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رابطه اعتیاد به کار با رفتارهای پرخاشگرانه در محیط کار  :نقش میانجی عواطف شغلی
تاریخ دریافت96/11/11 :

تاریخ ویرایش96/11/11 :

تاریخ پذیرش97/10/11 :

چکیده
زمینه و هدف :بسیاری از سازمانها از پیامدهای منفی سوء رفتارهای شدید مانند پرخاشگری در محیط کار آگاه هستند اما هنوز توجه اندکی بهه عوامهب بههوجهود
آورنده اینگونه از رفتارها میشود .بنابراین الزم است که عواملی که در بهوجود آمدن اینگونه رفتارها نقش دارند شناسایی گردند .از این رو ،این پهووهش بههدنبهال
بررسی رابطه اعتیاد به کار با رفتارهای پرخاشگرانه با نقش میانجی عواطف شغلی در محیط کار میباشد.
روش بررسی :پووهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس نحوه گرد آوری دادهها توصیفی -همبستگی مهیباشهد .جامههه آمهاری ایهن پهووهش کلیهه
پرستاران بیمارستانهای گلستان ،امام خمینی ،ابوذر و رازی شهر اهواز است که با روش تصادفی طبقهای تهداد  111نفر از پرستاران بهعنوان نمونه انتخها شهدند.
در این پووهش برای اندازه گیری متغیرهای اعتیاد به کار وسواسی و اعتیاد به کار توفیق طلب از پرسشنامه عزیز و همکاران و برای اندازهگیری متغیرههای عواطهف
شغلی و رفتارهای پرخاشگرانه در محیط کار به ترتیب از پرسشنامههای واتسون و تلگن و هرشهکوی و همکهاران اسهتفاده شهد .دادههها بها اسهتفاده از  SPSSو
 PLSمورد تجزیه و تحلیب قرار گرفتد.
یافتهها :نتایج پووهش نشان داد که اعتیاد به کار افراطی با رفتارهای پرخاشگرانه رابطه مثبت و مهنادار دارد ،این در حالی است که فرضیه رابطهه منفهی و مهنهادار
اعتیاد به کار توفیق طلب با رفتار پرخاشگرانه مورد تأیید قرار نگرفت .همچنین نتایج پووهش نقش میانجی عواطف مثبت و منفی شغلی را در رابطه بهین اعتیهاد بهه
کار و رفتار پرخاشگرانه تأیید میکند ،بصورتی که عواطف منفی شغلی نقش میانجی جزئی در ارتباط بین اعتیاد به کار افراطی و پرخاشهگری دارد و عواطهف مثبهت
شغلی نقش میانجی کامب در ارتباط بین اعتیاد به کار توفیق طلب و رفتار پرخاشگرانه دارد.
نتیجهگیری :نتایج حاصب از پووهش نشان داد که با افزایش میزان اعتیاد به کار پرستاران ،فراوانی و شدت بروز رفتارهای پرخاشگرانه در محیط کار بین پرستاران
افزایش مییابد .از آنجاکه یکی از عواملی که باعث پرخاشگری افراد میشود حجم کاری باال و کار کردن در محیط اسهترس زا اسهت ،بنهابراین پیشهنهاد مهیشهود
مدیران از اختصاص دادن حجم کاری زیاد به افراد جلوگیری کنند و برای کاهش اعتیاد به کار ،فرهنگسازمانی مبتنی بر عملکرد مناسب را جایگزین فرهنهگ کهار
زیاد کنند.
کلیدواژهها :اعتیاد به کار ،عواطف شغلی ،پرخاشگری ،پرستاران.

مقدمه
برخی مشاغب وجهود دارنهد کهه بها سه مت و جهان
انسانها سروکار دارند ،لذا این مشاغب نیازمند آرامشهی
هستند که باید به نحو درستی در محیط کهار و خهانواده
فراهم گردد .یکی از مسائلی که باعث خدشههدار شهدن
این آرامش میشود ،پدیده اعتیاد به کار اسهت .ازجملهه
افرادی که پدیده اعتیاد به کار در آنهها مشههود اسهت
میتههوان پزشههکان ،پرسههتاران ،کارآفرینههان ،اع ههای
هیئتعلمی دانشگاهها و دانشجویان دکتری را نام بهرد.
در ادبیههات متهههارف ،شههغب پرسههتاری ازجملههه مشههاغب
مستهدی است که زمینه پیدایش پدیده اعتیاد به کار در
آن وجود دارد [ .]1با توجه به م راتی که اعتیاد به کهار
در میان پرستاران میتوانهد داشهته باشهد ،بررسهی ایهن

