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بهداشت کار و ارتقاء سالمت

کارکنان بیمارستان
طاهره پوالدی خراشا ،1بهرنگ اسماعیلی شاد

*2

چکیده
مقاله پژوهشی

مقدمه :رفتار انحرافی سازمانی اشاره به تخطی از هنجار های سازمانی دارد .رفتارهای انحرافی در محیط
کار می توانند پاسخی به عوامل فشار آور محیط کار باشند .گرانباری نقش بعنوان یکی از عرصه های

تاریخ دریافت97/06/16 :
تاریخ پذیرش97/11/01 :

فشارزای دیگر بر رفتارهای کاری فرسودگی هیجانی است .هدف از پژوهش حاضر ،تبیین رابطه گرانباری
نقش و رفتارهای انحرافی سازمانی با آزمون نقش میانجی فرسودگی هیجانی می باشد.
روش بررسی :پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و مطالعه مقطعی و تحلیلی است .می باشد .جامعه
آماری ،کلیه کارکنان بیمارستان امام علی (ع) بجنورد می باشد که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران،

ارجاع:

 152نفر برآورد شد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند .جهت گردآوری داده ها ،پرسشنامه رفتار

پوالدی خراشا طاهره ،اسماعیلی شاد

انحرافی سازمانی بوداکین و تزینر ( ،)2009گرانباری نقش بچارچ و همکاران ( )1990و پرسشنامه

بهرنگ .رابطه گرانباری نقش و

فرسودگی هیجانی مسلش و جکسون ( )1981استفاده شد .برای تحلیل داده ها ،از آزمون معادالت

رفتارهای انحرافی سازمانی با آزمون

ساختاری و نرم افزار  SPSS21و  Lisrel 8.1استفاده شد.

نقش میانجی فرسودگی هیجانی در
بین کارکنان بیمارستان .بهداشت
کار و ارتقاء سالمت :)4(2 ;1397
.320-33

یافته ها :بین گرانباری نقش با رفتارهای انحرافی سازمانی به صورت غیر مستقیم و با میانجی گری
فرسودگی هیجانی رابطه معنی دار ،بین گرانباری نقش با رفتارهای انحرافی سازمانی رابطه معنی داری و
بین گرانباری نقش با فرسودگی هیجانی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
نتیجه گیری:گرانباری نقش بصورت غیر مستقیم با میانجیگری فرسودگی هیجانی موجب بروز رفتارهای
انحرافی می شود  ،بنابراین مدیران و برنامه ریزان باید نسبت به حاالت عاطفی و روانشناختی کارکنان
دقت نظر داشته باشند.
کلید واژه ها :رفتار انحرافی سازمانی ،گرانباری نقش ،فرسودگی هیجانی

1گروه علوم تربیتی ،واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بجنورد ،ایران
*2گروه علوم تربیتی ،واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بجنورد ،ایران
(نویسنده مسئول)behrang_esmaeeli@yahoo.com :
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فشار آفرین در سازمان است که خود منجر به فرسایش عاطفی می شود .بر این اساس یکی از عوامل
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رابطه گرانباری نقش و رفتارهای انحرافی سازمانی با آزمون نقش میانجی فرسودگی هیجانی در بین

طاهره پوالدی خراشا و بهرنگ اسماعیلی شاد

رابطه گرانباری نقش و رفتارهای انحرافی سازمانی...

گوناگون است .یک دسته از رفتار های بسیار مورد توجه در

حدی فراتر از منابع در دسترس فرد می باشدکه باعث تحمیل

عرصه پژوهش ها و نظریات روانشناسی صنعتی و سازمانی «رفتار

فرسودگی تدریجی به فرد می گردد ( .)7گرانباری نقش شامل

های انحرافی سازمانی» است .رابینسون و بنت ( )2000رفتارهای

سه جزء خستگی یا تحلیل عاطفی؛ از خود بیگانگی یا مسخ

انحرافی در محیط های کار را فقدان مناسب هنجار های موثر و

شخصیت؛ فقدان موفقیت فردی یا پیشرفت شخص است .این

سازنده در سازمان تعریف نموده اندکه دارای دو دسته است)1 :

