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Abstract
Introduction: Uncivil behaviors of clients including verbal attacks, irrational demands,
and questioning employee competence can negatively affect service employees and may
subsequently lead to job burnout and emotional exhaustion. Thus in this study, we explored
the effect of client incivility on the work related conditions among nurses.
Methods: This is an applied, descriptive-analytical study was carried out on a number of
256 nurses working at Shahid Mohammadi Hospital in Bandar Abbas. The samples were
selected by stratified random sampling method using Morgan Table. The research tools for
data collection were Torkelson (2012), Rhee et al. (2017), Rahim et al. (2016), Lim and Lee
(2011) and Huang and Lin (2019) questionnaires. The content validity of the questionnaires
was assessed using experts’ opinions, and their reliability was tested by Cronbach's alpha
coefficient. The data analysis was performed by Structural Equation Modeling (SEM
methodology) and Amos Software.
Results: Uncivil behaviors of clients showed a positive significant effect on the job burnout
(B= 0/43, t= 0/180) and emotional exhaustion (B= 0/62, t= 4/464) among nurses. Furthermore,
we found that job burnout is positively associated with the intention to abandon the work (B=
0/32, t= 3/789). Moreover, emotional exhaustion of nurses due to the clients incivility had a
positive significant effect on job performance (B = 0.46 and t = 3.780).
Conclusions: According to these findings, nurses are faced with uncivil behaviors may
potentially experience job burnout and emotional exhaustion, and ultimately intend to leave
their jobs. Accordingly, hospital managers and decision makers should provide training
courses for nurses to deal with the uncivil behaviors of clients. Such measures could influence
their job satisfaction as well as commitment.
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چکیده
مقدمــه :پدیــده رفتــار غیــر شــهروندی اربــاب رجــوع  -رفتارهــاي ناقــض هنجارهــاي احتــرام متقابــل ماننــد حمــات کالمــی ،طــرح
تقاضاهــای غیرمنطقــی و زیرســوال بــردن شایســتگی کارکنــان کــه در ســازمان هــای امــروز رایــج اســت ،تاثیــرات منفــی داشــته و
هزینــه هــای زیــادی دارد .رفتارهــای ضدشــهروندی اربــاب رجــوع موجــب بــروز پیامدهایــی ماننــد فرســودگی شــغلی و فرســودگی
عاطفــی میگردنــد.
روش کار :ایــن پژوهــش از لحــاظ هــدف یــک پژوهــش کاربــردی و بــه لحــاظ روش ،توصیفــی  -پیمایشــی میباشــد .جامععــه
آ»اری پژوهــش تمامــی کارکنــان شــاغل در گــروه پرســتاری مجموعــه بیمارســتانی شــهید محمــدی بندرعبــاس را شــامل میشــود
کــه بــا اســتفاده از جــدول مــورگان  256نفــر بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند ولــی از ایــن تعــداد تنهــا بــه  205پرسشــنامه بــه
صــورت کامــل پاســخ داده شــد .ســواالت ابــزار پژوهــش از پرسشــنامههایتورکلســون ( ،)2012ژیــو همــکاران ( ،)2017رحیــم و
همــکاران ( ،)2016لیــم و لــی ( )2011و هوانــگ و لیــن ( )2019میباشــد کــه روایــی آن بــه تاییــد اســاتید و صاحبنظــران رســید و
پایایــی آنهــا بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ تاییــد شــد .بــرای آزمــون فرضیههــا از روش مدلســازی معــادالت ســاختاری نــرم افــزار
 Amosاســتفاده شــد.
یافتــه هــا :نتایــج مطالعــه نشــان داد کــه رفتــار ضــد شــهروندی اربــاب رجــوع بــر فرســودگی شــغلی ( B=0/43و  )t=0/180و
فرســودگی عاطفــی ( B=0/62و  )t=4/464تاثیــر مثبــت و معنــاداری دارد .تاثیــر مثبــت فرســودگی شــغلی بــر قصــد خــروج کارکنــان
( B=0/32و  )t= 3/789نیــز تاییــد گردیــد .همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه فرســودگی عاطفــی بــر عملکــرد شــغلی ( B=0/46و
 )t= 3/780نیــز تاثیــر مثبــت و معنــی داری دارد.
نتیجــه گیــری :براســاس یافتههــا مشــخص شــد کــه رفتــار ضــد شــهروندی اربــاب رجــوع موجــب بــروز پیامدهــای نامطلــوب
شــغلی در پرســتاران ماننــد فرســودگی شــغلی و فرســودگی عاطفــی و در نهایــت قصــد خــروج آنهــا میگــردد .بــر همیــن اســاس
پیشــنهاد میشــود مســئولین بیمارســتان دورههــای آموزشــی مربوطــه را جهــت مواجهــه اصولــی بــا رفتارهــای ضــد شــهروندی اربــاب
رجــوع بــرای پرســتاران در نظــر گیرنــد .همچنیــن پیشــنهاد میشــود در فراینــد انتخــاب و اســتخدام پرســتاران از آزمونهایــی بــرای
ســنجش ســطح تــابآوری آنــان در مواجهــه بــا رفتارهــای ضدشــهروندی اســتفاه شــود .همچنیــن ،پیشــنهاد میشــود در راســتای از
حقــوق پرســتاران حمایــت رویههــای اســتاندارد مدیریتــی در مواجهــه بــا چنیــن موقعیتهایــی تدویــن گــردد.
کلیدواژه ها :رفتارغیرشهروندی ،فرسودگی ،پرستار.
مقدمه