پدیده در بین پرستاران امری مههم و حیهاتی بهه شهمار
میرود .نتایج پووهشهای گذشته درباره اعتیاد به کهار،
اغلب متفاوت و متناقض بوده است .برخی پووهشهگران
دیدگاه مثبتی نسبت به اعتیاد به کهار دارنهد و مهتقدنهد
افراد مهتاد به کار در کوتاه مدت بسیار راضی و در عهین
حال مولد و بههرهور هسهتند .برخهی دیگهر از محققهین
دیدگاه منفی نسبت بهه اعتیهاد بهه کهار داشهته و آن را
پدیدهای غیر مفرح و وسهواس آور میداننهد کهه بهرای
دیگران (همکاران و خهانواده فهرد) مشهک تی را پدیهد
میآورد [ .]2با توجه به نوع شناسهی اسهسن و رابینهز،
اعتیاد به کار براساس میزان و شدت آن بهه سهه مؤلفهه
تقسیم میشود .عجین شدن با کار ،تمایب درونی به کار
و لههذت بههردن از کههار [ .]1شههوفلی و همکههاران میههان
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مهتادان به کار خو و مهتادان به کهار بهد تمهایز قائهب
شدند و مهتادان به کار را به دو دسته تقسهیم میکننهد،
مهتادان به کار وسواسهی (افراطهی) و مهتهادان بهه کهار
توفیق طلب .در افراد مهتاد به کار افراطی درجه عجهین
شدن با کار باالست و تمایب و کشهش زیهادی بهه کهار
دارند ولی از کار لذت زیادی نمیبرنهد .در مقابهب افهراد
مهتاد به کار توفیق طلب ،با کار عجین میشوند تمایهب
افراطی به کار ندارنهد و از کارشهان لهذت میبرنهد [.]1
مهتادان به کار افراطی اسهترس و مشهک ت جسهمی و
روانی باالیی دارند ،روابط میان فهردی خصهمانه و غیهر
اثربخش پیدا میکننهد و همچنهین رضهایت و عملکهرد
شغلی پایینی دارند .ولی مهتادان به کهار توفیهق طلهب،
رضایت از زندگی ،رضهایت شهغلی ،سه مت جسهمی و
روانی ،عملکرد شغلی و رفتارهای شههروندی سهازمانی
باالتر و استرس شغلی و ترک خدمت پهایینتری دارنهد
[ .]0تحقیقاتی که تاکنون در زمینه اعتیاد به کار انجهام
شده است این پدیده را بهعنوان یک مفهوم کلی در نظر
گرفته و رابطه آن را با متغیرهای دیگر مورد بررسی قرار
دادهاند ولی این پووهش به دنبال بررسی اعتیاد به کهار
در قالب دو مفهوم اعتیاد به کار توفیق طلب و اعتیاد به
کار افراطی است.
از سوی دیگر ،تحقیقاتی که تاکنون در زمینه اعتیهاد
به کار صورت گرفته است ،بیشتر به مطالههه و بررسهی
پیامدهایی که این عارضه میتواند بر س مت جسمی و
روانشناختی افراد داشته باشد ،پرداختهانهد و کمتهر بهه
پیامدهای رفتاری آن توجه نمودهاند .لذا این پووهش ،به
دنبال بررسی پیامدهای رفتاری اعتیاد بهه کهار ،بههویوه
رفتارهای پرخاشگرانه نسبت به همکاران در محیط کهار
میباشد که در تحقیقات پیشین کمتر مورد توجهه قهرار
گرفته است .رفتارههای پرخاشهگرانه در محهیط کهار در
مفههاهیم مختلههف اشت رفتههار انحرافههی میههان فههردی،
رفتارهای کاری ضد تولید ،آزار و اذیت در محهب کهار و
غیههره نامیههده میشههود کههه در دهههههای اخیههر بهههطور
فزایندهای مهورد توجهه قهرار گرفتهه اسهت [ .]6اکنهون
شواهد متقاعدکنندهای وجهود دارد کهه نشهان میدههد
رفتارهای پرخاشگرانه پدیهدهای شهای در سهازمانهای

مدرن میباشند [ .]7اینگونه رفتارها ،رفتارهای مخربی
هستند که عمدی یا غیرعمدی بهمنظور آسیب رسهاندن
به کارکنان و سازمان انجهام میگیرنهد [ .]8اسهسکتور و
فاک الگویی ارائه کردند با عنوان "الگوی هیجان مدار
رفتار" که عوامب مؤثر بر رفتارهای کهاری را بهصهورت
منطقی به هم مرتبط میسازد .بهطور خ صه ،این الگو
هم عوامب محیطی و هم عوامب فردی را بهعنوان علب
رفتارهای کارکنان در محیط کار مدنظر قرار میدهد .از
سوی دیگر ،شواهد پووهشی موجود نشان میدههد کهه
ویوگیهای فردی نسبت به شرایط محیط کار بیشتر در
بروز رفتارهای کاری مؤثرند [ .]9دیمارتنینو و همکهاران
نیز مهتقدند که عوامهب فهردی در بهروز پرخاشهگری و
خشونت در محیط کار نقش اساسی دارند [ .]11بر ایهن
اساس ،این پووهش برمبنای الگوی هیجان مدار رفتهار
اسسکتور و فاک به دنبال بررسی رابطه دو نهوع اعتیهاد
به کار بهعنوان عوامب فردی با رفتارهای پرخاشگرانه در
محیط کار میباشد .ع وه براین همانگونه که الگهوی
هیجان مدار رفتار اسسکتور و فاک بیان میکند ،افهراد
عامب فهالی در تجاربشان هستند .آنها بههطور مسهتمر
بر محیط نظارت میکننهد و وقتهی وقهای بهه شهیوهای
خاص مورد ارزشیابی قرار میگیرند ،تغییرات فیزیکهی و
روانشناختی ایجاد میشود که در نتیجهه یهک هیجهان
تجربه میشود که این هیجان تجربه شده به نوبه خهود
نگرش و رفتار را فرا میخواند .ماندال و همکهاران []11
عواطههف یهها هیجانههات را بههه دو بهههد تقسههیم میکننههد.
عواطف منفی ،بدین مهنی کهه شهخت تها چهه میهزان
احساس ناخشهنودی و نارضهایتی میکنهد .در عواطهف
منفی فرد از کار کهردن لهذت نمیبهرد و پیامهدهای آن
حالتهای خُلقی مانند خشم ،غم ،تنفر ،حقارت ،ترس و
عصبانیت را به دنبال دارد .در عواطف مثبت فرد از کهار
کهردن لههذت میبههرد و دارای انهریی و تمرکههز حههواس
باالیی است ،پیامدهای آن شامب حالتهای خُلقی مانند
شادی ،احساس توانمندی ،شور و شوق ،ع قه و اعتماد
به نف است .از این رو ،براساس الگوی هیجهان مهدار
رفتار میتوان گفت که اعتیاد به کار از طریق "عواطهف
مثبت و منفی" بر رفتارههای پرخاشهگرانه کارکنهان در
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اعتیاد به کار افراطی

