
پژوهشیـاله مق

سالمت جامعه

1394زمستان،4شماره، دوره نهم

ارکنان درمانی دانشگاه علوم ک نزاکتی در محیط کار درگی با بیشدبین ادراك طردارتباط 

1392، جانپزشکی رفسن

4ناهید کرمی ،3، محمد ناظر*2، محمد ضیاءالدینی1مهدي کرمی

10/4/1395:شرتاریخ پذی 18/4/1394:تاریخ دریافت

ایرانرفسنجان،ت،یریمدگروهرفسنجان،واحد،یاسالمآزاددانشگاهارشد،کارشناس-1

)نویسنده مسئول(ایرانرفسنجان،رفسنجان،واحدیاسالمآزاددانشگاهت،یریمدگروهار،یاستاد-2

09133913550:تلفن ، mziaaddini@yahoo.com:پست الکترونیکی

رانیارفسنجان،رفسنجان،یپزشکعلومدانشگاه،یروانپزشکگروه،اریاستاد-3

ایرانشیراز، دانشجوي کارشناس ارشد آمار وریاضی، دانشگاه شیراز، -4

خالصه

که شیوع فراوانی در بین کارکنان داشته  است هادگی در محیط کار یکی از معضالت سازماننزاکتی و احساس طردشبی :مقدمه

بررسی رابطه بین  مطالعه حاضر با هدف.گرددوري سازمانی و رضایت شغلی افراد میو منجر به فساد اداري و کاهش شدید بهره

.علوم پزشکی رفسنجان انجام شددرمانی دانشگاه نزاکتی در محیط کار کارکنان شدگی با بیادراك طرد

آمـاري شـامل کارکنـان درمـانی دانشـگاه علـوم پزشـکی         جامعـه پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبسـتگی و :هامواد و روش

اي انتخـاب و بـه سـؤاالت    نفر از جامعه آماري بـه شـیوه تصـادفی طبقـه     248کوکران تعداد با استفاده از فرمول .رفسنجان بود

اي تحقیـق از آزمـون کنـدال و    هـ جهت بررسی فرضـیه .پاسخ دادند نزاکتی در محیط کار دراك طردشدگی و بیهاي اپرسشنامه

.اسپیرمن، و رگرسیون چند متغیره استفاده شد

بـه  هـا  آننزاکتـی  ادراك طردشدگی کارکنان درمانی با بی متغیرنتایج مطالعه نشان داد که ضرایب همبستگی بین دو  :هایافته

داري وجود داشـت رابطه معنیها آننزاکتی ادراك طردشدگی کارکنان درمانی با بی یعنی بین.بود 488/0و353/0ابر بر ترتیب

)000/0<p(.طرد از سوي همکار و طرد با زبان محاوره  ،عالوه بر این)بیشترین همبستگی را با )هاي ادراك طردشدگیلفهؤاز م

.نزاکتی داشت رست کمترین رابطه را با ادراك بینزاکتی و طرد از سوي سرپ هاي بیمؤلفه

نزاکتی در محیط کار، مدیران بیشترین تالش را روي ایجاد جو  با توجه به رابطه مثبت بین ادراك طردشدگی و بی:گیرينتیجه

مترتب بر آن در  عواقبنزاکتی و کار ببندند تا با کاهش ادراك طردشدگی در کارکنان بیه صمیمیت و همدلی در بین کارکنان ب

.محیط کار کاهش یابد

نزاکتی در محیط کار، کارکنان درمانی ادراك طردشدگی، بی :يکلیدي هاواژه
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مقدمه