توجــه بــه رفتــار ضــد شــهروندی و پیامدهــای آن در ســالهای
اخیــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت [ .]1رفتــاری کــه چنیــن

تعریــف میشــود :رفتارهــاي ناقــض هنجارهــاي احتــرام متقابــل

كــه از ســوي اربــاب رجــوع نســبت بــه كاركنــان طــي فراينــد

ارائــه خدمــات بــروز مييابــد [ .]2همچنیــن بــا توجــه بــه شــدت

کمتــر ،رفتــار ضدشــهروندی بــه عنــوان پیــش درآمــدی بــر آغــاز

پرخاشهــای جــدی و پیامدهــای منفــی مالحظــه شــده اســت.
برخــي از شــايعترين رفتارهــاي ضدشــهروندي در مواجهــه بــا

كاركنــان عبارتنــد از :برخــورد غيرمودبانــه ،زيرســوال بــردن
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شايســتگي كاري ،حمــات كالمــي ،زيرســوال بــردن عملكــرد

ضدشــهروندی از منابــع مختلــف منجــر بــه انــزوای شــغلی از

عليرغــم تدويــن برخــي اســتانداردها ماننــد اطالعيه حقوق پرســتار

[ .]14یکــی از پیامدهــای رفتــار ضدشــهروندی کــه در ادبیــات

ضدشــهروندی بــر علیــه پرســتاران چشــمگیر اســت .بــه عنــوان

شــغلی اســت [ .]15فرســودگی عارضــه روانــی اســت کــه در پاســخ

محیــط کار ،فرســودگی عاطفــی و شــخصی زدایــی میشــود

شــغلي ،و طــرح تقاضاهــاي غيرمنطقــي [.]3

پرســتاری بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت فرســودگی

امــا بــه دلیــل محیــط پرفشــار کاری ،همچنــان بــروز رفتارهــای

بــه عوامــل اســترسزای شــغلی تجربــه میشــود .فرســودگی

نمونــه اســمیت و همــکاران ( )2010در پژوهــش خــود در میــان
پرســتاران کانادایــی دریافتنــد کــه  90/4درصــد آنهــا رفتارهــای

ســامت روانــی و فیزیکــی [ ،]16انــزوا یــا تــرک کار [ .]17بــا

ضدشــهروندی را تجربــه نمودهانــد [ .]4وســی و همــکاران ()2009

توجــه بــه دالیلــی از قبیــل کمبــود نیــروی پرســتاری نتیجــه آخــر

نیــز آمــار  76درصــدی را در میــان پرســتاران آمریکایــی گــزارش

در زمینــه پرســتاری بســیار مســاله زاســت [ .]18فرســودگی شــغلی

نمودنــد [.]5

اگرچــه مطالعــات متعــددی بــا تمرکــز بــر قربانیــان و پیامدهــای

دربرگیرنــده ســه جــزء میباشــد :خســتگی عاطفــی ،شــخصی

توجــه اندکــی بــه بررســی عوامــل زمینـهای رفتــار ضدشــهروندی

موجــب فرســودگی شــغلی میشــود ،نتیجـهای کــه موجــب ایجــاد

زدایــی ،و فقــدان عملکــرد فــردی [ .]19رفتــار ضدشــهروندی

رفتــار ضدشــهروندی انجــام شــده ،عــدهای بــر ایــن باورنــد کــه

انگیــزه جهــت خــروج کارکنــان از جایــگاه شــغلی بــه شــمار

در محیــط کار نشــان داده شــده اســت [ .]6در رویکــردی مشــابه،

م ـیرود [ .]21, 20تصمیــم کارمنــد بــرای تــرک ســازمان بــرای

میــر و ســیمر ( )2013نیــز بــر اهمیــت چنیــن مطالعاتــی بــه منظور

هــر دو طــرف هزینههایــی (هزینههــای جدایــی ،جایگزینــی ،و

فهــم و کســب دانــش در مــورد پیشــایندهای رفتــار ضدشــهروندی

آمــوزش) در بــردارد .چنانچــه پیشتــر نیــز اشــاره شــد ،تجربــه

بــه عنــوان مبنایــی بــرای یافتــن راهکارهــای مدیریــت آن تأکیــد

رفتــار ضدشــهروندی توســط کارمنــد منجــر بــه فرســودگی

دارنــد [ .]7پرســتاران بــه دلیــل تمــاس مســتقیم بــا بیمــاران و

میشــود کــه قصــد خــروج را در پــی دارد.]22[ .

