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Abstract
The present study aimed at predicting job bullying
through work-family conflicts and basic psychological
needs in nurses and nurse's aides. The methodology of
the study was descriptive- correlation. The statistic
population included all employed nurses and nurse's
aides in city Zaradiah, out of whom, 132 subjects were
selected by convenience sampling. Data collection
instrument included negative acts questionnairerevised (Einarsen et al, 2009), psychological basic
needs questionnaire (Guaria et al. 2000), and WorkFamily Conflict Scale (Carlson et al, 2000). Data were
analyzed by multiple regression analysis. Regarding
the findings, there is a positive and significant
relationship between job-bullying and work-family
conflicts and family-work conflicts, while there is a
negative and significant relationship between jobbullying and psychological basic needs. The results of
regression analysis demonstrated that 33%, 44%, and
47.2 % of job-bullying are explainable through
psychological basic needs, work-family conflicts, and
family-work conflicts, respectively. According to the
obtained results, it can be claimed that work-family
conflicts and psychological basic needs are factors
influencing job-bullying in nurses and nurse’s aides.
Thus designing psychological interventions by
relevant authorities can be effective for decreasing job
bullying in medical care settings.
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چکیده
-پژوهش حا ضر با هدف پیشبینی قلدری شغلی از طریق تعار ضات کار
خانواده و نیازهای بنیادین روانشننناختی در پرسننتاران و بهیاران صننورت
 جامعة آماری شامل.همبستگی بود- روش پژوهش حاضر توصیفی.گرفت
تمامی پر ستاران و بهیاران شاغل در شهر ستان زرندیه بودند که از میان
. نفر به روش نمونهگیری در د سترس وارد پژوهش شدند132 آنها تعداد
 تجدید نظر شدۀ-ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامههای اعمال منفی
 نیازهای بنیادین روانشنننناختی (گاردیا و،)2009 ،(اینارسنننن و همکاران
)2000 ، خانواده (کارلسنننون و همکاران-) و تعارض کار2000 ،همکاران
. دادهها با تحلیل رگر سیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.بود
 خانواده و تعارض-براسننناس یافتهها بین قلدری شنننغلی با تعارض کار
خانواده – کار رابطه مثبت معنیدار و با نیازهای بنیادی روانشنناختی (و
 نتایج تحلیل رگرسنننیون.مولفههای آن) رابطه منفی معنیدار وجود دارد
 توسط نیازهای بنیادی، درصد از تغییرات قلدری شغلی33 نشان داد که
 در صد47/2  در صد تو سط تعار ضات کار– خانواده و44/1 ،روان شناختی
 براسناس نتایج حاضننر. کار قابل تبیین اسنت-توسنط تعارضنات خانواده
خانواده و نیازهای بنیادین روان شناختی از-میتوان گفت که تعار ضات کار
 لذا تدارک برنامههایی.عوامل تأثیرگذار بر قلدری پرستاران و بهیاران است
از سنننوی مسنننروون مربوطه به منظور انجاال مداخالت روانشنننناختی در
راستای بهبود این عوامل میتواند زمینهساز کاهش قلدری در محیطهای
.مراقبت پزشکی گردد