پدیده سندرمی است که شامل فرسودگی فیزیکی ،عاطفی و

رفتار های انحرافی بین فردی که معطوف به دیگر کارکنان

روانی است و توام با احساس شدید پایین بودن پیشرفت شخصی

سازمان است و  )2رفتار های انحرافی سازمانی که محیط کار و

در فرد است ،بدین معنی که افراد درگیر با این مساله احساس

سازمان را در تمامی ابعاد (فیزیکی ،روانی و اجتماعی) نشانه رفته

میکنند هیچگونه پیشرفت و ترقی در زندگی حرفهای و شخصی

است ( .)1رفتار انحرافی ارادی و آسیب رسانند و یا قصد دارند به

خویش ندارند ( .)8این تاثیر بیشتر از آن جهت است که به

سازمان و یا اعضایش آسیب برسانند ( .)2ابعاد پنج گانه

شکلی تعادل روانی و اجتماعی افراد را بر هم می زند .حجم باال

رفتارهای انحرافی عبارتند از )1 :بدرفتاری با دیگران )2 ،انحراف

و زیاد وظایف و نقش های محوله همراه با فشار روانی و فشار

از تولید )3 ،سرقت شامل برداشتن و استفاده از اموال سازمان

انتظارات عملکردی در افراد ،پیامدهای متعددی را به همراه دارد

جهت رفع نیازهای مادی و یا به قصد آسیب زدن به سازمان)4 ،

و سطح قرارداد روانی را در افراد ،تضعیف می کند .سازمان و

خرابکاری )5 ،رفتارهای کناره گیرانه :رفتارهایی که مدت زمان

شرایط کاری ،آنها را در موقعیت گرانباری کاری قرار می دهد،

کاری نیاز سازمان را محدود و کاهش می دهد می باشد (.)3

در این شرایط بخشی از انتظارات معطوف به ایفای تعهدات

پژوهشگران معتقدند رفتار انحرافی در محیط کار ،رفتاری فردی

تضعیف می شود .در بسیاری از جهات گرانباری نقش باعث

و ارادی است و از هنجارهای سازمانی تخطی می شود (.)4

تضعیف نیروی هیجانی و عاطفی کارکنان در مقایله با شرایط

بسیاری از مطالعات انجام شده نشان می دهند که وجود رفتار

می شود ()9؛ که این امر خود منجر به فرسایش عاطفی در

های انحرافی در سازمان ها باعث کاهش اثربخشی و ناتمام ماندن

کارکنان می شود .بر این اساس یکی از عوامل فشارزای دیگر بر

اهداف سازمانی مطلوب می شود ( .)1رفتار انحرافی منفی در

رفتارهای کاری کارکنان «فرسودگی هیجانی» است .فرسودگی

محیط کار ،هنجارهای سازمانی را نقص کرده و به نوعی سالمت

هیجانی حالتی است که در یک فرد شاغل به وجود میآید و

سازمان و کارکنان شاغل در آن را تهدید می کند ( .)5بنابراین

پیامدی از فشار شغلی دایم و مکرر است .بدین ترتیب که شخص

توجه به پیدایش چنین رفتارهایی در محیط های کاری ،پژوهش

در محیط کارش به علت عوامل درونی و بیرونی احساس فشار

های علمی قابل توجهی را می طلبد.

میکند و این فشار ،در نهایت به احساس فرسودگی تبدیل می

پژهشگران معتقدند که رفتارهای انحرافی در محیط کار می

گردد .در این وضعیت احساس کاهش انرژی رخ میدهد (.)5

توانند پاسخی به عوامل فشار آور محیط کار باشند .گرانباری

احساس فرسودگی هیجانی در قالب احساس تخلیه انرژی و

نقش بعنوان یکی از عرصه های فشار آفرین در محیط های کاری

احساس فشار شدید هیجانی (به صورت هیجانات منفی مختلف

است که حاالت روانی و نگرش های کارکنان را تحت تاثیر قرار

نظیر نا امیدی ،اضطراب و افسردگی) افراد را به رفتار های

می دهد و در بروز رفتارهای انحرافی کارکنان موثر باشد (.)6

انحرافی سازمانی (نظیر بی توجهی به دستورات و مقررات ،غیبت،
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گستره رفتارهای کارکنان در محیط های کار پرتنوع و

گرانباری نقش ماهیتا به تراکم و انباشتگی نقشهای کاری در
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مقدمه

رابطه گرانباری نقش و رفتارهای انحرافی سازمانی...

طاهره پوالدی خراشا و بهرنگ اسماعیلی شاد

می دهد ،فرد احساس می کند که از همان آغاز روز کاری،

از مهمترین حوزه های توسعه پایدار در جوامع بشری بشمار می

تمایلی برای رفتن به محل کار ندارد و هیچ کشش و جاذبه ای

رود ،کارکنان بیمارستان را به عنوان جامعه مورد مطالعه خود

در کارش برایش وجود ندارد به همین دلیل نیز با پیشروی هر

انتخاب کرده است .با توجه با این مطلب ،بررسی مدل ارتباطی

چه بیشتر فرسودگی هیجانی ،فرد هر روز با دشواری بیشتری در

بین گرانباری نقش و فرسودگی هیجانی با رفتار های انحرافی

انجام وظایفش مواجه می شود .فرسودگی هیجانی یک فرایند

کارکنان ،امکان برنامه ریزی و اجرای برنامه های اصالحی فراهم

تدریجی است که در اثر استرس پیوسته در جریان کار و زندگی

می سازد .بررسی این مدل بستر را برای کنترل عوامل استرس

به وقوع می پیوندد .در واقع استرس انباشته ای که فرد به هر

آور این قشر زحمت کش فراهم سازد .با توجه به نوآوری موضوع

دلیل نتواند آن را مدیریت و برطرف کند ،عاقبت فرد را با

حاضر و نتایج حاصله از کاربرد آن در سازمان های بهداشتی و

افسردگی هیجانی مواجه خواهد کرد ( .)4منظور از واژه استرس

درمانی و همچنین فقدان تحقیقات در این رابطه در استان

در این حوزه ،عواملی نظیر تعارض نقش ،ابهام نقش وگرانباری

خراسان شمالی ضرورت انجام پژوهش شکل گرفت .این پژوهش

نقش است ( .)10بر همین اساس است که اغلب بین گرانباری

در صدد است تا به بررسی این مساله بپردازدکه آیا بین گرانباری

نقش با فرسودگی هیجانی رابطه مثبت گزارش شده است (.)11

نقش و رفتارهای انحرافی سازمانی با آزمون نقش میانجی

در بین سازمان های مختلف کاری ،بیمارستان ها به عنوان

فرسودگی هیجانی رابطه ای وجود دارد؟

یکی از مهم ترین سازمانهای اجتماعی ارائه دهنده خدمات

با عنایت به مسأله اصلی پژوهش ،فرضیات عبارتند از:

