
 

 

کیفیت خواب فردی با توجه به  قلدری سازمانی برتأثیر  بررسی

 کننده نشخوار فکری در میان پرستاران زن نقش تعدیل

 3پونه نیلوفری، 2علیرضا کوشکی جهرمی، 1حسن ولیان

 14/3/1396تاریخ پذیرش:  _ 27/11/1395تاریخ پذیرش:  چکیده
ه قلدری سازمانی بر کیفیت خواب فردی با توجه بتأثیر  پژوهش حاضر با هدف بررسی هدف:
 نشخوار فکری در میان پرستاران زن انجام شده است. کنندهتعدیلنقش 

باشد که در می پرستاران زن بیمارستان صیاد شیرازی گرگان، جامعه آماری این پژوهش روش:
 220انجاام گرفتاه اسات و از مجماو   1396ماهه از خرداد ماه تا آذر مااه  6مانی یک دوره ز
حجا  ) نتصادفی ساده و فرمول کاوکرا گیرینمونهنفر از طریق روش  141تعداد ، پرستار زن

 لایمن نمونه( به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس قلدری سازمانی
خاواب  ( و پرسشانامه کیفیات2012) نشخوار فکری کروپلای و همکاارانپرسشنامه ، (1996)

 ( بود. 2017) روویرا میالن و روزاریو هرناندز
رماد  منفای و معناادرای بتاأثیر  که قلدری سازمانی، نتایج پژوهش حاکی از آن بود ها:یافته

 داشاتو نقش مثبتی در کاهش میزان خواب پرساتاران زن ، زمان خواب و خواب مفید داشت
(05/0 P <همچنین مشخص شد .) ، لادری قتاأثیر ، نشخوار فکاری کنندهتعدیلبا ورود متغیر

نشاخوار ، سازمانی بر کیفیت خواب در جهت تقویت منفی بیشتر تعدیل شد و مشاخص شاد
 ائلاماا رهاایی از مسا، کندمی قلدری سازمان را بر کاهش کیفیت خواب تشدیدتأثیر ، عاطفی

خواب را  قلدری سازمان را بر کیفیت خواب ک  اثر نماید و کیفیتتأثیر  دیتواند تا حد زیامی
 بیشتر افزایش دهد.

                                       

گاه آزاد اسالمی، واحد گرگان، استادیار گروه مدرییت، نویسنده مسئول().  1  اریان.، گرگان، دانش
گاه عالمه طباطبایی، استادیار گروه مدرییت.  2  .اریان، تهران، دانش
گاه آزاد اسالمی، واحد گرگان، یشناس روانکارشناسی ارشد .  3  .اریان، گرگان، دانش
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تواند کیفیت می، پژوهش بیانگر آن است که قلدری سازمانیهای به طور کلی یافته ی:گیرنتیجه
ر از طرف دیگر نشاخوار فکاری باه عناوان متغیا، قرار دهدتأثیر  خواب پرستاران زن را تحت

 تواند این ارتباط را تقویت کند.می کنندهتعدیل
 کیفیت خواب، نشخوار فکری، قلدری سازمانیکلیدی: های واژه

 مقدمه

های تارین هادفمشکل گسترده در زندگی کاری امروزه اسات. از مه  قلدری یک

توصای  و تبیاین رفتارهاای ساازمانی ، اندرکاران سازمانیان صنعتی و دستشناسروان

ی رفتارهای مثبت مانناد بیشتر به مطالعه، نخستین پژوهشگران سازمان و مدیریتاست. 

میال باه مشاارکت و ، کمک به دیگاران، شناسیوقت ، جدّیت در انجام وظای  شغلی

اما چنادی اسات کاه توجاه باه رفتارهاای  ، دادندحرف شنوی از فرد گرایش نشان می

، قرار گرفته اسات. قلادری ساازمانیدر کانون توجه این پژوهشگران ، سازمانی  مخرب

خصمانه و کیناه جویاناه های اشاره به موقعیت و شرایطی دارد که فرد در معرض رفتار

بطوریکه این رفتارها آزار دهناده و اساترس ، گیردمی مکرر و طوالنی مد  قرار، جدی

یاک  ،قلادری ساازمانی، (. در واقا 2011، 2؛ زاپ  و اینارسن1996، 1لیمن) باشندمی زا

یاک عامال مها  تانش زای ، نگرانی و دغدغه جدی و جهانی است. قلادری ساازمانی

(. بسایاری از 1996، 4الویاو ک زکناور، ؛ زاپا 1996، 3دلانی) شودمی اجتماعی محسوب

مه  و تعیین کننده بر سالمت تأثیر  دهند که قلدری سازمانی یکمی نشان های پژوهش

؛ 2002، 6هاول و کاوپر، ؛ راینار2003، 5و میکلسان اینارسن) فیزیکی و روانی افراد دارد

؛ روزاریاو هرنانادز و 2011، 8؛ روزاریو هرناندز و روویرا مایالن2005، 7روزادو وسکوئز

                                       
1. Leymann, H. 
2. Zapf, D. & Einarsen, S.  
3. Nield, K. 
4. Zapf, D., Knorz, C., & Kulla, M. 
5. Einarsen, S. & Mikkelsen, E. G. 
6. Rayner, C., Hoel, H., & Cooper, C. L.   
7. Rosado Vázquez, J. 
8. Rosario-Hernández, E., & Rovira Millán, L.V . 
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نسابت باه ، انادافرادی که تحت قلدری سازمانی قارار گرفته، (. بعالوه2013، 1همکاران

، جسمانی و عواط  منفیاختالال  ، نگرانی، عالی  بیشتری از افسردگی، دیگر کارکنان

قلادری های یکای از پیاماد، (. هرچناد2011، 2گاردههوگ و ، هانسن) دهندمی گزارش

آن بر کیفیت خاواب اسات. برخای از تأثیر ، سازمانی که کمتر بدان پرداخته شده است

بوناادی و ) اناادپرداخته، قلاادری سااازمانی باار کیفیاات خااوابتااأثیر  بااه هااای پژوهش

؛ 2011، 5راهااکونن و الهلماا، ؛ اللوکاا2014، 4هوگ و پیرسون، نسن؛ ها2016، 3همکاران

( 2011، 7نوتیالریس و مورنو جیماز، ؛ رودریگوئز مانوز2008، 6مورنو جیمنز و همکاران

و دریافتند که یک رابطه بین قلدری سازمانی و کیفیت ضعی  خواب وجود دارد. آماار 

از کاارگران آمریکاایی در معارض درصد  27دهد که می موسسه قلدری سازمانی نشان

یاک پاژوهش ملای در کشاور پورتوریکاو توسا  ، قلدری سازمانی قرار دارند. بعالوه

درصد از  8/51نشان داد که ، ائتالف قلدری سازمانی با استفاده از پرشسنامه به همین نام