نزدیک به دو دهه است که مطالعات مختلفـی در خصـوص   

سوء رفتـار در محـیط   .بهداشت محیط کار در حال انجام است

 لعات را بـه خـود اختصـاص داده   کار قسمت زیادي از این مطا

در  اطالعـات زیـادي   هـا  پـژوهش تا جایی که نتایج ایـن   است

مورد عوامـل مسـبب و همچنـین پیامـد رفتارهـاي منفـی در       

بــه  .]1[داده اســترقــراپژوهشــگران محــیط کــار در اختیــار 

اي که هنجارهاي مهم سازمان را نقـض  رفتارهاي خود خواسته

اه سازمان یا اعضاي آن را به مخاطره رف ،با این کار ایوکندیم

اجتمـاعی یـا   ، رفتار ضـد رفتار نابهنجار در محل کار اندازدیم

دامنـه چنــین  .]2[شـود گفتـه مـی  در محـل کـار   نزاکتـی  بـی 

توجهی به اشخاص رفتارهاي منفی از رفتارهاي مالیم مانند بی

را شـامل   هـا يپرخاشگرو  ها خشونتتا رفتارهاي شدید مانند 

بـوده امـا    تـر  عیشـا رفتارهاي منفی مالیم محیط کار .دگردیم

.]3[قـرار گرفتـه اسـت    ها سازمانکمتر مورد توجه محققین و 

در محیط کار، نمونه شایع چنین رفتارهاي انحرافـی   نزاکتی بی

در عین شیوع بیشتر، پیامدهاي مخرب زیـادي   که مالیم است

بـین رفـتن   به گسسـتن و از   داشته وبه دنبال  ها سازمانبراي 

ــدلی ــات و همـ ــر  ،ارتباطـ ــمنجـ ــودیمـ وPearson.]4[شـ

Anderssonرا در متون سازمانی  نزاکتی بیترین تعریف جامع

رفتارهاي انحرافی با شـدت  :اند دادهو مدیریتی این چنین ارائه 

کم و قصد مبهم بـه منظـور آسـیب بـه شـخص مـورد هـدف        

ورد هنجارهـاي موجـود در مـ    ،چنـین رفتارهـایی  .]5-6[است

احترام دوطرفه در محیط کار را نقض نموده و با نادیده گرفتن 

بخشی از رفتارهاي انحرافی  نزاکتی بی.گرددیمآشکار  ،دیگران

اي عمـدي توسـط اعضـاي    کارکنان سازمانی است که به گونـه 

.سازمان انجام شده و بـا اهـداف و عالئـق سـازمان در تضـادند     

درصـد از   95د حـدو حـاکی از ایـن اسـت کـه     Caseگزارش 

همچنین.]7[رندیگیم، هدف چنین رفتارهایی قرار ها سازمان

Vickersتـی در محـیط کـار    نزاکبـی  کهزمانی "کندمی بیان

اهمیـت در نظـر   بـی  ین را به عنوان مشکلصورت گیرد نباید آ

بـه یـک مشـکل بـزرگ      توانـد یماهمیت یک رفتار کم.گرفت

عمـدي یـا غیـر     توانـد یمـ نزاکتـی  رفتار بـی ].8["تبدیل شود

عمدي و شامل یک طیف گسترده از رفتارها، از لبخند نزدن تا 

ثر بـر ؤعوامـل مـ  .آسیب عمدي بـه احساسـات دیگـران باشـد    

ــی ــار ب ــایی(نزاکتــی در محــیط ک شخصــیت و  ،همچــون توان

با ناتوانی، انگیزش و ترك شغل در ارتبـاط   توانندیم)اعتقادات

.]9-10[باشند

بـه دنبـال   نفی کـه چنـین رفتارهـایی    به علت پیامدهاي م

بسـیار   هـا  سـازمان براي  آنشناسایی عوامل ایجادکننده  دارند

ادراك"تــوان بــهمــی از جملــه ایــن عوامــل کــه مهــم اســت

چنین احساسی در فـرد  .اشاره کرددر محیط کار  "طردشدگی

یا به دلیل استفاده از زبـان   مدیران،از سوي همکاران تواندیم

.ایجـاد گـردد   ،شخص قادر بـه فهـم آن نیسـت   اي که محاوره

اي کـه شـخص احسـاس    به عنوان درجه "ادراك طردشدگی"