بهداشتی و درمانی ،از گزند این قبیل آسیبهای رفتاری و عاطفی

 )1بین گرانباری نقش و رفتارهای انحرافی سازمانی کارکنان

مصون نمی باشند .هر گونه رفتار انحرافی در بیمارستانها باعث
هدر رفتن و اتالف منابع و کاهش کیفیت مراقبت های ارائه شده
به بیماران و در نتیجه عدم تحقق اهداف نظام بهداشت و درمان
می شود .کارکنان بیمارستان با توجه به تجربه استرس و فشار
های روحی و روانی از جوانب مختلف شرایط کاری بیشتر در
معرض پیامدهای روحی و روانی آن هستند ،لذا باید با مطالعه و
تحقیق به مطلوبیت کیفیت کاری کارکنان بیمارستان کمک نمود

بیمارستان امام علی (ع) بجنورد رابطه وجود دارد.
 )2بین فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی سازمانی
کارکنان بیمارستان امام علی (ع) بجنورد رابطه وجود دارد.
 )3بین گرانباری نقش و فرسودگی هیجانی کارکنان
بیمارستان امام علی (ع) بجنورد رابطه وجود دارد.
برخی پژوهشهای انجام شده در رابطه با متغیرهای پژوهش
عبارتند از:

(.)9کارکنان شاغل در بیمارستانها به علت مواجهه با فشار های

پوالدی و همکاران ( )1393در تحقیق خود نشان دادند که

روانی ،فیزیکی و بین فردی ،میزان بیشتری از گرانباری نقش،

بین رهبری مخرب و رفتار های انحرافی رابطه مثبت و معنی دار

فرسودگی هیجانی و در نهایت رفتارهای انحرافی کاری را نسبت

به میزان  54درصد وجود دارد و نتایج رگرسیون نیز نشان داد که

به سایر مشاغل تجربه می کنند .از آنجا که این سندرم با ایجاد

استرس منفی نقش میانجی در رابطه بین رهبری مخرب و رفتار

نگرش منفی نسبت به شغل و احساس عدم ارتباط با مددجو در

انحرافی دارد هرچه فشارهای شغلی استرس آورتر باشند وقوع

هنگام ارائه مراقبت ،به افت شدید کیفیت خدمات بهداشتی -

رفتارهای انحرافی کارکنان بیشتر می شود ( .)12گل پرور و

درمانی می انجامد ،شناسایی هر چه بیشتر عوامل موثر بر آن در

همکاران ( )1393نشان دادند که بین رفتارهای انحرافی با

باالبردن کیفیت خدمات ارائه شده در حیطه بهداشت و درمان

گرانباری شغلی رابطه معنی دار وجود دارند ( .)13ایرانبان و
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هیجانی که بعد انگیزشی -هیجانی فرسودگی شغلی را تشکیل

بهداشت و درمان بدلیل ارتباط مستقیم با سالمتی انسان ها یکی
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کم کاری ،تمارض) متمایل می سازد .با وقوع تدریجی فرسودگی

مفید خواهد بود .از این رو مطالعه حاضر بدلیل آنکه که بخش

طاهره پوالدی خراشا و بهرنگ اسماعیلی شاد

رابطه گرانباری نقش و رفتارهای انحرافی سازمانی...

روانشناختی و گرانباری نقش با سالمت روانی کارکنان رابطه

 SPSS21و  Lisrel 8.1تحلیل شدند .پرسشنامه ها عبارتند از:

معنیدار وجود دارد و گرانباری نقش و سرسختی روانشناختی

-1

پرسش نامه سنجش رفتار انحرافی شغلی بوداکین و

که رابطه بین سرسختی روان شناسی با استرس شغلی -0/490

اساس طیف لیکرت هفت گانه طراحی شده است .حداقل امتیاز

که این همبستگی منفی و در سطح خطای یک درصد معنی دار

هر فرد  28و حداکثر امتیاز هر فرد  196می باشد و نمره باالتر از

بود .سرسختی و گرانباری نقش با هم می توانند 49درصد از

 98نشانه وجود انحرافات شغلی و کمتر از آن نشانه عدم وجود

تغییرات استرس شغلی را پیش بینی می کنند ( .)8گل پرور و

انحرافات شغلی می باشد.

همکاران ( )1390نشان دادند که استرس شغلی ابتدا باعث

نسخه فارسی پرسشنامه به کمک  10نفر از متخصصین رشته

افزایش فرسودگی شغلی و سپس فرسودگی شغلی باعث افزایش

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی بازبینی شد و از نظر روایی

رفتار های انحرافی و کاهش رفتار های مدنی سازمانی می شود

مورد تایید قرار گرفت .برای سنجش پایایی پرسش نامه نیز از

( .)5ادیبی و همکاران ( )1390به این نتایج دست یافتند که

آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای  0/88به

ابهام و گرانباری نقش با رفتارهای انحرافی چون ترک خدمت،

دست آمد.