، دلانی) انادتجرباه کرده، (2015) قلدری سازمانی را در ایان ساال، کارگران این کشور

توان می در حال توسعههای (. این آمار در کشور1996، کنورس و کوآلی، ؛ زاپ 1996

قلادری تاأثیر  هیچ پژوهشای در زمیناه، تر باشد. از آنجایکه در ایران بسیار تکان دهنده

تاأثیر  بررسی، هدف این پژوهش، بنابراین، انجام نشده است، سازمانی بر کیفیت خواب

ایان پاژوهش قصاد دارد تاا نقاش ، باشد. بعاالوهمی ابقلدری سازمانی بر کیفیت خو

ماورد ، نشخوار فکری را در رابطه بین قلدری ساازمانی و کیفیات خاواب کنندهتعدیل

 به عنوان افکاری مقاوم و عود کنناده تعریا  8بررسی قرار دهد. چرا که نشخوار فکری

مؤلفاه مها  در زند. همچنین به عنوان یک می شود که گرد یک موضو  معمول دورمی

                                       
1. Rosario-Hernández, E., & et al 
2. Hansen, Å. M., Hogh, A., & Persson, R.   
3. Bonde, J.P., et al  
4. Hansen, A. M., Hough, A., Garde, A. H., & Persson, R. 
5. Lallukka, T., Rahkonen, O., & Lahelma, E.   
6. Moreno Jiménez, B., et al   
7. Rodríguez-Muñoz, A., Notelaers, G., & Moreno-Jiménez, B. 
8. rumination 
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تواند در ارتباط قلدری سازمانی و کیفیت خاواب ماوثر ای میافسردگی به طور فزاینده

 (.2011، هوگ و پیرسون، هانسن) باشد

یک حالت جمعی است کاه شاامل اناوا  رفتارهاای بیمارگوناه و ، قلدری سازمانی

ینارسان و (. بناا باه گفتاه ا2005، 1فوکس و اساتالور ) شودمی خصمانه در محی  کار

( فرد در معارض 1دارای چهار ویژگی اصلی است: ، ( قلدری سازمانی2003) 2همکاران

حتی ، گیرد که شامل رفتارهای حیله گرانهمی رفتارهای مستقی  یا غیر مستقی  منفی قرار

شود می عمدی عاطفیهای رفتارهای خشن و تحریک، رفتارهای گستاخانه، ناخود آگاه

، شوند. بناابراین قلادری ساازمانیمی تکرار، بطور منظ ، نفی فوق( این رفتارهای م2و 

بلکه یک رفتار پرخاشگرانه است کاه بطاور ، یک رخداد یا یک رفتار ایزوله شده نیست

، ( ماهیت طویل المد  تجرباه منفای3شود. می تکرار، مستقی  برای یک یا چند کارمند

دهند. برحسب تعدد و می رخ، تکراریهای عبار  است از مد  زمانی است که رخداد

( باور دارد که افرادی که حداقل در معرض یک رفتار منفی در 1996) لیمان، مد  زمان

( 4باشاند. می در معرض قلدری سازمانی، قرار دارند، هفته و در طول شش ماه یا بیشتر

یک عدم تعادل درک شده قدر  باین قلادر و فارد در معارض ایان ، قلدری سازمانی

کند می چنین احساس، فردی که در معرض قلدری قرار دارد، است. بطور نمونه، قلدری

، گیاردمی که قادر به توق  یا خنثی ساازی رفتارهاای منفای کاه در معارض آن قارار

یک فرایند ناراحت کننده است که در طای آن فارد ، قلدری سازمانی، باشد. بنابرایننمی

، رفتارهای اجتماعی منفی و سیساتماتیکدر یک موقعیت پست و حقیرانه و در معرض 

از اهمیات ، باین فاردیهاای قائل شدن بین قلدری ساازمانی و نزا تمیز گیرد. می قرار

در ، دهادمی باه صاور  پراکناده رخ، بین فاردیهای باشد. نزا می بسزایی برخوردار

ای یک فرایند سیستماتیک و طویال الماد  بار، بنا به تعری ، حالیکه قلدری سازمانی

                                       
1. Fox, S., & Stallworth, L. E.   
2. Einarsen, S., & et al 
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رفتارهای پرخاشگرانه و منفی اسات کاه عمادتا دارای ماهیات روانای اسات و شاامل 

(. 2011، 1اینارسان و همکااران) شاودمی اجتماعی رفتاری و غیر رفتاریهای محرومیت

بلکاه ، فقا  یاک پدیاده نیسات، کند که قلادری ساازمانیمی تاکید، (2000) 2اینارسن

در مقابال مفهاوم سرپرساتی ، د. بارای مثاالکنامی فرایندی است که بتدریج نمود پیدا

 مرئوس و همکاار، از مافوق، شامل پرخاشگری و خشونت، قلدری سازمانی 3بدرفتارانه

اسات کاه در آن شامار هاایی قلدری در محل کار ترکیبای از تاکتیک، شود. در واق می

، ساالمت باودهمکرر مخل های شود. این رفتارمی زیادی از رفتارها و ارتباطا  استفاده

کاار شاکنی و خرابکااری و ، ترساندن، تحقیر، اهانت، تهدید، به صور  توهین شفاهی

قلای ) شاودمی دهد و در محل کار موجب اختالل جریان اماورمی رخها ترکیبی از این

رفتارهای قلدری ساازمانی( را ) ( چنین رفتارهای1996) (. لیمان1388، پور و همکاران

حملاه باه روابا  اجتمااعی ، اعتماد به نفاس و ابازار ارتبااطی بخاطر هدف قرار دادن

و ، ای افاراد و وضاعیت زنادگیحمله به کیفیت حرفاه، حمله به شهر  افراد، شخصی

حمله به سالمت شخصی مورد توجه قرار داده است. رفتارهای قلدری منجر به مساائل 

عملکارد وری و مضّری چون افزایش غیبات و نارخ تارک خادمت و کااهش در بهاره

و بارای اثربخشای کاار ، شود. قلدری در هر سازمانی ممکن است رخ دهدسازمانی می

(. در ماورد 2014، 4و همکاران السی) کارکنان باید از قلدری در سازمان جلوگیری نمود

اند برده ( واژه اوباشگری را بکار1394) همایونی و همکاران، این نو  رفتارهای مخرب

( قلادری را 1996) اند. لیمان( از واژه قلدری استفاده کرده1388) پور و همکارانو قلی

ای کناد کاه باه شایوهاخالقی معرفای می در زندگی کاری شامل ارتباط خصمانه یا غیر

شاود نسبت به یک شخص هدایت می، دار توس  یک یا تعداد بیشتری از اشخاصنظام

پناه هل داده و در آنجاا و بیسوی یک جایگاه فرومانده و آن شخص متاثر از قلدری به

                                       
1. Einarsen, S., et al 
2. Einarsen, S. 
3. Abusive supervision 
4. Elçi, M., et al 
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حداقل یکباار در ) شود. این اعمال زمانی قلدرانه  هستند که تکرار شوندنگاه داشته می

 حداقل شش مااه مساتمر( رخ دهناد) ی زمانی طوالنیهفته( باشند و در طی یک دوره

( بیاان کارده اسات کاه 2001) 1(. کاواین1394، نعامی و همکااران، هاشمی، همایونی)

قربانیان سطحی پایینی از رضایت شاغلی و میازان بااالی قصاد تارک شاغل را دارناد. 