پرخاشگرانه
عواطف مثبت

اعتیاد به کار توفیق
طلب
نمودار  -1مدل مفهومی تحقیق

محیط کار اثر میگذاردت بنابراین این پووهش به دنبهال
بررسی رابطه دو نهوع اعتیهاد بهه کهار (توفیهق طلهب و
افراطی) با رفتارهای پرخاشگرانه در محیط کار با نقهش
واسطهای عواطف مثبت و منفی شغلی میباشد .بر ایهن
اساس ،در راستای دستیابی به هدف تحقیهق ،فرضهیه-
های زیر مطرح میشود -1 :اعتیاد بهه کهار افراطهی بها
عواطف منفی شغلی رابطه مثبهت و مهنهاداری داردت -2
اعتیاد به کار افراطی با رفتار پرخاشگرانه رابطه مثبهت و
مهنههاداری داردت  -1عواطههف منفههی شههغلی بهها رفتههار
پرخاشگرانه رابطه مثبت و مهناداری داردت  -1اعتیاد بهه
کار توفیق طلب با عواطف مثبت شغلی رابطهه مثبهت و
مهناداری داردت  -0اعتیاد به کار توفیق طلهب بها رفتهار
پرخاشگرانه رابطه منفی و مهنهاداری داردت  -6عواطهف
مثبت شغلی با رفتار پرخاشگرانه رابطه منفی و مهناداری
داردت  -7عواطف منفی شغلی بین اعتیاد به کار افراطهی
و رفتار پرخاشهگرانه نقهش میهانجی ایفها مهیکنهدت -8
عواطف مثبت شغلی بین اعتیاد به کهار توفیهق طلهب و
رفتار پرخاشگرانه نقش میانجی ایفا مهیکنهدت بنهابراین،
مدل مفهومی تحقیق به شکب ذیب ارائه شده ،این مدل
بیانگر روابط میان متغیرها در این پووهش میباشد.
روش بررسی
این پووهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس نحوه
گردآوری دادهها توصیفی-همبستگی است.
نمونه و روش نمونهگیری :جامهه آماری این پهووهش
 1611نفر از پرسهتاران بیمارسهتانهای گلسهتان ،امهام
خمینی ،ابوذر و رازی شهر اهواز است که بها اسهتفاده از
دو ماهنامه

فرمول زیر تهداد  111نفر از پرسهتاران بههعنوان نمونهه
انتخا شد.

بهمنظور باال بردن دقت نتایج پووهش مقرر شهد کهه
سهم پرستاران هر بیمارستان از نمونه متناسب با سههم
پرستاران آن بیمارستان در جامهه آماری باشهد .در ایهن
راستا ،در ایهن پهووهش از روش نمونههگیری تصهادفی
طبقهای اسهتفاده گردیهد .بهر ایهن اسهاس از  111نفهر
پرستاری که بهعنوان نمونهه انتخها شهدند  70نفهر از
بیمارستان گلستان 82 ،نفر از بیمارستان امهام خمینهی،
 69نفر از بیمارستان ابوذر و  81نفر از بیمارسهتان رازی
انتخا شدند و پرسشنامه بهصورت تصادفی بین آنهها
توزی گردید.
ابههزار پههووهش :در ایههن پههووهش بههرای سههنجش
متغیرهای اعتیاد به کار وسواسی و اعتیاد به کار توفیهق
طلب از پرسشنامه عزیز و همکاران [ ]12اسهتفاده شهد.
این پرسشنامه دارای  16سؤال اسهت کهه  8سهؤال آن
متغیر اعتیاد به کار توفیق طلب و  8سؤال متغیر اعتیهاد
به کار افراطی را میسنجد .برای سنجش متغیر عواطف
شغلی از پرسشنامه واتسون و تلگن [ ]11اسهتفاده شهده
است ،از  16سؤال این پرسشنامه  8سؤال عواطف مثبت
و  8سؤال عواطف منفهی را میسهنجد .بهرای سهنجش
متغیر رفتارهای پرخاشگرانه در محیط کار از پرسشهنامه
هرشکوی و همکاران [ ]11استفاده شد .این پرسشنامه
دارای  8سههؤال اسههت و هههدف آن بررسههی رفتارهههای
دوره  ،51شماره  ،4مهر و آبان 5931
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یافتهها
دادههای جم آوری شده از حجم نمونه مورد مطالههه
نشان داد که حدود  66درصد از پاسخدهندگان زن و 11
درصههد مههرد بودنههد .از سههوی دیگههر حههدود  11درصههد
پاسخدهندگان دارای مدرک کهاردانی 69 ،کارشناسهی و
 18دارای کارشناسی ارشد بودند .جهدول  1نیهز روابهط
همبستگی بین متغیرها را نشان میدههد .بها توجهه بهه
نتایج ارائه شهده در ایهن جهدول بهین کلیهه متغیرههای
تحقیق بهصورت دو به دو همبستگی مهنادار وجود دارد.
همچنین ،با استفاده از آزمهون میهانگین یهک جامههه
(آزمون  tتک نمونههای) ،بهه بررسهی وضههیت موجهود
متغیرهای تحقیق در نمونه مورد مطالهه پرداخته شد که
نتایج آن در جدول  2نشان داده شده است .نتایج جدول