 نیازهای، کار- تعارض خانواده،خانواده- تعارض کار:واژههای کلیدی
 قلدری شغلی،بنیادین روانشناختی
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قلدری سازمانی عموماً سوء استفاده شدید ،فراگیر ،مستمر و منفی در محل کار است و به دویلی مانند عدال توازن قدرت در سازمان
تشدید میشود و میتواند باعث ناراحتی ،تحقیر و دیگر عواقب نامطلوب برای سازمان و هدفهای سازمانی شود .مشکالت سالمتی از قبیل
اختالوت استرسی ،افسردگی ،بحران هویت ،آسیبهای عاطفی مثل تحقیر ،شک و استرس و رفتارهای کاری اشتباه از دیگر آثار قلدری در
سازمان است (فاکس و کووان .)2015 1،آزار ،اذیت و قلدری در محیطهای کاری بر سالمت افراد تاثیرات منفی گذاشته و هزینههای زیادی
را بر جامعه تحمیل کرده و منجر به کاهش بهرهوری میگردد (سهرابی ،حسنزاده ،مولوی و اخوان خرازیان .)1397 ،قلدری محل کار
هنگامی اتفاق میافتد که یک کارمند (یعنی هدف) به صورت طوونی مدت در معرض رفتارهای منفی قرار میگیرد به طوری که احساس
میکند قادر به دفاع کردن از خود نیست (اینارسن .)2000 2،این رفتارهای منفی میتوانند مرتبط با شخص (همچون سر به سر گذاشتن
مفرط ،محرومیت اجتماعی) ،مرتبط با کار (همچون تحقیر دائمی پیشرفتهای شخص ،انتظارات نامعقول) ،یا ترساندن فیزیکی (همچون
تعابیر تهاجمی ،تجاوز به حریم خصوصی شخص) باشند (اینارسن ،هول و نوتللرز.)2009 3،
اخیراً سازمان جهانی بهداشت4افزایش جهانی در قلدری محل کار را به عنوان یک تهدید جدی برای سالمت و بهزیستی پرستاران
شناسایی کرده و نیاز به رفع خشونت محل کار را به عنوان یک اولویت بزرگ شناخته است (بائومن ،مویجین و گابیل .)2010 5،مرور
پژوهشهای انجاال شده در مورد وقوع قلدری در حوزه مراقبتهای پزشکی حاکی از ارتباط این متغیر با کیفیت مراقبت از بیماران در میان
پرستاران است (اوبدات ،کانیر و توران2018 6،؛ القباعیش و کوتوال .)2019 7،بعالوه مطالعهها بیانگر این است که قلدری ،عواقبی از قبیل
کاهش رفاه ،تعهد و رضایت شغلی برای پرستاران را در پی دارد؛ همچنین قرار گرفتن پرستاران در معرض قلدری ،باعث کاهش تعهد آنها
و منفینگری و بدرفتاری در پرستاران میشود (دیوفی و اسپری2013 8،؛ رادول ،دیمیر و استانی.)2013 9،
بخشی از رفتارهای قلدری که مرتبط با کار است میتواند به گونهای با نیازهای روانشناختی در ارتباط باشد .در بین نیازهای متعدد
انسانی ،نیازهای بنیادین ،به دویل مختلف ،از جمله ثبات و استحکاال آنها در طول زمان؛ تأثیرات عمیق و اساسی آنها بر رفتار و شخصیت؛
نقش تعیین کننده آنها در مراحل رشد و تحول؛ و روی هم رفته پیامدهای مثبت و منفی آنها در زمینههای درونشخصی و بینشخصی،
جایگاه و اهمیت ویژه دارند (وانستینکستی ،ریان و سینینز .)202010،یکی از نظریههای کالن در حیطه انگیزه ،شخصیت ،رشد و بهزیستی
انسان ،نظریه خودتعیینگری(11نظریة نیازهای بنیادین روانشناختی) است که نحوۀ پدیدآیی انگیزۀ ذاتی و فرآیندهای برانگیختگی طبیعی
را تبیین میکند (دسی ،اولفسن و ریان  .)2017 12،خودتعیینکنندگی اصالتاً وقتی محقق میشود که شخص احساس کند میتواند
رفتارهایش را خودش انتخاب کند و خودش تعیینکننده اعمال و هدفهایش باشد (ریان و دسی .)2000 ،بر اساس این نظریه ،سه نیاز
 14ارتباط15از نیازهای روانشناختی بنیادین است (دسی و همکاران .)2001 ،خودمختاری به نیاز فرد به احساس
خودمختاری13،شایستگی و
انتخاب و خودآغازگری در انجاال اعمال و تکالیف اشاره دارد .شایستگی عبارت است از نیاز به موثر بودن در تعامل با محیط و نشاندهنده
میل به استفاده از استعدادها و مهارتها و دنبال کردن چالشها و تکالیف همسو با تواناییهای و تسلط یافتن بر آنها است .نیاز به ارتباط،
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به نیاز برای احساس اطمینان هنگاال داشتن رابطه با دیگران و نیاز به پذیرش فرد به عنوان فردی شایسته عشق و احتراال توسط دیگران
اشاره دارد (ریان و دسی .)2002 ،نتایج مطالعه اوستداال ،کورهویس و فورکینک )2019(1نشان داد همبستگی منفی و معناداری بین
میزان تأمین نیازهای اساسی روانشناخت ی با رفتارهای ناسازگارانه وجود دارد .نتایچ مطالعه مقدس و تابعی ( )1399نشان داد که نیازهای
بنیادین روانشناختی همبستگی معناداری با هویت اخالقی دانشجویان پرستاری دارد .نتایج مطالعه کریمی ،همایونی و ایزدی ()1393