خانوادهشــان هنــگام ارائــه خدمــات درمانــی ،بیشــتر در معــرض

شــواهد نشــان میدهــد کارکنانــی کــه بــا رفتــار ضدشــهروندی

تجربــه انــواع آزارهــا یــا تهدیــدات مربــوط بــه آنهــا قــرار دارنــد.

مواجهانــد بــا ریســک بیشــتری جهــت ابتــا بــه مســائل ســامت

آزارهایــی کــه میتواننــد پیامدهایــی چــون کاهــش ســامت

روانــی مواجهانــد [ .]23, 22براســاس مــدل منابــع تقاضــای

روانــی ،و کاهــش عملکــرد را بــه همــراه داشــته باشــند [ .]8از

شــغلی و نظریــه رخدادهــای عاطفــی ،رفتــار ضدشــهروندی

ایــن رو خشــونتهای فیزیکــی و کالمــی نســبت بــه پرســتاران در

همچنیــن میتوانــد از طریــق فرســودگی عاطفــی تأثیــر منفــی بــر

ادبیــات پرســتاری مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت [.]9

وینســتنلی و همــکاران ( )2002در مطالعــه خــود مطالعــه

عملکــرد شــغلی داشــته باشــد .فرســودگی عاطفــی عبارت اســت از:

ضدشــهروندی در محیــط کار مواجهانــد [ .]10برخــی از رفتارهــای

از تقاضاهــای زیــاد زمانــی و انــرژی و افزایــش ســطوح اســترس در

وضعیــت ناشــی از تقاضاهــای روانــی و عاطفــی وارده بــر افــراد که

دریافتنــد کــه  26درصــد كادر درمانــي بــه طــور مســتمر بــا رفتــار

شــغل نشــات مــی گیــرد [.]24

ضدشــهروندی بیمــار یــا همراهانــش عليــه پرســتاران عبارتنــد از:

بنابرایــن رفتــار ضدشــهروندی عــاوه بــر اینکــه منبــع فرســودگی

دخالــت در کار پرســتار ،انتقــاد در حیــن انجــام کار [ .]11ایرلــی

شــغلی یــا از دســت دادن انــرژی بــوده منجــر بــه فرســودگی

( )2004دریافــت کــه  38درصــد پرســتاران آزار روانــی را از

عاطفــی نیــز میشــود .یافتههــای پیشــین نشــاندهنده ارتبــاط

بیمــاران و  30درصــد نیــز از مالقاتکننــدگان تجربــه کردهانــد

میــان رفتــار ضدشــهروندی و اســترس حرفـهای و خســتگی روانــی

[ .]12بــا توجــه بــه ماهیــت اســترسزای پرســتاری ایــن یافتههــا

میباشــد [ .]25کارکنانــی کــه عوامــل اســترس زای اجتماعــی-

نگرانکننــده اســت ،چراکــه آنهــا بــا خطــر مســائل کاهــش

عاطفــی از قبیــل اقدامــات ضدشــهروندی را تجربــه میکننــد

ســامت روانــی و عملکــرد مواجهانــد [ .]13عــاوه برایــن،

ل مالحظــه ای را صــرف پاســخ
منابــع عاطفــی و شــناختی قابــ 

بررســی و توجــه بــه رفتــار ضدشــهروندی نســبت بــه پرســتاران

دهــی میکننــد کــه موجــب میشــود انــرژی و منابــع کافــی

میتوانــد بــه اصــاح تأثیــرات اســترس بــر آنهــا کمــک کنــد.

بــرای بــرآوردن نیازهــای شغلیشــان در اختیــار نداشــته باشــند.

یافتههــای تجربــی بــر ایــن نکتــه داللــت دارد کــه رفتــار
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شــغلی پیامدهــای متعــددی دارد ،از جملــه :مســائل مربــوط بــه

وحید مکی زاده و سیاوش آیین جمشید

در نتیجــه رفتــار ضــد شــهروندی منجــر بــه کاهــش عملکــرد،
بهــرهوری کمتــر ،رضایــت شــغلی کمتــر [ ،]23عــدم تعهــد