غیبت و سهل انگاری رابطه مثبت و معنی داری دارد ( .)6لمبرت

-2

پرسشنامه فرسودگی هیجانی :برای سنجش

و همکاران ( )2007در تحقیق نشان دادند که پیوند منفی بین

فرسودگی هیجانی از پرسشنامه  9سوالی مسلش و جکسون

وقوع رفتارهای انحرافی با کاهش عوامل استرس زا از جمله

( )1981استفاده شد .این پرسشنامه بر مقیاس  7درجه ای

فرسودگی هیجانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .پیوندی

(هرگز= 7تا همیشه= )1پاسخ داده می شود و سطح احساس

منفی بین گرانباری نقش و تعهد سازمانی وجود دارد (.)14

فرسودگی هیجانی در حین کار را مورد سنجش قرار می دهد .بر

روش بررسی

اساس گزارش مولکی و همکاران ( )2006از اعتبار و پایائی بسیار

پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از نوع مقطعی و تحلیلی

مطلوبی برخوردار است .پایایی آن در پژوهش مولکی و همکاران

است .جامعه آماری کلیه  256نفر پرستاران و کارکنان بیمارستان

( )2006با آلفای کرونباخ  0/89تایید شد .هم چنین در پژوهش

امام علی (ع) بجنورد در سال  1395بودند .حجم نمونه آماری

انجام شده توسط گلپرور و همکاران ( )1388آلفای کرونباخ

طبق فرمول کوکران  152نفر برآورد گردید که با روش نمونه

محاسبه شده  0/91بود .در پژوهش حاضر ،پایایی با استفاده از

گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.

روش آلفای کرونباخ  0/89 ،به دست آمد.

نحوه گردآوری اطالعات ،توصیفی است که با استفاده از

-3

پرسشنامه گرانباری نقش :برای سنجش گرانباری

پرسشنامه های مداد و کاغذی جمع آوری شد بدین نحو که پس

نقش از پرسشنامه بچارچ ،بامبرگر و کانلی ( )1990استفاده شده

از مراجعه به بیمارستان و کسب مجوز ،لیست تمامی کارکنان

است .این پرسشنامه روی مقیاس  4درجه ای لیکرت از (کامال

تهیه و پرسشنامه ها بر اساس قرعه کشی (بر مبنای اسم) بین

مخالف= 1کامال موافق= )4مشخص می گردد .در پژوهش حاضر

افراد به طور تصادفی ساده توزیع و با اظمینان دادن به افراد

ضریب آلفای کرونباخ و پرسشنامه ی گرانباری نقش به ترتیب

نمونه از لحاظ محرمانه و بدون نام بودن پرسشنامه ها و پس از

 0/7محاسبه شد.
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رابطه منفی دارند ( .)10عمادی و همکاران ( )1391نشان دادند

تزینر ( :)2009این پرسشنامه دارای  28گویه می باشد که بر

] [ DOI: 10.18502/ohhp.v2i4.443

همکاران ( )1392به این نتایج دست یافتند که بین سر سختی

تکمیل ،جمع آوری شد .داده ها با استفاده از نرم افزار های

رابطه گرانباری نقش و رفتارهای انحرافی سازمانی...

طاهره پوالدی خراشا و بهرنگ اسماعیلی شاد

محتوایی است .روایی صوری و محتوایی به تحلیل منطقی

دار نیست .همانطور که در شکل  2مشخص است چون مقادیر t-

محتوای یک آزمون بستگی دارد .در این روش سوال های آزمون

 valueبرای بارهای عاملی مشاهده شده بزرگتر از 1/96بدست

در اختیار متخصصان گذاشته می شود و از آنها می خواهند که

آمده اند ،لذا در سطح اطمینان  95درصد معنی دار بودن آنها

مشخص کنند آیا سواالت آزمون صفت مورد نظر را اندازه گیری

تأیید می شود.

می کند یا خیر و این که آیا سوال ها ،کل محتوای آزمون را در

برای بررسی کیفیت مدل از روش های زیر استفاده شد:

بر می گیرد یا خیر .در صورتی که بین افراد مختلف در زمینه

الف :آزمون کیفیت مدل اندازه گیری یا شاخص اشتراک

محتوایی است .روایی محتوایی این پرسشنامه ها با استفاده از

این شاخص () )Q² (=1-SSE/SSOکیفیت اعتبار اشتراک
مدل معادالت ساختاری را نشان می دهد و اعداد مثبت نشان

پژوهش حاضر مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد می

دهنده اعتبار مدل می باشد .همانطور که مشاهده می شود

باشد که در شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد

(شکل  3و جدول  ،)2در مدل تحقیق حاضر این اعداد مثبت می

به کد  18221212951023تصویب گردید.

باشند.

یافته ها
 84نفر معادل  55/3درصد از نمونه آماری ،زن بوده و  68تن

ب :معیارهای مربوط به پایایی مدل
-1

بررسی پایایی یا همسانی درونی هریک از گویه ها

را مردان ( 44/7درصد) تشکیل میدهند 114 .نفر معادل حدود

با توجه به اعداد جدول  3تمام بارهای عاملی بیشتر از

 75درصد از پاسخ دهندگان را افرادی با تحصیالت لیسانس

 0/3هستند و نیاز به حذف آنها نمی باشد و گویه هایی که

تشکیل میدهند؛  11نفر (معادل 7/2درصد) کارشناسی ارشد و

بار عاملی آنها بیشتر از  0/7است نسبت به سایر گویه ها

دکتری و همچنین  27نفر (17 /8درصد) را مدرک کاردانی.