حاکی از ارتباط بین ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی مرتبط با کار با اشتیاق شغلی در کارمندان بود .بعالوه نتایج بررسی تریپاینر ،فرنت
و اوستین )2016(2نشان داد ناکامی در ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی بر قلدری کارکنان بیمارستانی تأثیر دارد.
یکی از جنبههای استرس کادر درمانی که معمووً نادیده انگاشته میشود ،رابطه آن با تعارضات کار -خانواده /خانواده-کار3است .این
تعارض نقش در مشاغلی مانند پرستاری شدت بیشتری مییابد .شرایطی چون برنامه کار نامنظم ،مواجهه با بیماران و استرسهای محیط
کار مشکالتی را در برقراری تعادل میان انجاال وظایف محیط کار و وظایف خانواده ایجاد میکند (زندیان ،شرقی و ظاهریان .)2020 ،نتایج
مطالعه خیاورونگ ،پینگ ،وینخیو ،لیلی و فانگالن ) 2017(4نشان داد که در بین پرسنل بیمارستانی پرستاران بیشترین تعارض کار-
خانواده را نشان میدهند .تعارضات کار -خانواده /خانواده-کار میتواند در دو جهت رخ دهد :الف) تعارض کار -خانواده ،زمانی که مشکالت
محل کار در حوزه خانواده دخالت کند و ب) تعارض خانواده با کار ،زمانی که مشکالت در حوزه خانواده در زندگی کاری تداخل میکند.
نتایج مطالعات جداگانه نامداری ،ناصری ،نخاعی و طاهری ( )2019و زندیان ،شرقی و ظاهریان ( )2020نشان داد که با افزایش تعارض
کار -خانواده ،کیفیت زندگی و کاری پرستاران نیز کاهش مییابد .نتایج مطالعه راجا ،جواد و عباس )2017(5نشان داد که بین قلدری در
محل کار با افزایش تعارض کار و خانواده و فرسودگی شغلی پرستاران همبستگی مثبت و معنیدار وجود دارد .سالوار ،بشیر و خان)2019(6
گزارش کردند که بین قلدری در محل کار با روابط آشفته خانوادگی در پرستاران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .بعالوه بونومو،
فیوریلی ،روماو و بنی وینی )2020(7نشان دادند که بین قلدری با تعارض کار-خانواده و فرسودگی شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد .همچنین نتایج بررسیهای جداگانه اینارسن و نیلسن )2012(8و وول ،هی ،ایمران و جینگتو )2020(9نشان داد که بین قلدری در
محل کار با مشکالتی مانند افسردگی ،اضطراب ،فشار ،تنش ،فرسودگی ،مشکالت مربوط به سالمت جسمانی ،افزایش ترک شغل و کاهش
خشنودی شغلی رابطه مثبت معنیدار وجود دارد.
نظر به اهمیت شغل پرستاری در چرخه بهداشت و درمان ،ضروری است تا عواملی که میتواند در کاهش بهرهوری و بهداشت روانی
آنان نقش داشته باشد ،شناسایی و بررسی گردد .چرا که پرستاران برای اینکه بتوانند نقش مراقبتکنندگی خود را به نحو احسن انجاال
دهند بایستی سطح سالمت عمومی خود را حفظ نموده و ارتقاء دهند .افزون بر این ،آنچه که این پژوهش را در میان سایر پژوهشهای
انجاال گرفته متمایز میکند این است که ارتباط سه متغیر قلدری ،تعارضات کار -خانواده ،خانواده-کار و نیازهای بنیادین روانشناختی
بررسی نشده است؛ لذا خالء پژوهشی در این خصوص مشهود است .براین اساس پژوهش حاضر با هدف پیشبینی قلدری شغلی از طریق
تعارضات کار-خانواده و نیازهای بنیادین روانشناختی در پرستاران و بهیاران انجاال شد.
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روش پژوهش حاضر توصیفی -همبستگی بود .جامعه مورد مطالعه این پژوهش تمامی پرستاران و بهیاران شاغل در شهرستان زرندیه
در نیمه اول سال  1399بودند که تعداد پرستاران  80نفر و بهیاران  121نفر بود (مجموعاً  201نفر) .تعداد نمونه مورد مطالعه براساس
جدول مورگان  132و به روش نمونه گیری غیرتصادفی (در دسترس) انتخاب شد .به منظور گردآوری دادهها بعد از دریافت معرفینامه از
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه و کسب مجوزهای وزال از ستاد علوال پزشکی شهرستان زرندیه اقداال به انتخاب نمونه آماری گردید .بعد از
انتخاب نمونه آماری و توضیح اهداف پژوهش همچنین بیان محرمانه بودن تمامی اطالعات ،اقداال به توزیع پرسشنامهها گردید .وزال به ذکر
است با توجه به شرایط بهداشتی کشور (شیوع ویروس کرونا) تمامی پروتکلهای بهداشتی مانند بستهبندی پرسشنامهها در کاورهای
جداگانه ،خودکار جداگانه برای هر بسته و غیره رعایت گردید .در نهایت پرسشنامهها بعد از تکمیل شدن جمعآوری شده و با استفاده از
نرال افزار آماری  SPSSنسخه  20و به روش آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.
ابزار سنجش
1