جدول  -1روایی و پایایی سازه ای متغیرها و ضریب همبستگی بین متغیرها
ASV
AVE
CR
اعتیاد توفیق
اعتیاد افراطی
آلفای کرونباخ

متغیرها
اعتیاد به کار افراطی
اعتیاد به کار توفیق طلب

1/88
1/80

1/91
1/89

1/67
1/62

1/12
1/17

عواطف مثبت

1/88

1/91

1/61

1/12

عواطف منفی

1/88

1/91

1/68

1/11

رفتارهای پرخاشگرانه

1/89

1/92

1/60

1/11

دو ماهنامه
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1
1/18
1/111
-1/11
1/111
1/19
1/111
1/01
1/111

عواطف مثبت

عواطف منفی

1
1/18
1/111
-1/11
1/106
-1/11
1/101

1
-1/79
1/111
-1/69
1/111

1
1/71
1/111
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پرخاشگرانه در محیط کار در چهار بهد پرخاشگری بدنی
( 2سههؤال) ،پرخاشههگری ک مههی ( 2سههؤال) ،خشههم (2
سؤال) و خصومت ( 2سؤال) میباشد.
در پووهش حاضر پاسهخها روی مقیهاس  0درجههای
لیکرت مشخت شدند (کام ً مخالفم=  ،1مخهالفم= ،2
نظری ندارم=  ،1مهوافقم=  1و کهام ً مهوافقم=  .)0در
این تحقیق پرسشنامه به کار گرفته شده بر اساس مبانی
نظری و تحقیقات مشابه تنظیم شهده اسهت و روایهی و
پایایی آن مورد بررسی و تأیید قرار گرفت .روایهی ابهزار
اندازهگیری این پووهش به سه طریهق روایهی صهوری،
روایی همگرا و روایی واگرا مورد بررسهی قهرار گرفهت.
منظور از روایهی صهوری ایهن اسهت کهه آیها در ههاهر
گویههایی که برای اندازهگیری یک متغیر پنهان طراحی
شدهاند ،واقههاً آن متغیهر را میسهنجند .بهرای سهنجش
روایی صوری در این پووهش ازنظر متخصصان استفاده
شد .منظور از روایی همگرا این است کهه اگهر در مهدل
انتظار رابطه مثبت یا منفی بین دو متغیر دارید ،آن رابطه
در عمب مثبت یا منفی شده است .همچنین ،روایی واگرا
یهنی گویههای یک متغیر پنهان بها گویههههای متغیهر
پنهان دیگر همبستگی باالیی نداشهته و از ههم متمهایز
باشند.
مجذور واریان مشترک ) (ASVرا محاسهبه کنهیم.
برای روایی همگرا باید  AVEبزرگتهر از  1/0باشهد و
برای روایی واگرا بایهد  AVEبزرگتهر از  ASVباشهد
[ ]10که با توجه به جدول  1مقهدار  AVEبزرگتهر از
 1/0و مقههدار  AVEبزرگتههر از  ASVمیباشههد کههه

میتوان گفت ،مدل دارای روایی همگرا و واگهرا اسهت.
پایایی ابزارهای اندازهگیری برای ایهن پهووهش نیهز از
طریق آلفای کرونباخ ) (αو پایایی مرکب ) (CRمهورد
بررسی قرار گرفت و با توجه به جدول  1ازآنجاکه مقدار
آلفای کرونباخ و پایایی مرکب مربوط به متغیرها از 1/7
بیشتر است ،میتهوان گفهت کهه تمهامی متغیرهها پایها
میباشند.
روش تحلیب دادههها :ارزیهابی الگهوی پیشهنهادی از
طریههق الگویههابی مهههادالت سههاختاری و بهها اسههتفاده از
نرمافزارهههای  SPSSو  PLSانجههام گرفههت .جهههت
آزمودن اثرهای میهانجی در الگهوی پیشهنهادی نیهز از
روش بارون و کنی استفاده شد.