( یافتند که کارکنانی که در معرض رفتارهاای قلادری 1994) 2ترو  و مک لین، شلییک

قصد تارک خادمت ، شان کمتر رضایت دارند از شغل اندمافوق( قرارگرفته) سرپرستان

 3 آشافور، گیارد. باه هماین ترتیابشان مورد سوال آنهاا قارار میواناییباال و اینکه ت

( گزارش داد که سرپرستی مستبد با بیگاانگی از کاار و انساجام گروهای پاایین 1997)

تعهاد ، ( گزارش کرده که قربانی گازارش تعهاد مساتمر بیشاتر2000) 4همراه است. تپر

 تر را گزارش کرده است.هنجاری و تعهد عاطفی پایین

تکرار شاونده و باه آساانی برگشات پا یر ، خواب یک حالت منظ ، از طرف دیگر

ارگانیس  است که با بی حرکتای نسابی و بااال رفاتن قابال توجاه آساتانه واکانش باه 

، خنیاا و همکااران) شاودمی خارجی در مقایسه با حالت بیداری مشاخصهای محرک

مااخرجی و ) ناخودآگاه اساتیک رفتار بیولوژیکی و ، خواب، (. به عبار  دیگر1395

ضروری و بارای ، برای بازگشت به حالت اولیه بدن، خواب، (. بنابراین2015، 5همکاران

(. بدیهی است کاه خاواب باا 2014، هانسن و همکاران) باشدمی حیاتی، سالمت افراد

در سالمتی انساان اثار بسازایی دارد و اخاتالل خاواب اثارا  نامناسابی را در ، کیفیت

(. محرومیات 2011، 6گیویبوبولتز و ا، وایت) روزانه به دنبال داردهای فعالیت عملکرد و

غادد درون ، از خواب با کیفیت عالوه بر آثار زیستی مخرب مثل اختالل سیست  عصبی

نقاش مهمای ، روی ریسک فاکتورهای بیماری قلبی عروقیتأثیر  ایمنی و همچنین، ریز

                                       
1. Quine, L. 
2. Keashly, L., Trott, V., & MacLean, L. M. 
3. Ashfort, B. 
4. Tepper, B. J. 
5. Mukherjee, S., et al 
6. White, AG., Buboltz, W., & Igou, F. 
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، 1آسااد و همکااران) ساتگی افاراد داردحافظاه و ایجااد احسااس خ، در کاهش تمرکز

، در ارتباط است، محرومیت از خواب با ریسک فراینده بیماری، (. عالوه بر اینکه2014

، 2گاارد و همکااران) شاودمی باعث ایجاد فشار روانی و در نهایات افساردگی در فارد

باازه  خواب یاک، گ ارندنمی، (. اگرچه اکثر افراد زمان کافی برای خوابیدن خود2011

یاک دوره زماانی مها  ها  بارای ، شاود. خاوابمی محسوب بازیابیزمانی مه  برای 

 (.2007، 3ون دیجاک و ثاای ر، بروسکا ) نیرو بخش فیزیکی و روانی استهای فرایند

یک ساوم زنادگی انساان را ، سازند که خوابمی ( خاطر نشان2012) 4برون و همکاران

ذخیره ساازی انارژی و بقاان انساان ، را در ترمی ای کنندهدهد و نقش تعیینمی تشکیل

( دریافتند که اگر چه خواب در ماردان و زناان 2009) 5و مالیسون لپالیوا، مورگان، دارد

 خاواب عمالتاأثیر  جنسی زنان بیشتر تحاتهاای اما هورمون، به طور زیاد همسان است

 در خصوصااًم، بی بارای عماوم افاراد و همچناین جمعیات شااغلیناخونمایند. ک می

، 6اوهااین) پر جمعیت به دالیال مختلفای همچاون ترافیاک و ... شاای  اساتشهرهای 

، 9؛ ون التساا   و همکاااران2012، 8؛ لوکاپاات2005، 7لیگاار و کااودا ، ؛ مااتالین2002

 10ن و الگرسااپتزاوسااترم، سااتیهمچااون بجورکوهااا (. نتیجااه برخاای از پژوهش2013

نشان داد رابطه مثبتی بین بی خاوابی و صادمه ( 1996) 11فسوناستو( و لیمن و گ1994)

 12ناوتلیرز و همکاارانهاای دیدگان از قلدری در سازمان وجود دارد. به عاالوه پژوهش

برناد می ( نشان داد که صدمه دیدگان از قلدری سازمان از کیفیت بد خواب رنج2006)

                                       
1. Assaad, S., & et al 
2. Garde, A. H., et al 
3. Brosschot, J. F., Van Dijk, E., & Thayer, J. F. 
4. Brown, R. E., et al 
5. Morgan, P, T., Paliwal, P, Malison, RT. 
6. Ohayon, M. M. 
7. Metlaine, A., Leger, D., & Choudat, D. 
8. Luckhaupt, S. E. 
9. Van Laethem, M., et al 
10. Björkqvist, K., Österman, K., Lagerspetz, K. M. J. 
11. Leymann, H., & Gustafsson, A. 
12. Notelaers, G., et al 
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چشامگیری از بطاور ، ( بیان نمود که صدمه دیده گان قلدری ساازمانی2001) 1و وارتیا

، ناشی از کارهای کنند. از طرف دیگر عدم بازیابی استرسمی خواب استفادههای قرص

؛ کیویمااکی و 2010، 2فریتاز و همکااران) ،زنادمی به ساالمت کارکناان آسایب جادی

( چارا کاه فرآیناد بازیاابی بخاش مهمای از 1998، 4مایجمن و مالادر ؛2006، 3همکاران

شود و به فرد در فارغ شدن از می محسوبها سازمانکاهش فشارهای شغلی در محی  

؛ ساونانتاگ و 2006، 5دیجاک و اساتنلی، کروپلای) کنادمی این فشارها کماک زیاادی

(. در همین راستا عاملی که ماان  از بازیاابی 2006، 7؛ روک و زیجلسترا2008، 6همکاران

، 8جامیسانروگار و ) نشاخوار فکاری اسات، شاودمی فشارهای شغلی محی  ساازمان

1998.) 