2

پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی :این مقیاس توسط گاردیا ،دسی و رایان ( )2000ساخته شده است که میزان احساس

پرسشنامه تجدیدنظرشدۀ اعمال منفی :NAQ-R4این پرسشنامه با  32سؤال در سال  2001ابتدا توسط اینارسن ،هول و نوتللرز
( )2009طراحی شد ،سپس در سال  2009مورد تجدیدنظر قرار گرفت و با  22سؤال شاخصهای روانسنجی را کسب کرد (اینارسن و
همکاران .)2009 ،آزمودنی میبایست  6ماه کاری سپری شده خود را تصور کند و موافقت یا مخالفت خود را در یک طیف لیکرتی 5
درجهای از هرگز ( 1امتیاز) تا هر روز ( 5امتیاز) مشخص کند؛ ازاینرو دامنه نمرات بین  22تا  120قرار دارد و نمرات بیشتر به معنای
تجربه بیشتر قلدری و آزار و اذیت است .اینارزین و همکاران ( )2009در تحلیل اکتشافی بر روی این پرسشنامه به سه عامل قلدری مرتبط
با کار ،قلدری مرتبط با شخص و قلدری جسمی مرعوبکننده دست یافتند و از طریق تحلیل عاملی تأییدی این سه عامل مورد تأیید قرار
گرفت .در پژوهش آنان ،میزان همبستگی این سه عامل باهم بین  0/83-0/96بوده است .همچنین روایی همگرا از طریق همبستگی منفی
آن با رضایت سازمانی نشان داده شد .در ایران این پرسشنامه توسط سلیمی ،مهرعلیتبار ،نجارپوریان و ضیاالدینی ( )1397مورد روانسنجی
قرار گرفت و روایی سازه ،همگرا و همبستگی بین خردهمقیاسها مورد تایید قرار گرفت .ضریب آلفای کرونباخ زیرمقیاس قلدری مرتبط با
کار ،0/91 ،قلدری مرتبط با شخص ،0/83 ،ترس و ارعاب جسمانی 0/85 ،و کل پرسشنامه 0/94 ،بود .در مطالعه حاضر ضریب آلفای
کرونباخ به ترتیب برای وابستگی به شخص ،قلدری مرتبط با کار ،ترس و ارعاب جسمانی و کل پرسشنامه برابر  0/94 ،0/91 ،0/81و 0/88
به دست آمد.