مناسبتر هستند .همچنین جدول نشان می دهد که تمام

در جدول  1به میانگین مولفه های پژوهش و انحراف معیار
اشاره شده است.
برای تعیین روابط بین متغیرهای نهفته درونی و بیرونی از

بارهای عاملی دارای تی بیشتر از  1/96بوده و در سطح
اطمینان  95درصد معنی دار هستند.
-2

بررسی اعتبار ترکیبی هر یک از سازه ها

آزمون معادالت ساختاری استفاده شد .هدف ،تشخیص این

اعدادی که در ستون  Composite Reliabilityنوشته

موضوع است که آیا روابط تئوریکی بین متغیرها در مرحله تدوین

شده اعتبار ترکیبی سازه ها را نشان می دهد که مقدار بیشتر از

چارچوب مفهومی مد نظر محقق بوده است ،به وسیله داده ها

 0/7آن قابل قبول است .اعدادی که در ستون ) (AVEنوشته

تأیید گردیده یا خیر (شکل  .)1طبق گفته کالین بارهای عاملی

شده نشان دهنده اعتبار مناسب ابزارهای اندازه گیری است و

بزرگتر از  0/3نشاندهنده با اهمیت بودن رابطه است ()15؛ لذا

مقدار مناسب آن باید بیشتر از  0/5باشد و در این تحقیق این

سواالتی که بار عاملی کمتر از  0/3دارند ،باید حذف شوند و

اعداد بیشتر از  0/5است.

همانطور که مشاهده می شود ،تمام بارهای عاملی سواالت بیشتر
از  0/3است و نیاز به حذف هیچ یک از سواالت نیست.
جهت بررسی معنی دار بودن رابطه بین متغیرها از آماره
آزمون  tاستفاده میشود .اگر مقدار بارهای عاملی مشاهده شده
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بر اساس نتایج حاصل از مدل ساختاری به بررسی فرضیات
میپردازیم.
فرضیه  :1بین گرانباری نقش با رفتارهای انحرافی سازمان در
بین کارکنان بیمارستان امام علی (ع) رابطه وجود دارد.
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روایی آزمون توافق وجود داشته باشد ،آن آزمون دارای روایی

-1

نظر متخصصین کنترل شده است.

بررسی اعتبار حشو یا افزونگی مدل

] [ DOI: 10.18502/ohhp.v2i4.443

روایی سواالت پرسشنامه های تحقیق ،از نوع روایی صوری و

با آزمون  t- valueاز  1/96کوچکتر محاسبه شود ،رابطه معنی

طاهره پوالدی خراشا و بهرنگ اسماعیلی شاد

مقدار  tآن بیشتر از  1/96میباشد.
-4

بین کارکنان بیمارستان امام علی (ع) بجنورد رابطه وجود دارد.

-2

فرضیه  : 3بین گرانباری نقش با فرسودگی هیجانی در

بین کارکنان بیمارستان امام علی (ع) بجنورد رابطه وجود دارد.
-3

همان طور که نتایج نشان میدهد فرضیه اول تأیید

نمیشود ،زیرا مقدار  tکمتر  1/96میباشد .در نتیجه بین

همان طور که نتایج نشان میدهد فرضیه اصلی 2

تأیید میشود زیرا مقدار  tبیشتر  2/58میباشد و مقدار بار عاملی
نیز از مقدار کافی برخوردار است .در نتیجه بین فرسودگی هیجانی
با رفتارهای انحرافی سازمان در بین کارکنان بیمارستان امام علی
(ع) با اطمینان  95درصد به میزان  0/593رابطه وجود دارد.

بیمارستان امام علی (ع) رابطه وجود ندارد اما بین گرانباری نقش

زیرا مقدار  tبیشتر  2/58میباشد و مقدار بار عاملی نیز از مقدار

با رفتارهای انحرافی سازمان به صورت غیر مستقیم و از با

کافی برخوردار است .در نتیجه بین گرانباری نقش با فرسودگی

میانجیگری فرسودگی هیجانی در بین کارکنان بیمارستان امام

هیجانی در بین کارکنان بیمارستان امام علی (ع) با اطمینان 95

علی (ع) رابطه به میزان  )0/593 *0/389 ( 0/230وجود دارد و

درصد به میزان  0/389رابطه وجود دارد.

جدول :1آمار توصیفی مولفه های پژوهش
انحرافات کاری

گرانباری نقش

فرسودگی هیجانی

کمینه

87

7

27

بیشینه

196

15

63

15/31

1/60

9/45

انحراف معیار

شکل  :1مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد
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گرانباری نقش با رفتارهای انحرافی سازمان در بین کارکنان

همان طور که نتایج نشان میدهد فرضیه  3تأیید میشود.

] [ DOI: 10.18502/ohhp.v2i4.443

فرضیه  : 2بین فرسودگی هیجانی با رفتارهای انحرافی سازمان در

رابطه گرانباری نقش و رفتارهای انحرافی سازمانی...

طاهره پوالدی خراشا و بهرنگ اسماعیلی شاد

رابطه گرانباری نقش و رفتارهای انحرافی سازمانی...

