشم و کینهتوزی × امید

-

-

-4/49
-4/17

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.3.4.254

متغیرهای پیشبین

مدل 1

مدل 1

مدل 9
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جدول :4نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی برای پیشبینی شکایات روانتنی از طریق مؤلفههای زورگویی و تابآوری

1

اهانت و تحقیر


4/19


4/15


4/49

1

خشم و کینهتوزی

**4/37

**4/37

**4/38

9

غفلت

4/1

4/11

4/19

5

تهدید

*-4/19

*-4/3

1

فشار کاری کسلکننده

-4/11

-4/11

-4/45

1

تابآوری

-

*-4/18

*-4/13

8

اهانت و تحقیر × تابآوری

-

-

**-4/34

1

خشم و کینهتوزی × تابآوری

-

-

-4/43

11

غفلت × تابآوری

-

-

-4/49

11

آزار کالمی × تابآوری

-

-

4/41

11

تهدید × تابآوری

-

-

4/13

19

فشار کاری کسلکننده × تابآوری

-

-

4/1

4/139

4/431

4/491

**9/31

**8/91

**3/97

3R3

14

 Rیا

15

 Fیا F

* همبستگی در سطح  5/50معنادار **همبستگی در سطح  5/55معنادار

تصویر  :1نمودار رابطه اهانت و تحقیر با شکایات روانتنی در تابآوری
باال و پایین

بحث
این پژوهش باهدف بررسی نقش تعدیلکننده امید و تابآوری در رابطه
زورگویی (اهانت و تحقیر ،غفلت و فشار کاری ،خشم و کینهتوزی،
تهدید ،کمباری کاری و کسلکننده ،آزار کالمی) با شکایات روانتنی
اجرا شد تا مشخص گردد که امید و تابآوری در رابطه زورگویی با
شکایات روانتنی در پرستاران زن دارای چه کارکردهایی است .در سطح
روابط ساده نتایج نشان داد که بین هر شش مؤلفه زورگویی با شکایات
روان تنی در پرستاران زن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .نتیجه
بهدست آمده در مطالعه فراتحلیل نیلسن و آینارسن نیز حاکی از رابطه
مثبت بین مواجهشدن با زورگویی و افزایش شکایات روانتنی است
[ .]11به همین جهت میتوان گفت که نتایج بهدستآمده در این
پژوهش با نتایج فراتحلیل نیلسن و آینارسن [ ]11همسویی نشان می-
دهد .از بعد نظری رابطه بین زورگویی و شکایات روانتنی در پرستاران
زن را میتوان از طریق ایجاد برخی مشکالت روانشناختی در صورت
مواجه شدن با زورگویی تبیین نمود .بر اساس نظر و یافتههای تریپانیر

و همکاران مواجهشدن با نشانهها و عالئم زورگویی در افراد احساس
تهدید و تحتفشار بودن را افزایش میدهد [ .]1همچنین هوگ و
همکاران [ ،]5میکلسن و همکاران [ ]9و نیلسن و همکاران [ ]14نیز
بیان نمودهاند که مواجه شدن با زورگویی در محیط کار یکی از منابع
اصلی و مهم فشار روانی است[ .]14-5از طرف دیگر شواهد مطالعاتی
بهدستآمده از مطالعات معطوف به شکایات روانتنی نشان میدهد که
یکی از عوامل اصلی درگیر در بروز شکایات روانتنی سطح استرس
ادراکشده در افراد است[ .]7 ,1بنابراین بارزترین عنصری که موجب
پیوند بین زورگویی با شکایات روانتنی در پرستاران زن میشود،
استرس ناشی از مواجهشدن با زورگویی است .تجربه استرس ناشی از
مواجهشدن با زورگویی از طریق فرایندهای زیستی-عصبی بهترین
زمینهساز بروز عالئم یا شکایات روانتنی است [ .]7از طرف دیگر
احساس تهدید ناشی از مواجهشدن با زورگویی در پرستاران زن ،با
افزایش سطح برانگیختگی آنها و تداوم این برانگیختگی در زمانهایی
بیش از زمانهای معمول و متعارف ،باعث بروز عالئم روانتنی میشود.
درواقع در چنین بافتی نه خود زورگویی بلکه احساس تهدید ناشی از
آن و نشخوار و پردازش مداوم این تهدید در سطح ذهنی است که
موجب بروز شکایات روانتنی در پرستاران زن میشود.
نتایج در خصوص رابطه بین زورگویی با امید و تابآوری نیز نشان داد
که هر شش مؤلفه زورگویی با امید و تابآوری دارای رابطه منفی و
معنادار هستند .علیرغم پیجوییهای مکرر ،پژوهشی در دسترس قرار
نگرفت که طی آن رابطه زورگویی با امید و تابآوری در پرستاران
موردبررسی قرارگرفته باشد .به همین دلیل در این قسمت امکان ارائه
همسویی و ناهمسویی نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای دیگر
پژوهشگران فراهم نگردید .از بعد نظری دالیل چندگانهای میتواند
باعث شود تا مواجهشدن با زورگویی باعث کاهش امید و تابآوری در
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آزار کالمی