5

دامنه پاسخها از گزینه یک (کامالً موافقم) تا پنج (کامالً مخالفم) با استفاده از مقیاس لیکرت است .نمره باوتر در این آزمون نشان دهنده
تعارض کار– خانواده بیشتر است .کارلسون و همکاران ( )2000میزان ضرایب پایایی با آلفای کرونباخ را بین  0/78و 0/87گزارش کردهاند.
1-

Basic Need satisfaction Questioned
Guardia, Deci & Ryan
3- Bartholomew, Ntoumanis, Ryan & Bosch
)4- Negative Acts Questionnaire-Revised (NAQ-R
5- Einarsen, Hoel & Notelaers
6- Work-Family Conflict Scale
7- Carlson, Kacmar & Williams
2-
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پرسشنامه تعارض کار -خانواده 6:این پرسشنامه توسط کارلسون ،کاچمر و ویلیامز )2000(7تهیه شده و شامل  18گویه است.
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حمایت از نیازهای خودمختاری ،شایستگی و ارتباط با دیگر آزمودنیها را میسنجد .مقیاس مذکور دارای  21ماده است که بر اساس
3
مقیاس  7درجهای لیکرت درجهبندی شده است (نمره  1برای اصال درست نیست تا  7کامال درست) .بارتولومیو ،نوتومانیس ،ریان و بوش
( ) 2011پایایی این مقیاس با ضریب آلفای کرونباخ را برای مولفههای شایستگی ،ارتباط و استقالل به ترتیب برابر  0/82 ،0/72و 0/65
گزارش کردهاند .در ایران بشارت و رنجبرکالگری ( )1392به هنجاریابی این پرسشنامه پرداختند .همبستگی نمره کل آزمون با نیازها برای
استقالل ،شایستگی و وابستگی را به ترتیب  0/85 ،0/80، 0/85گزارش کردند .همچنین نتایج تحلیل نشان داد که خرده آزمونها
همبستگی باویی با یکدیگر ندارد .به این ترتیب روایی سازهای مقیاس روایی مورد تایید قرار گرفت .همچنین پایایی این پرسشنامه با
ضرایب آلفای کرونباخ در دامنه بین  0/83تا  0/91و پایایی بازآزمایی را نیز بین  0/67تا  0/77برای زیر مقیاسها گزارش کردند (بشارت
و رنجبرکالگری .)1392 ،در مطالعه حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای شایستگی ،خودمختاری ،ارتباط و نمره کل به ترتیب برابر ،0/87
 0/89 ،0/85و  0/81به دست آمد.
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همچنین در مطالعه واتای ،نیشکیدو و موراشیما ،)2006(1روایی و پایایی این ابزار بین  0/77تا  0/92گزارش شده است .این پرسشنامه
توسط متشرعی و نیسی و ارشدی ( )1392در ایران اعتبارسنجی شد .پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر  0/91به دست آمد.
همچنین در این مطالعه شاخصهای برازش تحلیل عاملی انجاال شد که در نتیجه اندازه بار عاملی 18گویه این پرسشنامه بین  205تا 904
درصد به دست آمده است که حاکی از کفایت حجم نمونه و تناسب دادههای جمعآوریشده برای انجاال فرایند تحلیل عاملی پرسشنامه
مزبور است .در مطالعه حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای تعارض کار –خانواده  0/87و برای تعارض خانواده-کار  0/74به دست آمد.

یافتهها
میانگین سنی گروه مورد مطالعه  33/18با انحراف معیار  5/10بود 59/1 .در صد از گروه نمونه مونث بودند 68/49 .در صد گروه مورد
مطالعه متأهل بودند .در جدول  1میانگین و انحراف معیار تعارض کار -خانواده ،تعارض خانواده – کار ،نیازهای بنیادی روانشنننناختی و
قلدری شنننغلی ارائه شنننده اسنننت .همچنین نتایج آزمون نرمال بودن شننناپیرو-ویلک حاکی از نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها اسنننت
(.)P<0/05
جدول  .1شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای پژوهش و نتایج آزمون نرمال بودن شاپیرو-ویلک

تعارض کار -خانواده
تعارض خانواده  -کار
نیاز به خودمختاری
نیاز به شایستگی
نیاز به ارتباط
نیازهای بنیادی روانشناختی
قلدری شغلی