رابطه اعتیاد به کار با رفتارهای پرخاشگرانه در محیط کار...
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جدول  -2نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی وضهیت متغیرها در نمونه آماری
تخمین فاصله ای
میانگین
سط مهناداری
T
متغیرها
1 /08
-0/257
-0/31 2
7/68
-2/1 8

نمودار  -1مدل تحقیق در حالت ضرایب مسیر

نمودار  -2مدل تحقیق در حالت ضرایب مهناداری

نشان میدهد که اعتیاد به کار افراطی ،عواطف منفی و
رفتار پرخاشگرانه با توجه به سهط مهنهاداری  1/111و
منفی بودن حد بهاال و پهایین در بهین پرسهتاران مهورد
مطالهه در حد پایینی است .از طرفی اعتیاد به کار توفیق
طلب در بین پرستاران مورد مطالهه در حد متوسط و بها
دو ماهنامه

توجه به سط مهناداری  1/111و مثبت بودن حد باال و
پایین متغیر عواطف شغلی مثبت میتوان نتیجه گرفهت
که پرستاران مورد مطالهه از عواطف شغلی مثبت نسهبتاً
باالیی برخوردار هستند.
در ادامه بهمنظور بررسی فرضیات تحقیق ،روابط بین
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اعتیاد به کار افراطی
اعتیاد به کار توفیق طلب
عواطف منفی
عواطف مثبت
پرخاشگری

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

3/05
2/98
2/98
3/34
2/89

دامنه پایین
-0/042
-0/094
-0/1 08
0/259
-0/203

دامنه باال
-0/1 47
0/073
-0/078
0/438
-0/01 06
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جدول  -1شاخت های برازش مدل اندازه گیری  ،مدل ساختاری و کب مدل
شاخت اعتبار اشتراک CV- Com
شاخت اعتبار افزونگی CV- Red
رفتارهای پرخاشگرانه
عواطف منفی
عواطف مثبت
اعتیاد به کار افراطی
اعتیاد به کار توفیق طلب

فرضیه
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم

دو ماهنامه

0/50
0/51
0/48
0/50
0/44

0/40
0/1 6
0/02
0/00
0/00

جدول  -1نتایج بررسی فرضیات اول تا ششم
ضریب مهناداری
ضریب مسیر
روابط بین متغیرها
اعتیاد به کار افراطی – عواطف شغلی منفی
اعتیاد به کار افراطی  -رفتار پرخاشگرانه
عواطف شغلی منفی – رفتار پرخاشگرانه
اعتیاد به کار توفیق طلب – عواطف شغلی مثبت
اعتیاد به کار توفیق طلب  -رفتار پرخاشگرانه
عواطف شغلی مثبت  -رفتار پرخاشگرانه
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0/49
0/23
0/42
0/20
-0/06
-0/25

1 1 /44
4/44
6/00
3/92
1 /40
3/77

ضریب تهیین

GOF

0/62
0/24
0/04
---

0/72

وضهیت فرضیه
تایید
تایید
تایید
تایید
رد
تایید
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متغیرهههای تحقیههق از طریههق مدلسههازی مهههادالت
ساختاری با نرمافزار  PLSمورد بررسی قرار گرفت کهه
نتایج ضرایب مسیر بین متغیرهها در نمهودار  1و نتهایج
ضرایب مهناداری بین متغیرها در نمهودار  2نشهان داده
شده است.
اما قبب از استناد به مدل تحقیهق (در حالهت ضهرایب
مسیر و ضرایب مهناداری) بهمنظور تأیید یا رد فرضیات،
باید از برازش مدلهای استخراج شده اطمینان حاصهب
نمود .بر این اساس ،در تحلیبهای  PLSبرای ارزیهابی
برازش مدل انهدازهگیهری از شهاخت اشهتراک و بهرای
ارزیهابی بههرازش مههدل سههاختاری از شههاخت افزونگههی
استفاده میشود .مثبت بودن مقادیر این شهاختها بهه
ترتیب نشاندهنده کیفیت مطلو مدل انهدازهگیهری و
کیفیت مطلهو مهدل سهاختاری اسهت .بهرای ارزیهابی
برازش کب مدل نیز از شاخت نیکویی برازش ()GOF
استفاده شد .مقدار این شاخت بین صفر و یک بهوده و
سههه مقههدار  1/20 ،1/11و  1/16بههه ترتیههب بهههعنوان
مقادیر ضهیف ،متوسط و قوی برای این شاخت مهرفی
شده است [ .]16با توجه به مثبت بودن شاخت اشتراک

و شاخت افزونگی و حصول مقدار  1/72بهرای ،GOF
میتهوان نتیجهه گرفهت کهه مهدل انهدازهگیری ،مهدل
سههاختاری و کههب مههدل از بههرازش بسههیار مطلههوبی
برخوردارند.
بهد از حصول اطمینان از مناسب بودن برازش مهدل،
فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت .بها توجهه بهه
نمودارهای  1و  ،2برای آزمون مهناداری فرضیهها از دو
شاخت ضرایب مسیر و ضرایب مهنهاداری ( )tاسهتفاده
شد .اگر ضهرایب مهنهاداری ( )tبهین متغیرهها بیشهتر از
 1/96باشد ،فرضیه تأیید و اگر ضهرایب مهنهاداری بهین
متغیرها کمتر از  1/96باشد ،فرضیه رد میشهود .بهراین
اساس ،نتایج بررسی فرضیات اول تا ششم نشان داد که
اعتیاد به کار افراطی با عواطهف شهغلی منفهی (فرضهیه
اول) و رفتار پرخاشگرانه (فرضهیه دوم) رابطهه مثبهت و
مهناداری دارد .همچنین نتایج نشان داد که اعتیاد به کار
توفیق طلب با عواطف شهغلی مثبهت (فرضهیه چههارم)
رابطه مثبت و مهناداری دارد .ولی رابطه اعتیاد بهه کهار
توفیق طلب با رفتار پرخاشگرانه (فرضهیه پهنجم) تأییهد
نگردید .همچنین رابطه مثبت عواطف شهغلی منفهی بها

رابطه اعتیاد به کار با رفتارهای پرخاشگرانه در محیط کار...