] [ DOI: 10.18502/ohhp.v2i4.443
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شکل  :2مدل ساختاری تحقیق در حالت معنی داری

جدول  :2بررسی اعتبار حشو یا افزونگی مدل
SSO

SSE

)Q² (=1-SSE/SSO

رفتار انحرافی شغلی

2408/000

1328/867

0/426

فرسودگی هیجانی

774/000

369/524

0/523

گرانباری نقش

258/000

232/928

0/097
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طاهره پوالدی خراشا و بهرنگ اسماعیلی شاد

رابطه گرانباری نقش و رفتارهای انحرافی سازمانی...
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جدول  :3بررسی معنی داری بار عاملی هریک از گویه ها
Original Sample

Sample Mean

Standard Deviation

T Statistics

)(O

)(M

)(STDEV

)|(|O/STDEV

 q1 <-گرانباری نقش

0/496

0/428

0/212

2/342

0/020

 q2 <-گرانباری نقش

- 0/728

- 0/739

0/110

6/610

0/001

 q3 <-گرانباری نقش

0/871

0/842

0/092

9/437

0/001

 w1 <-فرسودگی هیجانی

0/791

0/786

0/060

13/147

0/001

 w2 <-فرسودگی هیجانی

0/826

0/824

0/033

24/882

0/001

 w3 <-فرسودگی هیجانی

0/828

0/828

0/047

17/549

0/001

 w4 <-فرسودگی هیجانی

0/728

0/733

0/096

7/610

0/001

 w5 <-فرسودگی هیجانی

0/873

0/871

0/039

22/486

0/001

 w6 <-فرسودگی هیجانی

0/721

0/713

0/102

7/085

0/001

 w7 <-فرسودگی هیجانی

0/729

0/728

0/086

8/525

0/001

 w8 <-فرسودگی هیجانی

0/803

0/797

0/056

14/277

0/001

 w9 <-فرسودگی هیجانی

0/760

0/769

0/087

8/724

0/001

 x1 <-رفتار انحرافی شغلی

0/528

0/494

0/164

3/218

0/001

 x10 <-رفتار انحرافی شغلی

0/686

0/584

0/251

2/732

0/001
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P-Value
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شکل  :3نمودار بررسی اعتبار حشو یا افزونگی مدل

طاهره پوالدی خراشا و بهرنگ اسماعیلی شاد

رابطه گرانباری نقش و رفتارهای انحرافی سازمانی...

 x13 <-رفتار انحرافی شغلی

0/710

0/725

0/113

6/276

0/001

 x14 <-رفتار انحرافی شغلی

0/638

0/625

0/124

5/149

0/001

 x15 <-رفتار انحرافی شغلی

0/810

0/813

0/103

7/888

0/001

 x16 <-رفتار انحرافی شغلی

0/585

0/593

0/131

4/460

0/001

 x17 <-رفتار انحرافی شغلی

0/796

0/768

0/151

5/272

0/001

 x18 <-رفتار انحرافی شغلی

0/591

0/527

0/280

2/110

0/035

 x19 <-رفتار انحرافی شغلی

0/670

0/653

0/160

4/201

0/001

 x2 <-رفتار انحرافی شغلی

0/822

0/693

0/319

2/576

0/010

 x20 <-رفتار انحرافی شغلی

0/708

0/589

0/289

2/454

0/014

 x21 <-رفتار انحرافی شغلی

0/711

0/672

0/210

3/383

0/001

 x22 <-رفتار انحرافی شغلی

0/674

0/608

0/288

2/341

0/020

x23 <-رفتار انحرافی شغلی

0/513

0/480

0/156

3/293

0/001

 x24 <-رفتار انحرافی شغلی

0/742

0/688

0/217

3/416

0/001

 x25 <-رفتار انحرافی شغلی

0/796

0/704

0/256

3/110

0/002

 x26 <-رفتار انحرافی شغلی

0/795

0/674

0/294

2/706

0/007

 x27 <-رفتار انحرافی شغلی

0/816

0/752

0/211

3/867

0/001

 x28 <-رفتار انحرافی شغلی

0/800

0/719

0/244

3/275

0/001

 x3 <-رفتار انحرافی شغلی

0/820

0/700

0/307

2/671

0/008

 x4 <-رفتار انحرافی شغلی

0/660

0/584

0/235

2/809

0/005

 x5 <-رفتار انحرافی شغلی

0/623

0/557

0/207

3/007

0/003

 x6 <-رفتار انحرافی شغلی

0/739

0/638

0/305

2/422

0/016

 x7 <-رفتار انحرافی شغلی

0/719

0/732

0/084

8/532

0/001

 x8 <-رفتار انحرافی شغلی

0/639

0/574

0/206

3/101

0/002

 x9 <-رفتار انحرافی شغلی

0/656

0/662

0/143

4/575

0/001

جدول  :4بررسی اعتبار ترکیبی هر یک از سازه ها
Cronbach's Alpha

)Average Variance Extracted (AVE

rho_A

Composite Reliability

رفتار انحرافی شغلی

0/963

0/971

0/966

0/504

فرسودگی هیجانی

0/922

0/927

0/935

0/617

گرانباری نقش

0/076

0/612

0/218

0/512

جدول  :5جدول نتایج آزمون فرضیه 1
فرضیه
بین گرانباری نقش با رفتارهای انحرافی سازمان در بین کارکنان بیمارستان امام علی (ع)
رابطه وجود دارد.
بین فرسودگی هیجانی با رفتارهای انحرافی سازمان در بین کارکنان بیمارستان امام علی
(ع) رابطه وجود دارد.
بین گرانباری نقش با فرسودگی هیجانی در بین کارکنان بیمارستان امام علی (ع) رابطه
وجود دارد.
<0/05

برآورد استاندارد

کمیت t

نتیجه آزمون

Sig

-0/227

1/806

رد

0/05

0/593

4/770

تأیید

0/05

0/389

3/796

تأیید

0/05

*P
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0/651

0/685

0/105

6/195

0/001
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 x11 <-رفتار انحرافی شغلی

0/828

0/797

0/116

7/139

0/001
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رابطه گرانباری نقش و رفتارهای انحرافی سازمانی...