19/89
21/66
3/73
3/56
3/64
3/65
71/62

4/6
5/2
0/86
0/80
0/96
0/59
9/6

9
9
1/86
1/67
1/25
2/14
46

32
34
6/14
6
5/75
5/10
98

ویلک

معناداری

0/956
0/949
0/950
0/962
0/928
0/930
0/908

0/630
0/558
0/583
0/752
0/246
0/295
0/125

در جدول  ، 2ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش ارایه شده است .براساس نتایج جدول  2بین قلدری شغلی با تعارض کار -خانواده
و تعارض خانواده–کار رابطه مثبت و معنادار و با نیازهای بنیادی روانشناختی رابطه منفی و معنادار وجود دارد (.)p<0/01 ،p<0/05
جدول  .2ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش

تعارض کار -خانواده
تعارض خانواده  -کار
نیاز به خودمختاری
نیاز به شایستگی
نیاز به ارتباط
نیازهای بنیادی روانشناختی
قلدری شغلی

1
**0/59
**-0/486
**-0/328
**-0/341
**-0/463
**0/342

1
**-0/482
**-0/305
**-0/380
**-0/475
**0/319

** ضریب معناداری در سطح 0/01

1
**0/601
**0/455
**0/584
**-0/350

1
**0/530
**0/548
*-0/103

1
**0/531
**-0/301

1
**-0/322

قلدری
شغلی

1

* ضریب معناداری در سطح 0/05

Watai, Nishikido & Murashima

1-
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متغیرها

تعارض کار-
خانواده

تعارض
خانواده -کار

خودمختاری

شایستگی

نیاز به
ارتباط

نیازهای
روانشناختی
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متغیر

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

آزمون شاپیرو-

سطح
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… The prediction of job bullying through work-Family conflicts and basic psychological needs in nurses

به منظور استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه پیشفرضهای آن مورد بررسی قرار گرفت .برای این منظور شاخصهای همخطی
چندگانه یعنی شاخص تورال واریانس ( )VIFو شاخص تحمل ( )Toleranceاستفاده شد که نتایج آن در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .3شاخصهای همخطی چندگانه متغیرهای پیشبین
متغیر
شاخص
VIF
Tolerance

تعارض کار-
خانواده

تعارض خانواده -
کار

نیاز به
خودمختاری

نیاز به
شایستگی

نیاز به ارتباط

نیازهای بنیادی روان-
شناختی

1/810
0/895

1/745
0/867

1/630
0/910

1/489
0/870

1/520
0/923

1/392
0/924

جدول  3نشان میدهد که پیشفرض همخطی چندگانه متغیرهای پیشبین محقق شده است چرا که مقادیر  VIFمحاسبه شده در
حد مطلوب (کوچکتر از  )2و مقادیر شاخص تحمل متغیرهای پیشبین نیز در حد مطلوب (نزدیک به عدد  )1قرار دارند .در ادامه نتایج
آزمون تحلیل رگرسیون گاال به گاال در جداول  4و  5ارائه شده است.
جدول  .4خالصه آزمون رگرسیون جهت تعیین نقش تعارضات کار -خانواده و خانواده  -کار و نیازهای بنیادی روانشناختی در پیش-
بینی قلدری شغلی
1

نیازهای بنیادی روانشناختی

0/574

0/330

0/330

7/9

-0/574

-8/01

0/01

2

نیازهای بنیادی روانشناختی
تعارضات کار -خانواده
نیازهای بنیادی روانشناختی
تعارض کار  -خانواده
تعارض خانواده  -کار

0/664

0/441

7/2

0/687

0/472

-0/516
0/338
-0/496
0/276
0/190

-7/7
5
-7/6
4
2/8

0/01
0/01
0/01
0/01
0/01

3

0/111
7
0/031

متغیر مالک :قلدری شغلی

نتایج جدول  4نشان میدهد  33درصد از تغییرات قلدری شغلی ،توسط نیازهای بنیادی روانشناختی قابل تبیین است (.)R2=0/33
در مدل دوال وقتی متغیر تعارضکار -خانواده وارد مدل شد مقدار  R2به  0/441افزایش یافت .یعنی دو متغیر نیازهای بنیادی روانشناختی
و تعارضات کار -خانواده  44/1درصد از واریانس قلدری شغ لی را تبیین کردند .در مدل سوال وقتی متغیر تعارض خانواده – کار وارد شد
مقدار  R2به  0/472افزایش یافت .به طور کلی  47/2درصد از افزایش قلدری شغلی پرستاران و بهیاران وابسته به این سه متغیر است.
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مدل