شود کاه گارد یاک می به عنوان افکاری مقاوم و عود کننده تعری نشخوار فکری 

شاوند و می وارد آگااهی، زند. این افکار باه طریاق غیار ارادیمی موضو  معمول دور

(. 2006، 9جاورمن) ساازندمی توجه را از موضوعا  مورد نظر و اهداف فعلی منحارف

باشد که پیرامون یک موضاو  می فکری یک نو  تفکر آگاهانهنشخوار ، دیگر به عبار 

، دهد و در غیاب نیازهای محیطی که مستلزم چنین تفکراتی اساتمی متداول کاری رخ

(. نشخوار فکری بیانگر افکااری اسات کاه 1390، منصوری و همکاران) شودمی تکرار

رکاز هساتند و حتای در آگاهانه بوده و پیرامون یک موضو  متم، تمایل به تکرار داشته

 شاوندمی محیطی فوری و ضروری این افکار باز ه  پدیادارهای صور  غیبت محرک

تواند بعناوان یاک مجموعاه از می نشخوار فکری، کاریهای (. در محی 1395، مقتدر)

، کروپلی) شوندمی تفکرا  مرتب  با موضوعا  کاری تلقی گردد که بطور مرتب تکرار

                                       
1. Vartia, M.   
2. Fritz, C., et al 
3. Kivimaki, M., et al 
4. Meijman, T. F., & Mulder, G. 
5. Cropley, M., Dijk, D. J. & Stanley, N. 
6. Sonnentag, S., et al 
7. Rook, J. & Zijlstra, F. R. H. 
8. Roger, D. & Jamieson, J. 
9. Joormann, J. 
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، فکر کردن افراد به محی  کاری در ساعا  غیر کااری، (. الزاما2011، 1دیجک و استنلی

تواند انگیزه فرد و تالش فارد را بارای موفقیات بیشاتر در حیطاه می و حتی، بد نیست

اما اگر ایان روناد طاوالنی و اداماه دار باشاد و بار نقااط تیاره و ، کاری تقویت نماید

شود و این می تبدیل به نشخوار فکری ،کننده محی  کار و سازمان متمرکز گرددناراحت

 2قرار دهاد. بطوریکاه کروپلای و زیجلساترتأثیر  تواند سالمت فرد را تحتمی موضو 

از کاار و فاارغ کاردن از بازیاابی که نشخوار فکاری فارد را از ، کنندمی بیان ،(2011)

، دیگر بار کند. به عمی کند و در این زمینه او را دچار استیصالمی فشارهای کاری دور

بادین معناسات کاه آنهاا ، اگر افراد درباره موضوعا  کاری در طول شاب فکار کنناد

همچنان در محی  کاری خود قرار دارند و این موضو  مان  از بازیابی فکری در اوقا  

گا ارد. در می منفی بر فرایناد بازیاابیتأثیر  شود. بدیهی است که این کارمی غیر کاری

محقق نشخوار فکری در زمینه موضوعا  کاری را باه عناوان یاک همین راستا این دو 

است.  3نشخوار عاطفی، کنند. اولین مولفه از نشخوار فکریمی سازه با سه مولفه تعری 

نافا  و تکارار ، یک حالت شناختی است که بصور  افکاار ناخواناده، نشخوار عاطفی

پراوتاونی ) باشندمی منفی، هیجانی کند. این افراد از نظرمی نمود پیدا، شونده درباره کار

توانناد از نظار شاناختی و می، کنتارل نشاوند، (. اگر این افکار کاری2007، 4و همکاران

تعماق ، عاطفی در اوقا  فراغت نیز به ذهن خطور کنند. دومین مولفه نشاخوار فکاری

 یاک روش اندیشایدن اسات کاه، است. تعماق دربااره حال مسا له 5درباره حل مس له

اند بعنوان موشکافی بی نهایت فکری درباره مشکال  کاری خاص قبلی بمنظاور تومی

اما این نو  رفتار شاامل فرایناد عااطفی کاه نشاخوار ، تعری  شود، یافتن یک راه حل

سومین مولفه نشخوار فکاری ، کناره گیری، شود. در نهایتنمی، کندمی عاطفی را تهییج

                                       

1. Cropley, M., Dijk, D. J. & Stanley, N. 
2. Cropley, M. & Zijlstra, F. 
3. affective rumination. 
4. Pravettoni, G., et al 
5. problem Solving Pondering 
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ا دن و ، ایاژن) تعریا  شاود، 1ضعیت شاغلیتواند بعنوان حس جدایی از ومی است که

افارادی وجاود ، ( معتقدند2011) ،کروپلی و زیجلسترا، (. با این وجود1998، 2الپیدو 

 جدا سازند.، توانند بطور کامل خود را از موضوعا  کاری در سایر اوقا می دارند که

نتیجاه ارتبااط قلادری  کننادهتعدیلبا اضافه شدن نشخوار فکری به عنوان متغیار  

 پاژوهش مورناو جیمناز و همکااران، شود. مثالًمی سازمانی و با کیفیت خواب تشدید

، کاارگر اساپانیایی را ماورد بررسای قارار دادناد 511( که در این رابطه باود و 2008)

دریافتند که یک رابطه مثبت بین قلدری سازمانی و بای خاوابی وجاود دارد. همچناین 

گرانه بین  کنندهتعدیلگیری روانی بعنوان یک عامل  وار فکری و کنارهدریافتند که نشخ

ایان ، کند. در حالیکه کنااره گیاری روانایمی عمل، رابطه قلدری سازمانی و بی خوابی

نشخوار فکری سبب تشدید رابطه بین قلادری ساازمانی و بای ، دهدمی رابطه را تقلیل

کاری که افراد ممکان اسات ، کنندمی ان( بی2011) شود. کروپلی و زیجلسترامی خوابی

فکر کردن درباره موضوعا  و ) نشخوار فکری است، در ساعا  غیر کاری انجام دهند

برخای از افاراد باه ، کاری(. برخی از افراد دربااره کارهاای ناا تماام خاودهای رخداد

های مشکالتی که باید حل شوند و برخی دیگر به رواب  خود باا همکااران یاا رخاداد

اندیشند. افراد صرفا درباره رخداد یا موضوعاتی که قبال رخ داده می، منفی در محی  کار