در محیط کـار نادیـده   )دیر یا همکارم(توسط دیگران  کندیم

احساس  به عبارت دیگر .]11[شودیمگرفته شده است تعریف 

عدم تعامـل   به صورتاعتنایی به اشخاص شدگی نوعی بیطرد

محلی نیـز  برخورد سرد اطرافیان یا بی.تچشمی یا کالمی اس

دراك افراد در ارتباط بـا چنـین   ااما .،تاسمصداق طردشدگی

ــت  ــاوت اس ــایی متف ــاس   .رفتاره ــت احس ــن اس ــی ممک برخ

.طردشدگی نموده و برخی دیگر چنین تعبیري نداشته باشـند 

مهـري قـرار   مـورد بـی   ،وقتی فرد احساس کند که در سازمان

ري خود را بـا سـازمان کـم نمـوده و در     گرفته به تدریج همکا

فـرد   زمـان، در این .ي سازمانی افت خواهد نمودور بهرهنتیجه 

.داندیمهرگونه سوء استفاده از منابع سازمانی شایسته خود را 

ذهن کارمند را مدتی  تواندیماین احساس طردشدگی در فرد 

به خود مشـغول داشـته و چنانچـه چنـین رفتـار و در نتیجـه       

تحـت  سالمت روانی فرد را د احساسی تداوم داشته باش چنین

و در نهایـت ممکـن اسـت بـه رفتارهـاي       دادهخود قـرار   ریثأت

ناهنجاري از سوي فرد ختم گردد که براي سازمان قابل قبـول  

اما واکنش افراد به چنین رفتارهایی متفاوت بـوده  .]12[نباشد

ایـن مـوارد    از جمله.کندیمشرایط زیادي تغییر  ریثأتتحتو 

توان به الگـوي رفتارهـاي انحرافـی طراحـی شـده توسـط       می

BennettوRobinson که در آن رفتـار انحرافـی   اشاره کرد

ي مربوط بـه شـغل   هایابیارزحاصل تعامل صفات شخصیتی و 

طردشـدگی بـه طـرق    ي بـه تجربـه   ،افراد مختلـف .]13[است

قی و واکـنش برخـی انطبـا   .دهنـد یمـ متفاوتی واکنش نشـان  

اي اسـت کـه ایـن    اما پاسخ برخـی دیگـر بـه گونـه     ،سازگارانه

 ،در مجمـوع .زنـد اجتماعی آنان صدمه می تعامالتبه  ،واکنش
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بـه رفتارهـاي انحرافـی از جملـه      تواندیماحساس طردشدگی 