متغیرهای پیشبین

R

R2

R2 Change

SE



t

p

جدول  .5خالصه آزمون رگرسیون جهت تعیین نقش مولفههای نیازهای بنیادی روانشناختی در پیشبینی قلدری شغلی
1

نیاز به ارتباط

0/474

0/224

0/224

8/5

-0/474

-6/1

0/01

2

نیاز به ارتباط
نیاز به خودمختاری
نیاز به ارتباط
نیاز به خودمختاری
نیاز به شایستگی

0/552

0/305

0/08

8

0/575

0/331

0/026

7/9

-0/419
-0/289
-0/346
-0/255
-0/182

-5/6
-3/9
-4/3
-3/4
-2/2

0/01
0/01
0/01
0/01
0/01

3

متغیر مالک :قلدری شغلی

نتایج جدول  5نشان میدهد  22/4درصد از تغییرات قلدری شغلی ،توسط مولفه نیاز به ارتباط قابل تبیین است ( .)R2=0/224در
مدل دوال وقتی مولفه نیاز به خودمختاری وارد مدل شد مقدار  R2به  0/305افزایش یافت .یعنی دو مولفه نیاز به ارتباط و نیاز به
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متغیرهای پیش بین

R

R2

R2 Change

SE



t

p
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خودمختاری  30/5درصد از واریانس قلدری شغلی را تبیین کردند .در مدل سوال وقتی مولفه نیاز به شایستگی وارد شد مقدار  R2به
 0/331افزایش یافت .به طور کلی  33/1درصد از افزایش قلدری شغلی پرستاران وابسته به این سه نیاز روانشناختی است.

بحث و نتیجهگیری
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Moon & Alarid