و به نوعی سالمت سازمان و کارکنان را تهدید می کند .گرانباری

رفتارهای انحرافی کاری می شوند .ثانیا کیفیت خدمات ارائه شده

نقش عامل فشار زای معنی داری است که با واکنش های

به بیماران را کاهش می دهد و مراجعین اصلی پرستاران یعنی

روانشناختی آسیب زا همراه است زمانی که کارکنان می بایست

مددجویان و بیماران تحت تاثیر قرار می گیرند .بنابراین آشنا

تعدادی ازمسئولیت های کاری خود رابه انجام رسانند اما انجام

شدن با روشهای برخورد موثر و مناسب با فشار های روانی به

آنها مشکل یا نیازمند زمان بیشتری است ،دراولین گام احساس

افزایش اثر بخشی و سالمت کاری نیروی انسانی کمک می کند و

می کنندکه منابع رفتاری عاطفی خود را از دست داده اند و در

می تواند سالمت سازمانی سازمان را در پی داشته باشد.

نهایت فرسودگی شغل و ایجاد رفتارهای انحرافی راتجربه می

نتایج فرضیه اول بیانگر این است که بین گرانباری نقش با

کنند .رابطه فرسودگی هیجانی با رفتارهای انحرافی در محیط

رفتارهای انحرافی سازمان دربین کارکنان بیمارستان امام علی

کار در چارچوب جو و فضای اخالقی سازمان قابل تبیین است.

(ع) شهرستان بجنورد رابطه مستقیم وجود ندارد و به صورت غیر

در واقع فضای اخالقی یک سازمان از معیارهای کاری ،معیارهای

مستقیم و با نقش میانجی فرسودگی هیجانی موجب بروز

مدیریتی و در یک نگاه کالنتر از معیارهایی که در یک جامعه

رفتارهای انحرافی می شود .این نتایج با نتایج تحقیقات پوالدی

تسلط دارند تاثیر می پذیرند .وقتی کارکنان نسبت به شغلشان

( )1393همسو می باشد که نشان داد که هرچه فشارهای شغلی

احساس مثبت داشته باشند و آن را متناسب و مناسب ارزیابی

استرس آورتر باشند ،وقوع رفتارهای انحرافی کارکنان بیشتر می

کنند ،از طرق مختلف در چارچوب باورها ،رفتارهایی نظیر کار

شود .عمادی و همکاران ( )1391نیز نشان دادند که رابطه بین

دقیق انسان دوستانه و باصداقت در فضای سازمان منتشر می

سرسختی و گرانباری نقش باهم می توانند  49درصد از تغییرات

شود و بطور طبیعی جایی برای رفتارهای آسیب رساندن به نظام

استرس شغلی را پیش بینی می کنند .یافته های آنان بیانگر این

سازمانی وهمکاران ،در قالب رفتارهای انحرافی در محیط کار

است که بعضی افراد دارای خصایصی هستند که توان مقاومت

باقی نمی گذارد .بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تبیین

درونی آنها در برابر استرس کاهش می یابد و بروز پیامدهای

رابطه بین گرانباری نقش و رفتارهای انحرافی سازمانی با آزمون

استرس موجب بیمارشدن محیط کارمی شود .گل پرور و

نقش میانجی فرسودگی هیجانی انجام شد.

همکاران ( )1390نشان دادند که گرانباری نقش با تعارض کار

فرضیه اول بیانگر این مطلب است که گاهی در اثر عوامل

خانواده دارای رابطه مثبت و معنی دار بود و گرانباری نقش

مختلف نظیراحساس احجاف و مورد بی عدالتی قرار گرفتن،

خطرات شغلی و در پایان تعهد سازمانی و دلبستگی سطح

برخی افراد ممکن است بین باورهای مستتر در اخالق کاریشان

عملکرد پرستاران را کاهش می دهد ( .)16یافته های ادیبی و

با رفتارهایشان دچار فرسودگی هیجانی شوند و منطبق با موازین

همکاران ( )1390نیز بیانگر این بود که کنترل شغلی ابهام و

سازمانی حرکت نکند .بنابراین فرسودگی هیجانی در رابطه بین

گرانباری نقش با عملکرد وظیفه ،ترک خدمت با رفتارهای مدنی

گرانباری نقش و رفتارهای انحرافی سازمانی می تواند در این

 -سازمانی رابطه دارد و کنترل شغل و گرانباری نقش عملکرد

رابطه یک نقش میانجی باشد و طی یک زنجیره از روابط باعث

وظیفه کاری رامختل می سازد و بین گرانباری نقش در رفتارهای

رفتارهای کاری انحرافی شود .فرسودگی و گرانباری نقش باعث

منفی در محیط کار رابطه مثبت معنی دار وجود دارد که با نتایج

کاهش بازده کاری ،افزایش غیبت از کار ،افزایش هزینه های

پژوهش حاضر همسو می باشند.
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رفتار انحرافی درمحیط کار ،هنجارهای سازمانی رانقص کرده

بهداشتی و جابجایی پرسنل ،تغییرات رفتاری و فیزیکی و
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با رفتارهای انحرافی سازمان در بین کارکنان بیمارستان امام علی

فرهنگ سازمان در ارتباط با رفتارهای نابهنجار است .برگزاری

(ع) رابطه مستقیم وجود دارد و فرسودگی هیجانی بصورت

برنامه های فرهنگی و بیان معیارهای فرهنگ سازمانی مطلوب و

افزایشی موجب بروز رفتارهای انحرافی می شود .این نتایج با

بیان موارد تخلف کارکنان و پیامد های این رفتارها باید مد نظر

نتایج تحقیقات باغبانیان و خمرنیا ( )1391همخوانی دارد .نتایج

مسئوالن بیمارستان قرار گیرد.