وجـود آوردن  با به نزاکتی بیمنجر شود که در نهایت  نزاکتی بی

ه، قصـد تـرك شـغل و    افراد گروه براي هم فشارآورهاي زمینه

حتـی ایـن   .دهـد یمـ قـرار   ریثأتـ تحـت ماندن در سـازمان را  

کــه بــه عنــوان رویــداد عــاطفی منفــی اســت بــر  نزاکتــی بــی

ي کاري مانند ترك شـغل و عـدالت سـازمانی ادراك    ها نگرش

تعیینهدفباو همکاران Arabپژوهش.گذاردیمریتأثشده 

نزاکتـی بـی ارتکابباسازمانیوفرديمتغیرهايبرخیرابطه

نتـایج .گردیداجراها پرستاران برخی بیمارستانکارمحیطدر

عـدالت کـار، محـیط درنزاکتـی بـی تجربـه کـه دادنـد نشان

بـا شـغلی عواطـف وشخصـیتی هـاي ویژگـی برخی سازمانی،

.]14[دارنـد داريمعنـی رابطهکارمحیطدرنزاکتیبیارتکاب

نزاکتی با قصد تـرك  ه بینشان داد که تجرب Rezaeiهمچنین 

وArshadi.]1[داري داردو عدالت سازمانی رابطه معنی شغل

کـه روابـط    ندبـه ایـن نتیجـه رسـید    در مطالعه خود همکاران 

ــاهش ادراك     ــب ک ــانش موج ــر و کارکن ــان رهب ــوب می مطل

بـه  منجـر  طردشدگی در محیط کار شده و این امر در نهایـت 

ر و افــزایش ســطح کــاهش رفتارهــاي انحرافــی در محــیط کــا

نتـایج ایـن    ،عالوه بر این.گرددبهزیستی روانشناختی افراد می

که تالش مـدیران و رهبـران بـراي برقـراري      مطالعه نشان داد

تواند منجر بـه افـزایش سـطح    تعامالت مطلوب با کارکنان می

 هـاي یافتـه .]15[رددگوري سازمانی افراد و بهرهسالمت روان 

ان داد که ادراك طردشدگی در محـیط  نش نیز اي دیگرمطالعه

کار با رفتارهاي انحرافـی سـازمانی و رفتارهـاي انحرافـی بـین      

.]12[فردي رابطه مثبت دارد

اساسـی کـه محقـق در پـی      سؤال،به مطالب فوقبا توجه 

این نکته اسـت کـه آیـا    د باشیمیافتن پاسخ مناسب براي آن 

در محـیط   نزاکتـی  بـی بین ادراك طردشدگی در محیط کار و 

دانشگاه علـوم پزشـکی رفسـنجان    درمانی کار در بین کارکنان 

نیازمنـد یـک کـار     سـؤال این به که پاسخ  ؟ارتباط وجود دارد

.باشدیمی قاتیو تحقعلمی 

هاروشمواد و 

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که با هـدف بررسـی   

درکـار طیمحـ درنزاکتـی یببایطردشدگادراكنیبارتباط

در سـال   رفسـنجان ی دانشـگاه علـوم پزشـکی    درمـان رکنانکا

 کارکنـان هیکلراجامعه آماري این مطالعه .انجام گرفت 1392

کـه در  درمانی دانشـگاه علـوم پزشـکی شهرسـتان رفسـنجان      

حجـم نمونـه بـا     وداد نـد، تشـکیل مـی   نفـر بود  738مجموع 

نفر محاسبه گردید کـه جهـت    252استفاده از فرمول کوکران 

گیـري  از روش نمونـه .نفر در نظـر گرفتـه شـد    262ینان اطم

 گیـري بـراي نمونـه   اي تصادفی متناسب با حجم جامعـه طبقه

دانشـگاه علـوم پزشـکی    پـس از کسـب مجـوز از    .استفاده شد

اداره امـور پرسـنلی   ، اسامی کلیه پرسـنل درمـانی از   رفسنجان

سپس برحسب جنسیت افراد به دو گـروه  .دانشگاه اخذ گردید

بر اساس نسبت زن به مرد در جامعه آمـاري،  .سیم گردیدندتق

سپس به شـیوه  .حجم نمونه نیز به همان نسبت انتخاب گردید

ه انتخاب و بـر اسـاس محـل    تصادفی ساده، افراد از بین دو گرو

هـا و  با مراجعه به محـل کـارآزمودنی  .بندي گردیدندکار طبقه