1-
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هدف پژوهش حاضر بررسی پیشبینی قلدری شغلی از طریق تعارضات کار-خانواده و نیازهای بنیادین روانشناختی در پرستاران و
بهیاران بود .نتایج به دست آمده نشان داد که تعارض کار -خانواده و تعارض خانواده – کار به طور مثبت و معناداری میتوانند قلدری
شغلی را پیشبینی کنند .این نتایج با یافتههای مطالعات راجا و همکاران ( ،)2017سالوار و همکاران ( )2019و بونومو و همکاران ()2020
همسویی داشت .همچنین ،نتایج نشان داد که نیازهای بنیادی روانشناختی (خودمختاری ،شایستگی ،ارتباط) میتوانند به طور منفی و
معناداری قلدری شغلی را پیشبینی کنند .این نتایج با یافتههای کریمی و همکاران ( ،)1393تریپاینر و همکاران ( )2016و اوستداال و
همکاران ( )2019همخوانی داشت.
بر اساس پژوهش حاضر ،تعارضات بین کار و خانواده میتواند بر قلدری شغلی در محیط کار تاثیر بگذارد .کار و خانواده دو حوزه مهم
در زندگی هر فرد محسوب میشود ولی بسیاری از افراد به هنگاال برآورده ساختن هم زمان نقشهای کاری و خانوادگی دچار تعارض و
مشکالت متعددی میشوند که در افزایش رفتارهای پرخاشگرانه و خشونتگرا موثر است .درصورتی که افراد زمان بیشتری را به تقاضاها
در محل کار اختصاص دهند که از زمان ضروری مورد نیاز برای انجاال دادن تقاضاهای مربوط به نقش ها در خانواده بکاهد ،موجب بینظمی
میشوند .به همین صورت اگر رفتارهای مناسب برای کار ،برای خانواده نامناسب باشد و نیز تالش و کوشش تجربه شده در کار ،برآورده
ساختن تقاضاهای مربوط به نقش ها در خانواده را دشوار سازد (متشرعی و همکاران ،)1392 ،سالمت روح و روان افراد خدشهدار شده و
پرخاشگری و به تبع آن قلدری در محیط کار را افزایش میدهد .چنانچه در این خصوص نتایج بررسیهای نشان دادهاند که بین قلدری در
محل کار با مشکالتی مانند اضطراب ،فشار ،تنش و پرخاشگری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (اینارسن و نیلسن2013 ،؛ آکار.)2013 ،
بر اساس پژوهش حاضر ،عدال ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی (شایستگی ،خودمختاری ،ارتباط) میتواند بر قلدری شغلی در محیط
کار تاثیر بگذارد .ارتباط با دیگران به معنی ارتباط با کسانی است که برای فرد دارای اهمیت هستند و یا از او حمایت میکنند .این مؤلفه
به کمک ایجاد روابط رضایتمندانه و ارضاکننده با دیگران است؛ به طوری که بتواند آزادی ،مراقبت و صمیمیت به وجود آورد (دسی و
همکاران .)2017 ،این در حالی است که افرادی که دیگران را مورد رفتارهای قلدرانه خود قرار میدهند به این دلیل چنین کاری را انجاال
میدهند که اطالعات اجتماعی را به درستی پردازش نمیکنند و فاقد مهارتهایی برای درک دیدگاههای دیگران هستند؛ بنابراین افراد
قلدر ،آگاهی اندکی از آنچه دیگران در موردشان فکر میکنند ،دارند و توانایی اندکی را برای برقراری ارتباط نشان میدهند (سپهریانآذر،
محمدی و بلوتک .)1395 ،خودمختاری نیز عبارت از نیاز به انتخاب کردن و تنظیم کردن رفتار است .انسان خودمختار کسی است که میل
دارد به جای اینکه رویدادهای محیط ،اعمال او را تعیین کنند ،خودش حق انتخاب داشته باشد (براون و رایان .)2015 ،افراد با سطوح
باوتر خودمختاری دارای خودتنظیمی و خودکنترلی هستند .این در حالی است که خودکنترلی و خودتنظیمی ضعیف به رفتارهای قلدارانه
منجر میشود (مون و آورید .)2015 ،1همچنین نیاز به شایستگی به عنوان نیاز به موثر بودن در تعامل با محیط و نشان دهنده میل به
استفاده از استعدادها و مهارتها و دنبال کردن چالشها و تکالیف همسو با تواناییهای و تسلط یافتن بر آنها است (ریان و دسی.)2002 ،
براین اساس زمانی که فرد از استعدادها و مهارتهای خود برای روبروی با چالشها و مسائل فردی ،اجتماعی و شعلی بهره میگیرد ،زمینه
را برای ارتباط دوستانه با دیگران در محیطهای اجتماعی و شغلی فراهم میکند ،که این عامل منجر به دوری از رفتارهای قلدری و
زورگویانه میگردد .به طوری کلی مطابق با نظریهی خودتعینگری منبع رشد و کارکرد سالم ،ارضای نیازهای روانشناختی است؛ چنانچه
نیازها به طور مستمر ارضا شوند ،افراد به طور مؤثر رشد و عمل میکنند؛ اما اگر از ارضای این نیازها جلوگیری شود ،افراد به احتمال
بیشتری با ناهنجاری (مانند قلدری) و عدال عملکرد بهینه مواجه خواهند بود (دسی و ریان.)2000 ،
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پژوهش حاضر نیز مانند سایر پژوهشهای علوال انسانی با محدودیتهای روبرو بود که از جمله آن میتوان به نمونهگیری غیرتصادفی
 لذا پیشنهاد میگردد به منظور افزایش قابلیت تعمیم نتایج به دست آمده چنین.و نیز خودگزارشی بودن ابزار گردآوری دادهها اشاره کرد
 در نهایت با توجه به نتایج به دست. با روش نمونهگیری تصادفی و سایر روشهای اندازهگیری انجاال شود،پژوهشی روی نمونه گستردهتر
 لذا.خانواده و نیازهای بنیادین روانشناختی از عوامل تأثیر گذار بر قلدری پرستاران و بهیاران هستند-آمده میتوان گفت تعارضات کار
تدارک برنامه هایی از سوی مسروون مربوطه به منظور انجاال مداخالت روانشناختی با کمک روانشناسان در راستای بهبود این عوامل
.میتواند زمینهساز کاهش قلدری در پرستاران و بهیاران گردد
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