نیازها و موضوعا  آتی کاه ممکان ، هابلکه همچنین درباره رخداد، اندیشندنمی، است

کنند. موضو  اصلی در رابطه باا می فکر، بطور پیش بینانه، است در محی  کار رخ دهند

، دهد افرادی که قادر هستند بعد از یک روز کاری استرس زامی شناخت و ادراک نشان

اما اگار محای  خاارز از ساازمان نیاز پار ، آرامش فکری( داشته باشند) تمدد اعصاب

، 3والای هیناز و همکااران) تواند آسیب زننده باشادمی این موضو  بسیار، استرس باش

 شود:می هادفرضیا  زیر پیشن، (. با توجه به توضیحا  داده شده2014

 شود.ها میقلدری سازمانی باعث تأخیر در خواب پرستاران زن در بیمارستان .1
                                       
1. Work-related rumination 
2. Etzion, D., Eden, D. & Lapidot, Y. 
3. Vahle-Hinz, T., et al 
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ها قلدری سازمانی  باعث کاهش مد  زمان خواب پرساتاران زن در بیمارساتان .2

 شود.می

 شود.ها میقلدری سازمانی  باعث کاهش خواب مفید پرستاران زن در بیمارستان .3

قلدری سازمانی در کیفیت خواب پرساتاران نشخوار عاطفی باعث تقویت منفی  .4

 شود.ها میزن در بیمارستان

تعمق دربارۀ حل مس له باعث تقویت منفی قلدری ساازمانی در کیفیات خاواب  .5

 شود.ها میپرستاران زن در بیمارستان

حس رهایی از شغل باعث تقویت مثبات قلادری ساازمانی در کیفیات خاواب  .6

 شود.ها میپرستاران زن در بیمارستان

 روش بررسی

 روش این پژوهش با توجه به اینکه یک بعاد رفتاار در ماورد پرساتاران در محای 

را بار  قلادری ساازمانیتاأثیر  دهد و به دنبال اینست کهمی کاری را مورد بررسی قرار

 رسی نمایاد و ازنشخوار فکری بر کنندهتعدیلپرستاران زن بیمارستان با توجه به متغیر 

ت. این پژوهش از ناو  همبساتگی اسا، گردد. از طرف دیگرمی این نظر کاربردی تلقی

از  جامعه آماری این پژوهش پرستاران زن بیمارستان صیاد شایرازی گرگاان بودناد کاه

ده  باه تصاادفی ساا گیرینمونهنفر از طریق روش  141تعداد ، پرستار زن 220مجمو  

، هشتالش شد با توجه به موضاو  پاژو، نمونه انتخاب شدند. الزم به ذکر است عنوان

کان مم، که به دلیل شرای  شغلی و شیفت بنادی، جامعه آماری مورد بررسی قرار گیرد

است کیفیت خواب آنها دچار اختالل باشد و بر ایان اسااس درک بهتاری از موضاو  

ه بامعموال قلدری ممکان اسات ، نگیداشته باشند و از طرف دیگر به دلیل شرای  فره

ن ( کاه مجماو  ایا1388، قلی پاور و همکااران) سازمانی وارد آیدهای زنان در محی 

سشنامه باه پر 3ما را مجاب به انتخاب این جامعه آمار نمود. ابزار پژوهش شامل ، دالیل

 باشد:می ترتیب زیر
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رسشانامه لایمن باه ناام ی قلدری سازمانی از پگیراندازهبه منظور  قلدری سازمانی:

و رولتااا و ، گااونزالس دی ریااورا) شااود می سااوال اسااتفاده 60شااامل  1تاارور رواناای

 نماره گا اری 5تاا  1(. این پرسشنامه براساس مقیاس لیکر  2003، 2رودریگوئز آبوین

تغییارا  ماداوم وظاای  ، ممانعت از پیشارفت، رفتارهای تحقیر آمیز، بعد 5شود و می

ترس ایجاد کاردن( آشاکار را ماورد ) ارعاب، ایجاد کردن( پنهانی ترس) ارعاب، کاری

هار روز ، باشادمی دهد. نحوه بارم بندی مقیاس لیکر  به این صاور می بررسی قرار

 چنااااااااااااااااد بااااااااااااااااار در هفتااااااااااااااااه ، 5نمااااااااااااااااره 

گیارد. می تعلاق 1و هرگز نمره  2چند بار در سال نمره ، 3چند بار در ماه نمره ، 4نمره 

همچاون ای صاور  گرفتاههاای ه از طریق آلفای کرونباخ پژوهشپایایی این پرسشنام

( باین 2009) 4(؛ روزاریاو هرنانادز و همکااران2011) 3روزاریو هرناندز و روویرا میالن

بیان شده است. سپس پرسشانامه بارای کساب روایای در دو مرحلاه باه  97/0و  74/0

ای پخاش باین جامعاه متخصصان برای بازبینی ارسال شد که در نهایت مورد تاییاد بار

آماری قرار گرفت. ضریب پایایی این پرسشنامه بین دو گروه از پاسا  دهنادگان قارار 

و  بدسات آماد 83/0پایاایی ایان پرسشانامه ، گرفت و از طریق ضریب آلفای کرونباخ

نفر از متخصصان مناب  انساانی بار اسااس شااخص ) 15روایی این پرسشنامه به تأیید 

(CVR ( وCVTرسیده ا ).ست 

ی نشخوار فکری از پرسشنامه نشاخوار گیراندازهبمنظور  پرسشنامه نشخوار فکری:

(. این پرسشنامه شامل ساه 2012، 5کروپلی و همکاران) مورد استفاده قرار گرفت، فکری

شاوند و می باشد که هر کدام شامل پنج گویاهمی سوال 18خرده مقیاس است و دارای 

، درباره حل مس له و حس رهایی از شغل. نحوه پاس  تعمق، عبارتند از نشخوار عاطفی

 5برابر با هرگز/ بسیار بندر  و عدد  1لیکر  است که عدد ای گزینه 5بصور  طی  
                                       
1. Psycho – Terror 
2. González de Rivera, Revuelta, J. L. & Ro- dríguez, M. 
3. Rosario-Hernández, E., & Rovira Millán, L.V. 
4. Rosario-Hernández, E. & et al  
5. Cropley, M., Michalianou, G., Pravettoni, G., & Millward, L. J. 
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 فرعی با یکدیگر جم های باشد. امتیاز هر کدام از مولفهمی برابر با همیشه / اکثر اوقا 

با اساتفاده از آلفاای کرونبااخ از  ،باشد. پایایی پرشسنامهمی 25شوند که بین صفر تا می

 ( و روایی بر اساس دو شااخص2012، کروپلی و همکاران) گزارش شد، 90/0تا  81/0

(CVRو ) (CVI با نظر )نفر از متخصصان مورد بررسی قرار گرفات کاه در هار دو  15

 حالت عدد بدست آمده باالتر از حد استاندارد بود و بر این مبنا تایید شد.