بــه کار ،و تعــارض میــان کار و خانــواده [ ]26مــی شــود .بــه

عبــارتدیگــر ،فرســودگی عاطفــی منجــر بــه کاهــش عملکــرد
شــغلی آنهــا میشــود .پژوهشهــای پیشــین ماننــد بوکیــس و
همــکاران ( )2020و آلــوال و همــکاران ( ،)2019پیامدهــای منفــی
عمــدهای بــرای فرســودگی عاطفــی مطــرح کردهانــد از جملــه
کاهــش تعهــد ســازمانی ،عملکــرد شــغلی پایینتــر ،و رفتارهــای
شــهروندی ســازمانی کمتــر [ .]28 ،2متناســب بــا مباحــث فــوق
ايــن پژوهــش بــا هــدف پاســخ بــه ایــن ســوال انجــام گرفــت:
رفتــار ضدشــهروندی اربــابرجــوع در گــروه پرســتاری بیمارســتان

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

ا مخالفــم=  1تــا کام ـ ً
گزین ـهای (کام ـ ً
ا موافقــم=  )5اســتفاده

روش کار

شــد .بــرای ســنجش هــر یــک از متغیرهــای پژوهــش ،ســواالت

پژوهــش حاضــر از نظر هــدف از نــوع پژوهش های کاربــردی و از

پرسشــنام ه از پرسشــنامههای اســتانداردی کــه در مطالعات پیشــین

لحــاظ گــردآوری اطالعــات ،توصیفــی و از نوع تحقیقات پیمایشــی

نیــز مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه انــد اســتخراج گردیــد .بدیــن

مــی باشــد ،از نظــر محیــط انجــام پژوهــش ،نیــز از نــوع میدانــی

منظــور جهــت ســنجش ســواالت متغيــر رفتــار ضدشــهروندی از

مــی باشــد .قلمــرو موضوعــی ایــن پژوهــش ،مفاهیــم و پیامدهــای

پرسشــنامه تورکلســون ( )2011اســتفاده گردیــد که دارای  4ســوال

مرتبــط رفتــار ضدشــهروندی را در بــر مــی گیــرد .قلمــرو مکانــی

میباشــد .بــرای ســنجش متغیــر فرســودگی شــغلی از پرسشــنامه

پژوهــش ،مجموعه بیمارســتانی شــهیدمحمدی در شــهر بندرعباس

رحیــم و همــکاران ( )2016مشــتمل بــر  5ســوال اســتفاده گردیــد.

مــی باشــد .قلمــروی زمانــی گــردآوری داده هــا نیــز آذر و دیمــاه

جهــت ســنجش متغیــر فرســودگی عاطفــی نیــز از پرسشــنامه ژی

ســال  1398میباشــد .جامعــه آمــاری ایــن پژوهش ،کارکنــان گروه

و همــکاران ( )2017شــامل  3ســوال اســتفاده شــد .ســنجش متغیر

پرســتاری مجموعــه بیمارســتانی شــهیدمحمدی بندرعباس شــامل

عملکــرد شــغلی نیــز بــا اســتفاده از پرسشــنامه لیــم و لــی ()2011

 750نفــر میباشــد .حجــم نمونــه بــا اســتفاده از جــدول مــورگان

شــامل  5ســوال انجــام پذیرفــت .بــرای ســنجش قصــد خــروج

 256نفــر تعییــن شــد ،و بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــری در

نیــز از پرسشــنامه هوانــگ و لیــن ( )2019شــامل  4ســوال اســتفاده

دســترس پرسشــنامه پژوهــش در میــان کارکنــان گــروه پرســتاری

گردیــد .بررســی پایایــی ســنجهها بــا اســتفاده از شــاخص آلفــای

توزیــع گردیــد .بهمنظــور گــردآوری داده هــا از پرسشــنامه ای

کرونبــاخ نشــان داد کــه کلیــه ســنجهها دارای پایایــی قابــل قبــول

مشــتمل بــر  24ســؤال ( 3ســؤال جمعیت-شــناختی – جنســیت،

باالتــر از  0/7میباشــند (جــدول  .)1پــس از توزیــع پرسشــنامه

ســن و تحصیــات ،و  21ســؤال اصلــی) بــا مقیــاس لیکــرت ۵
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شــهید محمــدی بندرعبــاس پیامدهایــی بــه همــراه دارد؟ .منظــور
از اربــاب رجــوع بیمــاران و همراهــان و مالقــات کننــدگان
میباشــد .در ایــن پژوهــش بــه بررســی پیامدهــای مســتقیم رفتــار
ضدشــهروندی ارباب رجوع شــامل فرســودگی شــغلی و فرســودگی
عاطفــی پرداختــه میشــود .بدیــن منظــور ابتــدا بــه بررســی
تاثیــر رفتــار ضدشــهروندی اربــاب رجــوع بــر فرســودگی شــغلی و
فرســودگی عاطفــی پرداختــه میشــود .همچنیــن تاثیــر فرســودگی
شــغلی بــر قصــد خــروج ،و تاثیــر فرســودگی عاطفــی بــر عملکــرد
شــغلی نیــز بررســی میگــردد .بــا توجــه بــه مبانــی نظــری
مطــرح شــده ،میتــوان مــدل مفهومــی پژوهــش را بــه صــورت
(شــکل  )1ترســیم نمــود.