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه اعتیاد بهه کهار
(اعتیاد به کار افراطی و اعتیاد به کار توفیهق طلهب) بها
دو ماهنامه

رفتارهای پرخاشگرانه در محیط کار بها نقهش میهانجی
عواطههف شههغلی (مثبههت و منفههی) در بههین پرسههتاران
بیمارستانهای شهر اهواز بود .نتایج تحقیهق نشهان داد
کههه اعتیههاد بههه کههار افراطههی ،عواطههف منفههی و رفتههار
پرخاشگرانه در بین پرستاران مورد مطالهه در حد نسهبتاً
پایین است و عواطف شغلی مثبت در حد نسبتاً باال است
و در بین پرستاران مورد مطالهه تا حدودی اعتیاد به کار
توفیق طلب وجود دارد .از سهوی دیگهر نتهایج تحقیهق
نشان داد که اعتیاد به کار افراطهی از طریهق رابطهه بها
عواطف شغلی منفی منجر به بروز رفتار پرخاشهگرانه در
محیط کار میشود .در بررسی این یافته میتوان گفت با
باال رفهتن حجهم کهار و فشهارهای روانهی ،انرییههای
عاطفی شخت از دست میرود و فرد احسهاس میکنهد
ازنظر عاطفی فرسوده شده است .با تداوم این احساسات،
توان روحی فرد کاهش مییابد و باعث بروز اخهت الت
روانی ،جسمی و رفتاری میشهود .ریمونهد و همکهاران
[ ]17در تحقیقی که بر روی  118مدیر کانادایی انجهام
دادند به این نتیجه دست یافتنهد کهه خسهتگی عهاطفی
نقش مهمی در بروز رفتارهای خصمانه در محهیط کهار
دارد و از طرف دیگر ،میزان باالی ساعات کاری و حجم
کار زیهاد رابطهه مسهتقیمی بها خسهتگی عهاطفی دارد.
همچنین ویلمار و همکاران [ ]18در تحقیقی نشان دادند
که اعتیاد به کار با زمان کار بیش از حد ،کیفیت پهایین
روابط اجتماعی و مشک ت س مت رابطه دارد .آیزنهک
[ ]19نیز طی تحقیقی نشان داد که بین اعتیاد به کهار و
س مت عمومی رابطه مهناداری وجود داردت بطوریکه بها
افزایش اعتیاد به کار ،س مت عمومی به مقهدار زیهادی
کاهش مییابد .اعتیاد به کار افراطی بهعنوان یک عامب
فردی و شرایط کاری مشوق حجم کاری باال بههعنوان
یک عامب سازمانی میتواند فرسودگی عهاطفی افهراد و
شرایط فشارزا را تشدید کند و از این طریق سط فشهار
انباشته شده افراد و عواطف منفی شهغلی آنهها را بهاال
میبرد ،در نتیجه افراد از طریق حهاالت عهاطفی منفهی
بیشتر آماده بروز رفتارهای پرخاشهگرانه هسهتند .پایهان
این روند ،میتواند افزایش احتمهال ارتکها رفتارههای
نابارور مهطوف به سازمان و همکاران باشد.
دوره  ،51شماره  ،4مهر و آبان 5931