4/44

4/43

4/48
*-4/33
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متغیرهای پیشبین
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مدل 1
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درمجموع نتایج این پژوهش نشان داد که امید و تابآوری قادر هستند
تا با تعاملی پویا و زاینده با اهانت و تحقیر بسترساز تضعیف نقش این
مؤلفه از زورگویی در بیمارستان بر شکایات روانتنی در پرستاران زن
شوند .در سطح کاربردی بر پایه یافتههای این پژوهش میتوان به
مدیران بیمارستانها توصیه کرد تا با اجرای دورههای آموزشی امید و
تابآوری بهعنوان آموزش ضمن خدمت ،سطح توانمندی پرستاران زن
را تقویت نموده تا از این طریق بتوانند سطح شکایات روانتنی ناشی از
مواجه شدن با اهانت و تحقیر که عامل جهت کاهش سالمتی و نشاط
پرستاران زن هستند را کاهش دهند .ازلحاظ پژوهشی نیز به
پژوهشگران عالقهمند توصیه میشود تا نقش عاطفه و هیجانهای منفی
را در رابطه بین مواجهشدن با زورگویی و امید و تابآوری در پرستاران
زن موردبررسی قرار دهند تا از آن طریق بینش و دانش علمی و دقیق-
تری درباره سازوکارهای تأثیر زورگویی بر امید و تابآوری به دست آید.

سپاسگزاری
این مقاله بخشی از پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و
سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) میباشد
که با رعایت اصول اخالقی رازداری ،آزادی و اراده مشارکت یا عدم
مشارکت در پژوهش ،استفاده از دادهها فقط در راستای اهداف پژوهش
همراه با تائید تخصصی و اخالقی آسیبزا نبودن سؤاالت ابزارهای
پژوهش با نظارت و تائید کمیته تخصصی و اخالقی با شماره ثبتی
 33534744933449به تاریخ  1394/3/13انجامشده است .در پایان
از کلیه پرستاران زن که زحمت شرکت در پژوهش حاضر را پذیرفتند
صمیمانه تشکر و قدردانی میشود.