فصلنامه مدیریت پرستاری ،دوره  ،9شماره  ،2تابستان 1399

هــا تعــداد  205پرسشــنامه کامــل و صحیــح مــورد تائیــد قــرار

حــدود  60درصــد پاســخگویان ( 122نفــر) را مــردان و 40درصــد

عاملــی تاییــدی اســتفادهشــده اﺳﺖ .روایــی همگــرا و واگــرا بــا

بیشــترین فراوانــی ( 45درصــد) مربــوط بــه گــروه ســنی -40

پایایــی ســازهای ( ،)CRمــورد بررســی قــرار گرفــت .بــرازش مدل

مــی باشــد همچنیــن از نظــر میــزان تحصیــات  23درصــد نیــز

مجــذور پسماندههــا ،برازندگــی فزاینــده ،توکرلویــس ،برازندگــی

مــدرک تحصیلــی کارشناســی 16،درصــد نیــز دارای مــدرک

( 83نفــر) را نیــز زنــان تشــکیل مــی دهنــد .از نظــر ســن نیــز

گرفــت .ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿل و ارزﯾﺎﺑﯽ رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ نیــز از تحلیــل

 31ســال و پــس از آن گــروه ســنی  41-50ســال ( 30درصــد)

اســتفاده از محاســبه میانگیــن واریانــس تبییــن شــده ( )AVEو

دارای مــدرک تحصیلــی کاردانــی 61 ،درصــد پاســخگویان دارای

نیــز از شــاخصهای نســبت کای دو بــه درجــه آزادی ،میانگیــن
تعدیــل یافتــه و ریشــه دوم بــرآورد خطــای تقریــب اســتفاده شــده

بررسی روایی (همگرا و واگرا) ابزار اندازهگیری

اســت .آزمــون فرضیــات نیــز بــا اســتفاده از مدلســازی معــادالت

جهــت بررســی بررســی روایــی همگــرا ،مقادیــر میانگیــن واریانس

ســاختاری و ضرایــب مســیر انجــام شــده اســت .نرمافزارهــای

تبییــن شــده ( )AVEو بــرای بررســی پایایــی ســازه ()CR

مــورد اســتفاده نیــز  SPSSو  AMOSبــوده اســت .همچنیــن

اســتفاده شــد (جــدول  .)2بــرای بررســی روایــی واگــرا نیــز از

جهــت رعایــت مالحظــات اخالقــی ،از پرســیدن نــام پاســخگویان

روش فورنــل و الرکــر اســتفاده شــده اســت کــه مقادیــر میانگیــن

در پرسشــنامه امتنــاع شــده و ســایر اطالعــات فــردی آنــان نــزد

واریانــس تبییــن شــده میبایســت بیشــتر از مربــع مقادیــر قطــر

محققــان بــه صــورت محرمانــه محفــوظ اســت.

ماتریــس همبســتگی درون ســاختاری ( )SICباشــد (جــدول .)2

یافته ها

در ایــن پژوهــش تمامــی مقادیــر باالتــر از آســتانه قابــل قبــول بود
کــه بــرازش خــوب مــدل را نشــان میدهــد.

یافتــه هــای توصیفــی نشــان مــی دهــد کــه از نظــر جنســیت،

جدول  :1ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه
جنسیت

مرد ()%60

زن ()%40

باالی  50سال ()%13

رده سنی

 20تا  30سال ()%12

 31تا  40سال ()%45

41تا  50سال ()%30

تحصیالت

کاردانی ()%23

کارشناسی ()%61

کارشناسی ارشد و باالتر ()%16

جدول  :2ضرایب آلفای کرونباخ ،پایایی سازه ( ،)CRمیانگین واریانس تبیین شده (  )AVEو مربع همبستگی درون ساختاری ()SIC
مربع همبستگی درون ساختاری ()SIC
2

3

4

متغیر

Alpha<0.7

CR<0.7

AVE<0.5

1

فرسودگی عاطفی

0/721

0/703

0/542

0/665

رفتار ضدشهروندی

0/741

0/750

0/529

0/504

0/655

فرسودگی شغلی

0/831

0/853

0/538

0/380

0/367

0/734

قصد خروج

0/794

0/829

0/549

0/237

0/383

0/309

0/741

عملکرد شغلی

0/823

0/850

0/533

0/376

0/475

0/276

0/320

5

0/730

 65/037درصــد اســت .همچنیــن هیچکــدام از گویههــا دارای

بررسی مدل اندازهگیری -تحلیل عاملی تاییدی

نمــودار  1مــدل تحلیــل عاملــی بــا ضرایــب اســتاندارد را نشــان

بــار تقاطعــی قابــل توجهــی (بیشــتر از  )0/5نبودنــد و بارهــای

اصلــی دارای مقادیــر ویــژه باالتــر از  ۱و واریانــس تجمعــی

.)1

عاملــی اســتاندارد ( )SFLدر حــد مطلوبــی قــرار داشــت (نمــودار

میدهــد .نتایــج تحلیــل عاملــی نشــان داد تمامــی  6عامــل
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تحصیلــی کارشناســی ارشــد یــا باالتــر بــوده انــد (جــدول .)1