Downloaded from ioh.iums.ac.ir at 17:02 IRST on Friday November 15th 2019

رفتار پرخاشگرانه (فرضیه سوم) و رابطه منفهی عواطهف
شغلی مثبت با رفتار پرخاشگرانه (فرضهیه ششهم) تأییهد
شد .نتایج بررسی فرضهیات اول تها ششهم در جهدول 1
نشان داده شده است.
بههرای آزمههون متغیرهههای میههانجی (فرضههیه هفههتم و
هشتم) از روش بارون و کنی استفاده شد .ایهن آزمهون
شامب سه مرحله میباشد .در فرضیه هفهتم ،در مرحلهه
اول پ از بررسی مسیر مسهتقیم بهین اعتیهاد بهه کهار
افراطی و رفتار پرخاشگرانه در محیط کار (بدون ح هور
متغیر میانجی) با توجه به جدول  ،1با ضریب همبستگی
 1/01و سط مهناداری  1/111مهنهاداری مسهیر تأییهد
شد .در مرحله دوم پ از اضافه کردن متغیهر میهانجی،
با توجه به جدول  1مسیر متغیر اعتیاد به کار افراطی به
عواطف شغلی منفهی (ضهریب مسهیر  1/190و ضهریب
مهناداری  )11/11و مسیر عواطف شغلی منفی به رفتهار
پرخاشگرانه در محیط کار (ضریب مسیر  1/12و ضریب
مهناداری  )6/11بررسی شد که نشان داد ههر دو مسهیر
مهنادار است .در مرحله سوم رابطه مستقیم بین اعتیاد به
کار افراطی و رفتار پرخاشگرانه در محیط کار در ح هور
متغیر میهانجی عواطهف شهغلی منفهی (ضهریب مسهیر
 1/227و ضریب مهناداری  )1/19بررسی شهد کهه ایهن
رابطه تأیید شدت یهنی اعتیاد به کار افراطی ههم بههطور
مستقیم و هم بهطور غیرمستقیم از طریق عواطف منفی
شغلی با رفتار پرخاشهگرانه در محهیط کهار رابطهه دارد.
ازاینرو ،میتوان گفت عواطف شهغلی منفهی در رابطهه
بین اعتیاد به کار افراطی و رفتار پرخاشگرانه در محهیط
کار نقش میانجی جزئی را ایفا میکند .در فرضیه هشتم
نیز ،برای آزمون متغیر میهانجی از روش بهارون و کنهی
استفاده شد و با توجه به جهداول  1و  1میتهوان گفهت
عواطف شغلی مثبت در رابطه بین اعتیاد به کهار توفیهق
طلب و رفتار پرخاشگرانه در محیط کار نقهش میهانجی
کامب را ایفا میکند.
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از سوی دیگر ،نتایج تحقیهق نشهان داد کهه عواطهف
شغلی مثبت بین اعتیاد بهه کهار توفیهق طلهب و رفتهار
پرخاشگرانه نقش میانجی کامب ایفا میکندت به عبهارت
دیگر ،اعتیاد به کار توفیق طلب از طریق تقویت عواطف
شغلی مثبت از بروز رفتارهای پرخاشگرانه در محیط کار
جلوگیری میکند .از آنجایی که افراد مهتاد به کار توفیق
طلب ،با کار عجین میشوند و تمایهب افراطهی بهه کهار
ندارند لذا از کارشان لذت میبرند .همچنهین در عاطفهه
مثبت فرد از کار کردن لهذت میبهرد و دارای انهریی و
تمرکههز حههواس بههاالیی اسههت ،پیامههدهای آن شههامب
حالتهای خُلقی مانند شادی ،احساس توانمندی ،شور و
شوق ،ع قه و اعتماد به نف است [.]21
بنابراین ،به نظر میرسد که افهزایش میهزان لهذت در
طول زنهدگی ،میتوانهد بهه افهزایش عواطهف مثبهت و
کاهش عواطف منفی منجر شود .بهعنوان مثهال ،نتهایج
پووهش دینر و همکاران [ ]21نشان داد که بین فراوانی
رویدادهای مثبت روزانه مثب کار کردن و عاطفه مثبهت
رابطه مهنیدار وجود دارد .ماچلوتز [ ]22طبق مطالههاتی
که بین بیش از  111مهتاد به کار توفیهق طلهب انجهام
داده است ،دریافت که آنها از زندگی کردن با کارشهان
خشنودند و از آن لذت میبرند .او ترجی داد که اعتیهاد
به کار را بهعنوان رویکردی مثبت بنگرد که در آن فهرد
سخت کار میکند نه به دلیب صرف وقت ،بلکه به دلیب
ع قه شدیدی که به کار دارد .وی همچنین تأکید دارد
که مهتادان به کار توفیق طلب در کارشان بسیار پرشهور
و شوق و فهال هاهر میشوند و سهی میکننهد بها کهار
کردن ،از آن لذت ببرند .بورک و همکاران در جم آوری
شواهد نشان دادند شخصی که افرادی که از کار کهردن
لذت میبرند دارای س مت روانی و جسمانی و عهاطفی
باالیی هستند .وقتی عاطفه مثبت افراد باالست ،آنها از
یک احساس مثبت مانند شور و شوق برخوردار هسهتند.
عاطفه مثبت نه تنهها بهر خُلهق بلکهه بهر واکنشههای
رفتاری افراد هم مرتبط است [ .]21هرچند کهه بنها بهه
شواهد موجود که نشان میدهد افرادی که نوعی اعتیاد
به کار توفیق طلب دارند از عواطف مثبت شغلی باالتری
برخوردارند ولی میتوان به این نوع از اعتیاد بهه کهار از