به منظور سانجش کیفیات خاواب از پرسشانامه روویارا  یفیت خواب:پرسشنامه ک

باشاد می ساوال 12( استفاده شد. این شااخص دارای 2017) 1میالن و روزاریو هرناندز

 6و عادد « هرگاز»برابار باا  1بطوریکه عدد ، بردمی امتیازی بهره 5که از طی  لیکر  

مقیاس فرعی است که عبارتند از باشد. این شاخص شامل سه خرده می «همیشه»برابر با 

در خواب و خواب مفید. روایی این پژوهش از طریق آلفاای  تأخیر، مد  زمان خواب

 ( وCVR) گزارش شد روایی بر اساس دو شااخص 86/0تا  79/0ید و بین أیت، کرونباخ

(CVI با نظر )نفر از متخصصان مورد بررسی قرار گرفت که در هر دو حالات عادد  15

روویرا میالن و روزاریو ) یید شد.أباالتر از حد استاندارد بود و بر این مبنا ت بدست آمده

 (.2017، هرناندز

 مدل پژوهش

( 2004سازی شاناختی  اساترس )اورساین و اریکساون، این پژوهش از ت وری فعال

دهاد کاه انگیختگای پایادار، برد. این ت وری نشان میبعنوان چهارچوب نظری بهره می

ر فکری، یک ریسک بالقوه بارای ساالمتی افاراد تحات قلادری ساازمانی مانند نشخوا

کنند که اگر برانگیختگای ( خاطر نشان می2006شود. گورتس و سونتاگ )محسوب می

گاردد و بصور  طوالنی مد  باشد، موقعیت استرس زا به یک عامال مازمن بادل می

ی طوالنی ماد ، ممکان باشد. این برانگیختگآمیز میبرای سالمتی، خطرناک و مخاطره

( شاود. HPAآدرناال ) _ هیپاوفیز _ هاایی همچاون هیپوتااالموساست سابب اختالل
                                       
1. Rovira Millán, L.V., & Rosario-Hernández, E. 
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زا، برانگیختگی روانی طوالنی مد ، افزایش پیدا بنابراین، در واکنش به موقعیت استرس

گاردد. بعاالوه، ایان کند و در نهایت سبب بروز مشاکالتی بارای ساالمتی فارد میمی

ممکن است سابب مشاکال  در خاواب و در نهایات سابب یاک  برانگیختگی روانی،

گاردد )رودریگاوئز ماانوز و چرخه ناقص در انگیختگی عاطفی و روانی در خواب، می

 (.2011همکاران، 

 

 (2017) 1( مدل مفهومی پژوهش منتج شده از مدل روزاریو هرناندز و همکاران1شکل )

 هایافته

 1ی شده در پاژوهش حاضار در جادول گیراندازهتوصیفی متغیرهای های شاخص

 ارائه شده است.

 توصیف متغیرهای پژوهش .1جدول 

 ماکزیم  مینیم  انحراف معیار میانگین خرده مقیاس ها متغیرهای پژوهش
 قلدری سازمانی

 5 33/1 212/1 643/3 رفتارهای تحقیر آمیز
 5 1 435/0 104/3 ممانعت از پیشرفت

                                       
1. Rosario-Hernández & et al 
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 ماکزیم  مینیم  انحراف معیار میانگین خرده مقیاس ها متغیرهای پژوهش
 5 17/1 642/0 754/2 تغییر مداوم وظای  کاری

 5 1 298/0 701/3 ارعاب پنهانی
 5 1 782/0 018/3 ارعاب آشکار

 کیفیت خواب

 6 2 773/0 394/3 در زمان خواب تأخیر
 6 1 471/0 862/3 خواب مفید

 6 1 671/0 684/3 مد  زمان خواب

 نشخوار فکری

 5 1 683/0 483/3 نشخوارعاطفی

 5 1 017/1 007/3 تعمق درباره حل مس له

 5 1 562/0 891/2 حس رهایی از شغل

 

عاب بین متغیرهای قلدری سازمانی ار ، شودمی همانطور که در جدول فوق مشاهده

، ه گفاتتوان در ایان زمینامی که، را به خود اختصاص داد 701/3پنهان بیشتر میانگین 

ه باه خشونت باری کپاس  دهندگان به پرسشنامه در مورد نو  رفتارهای توهین آمیز و 

واب افتد اتفاق نظار داشاتند. در بعاد کیفیات خامی صور  پنهانی در محی  کار اتفاق

باشند که باراین می تقریبا هر سه خرده مقیاس دارای میانگینی نزدیک به ، مشخص شد

 بود که توسا  پاسا ای اساس خواب مفید به عنوان خرده مقیاس کیفیت خواب مولفه

دهاد می ترین جواب مشابه به آن باوده اسات. ایان میاانگین نشااندهندگان دارای بیش

یات باعث از بین بردن کیفیت خواب پرستاران شده اسات. در نها، نداشتن خواب مفید

را  3.483نشخوار عاطفی باالترین میاانگین ، در مورد متغیر نشخوار فکری مشخص شد

ان انای و عااطفی پرساتارروهای که این مورد نیز درگیری، به خود اختصاص داده است

 دهد.می درباره ابعاد مختل  در محی  کار را نشان

 هاتحلیل آماری فرضیه

کیفیات خاواب از آزماون آمااری های برای تعیین سه  قلدری ساازمانی در مولفاه

 قابل مشاهده است. 2ضریب رگرسیونی چندگانه استفاده شد که در جدول 
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 نتاج مدل رگرسیونی متغیرها در سه فرضیه اول .2جدول 

متغیر 

پیش 

 بین

متغیر 

 مالک

 ضریب

 رگرسیونی

غیر 

 استاندارد
Beta 

ضریب 

رگرسیونی 

 استاندارد
B 

خطای 

 برآوردی

 استاندارد

 tآماره 
ضریب 

 تعیین

2R 
 سطح Fآماره 

 داریمعنی

قلدری 

 سازمانی

 تأخیر

در 

 خواب

257/0 292/0 040/0 593/3 071/0 
114/12 

(000/0) 
001/0 

مد  

زمان 

 خواب

186/0- 033/0 241/0 561/2- 064/0 
10.703 

(0.001) 
000/0 

خواب 

 مفید
212/0- 083/0 194/0 006/3 061/0 

9.634 

(0.000) 
000/0 

 

 وابخادر  تاأخیردرصد از پراکندگی  7.1تواند می قلدری سازمانی، نتایج نشان داد

(001/0 P <) ،4/6   زمان خوابدرصد مد (002/0 P < و )درصاد خاواب مفیاد 6.1 

(000/0 P <  را به صور )کی هر یاک نماید. برای تعیین سه  تفکی بینیپیشی معنادار

ماداوم  تغییار، ممانعت از پیشارفت، رفتارهای تحقیر آمیز) متغیر پیش بینهای از مولفه

 الکی متغیار ماپراکنادگ بینایپیشارعااب آشاکار( در ، ارعاب پنهاانی، وظای  کاری

ی کیفیت خواب( از ضریب رگرسیونی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است کاه قلادر)