وحید مکی زاده و سیاوش آیین جمشید

توکــر لویــس ( ،)TLIﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ برازندگــی تعدیــل یافتــه
( ،)CFIو ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ رﯾﺸﻪ دوم ﺑﺮآورد وارﯾﺎﻧﺲ ﺧﻄﺎي
ﺗﻘﺮﯾﺐ ( )RMSEAاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .همانطــور کــه در جــدول
 3مشــاهده مــی شــود پــس از مدلســازی معــادالت ســاختاری،
مــدل بــرازش قابــل قبولــی بــا مقادیــر بدســت آورد و مقادیــر
شــاخص هــا حاکــی از تناســب مــدل بــا داده هــای مشــاهده شــده
مــی باشــد.

برازش مدلها
پــس از ارزیابــی مدلهــای اندازهگیــری و ســاختاری ،بــرازش
مدلهــا نیــز بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد .ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل
ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  SEMﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ وجــود
دارد .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل ﻃﺮاﺣﯽ از ﺷﺎﺧﺺهــای،
نســبت کای دو بــه درجــه آزادی ( ،)χ2/DFمیانگیــن مجــذور
ﭘﺲﻣﺎﻧﺪﻫﺎ ( ،)RMRﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ ﻓﺰآﯾﻨﺪه ( ،)IFIشــاخص

جدول  :3شاخص های برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی و مدل ساختاری پژوهش
شاخص

اختصار

مقدار گزارش شده
مدل تحلیل عاملی تاییدی

مقدار گزارش شده
مدل اصلی

مقدار قابل قبول

نسبت کای دو به درجه آزادی

χ2/DF

1/582

1/727

کمتر از 3

میانگین مجذور پسماندهها

RMR

0/046

0/076

کمتر از 1

برازندگی فزاینده

IFI

0/94

0/92

بیشتر از 0/9

توکر لویس

TLI

0/92

0/90

بیشتر از 0/9

برازندگی تعدیل یافته

CFI

0/94

0/92

بیشتر از 0/9

ریشه دوم برآورد خطای تقریب

RMSEA

0/053

0/06

کمتر از 0/08
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نمودار :1مدل تحلیل عاملی پژوهش با ضرایب بارهای عاملی استاندارد

فصلنامه مدیریت پرستاری ،دوره  ،9شماره  ،2تابستان 1399

اســتاندار شــده و ضرایــب تعییــن در نمــودار  2قابــل مشــاهده
اســت.

پــس از بــرازش کامــل مــدل ســاختاری پژوهــش ،ایــن مــدل
نتایــج قابــل قبولــی را بــه دســت آورد کــه ضرایــب مســیر

موجــود کــه بــا مقادیــر  p>0/05پشــتیبانی میشــود .بدیــن
ترتیــب ،تمامــی فرضیــه هــا بــا مقادیــر  tمناســب تاییــد گردیــد.

آزمون فرضیه
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺪل ﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت
ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑـﻪ صــورت خالصــه در ﺟﺪول  4ارایــه ﺷﺪه اﺳﺖ .روابــط

جدول  :4نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
ضریب مسیر ()ß

عدد معناداری ()t

ضریب تعیین ()R²

P

نتیجه فرضیه

مسیر
رفتار ضد شهروندی

>--

فرسودگی عاطفی

0/62

4/464

0/39

***

تایید

رفتار ضد شهروندی

>--

فرسودگی شغلی

0/43

0/180

0/18

***

تایید

فرسودگی عاطفی

>--

عملکرد شغلی

0/46

3/780

0/21

***

تایید

فرسودگی شغلی

>--

قصد خروج

0/32

3/789

0/11

***

تایید

(آمــاره ی  tدر خــارج از بــازه ی  -1.95تــا  +1.95قــرار دارد).
همچنیــن مــی تــوان گفــت ایــن رابطــه از نــوع مثبــت و مســتقیم
اســت .بنابرایــن مــی تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بــا
افزایــش رفتــار ضدشــهروندی اربــاب رجــوع  ،فرســودگی شــغلی
مــی یابــد و برعکــس .بنابرایــن فرضیــه
افزایــش