هیجانی دربین کارکنان بیمارستان امام علی (ع) رابطه مستقیم

و مرتبه جهت ایجاد اطمینان خاطر کارکنان از سوی مسئوالن

وجود دارد و فرسودگی هیجانی به صورت افزایشی موجب بروز

برای ایجاد تعهد و وفاداری در کارکنان.

افسردگی هیجانی می شود .این یافته با نتایج تحقیقات گل پرور
و همکاران ( )1390همخوانی دارد.

 )4جهت جلوگیری از احساس گرانباری نقش و به تبع آن
احساس فرسودگی ،اصالح سیستم های جبران خدمات از طریق

نتیجه گیری

ارائه معیارهای صریح و روشن در خصوص پرداختها ،تشویق

نتایج پژوهش بیانگراین مطلب است که وقتی کارکنان در یک

رقابت های مفید ،در نظر گرفتن رعایت اصول اخالقی در

سیستم سازمانی پر استرس ،فشار کاری و فرسودگی هیجانی را

پرداخت ها و رعایت عدالت و ثبات در ارزیابی عملکرد باید در

تجربه می کنند  ،اثر بخشی و کارایی سازمانی را تضعیف می

راستای کار مسئوالن قرار گیرد.

نمایند و سازمانها را با بن بست عملکردی مواجه می سازند .این
اتفاق در قالب تضعیف تمایالت رفتاری مثبت و تقویت رفتارهای

 )5تقویت جو اخالقی و احساس مسئولیت مبتنی بر اعتماد و
پرورش احساس تعلق و تعهد کارکنان.

انحرافی رخ می دهد و نتیجه چیزی جز ناکارامدی عملکردی

تقدیر و تشکر

فردی و سازمانی نخواهد بود .پیشنهادهای کاربردی زیر را در

نویسندگان مقاله از کارکنان و مدیریت بیمارستان امام علی

راستای یافته های پژوهش می توان مطرح کرد:

(ع) شهر بجنورد بابت همکاری شان کمال تشکر را دارند.

 )1یکی از برنامه هایی که می تواند در بیمارستان جهت

مشارکت نویسندگان

کاهش رفتارهای انحرافی کاری در بین کارکنان بیمارستان پیاده

طراحی پژوهش :ب.ا.ش

سازی شود تقویت مولفه های اخالق کاری اسالمی و استاندارد

جمع آوری داده :ط.پ.خ

های دقیق ،بویژه کار دقیق و انسان دوستانه برای تقویت وفاداری

تحلیل داده :ب.ا.ش؛ ط.پ.خ

و تعهد سازمانی است .در این راستا می توان از برنامه های

نگارش و اصالح :ب.ا.ش

مختلف تشویقی و انگیزشی برای کارکنانی که کارشان را دقیق و

تضاد منافع

نوع دوستانه انجام می دهند استفاده کرد .در این راستا مسئوالن

نویسندگان مقاله اعالم می نمایند که هیچ گونه تضاد منافعی

بیمارستان الزم است تا پرونده کاری کارکنان را بررسی نمایند و

وجود ندارد.

از سوابق کاری آنان مطلع باشند.
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فرضیه سوم بیانگراین است که بین گرانباری نقش با فرسودگی

 )3رعایت عدالت در وضع و اجرای قوانین متناسب با هر پست
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The Relationship between Job Overload and Organization Deviant Behaviors with
Intermediary Role of Emotional Exhaustion in Staff of Hospital
Tahereh POOLADI KHARASHA1, Behrang ESMAEILI SHAD2*

Abstract

Original Article

Introduction: Deviant behavior in the workplace suggests a violation of
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organizational norms. Deviant behaviors in the workplace can be a response to
stressors in the workplace. Job overload is one of the most challenging areas in
the organization, which leads to emotional exhaustion. Accordingly, one of the
other stressors is the "emotional exhaustion" work behaviors.This research
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aimed to study the relationship between role overload and organization deviant
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behaviors with intermediary role of emotional exhaustion.
Method: The research is applied and cross-sectional. The statistical population
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includes all nurses and administrative staff of Bojnoord Imam Ali hospital.
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The sample size was 152 persons according to Krejsi-Morgan table. They were
selected by simple random sampling method. The data collection was used
Bodankin and Tziner organization deviant behaviors (2009), role overload
(1990) and Maslach and Jackson emotional exhaustion (1981). To test the
hypotheses, Structural Equation Test and Lisrel software were used.

with

Results: showed there was organizational role overload with deviant behaviors

of

indirect and mediated by emotional exhaustion significantly correlation amount

Emotional Exhaustion in

23%, between role overload with deviant behaviors significant relationship

Staff

amount 0/593 and significant relationship between role overload and emotional

Behaviors
Intermediary
of

Role

Hospital.

Occupational Hygiene and
Health Promotion 2018;
2(4): 320-33.

exhaustion among employees to 0/389.
Conclusion: Results indicate that the organizational role overload with deviant
behaviors, there is no direct relationship and indirectly causing deviant
behaviors are mediated by emotional exhaustion so managers and planners
need to carefully consider the emotional states and psychiatric staff.
Key Words: job overload, emotional exhaustion, organization deviant behaviors.
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