معناداری بر مد  زماان خاواب و  منفی وتأثیر  -212/0و  -186/0سازمانی با ضریب 

ضاریب  در خواب با توجه به تأخیر( اما در > P 000/0) ،خواب مفید پرستاران زن دارد

ه اضاافه (. با توجه بP 001/0) در خواب پرستاران زن دارد أخیرتمثبت در تأثیر  257/0

ائاه شاده ( ار3) سایر نتاایج آمااری در جادول، نشخوار فکری کنندهتعدیلشدن متغیر 

 است:
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نشخوار  کنندهتعدیلنتاج مدل رگرسیونی متغیرها در سه فرضیه دوم با توجه به متغیر  3جدول 

 فکری

متغیر 

 مالک

متغیر پیش 

بین*متغیر 

 کنندهتعدیل

 ضریب

 رگرسیونی

غیر 

 استاندارد
Beta 

ضریب 

رگرسیونی 

 استاندارد
B 

 

خطای 

 برآوردی

 استاندارد

 سطح tآماره 

 داریمعنی

کیفیت 

 خواب

قلدری 

سازمانی* 

 نشخوار عاطفی

324/0- 302/0 101/0 783/3- 002/0 

قلدری 

سازمانی* 

تعمق درباره 

 حل مس له

238/0- 033/0 204/0 901/2- 051/0 

قلدری 

سازمانی* حس 

 رهایی از شغل

212/0 083/0 175/0 414/3 001/0 

 

نشاخوار  کننادهتعدیلبا اضافه شده متغیر ، بررسی سایر متغیرهای پژوهش نشان داد
قو   -324/0تیب مالک کیفیت خواب به تر های قلدری سازمانی بر متغیرتأثیر  عاطفی

دن متغیار کند. اما با اضافه شمی منفی تری بر کیفیت خواب واردتأثیر  بیشتری گرفت و
أثیر تا، 212/0قلدری سازمانی باا توجاه باه ضاریب ، حس رهایی از شغل کنندهتعدیل

ل حمثبت تری بر کیفیت خواب پرستاران زن دارد. در نهایت مشخص شد تعمق درباره 

 قلدری سازمانی بر کیفیت خواب پرستاران نداشت. تأثیر  مس له نقشی در

 گیریبحث و نتیجه

بررسی رابطه بین قلادری ساازمانی و کیفیات خاواب و نقاش ، هدف این پژوهش
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باشد. ضرایب رگرسیونی در قالب مدل زیر می نشخوار فکری در این رابطه کنندهتعدیل

 نمایش داده شده است.

 
 

 تأخیرقلدری سازمانی بر  بینیپیشنتایج پژوهش از فرضیه اول این پژوهش از نقش 

آمااری مشاخص های کند. همچنین براساس بررسیمی در خواب پرستاران زن حمایت

 شد قلدری سازمانی مد  زمان خواب و خاواب مفیاد را بارای پرساتاران زن کااهش

 (؛ هانساان و همکاااران2016) 1بانااد و همکااارانهااای دهااد. ایاان نتیجااه بااا پژوهشمی

( و رودریگاوئز 2008) 2(؛ مونرو جیمناز و همکااران2011) (؛ اللوکا و همکاران2014)

 ( مطابقاات دارد. بنااابراین ایاان نتااایج نشااان2011) 3نااوتیالیرس و مورنااوخمینز، مااانوز

چرا که ، دهدمی قرارتأثیر  که قلدری سازمانی کمیت و کیفیت خواب را تحت، دهندمی

باشد کاه می از عوامل و شرای  استرس زا برای افرادای قلدری سازمانی شامل مجموعه

دهد و فارد را می قرارتأثیر  فرد را نیز تحتهای این موضو  تا حد بسیار زیاد عملکرد

تا حادی کاه محققاانی همچاون ، کندمی با انبوهی از مشکال  جسمی و روانی مواجه

                                       
1. Bonde, J. P., & et al  
2. Moreno Jiménez, B., & et al 
3. Rodríguez-Muñoz, A., Notelaers, G., & Moreno-Jiménez, B. 
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 2(؛ پراونتاای و همکاااران2006) 1ماااکی و همکاااران(؛کیوی2003) اینارساان و میکلساان

(؛ روزاریاو هرنانادز و 2005) 3(؛ روزادو وساکوئز2002) هاول و کاوپر، (؛ راینر2007)

کنند که قلادری می ( بحث2013) 4( و روزاریو هرناندز و همکاران2011) روویرا میالن

ر کیفیات خاواب گیرد و این موضو  بمی سازمانی حاشیه بهداشت شغلی افراد را نشان

، هاای تا حدی که طباق نتاایج بدسات آماده از هماین پژوهش، گ ار استتأثیر  افراد

قلبی و عروقی نقطه مشترک های بیماری، پزشکی این افرادهای در پرونده، مشخص شد

گاردد می افزایش قلادری در محای  کاار باعاث، باشد. در این راستا باید گفتمی آنها

کاه ایان ، کااذب گارددهاای طول روز دچاار تشاویش و هیجانشرای  روانی فرد در 

قارار دهاد. تاأثیر  تواند کیفیت و مد  زمان خاواب فارد را تحاتمی فشارهای روانی

 باعث ناوعی سارخوردگی در فارد، فشارهای روانی در محی  کار، همچنین باید گفت

فرد ناچار است چرا که بنا به شرای  اقتصادی یا شرای  سلسله مراتبی سازمان ، شودمی

ناا ای را سرکوب نماید و یا باه گوناهها شرای  را بپ یرد و ناگزیر درون خود این فشار

 قارارتأثیر  عادالنه در مکانی دیگر تخلیه نماید که تمامی این موارد خواب فرد را تحت

، کند. به عبار  دیگارمی او را به سمت ناکارآمدی بیشتر هدایتهای دهد و عمکلردمی

بلکه از طریق تنا  کاردن ، ی در محی  کار الزاما ممکن است به زبان آورده نشودقلدر

شغلی باعث گردد فارد از تعاادل شاغلی و های عرصه بر کارمندان و تغییر مکرر شیفت

چرا ، خواب فرد دچار اختالل گردد، خارز شود که باعث گرددای امنیت شغلی به گونه

آرامش روز سپری شده و آرامش فکری ، خواب کیفیتهای که یکی از مهمترین فاکتور

 باشد.می فرد

مشاخص  کننادهتعدیلاز طرف دیگر با بررسی نقش نشخوار فکری به عنوان متغیر 

قلدری سازمانی بر کیفیت خواب پرساتاران زن تأثیر  نشخوار عاطفی باعث تشدید، شد
                                       
1. Kivimaki, M., & et al 

2. Pravettoni, G., & et al. 
3. Rosado Vázquez, J. 
4. Rosario-Hernández, E., & et al  
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عناوان یکای از  شد. اما کناره گیری از مسائل و در اصطالح احساس رهایی از شغل به

قلدری سازمانی را بر کیفیت خاواب باه سامت مثبات تأثیر ، نشخوار فکریهای مولفه

تواند تاثیرا  منفی قلدری سازمانی می رهایی از شغل، تقویت نمود و مشخص ساخت

را تا حد زیادی بر کیفیت خواب ک  اثر کند و کیفیت خواب پرساتاران تقویات شاود. 