ﺟﺪول  3ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﯾﺎ آﻣﺎره اســت کــه بــه کمــک آنهــا
مــی تــوان نتایــج را تفســیر کــرد .بــه عنــوان نمونــه بــرای
فرضیــه دوم پژوهــش ،طبــق نتایــج بدســت آمــده از آمــاره ،t
متغیــر رفتــار ضدشــهروندی اربــاب رجــوع در ســطح اطمینــان
 99درصــد بــر متغیــر پذیــرش اطالعــات تاثیــر معنــاداری دارد
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نمودار :3آزمون مدل ساختاری پژوهش با ضرایب مسیر استاندارد

وحید مکی زاده و سیاوش آیین جمشید

دوم پژوهــش تاییــد میشــود .بــا توجــه بــه ضریــب مســیر مربــوط
بــه ایــن فرضیــه نیــز مــی تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بعــد
رفتــار ضدشــهروندی اربــاب رجــوع بــه میــزان  0/43بر فرســودگی
شــغلی اثــر دارد .ضریــب تعییــن متغیرهــا نیــز بــه ترتیــب،0/39 ،
 ،0/21 ،0/18و  0/11مــی باشــد و ایــن مقادیــر نشــان دهنــده
ی ایــن اســت کــه متغیرهــای مســتقل پژوهــش توانســته انــد بــا
مقــدار واریانــس مناســبی متغیرهــای وابســته را تبییــن کننــد.
بحث
ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی پیامدهــای رفتــار ضدشــهروندی
اربــاب رجــوع در گــروه پرســتاری مجموعــه بیمارســتانی شــهید
محمــدی بندرعبــاس انجــام شــد .نتایــج نشــان داد کــه رفتــار
ضــد شــهروندی اربــاب رجــوع بــر فرســودگی شــغلی کارکنــان
تاثیــر دارد .یافتــه هــای ایــن پژوهــش بــا یافتــه هــای پژوهــش
مککــی و همــکاران ( )2019همســو بــود [ .]29ایــن بدیــن
معناســت کــه بــروز رفتارهــای ضدشــهروندی از ســوی اربــاب
رجــوع موجــب بــروز پیامدهــای نامطلــوب روانــی در کارکنــان
گــروه پرســتاری بیمارســتان شــهید محمــدی بندرعبــاس گردیــده
و آنهــا از ایــن ناحیــه احســاس اســترس و فشــار مــی کننــد .یکــی
از مهــم تریــن دالیــل ایــن امــر مــی توانــد تمــاس مســتقیم و
پرفشــار اربــاب رجــوع بــا ایــن کارکنــان باشــد .بــه نظــر مــی
رســد تعــداد زیــاد مراجعیــن بــه ایــن بیمارســتان و تنــوع گســترده
فرهنگــی -اجتماعــی آنهــا موجــب شــده کــه تعامــات بــا ایــن
طیــف گســترده بــا چالــش هــای گســترده ای روبــرو شــود.
همچنیــن نتایــج آزمــون فرضیــات تحقیــق نشــان داد کــه رفتــار
ضــد شــهروندی اربــاب رجــوع بــر فرســودگی عاطفــی کارکنــان
تاثیــر دارد .ایــن
یافتــه بــا پژوهــش هــای ارســان و کوکمــان ( )2019و کلــی
( )2020همســو مــی باشــد [ ]19 ، 30پیامــدی کــه بیانگــر وجــود
حجــم بــاالی تقاضاهــای روانــی و عاطفــی وارده از ناحیــه اربــاب
رجــوع مــی باشــد .تقاضاهــای گســترده ای کــه موجــب تحلیــل
رفتگــی و احســاس اســترس باالیــی مــی گــردد .ایــن یافته نشــان
مــی دهــد کــه بخــش قابــل مالحظــه ای از خواســته هــای اربــاب
رجــوع در تعامــل بــا کارکنــان گــروه پرســتاری مطــرح مــی شــود.
بــه عبــارت دیگــر ،ایــن کارکنــان ناگزیرنــد در قبــال تقاضاهایــی
پاســخگو باشــند کــه در حیطــه وظایــف تخصصــی آنهــا
نمــی باشــد.
تاثیــر فرســودگی شــغلی بــر قصــد خــروج کارکنــان نیــز در آزمــون
فرضیــات تاییــد گردیــد .ایــن یافتــه نیــز بــا پژوهــش های پیشــین