دیدگاه مثبت و در یک بازه زمانی کوتاه مدت نگریسهت
که ممکن است این نوع اعتیاد به کهار در کوتهاه مهدت
تأثیر مثبتی بر عواطهف ،عملکهرد شهغلی و رفتهار افهراد
داشته باشدت اما برخی محققهان در بلنهد مهدت دیهدگاه
منفی نسبت به اعتیاد به کار دارند و مهتقدند که اعتیهاد
به کار از هر نوع در بلند مدت برای افراد زیانآور اسهت
[]21ت بنابراین سازمانها باید در نظر داشهته باشهند کهه
اعتیاد به کار همیشه نمیتواند برای کارکنان و سهازمان
مفید واق شود و لذا مهدیران بایهد بهه راهکارههایی بهه
اندیشند که از بروز چنهین مسهائلی کهه میتوانهد بهرای
س متی کارکنان م ر باشد ،پیشگیری نمایند .با توجهه
به نتایج پووهش پیشنهاد میشود که سهازمانها بهرای
برخوردار شهدن از نیهروی کهار سهالمتر راهبردههایی را
بهکارگیرند .بهعنوان مثال برای کاهش اعتیاد به کار در
کارکنان ،فرهنگسازمانی که مبتنی بر عملکرد مناسهب
و هوشمندانه است را جایگزین فرهنگهی کننهد کهه بهه
تشههویق و تقویههت کارکنههانی کههه زیههاد کههار میکننههد،
میپردازد .فرهنگسازمانی مناسب فرهنگی است که در
آن به تهادل کار -خانواده ارزش داده میشود .همچنین
سازمان میتواند برای کارکنهانی کهه در مههرط خطهر
اعتیاد بهه کهار هسهتند برنامهههای آموزشهی بها محهور
مدیریت زمان و مهارتهای حب مسئله برگزار کند .این
راهحب برای افراد مهتاد به کار که مهموالً وهایفی بیش
از تواناییهایشان را بر عهده میگیرنهد و قبهب از اتمهام
یک وهیفه به سراغ وهیفه دیگهری میرونهد میتوانهد
کمککننده باشد و یها بها اسهتفاده از راهبرههایی مثهب
توانایی نه گفتن به مراجهان و یا همکهاران زمهانی کهه
حجم امورات شغلی زیاد است از خطهر اعتیهاد بهه کهار
اجتنا کنند.
فاسههب و شههف [ ]20مهتقدنههد مههدیران بایسههتی بههه
عملکرد و عادتهای کاری کارکنان توجه ویوه کننهد و
ع ئم مربوط به اعتیاد به کهار را شناسهایی نماینهد :بهه
رفتارهای اعتیهادآور پهاداش ندهنهد (البتهه آن دسهته از
کارکنانی که بسیار فهال هسهتند و تههادلی بهین کهار و
زنههدگی دارنههد را شناسههایی کننههد) ،از اینکههه در زمههان
تهطههی ت کارکنههان جههدا از کارشههان هسههتند اطمینههان
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، زیهاد از حهد کهار کهردن، تزلهزل شهغلی.حاصب کننهد
فرصتهایی محدود در مسهیر شهغلی و فقهدان کنتهرل
میتواند باعث سوق دادن کارکنان به کار کردن بیشهتر
 باید توجه داشت که چنانچه هر یک از این عوامب.شود
 باید تأثیر این جَهو را در سهازمان خهود بهه،وجود داشت
 در نهایت توصیه میشود سهازمانها بها.حداقب برسانند
 گروههی یها،بهرهگیری از جلسهات مشهاوره خهانوادگی
فردی توجه کارکنان را بهه امهر سه مت جسهم و روان
 افزایش مهارتههای ارتبهاطی نیهز.بیشتر مهطوف کنند
 براین اساس سازمان نظام پرستاری.میتواند مفید باشد
میتواند با برپهایی برنامهههای متنهوعی سههی کنهد تها
.کارکنان زمان بیشتری را با خانوادهشهان داشهته باشهند
حتی سازمانها میتوانند به افرادی که زمان زیهادی بها
 اعتیاد به کار،خانوادهشان هستند با پاداش دادن به آنها
را در بههین ایههن کارکنههان کههاهش دهنههد و بهها اتخههاذ
 اقدامات الزم (بازنگری در آییننامهها،روشهای علمی
و تشکیب کارگاههای آموزشی) در جهت کنترل شهرایط
کاری و تطبیق و ایجاد تهادل بین کار و زنهدگی کهاری
.پرستاران اقدامات جدی صورت گیرد
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Abstract
Background and aims: Many organizations are aware about the negative impact of extreme
aggressive behaviors in the workplace but they have little attention to the causes of such
behaviors. Thus, it is necessary that we identify the factors that have role in the creation of such
behaviors. Therefore, this study seeks to investigate the relationship between workaholism and
aggressive behaviors with mediating role of job-related emotions in the workplace.
Methods: This is a practical descriptive-correlation research. The population consisted of all
nurses in hospitals of Golestan, Imam Khomeini, Abuzar and Razi in the city of Ahvaz. The
sample size was 310 selected using stratified random sampling. To measure variables of
obsessive workaholism and success-oriented workaholism we used a questionnaire developed
by Aziz et al and to measure variables of job emotions and aggressive behaviors in the
workplace two questionnaires of Watson & Telegen and Hershcovis et al were used.
Results: The results showed that there is a significant positive relationship between the
obsessive workaholism and aggressive behaviors, while the significant negative relationship of
success-oriented workaholism with aggressive behaviors was not confirmed. Also, the results
confirm the mediating role of positive and negative emotions in the relationship between
workaholism and aggressive behaviors, and positive emotions have full mediating role in the
relationship between success-oriented workaholism and aggressive behaviors. Negative
emotions have incomplete mediating role in the relationship between obsessive workaholism
and aggressive behaviors.
Conclusion: The results of the research shows that with increasing the intensity of workaholism
among nurses, the intensity of aggressive behaviors will be increasing among them. Since one of
the factors in creating aggressive behaviors is the large amount of work and working in stressful
environments, thus, it is suggested that managers avoid from giving large amount of work to
their personnel and in order to reduce workaholism, they should develop an organizational
culture based on the proper performance rather than hard working.
Keywords: Workaholism, Job emotion, Aggressive behaviors, Nursest.
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