که باه نتیجاه مشاابهی  (2008) ش مورنو جیمنز و همکاراننتیجه این فرضیا  با پژوه

در حالیکاه ، شاوندمی نشخوار عاطفی منجار باه بای خاوابی، دست یافت و بیان نمود

، همسو است. به عباار  دیگار، رابطه مثبت دارد، نشخوار کناره گیری با کیفیت خواب

کیفیت خواب نقش قلدری سازمانی بر کاهش تأثیر  بر، نشخوار عاطفی، در این پژوهش

شاود. می در حالیکه کناره گیری سبب افزایش کیفیت خاواب، مه  و قابل توجهی دارد

رسد که نشاخوار فکاری سابب تهیایج واکانش روانای صادمه می چنین بنظر، بنابراین

گاردد. می، شود و در نهایت منجر به کاهش کیفیت خاوابمی دیدگان قلدری سازمانی

تاأثیر  کری بطور معناداری سبب تعادیل ایان نقاش ونشخوار ف، در واق  مشخص شد

نشاخوار ، شود. در تحلیل ایان نتیجاه بایاد گفاتمی قلدری سازمانی بر کیفیت خواب

شود تا هیجانا  فارد می کند و سببمی تجربه قلدری سازمانی را مجدداً فعال، عاطفی

ا  پیش آمده در تحریک گردد. به عبار  دیگر مرور اتفاق، در رابطه با قلدری سازمانی

شود فرد بیشتر نسابت باه می باعث، طول یک روز کاری و باز سازی مجدد آن در فکر

قلدری در سازمان حساس شود و کمتر از جانب سازمان و محای  کااری خاود حاس 

فکاری ناشای از هاای حمایت را دریافت نماید و بر این اساس فرد باا داشاتن درگیری

 و استرس برای حضور مجدد در آن محی  پرتنش دچار تشویش، قلدری در محی  کار

کیفیت خواب فرد کاهش یابد. نتیجاه بدسات آماده در ایان ، گرددمی شود و باعثمی

بای خاوابی ممکان اسات در ، ( که بیان نمود1980) 1بخش با پژوهش همچنین راچمن

همسو اسات. از طارف ، باشد، نتیجه یک فرایند ناقص عاطفی به یک رخداد استرس زا

                                       

1. Rachman, S. 
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باه ، شاودمی که کناره گیری سبب افزایش کیفیات خاواب، رسدمی دیگر چنین به نظر

سازد کاه رهاایی مساائل یاک می ( خاطر نشان1998) ادن و الپیتو ، ایژنکه ای گونه

ساازد تاا می شود و صدمه دیدگان قلادری ساازمانی را قاادرمی عامل بسیار مه  تلقی

و کیفیت خواب را بهبود بخشند. قدر  رهایی رخداد استرس زا را مدیریت ، اندازه ای

شاود کاه می به عنوان یک نقطه قو  شخصیتی بارای افاراد محساوب، مسائل تنش زا

، چون معیارهای همچون کسب تجربه، رود با بلوغ شغلی کارکنان کسب شودمی انتظار

 تواند به فرد در حل کردن مسائل و یاا رهاا کاردن مساائلمی ارتقای مهار  و آموزش

فارد آراماش فکاری بیشاتری داشاته ، گرددمی تنش زا کمک نماید. این موضو  باعث

 باشد.

 1همچون واتساون و همکاارانهایی براساس نتایج کسب شده و با استناد به پژوهش

در حیطه بهداشات ، شودمی ( پیشنهاد2017) 2( و رو ویرا میالن روزاریو هرناندز2015)

و متخصصان به طور منظ  به توضیح اهمیات خاواب  انشناسروان، هاشغلی در سازمان

برای افراد بپردازند و کیفیت خواب را در ارتقای عملکرد فردی به آنها گوش زد کنناد. 

به ویژه در این پژوهش که زنان پرستار باه عناوان جامعاه آمااری ماورد بررسای قارار 

به ای ویژه توجه، شایسته است به دلیل شغل حساس و خدمت رسانی که دارند، گرفت

ی صحیح شی  بندی پرساتاران بار اسااس اساتانداردهای ریزبرنامهاین موضو  گردد. 

پرساتاران  بندیشایفتتا هار گوناه تبعیضای در ، ساعت کار در طول هفته ایجاد شوند

ی بار مبناای ریزبرنامهبایست مشخص و می پر ترافیک کاریهای ایجاد نشود و شیفت

با بررسی دقیق شرح شاغل هار ها سازمان، شودمی شنهادآن صور  گیرد. در نهایت پی

از میازان قلادری و رفتارهاای افساار گسایخته ، فرد و بازبینی کاری در رواب  ساازمان

تواند اوال به بازیابی کارکنانی در معرض قلدری ساازمانی می چرا که این تالش، بکاهد

                                       
1. Watson, N. F., & et al 
2. Rovira Millán, L.V. & Rosario-Hernández, E. 
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 نماید.می محی  کار دور ثانیا استرس و فشار شغلی بیهوده را از، بودند کمک نماید

، مودناین پژوهش با توجه به اینکه از پرسشنامه برای سنجش کیفیت خواب استفاده 

اشاد. سنجش عینی برای ارائاه نتاایج پایااتر بهای تواند دارای محدودیتمی باید گفت

الزم بارای توزیا  هاای انجاام هماهنگی، این پژوهشهای همچنین یکی از محدودیت

ود کاه پرسشنامه با معاونت بیمارستان و طی شدن مد  زمان زیادی برای امور اداری ب

 تا حدی در انجام پژوهش خلل وارد شد. 

، شودمی بیوشیمیایی تنظی های فرایند خواب توس  یک سری از رخداد، از آنجایکه

کناد. می اایفا، نقش مهمی را در تنظی  خواب  1هورمون سیتوکنین، که در بسیاری از آنها

ی عینی همچون حاس گیراندازهآتی استفاده از ابزارهای  های به همین دلیل در پژوهش

تواناد معیارهاای کمای می گیری مداوم کلساترول و ...اندازه، سنجش خوابهای گری

از طریق تحلیال ، شودمی آتی قلمداد گردد. همچنین پیشنهاد های مناسبی برای پژوهش

کااری ماورد واکااوی و هاای ابعاد قلدری در محی ، مدل پاردایمیداده بنیاد و طراحی 

 بررسی قرار گیرد.
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