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه یافتــه هــای تحقیــق پیشــنهاد مــی شــود کــه
مدیریــت بیمارســتان شــهید محمــدی بندرعبــاس تعامــل اربــاب
رجــوع بــا کارکنــان گــروه پرســتاری را در بُعــد فراینــد ســاماندهی
مجــدد نمایــد .بــه عبــارت دیگــر ،بایســتی تعامــل اربــاب رجــوع بــا
کارکنــان بــه گونــه ای ســاماندهی شــود کــه از تعامــات مســتقیم
غیرضــروری اجتنــاب شــده یــا کاســته شــود .ایــن امــر موجــب می
شــود کــه از تقاضاهــای کاری اســترس زا کاســته شــده و بدیــن
طریــق محیــط کاری مناســب تــری بــرای کارکنــان ایجــاد مــی
شــود .همچنیــن پیشــنهاد مــی شــود کــه بــا بکارگیــری رویههــای
اداری اســتاندارد ضمــن ارایــه توضیحــات ،توجیهــات و اطالعــات
کافــی بــه اربــاب رجــوع و آگاه ســازی آنهــا مانــع از بــروز یــا
کاهــش رفتارهــای ضدشــهروندی از ســوی آنهــا شــد .بــا توجــه
بــه اینکــه مهارتهــای مواجهــه بــا رفتارهــای ضدشــهروندی
قابــل یادگیــری اســت ،پیشــنهاد میشــود مســئولین بیمارســتان
بــا دعــوت از اســاتید مجــرب در حــوزه تعامــات رفتــاری
دورههــای آموزشــی مربوطــه را بــرای پرســتاران در نظــر گیرنــد.
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ماننــد لشــینگر و همــکاران ( ،)2012شــاو و همــکاران ( )2005و
هــوم و همــکاران ( )2019و کلــی ( )2020همســو مــی باشــد
[ 21 ،19 ،18و  .]22ایــن یافتــه بدیــن معناســت کــه رفتارهــای
ضدشــهروندی اربــاب رجــوع بــه دلیــل ایجــاد احســاس فرســودگی
شــغلی موجــب مــی شــود انگیــزه تــرک شــغل در کارکنــان گــروه
پرســتاری بیمارســتان شــهید محمــدی شــکل گیــرد .انگیــزه ای
کــه در صــورت عملــی شــدن هزینــه هــای زیــادی از قبیــل از
دســت دادن ســرمایه هــای انســانی و کاهــش منابــع دانــش
ســازمانی را در پــی دارد .در صــورت عــدم تحقــق نیــز مــی توانــد
موجــب بــروز پیامدهایــی ماننــد کاهــش رضایــت شــغلی ،کاهــش
عملکــرد ،کاهــش بهــره وری ،کاهــش رضایــت شــغلی ،عــدم
تعهــد بــه کار ،فقــدان وفــاداری بــه ســازمان ،کاهــش رضایــت
نســبت بــه مدیــران و همــکاران ،احســاس بــی عدالتــی و تعــارض
میــان کار و خانــواده گــردد.
نتایــج آزمــون فــرض همچنیــن تاثیــر فرســودگی عاطفــی بــر
عملکــرد شــغلی را تاییــد نمــود .ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهــش
هــای قبلــی ماننــد تورکلســون ( ،)2011هوانــگ و لیــن ()2019و
اســلیتر ( )2012همســو مــی باشــد [ 25 ، 24و  .]26ایــن یافته موید
ایــن اســت کــه تقاضاهــای متعــدد اربــاب رجــوع بــا ایجــاد زمینــه
تحلیــل رفتگــی روانــی موجــب مــی شــوند کــه عملکــرد شــغلی
کارکنــان نیــز کاهــش یابــد.
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 و،گروههــای کادر درمــان و در ســایر مراکــز درمانــی بپردازنــد
.نتایــج خــود را بــا نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش مقایســه کننــد
ایــن مطالعــه ســایر رفتارهــای ضدشــهروندی ماننــد رفتارهــای
 از ایــن.ضدشــهروندی مدیــران و همــکاران را شــامل نمیشــود
رو بــه پژوهشــگران آینــده و عالقمنــد در ایــن حــوزه پیشــنهاد
میگــردد انــواع دیگــر رفتارهــای ضدشــهروندی را نیــز مــورد
.مطالعــه قــرار دهنــد
سپاسگزاری
ایــن پژوهــش دارای مصوبــه کمیتــه اخــاق بــه شناســه
 در کمیتــه اخــاق دانشــگاهIR.HUMS.REC.1398.034

همچنیــن پیشــنهاد میشــود در فراینــد انتخــاب و اســتخدام
پرســتاران از آزمونهایــی بــرای ســنجش ســطح تــابآوری آنــان
 ایــن امــر.در مواجهــه بــا رفتارهــای ضدشــهروندی اســتفاه شــود
موجــب اســتخدام افــرادی میشــود کــه عــاوه بــر برخــورداری
 از مهارتهــای مدیریــت تعامــات،از مهارتهــای تخصصــی
 بــا توجــه بــه نقــش کلیــدی.کاری پرفشــار نیــز برخــوردار باشــند
سرپرســتان و مدیــران در حمایــت از پرســتاران در مواجهــه بــا
 پیشــنهاد میشــود،رفتارهــای ضدشــهروندی اربــاب رجــوع
در راســتای از حقــوق پرســتاران حمایــت رویههــای اســتاندارد
.مدیریتــی در مواجهــه بــا چنیــن موقعیتهایــی تدویــن گــردد
محدودیتها
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