تضاد منافع
در این پژوهش هیچگونه تعارض منافعی وجود نداشته است.
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پرستاران زن شود .اولین دلیل نظری و احتمالی اینکه احساس تهدید
ناشی از مواجهشدن با زورگویی میتواند باعث شود تا فضای ذهنی و
روانی پرستاران مملو از هیجانها و عواطف منفی (نظیر ترس ،نگرانی،
خشم و رنجش) شود .با ایجاد یک فضای ذهنی و روانشناختی منفی
به شکلی کامالً منطقی ،دیگر پرستاران زن مجال کمتری خواهند داشت
تا بر پایمردی و پایداری (پشتکار) نسبت به اهداف و در صورت ضرورت
بازبینی و بازجهتدهی مسیرهای معطوف به اهداف (امید) و حفظ
ظرفیتها و انگیزهها و در صورت ضرورت نشان دادن انعطافپذیری
الزم برای دستیابی به اهداف و موفقیت در زمان مواجهه با مشکالت و
سختیها (تابآوری) تمرکز نمایند .به همین جهت زورگویی بهسادگی
قادر خواهد بود تا سطح امید و تابآوری را کاهش دهد؛ بنابراین با
احتمال بسیار زیاد عاطفه منفی یک متغیر واسطهای (میانجی) در رابطه
بین زورگویی با امید و تابآوری خواهد بود .عالوه بر توان زورگویی
برای ایجاد عواطف منفی در افرادی که قربانی این پدیده میشوند،
زورگویی توان پرستاران زن را در سطح روانی تضعیف میکند .این
احساس تضعیف توان روانی پرستاران زن در کنار تجربه عواطف منفی
خود میتواند مزید بر علت شده و بهاینترتیب موجب کاهش امید و
تابآوری شود.
یافته دیگر این پژوهش مربوط به نقش تعدیلکننده امید و تابآوری
در رابطه بین مؤلفههای زورگویی با شکایات روانتنی بود .نتایج
بهدست آمده در پژوهش حاضر نشان داد که امید و تابآوری از بین
شش مؤلفه زورگویی ،فقط رابطه بین اهانت و تحقیر با شکایات روانتنی
را تعدیل میکنند .بهطور دقیقتر نتایج این پژوهش نشان داد که وقتی
امید و تاب آوری در سطح باالیی هستند ،اهانت و تحقیر با شکایات
روانتنی دارای رابطه معناداری نیست .این یافته نشان میدهد که امید
و تابآوری دو عامل ضربهگیر در برابر تأثیر اهانت و تحقیر بر شکایات
روانتنی هستند .در پژوهش شی (سئو) و همکاران [ ]15به نقش
تعدیلکننده خودکارآمدی در رابطه عوامل فشارآور با بهزیستی روان-
شناختی ،در پژوهش چیو (چیانگ) و همکاران [ ]19به نقش تعدیل-
کننده سرمایه روانشناختی برای منفینگری و رضایت شغلی و در
پژوهش الحق [ ]17نیز به نقش تعدیلکننده سرمایه روانشناختی در
رابطه بین طردشدگی با استرس شغلی ،عملکرد و تمایل به ترک خدمت
اشارهشده است[ .]19-17علیرغم اینکه این پژوهش به نقش تعدیل-
کننده امید و تابآوری در رابطه زورگویی با شکایات روانتنی پرداخته
است ،بااینحال میتوان گفت که روند کلی نتایج گزارششده توسط
پژوهشگران مورداشاره با نتایج بهدستآمده در این پژوهش همسویی
نشان میدهد .در تبیین نظری نقش تعدیلکننده امید و تابآوری در
رابطه اهانت و تحقیر با شکایات روانتنی در پرستاران زن نظریه منابع
بقاء تبیینهای راهگشا و مؤثری را ارائه میکند .بر اساس نظریه منابع
بقاء ،امید و تابآوری منابعی روانشناختی محسوب میشوند [ ]18که
در زمان مواجهشدن با استرس و بهویژه در زمان مواجهشدن با زورگویی
پرستاران زن می توانند از این منابع برای حفظ سالمتی و کارکرد
طبیعی خود استفاده نمایند .از چنین دیدگاهی وقتی پرستاران زن
دارای امید و تابآوری باالیی باشند ،مواجهشدن با زورگویی ازیکطرف
باعث نیروی انعطافپذیری بیشتر و از طرف دیگر باعث پشتکار و

مقاومت بیشتری در آنها میشود .این انعطاف و مقاومت بیشتر میتواند
عاملی مهم برای کاهش تأثیرات زورگویی بر بروز شکایات روانتنی شود.
همچنین امید و تابآوری باال خود میتواند باعث شود تا پرستاران با
نیرو و توان بیشتری با زورگویی مقابله کنند و به این جهت باعث
تضعیف میزان دفعات مواجهشدن با زورگویی گردند .محدودیتهای
پژوهش حاضر عبارت بودند از  )1:استفاده از ابزارهای خود گزارشی در
قالب پرسشنامه و عدم استفاده از ابزارهای مکمل مانند مصاحبه  .برای
ارزیابی هرکدام از متغیرها تنها از یک ابزار اندازهگیری خود سنجی در
قالب پرسشنامه استفاده شد .استفاده از روشهای اندازهگیری مکمل
مانند مصاحبه در کنار پرسشنامه میتواند به کسب اطالعات و دانش
عمیقتر درباره متغیرها منتهی شود  )3 .پژوهش حاضر بر روی زنان
پرستار در یک بیمارستان دولتی در شهر اصفهان انجام شد ،بنابراین
قابلیت تعمیمپذیری یافتهها را برای جمعیتهای دیگر و باألخص
پرستاران مرد را تا حدودی کاهش میدهد .مطلوبتر است که پژوهش-
های مشابه در عرصههای وسیعتر و با نمونههای دیگر مانند کارکنان
بیمارستانها و یا پرستاران مرد نیز انجام پذیرد.
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