نگی تکمیل و چگو ارائه توضیحات الزم در خصوص هدف طرح

ها را پس از مهلـت  ها، از آنان خواسته شد پرسشنامهپرسشنامه

اي تکمیل و در صندوقی که به همین منظـور در آن  هفتهیک

.سازمان نصب شده بیندازند

مقیاس طرد در محیط در این مطالعه ها دادهآوري ابزار جمع 

 در این مطالعه از فرم تجدید نظر شده مقیـاس طـرد   که بود کار

هیتالن و نوئل جهت سـنجش ادراك  )WES-R(در محیط کار 

ــد  ــتفاده ش ــدگی اس ــاس  .طردش ــن مقی ــاده 17ای ــر  ،ايم نظ

چه میـزان  ماه اخیر به  12که در دهندگان را در مورد اینپاسخ

.دهـد مورد بررسی قرار میاند ادراك طردشدگی را تجربه نموده

ست، طـرد از  خرده مقیاس طرد از سوي سرپر 3ياابزار داراین 

االت در یـک  ؤسـ .اسـت سوي همکاران و طرد با زبـان محـاوره   

تنظـیم  )اکثر اوقـات (5تا )هرگز(1اي از درجه 5لیکرتیطیف 

و در نهایت به صورت طردشدگی خیلی کم، کم، متوسـط،  شده 

هیـتالن و نوئـل ضـریب     .زیاد و خیلی زیاد  قابل گـزارش اسـت  

85/0اخ لفاي کرونبروش آاز  اعتبار کل این مقیاس را با استفاده

.]16[انـد گـزارش کـرده   76/0تـا   75/0ها، و براي خرده مقیاس

Arshadi  و همکاران نیز ضرایب اعتبار این مقیاس را در مطالعه

هـاي طـرد از سـوي همکـاران، طـرد از      خود براي خرده مقیاس

،88/0سوي سرپرست و طرد توسـط زبـان محـاوره بـه ترتیـب      

.]12[انـد گزارش نمـوده  86/0اي کل مقیاس و بر 64/0و74/0

در  نزاکتـی  بـی مقیـاس   ،ابزار دیگر مورد استفاده در این مطالعه
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دارايسـاخته و   Hasaniاین مقیاس توسـط  بود که  محیط کار

ال است و تاکنون در چندین مطالعه مورد اسـتفاده قـرار   ؤس 21

گـران، یدطـرد مؤلفـه سـه شـامل  این پرسشـنامه  .است گرفته

یکـی از  بایدو پاسخگو  بودهی پراکنعهیشاوخشونتو متخصو

ـ )کـم خیلـی (هرگز هاي گزینه ، گـاهی اوقـات  )کـم (نـدرت  ه ، ب

.را انتخاب نمایـد )خیلی زیاد(و همیشه )زیاد(، اغلب )متوسط(

االت بـه  ؤهـاي سـ  حاصل جمع همه نمـره از  نزاکتی بینمره کل 

.نیز برخوردار اسـت ی از روایی باالیاین پرسشنامه .آیددست می

Hasani اعـالم   92/0لفاي کرونبـاخ ایـن پرسشـنامه را    میزان آ

925/0و در مطالعــه حاضــر نیــز آلفــاي کرونبــاخ  ]17[نمــوده

کندال هاي ها با استفاده از آزموندر نهایت داده.محاسبه گردید

و اسپیرمن همراه با نمودار پراکنش براي تعیین رابطـه بـین دو   

مبه روش گـام بـه گـا   با استفاده از رگرسیون متغیر و همچنین 

مـورد بررسـی قـرار    بـین  رابطه بین متغیر مالك و متغیر پـیش 

.دار در نظر گرفته شدمعنی>05/0pاختالف در حد  .گرفتند

هایافته

هاي مربوطه را پر کردند کـه  نفر پرسشنامه248در مجموع 

.بودندزن  )درصد 2/72(نفر  179مرد و  )درصد 8/27(نفر 69

 متأهلاز افراد تحت بررسی )درصد 8/81(نفر203همچنین،

.بودندمجرد)درصد 2/18(نفر  45و 

و ادراك طردشـدگی در   نزاکتـی  بیمیزان فراوانی رفتارهاي 

ن بـا آزمـو  هـا  تجزیه و تحلیـل داده .آورده شده است 1جدول 

کـه ضـرایب همبسـتگی بـین دو      دادنشـان  کندال و اسپیرمن 

بـه  ها آننزاکتی راك طردشدگی کارکنان درمانی با بیاد متغیر

ادراك طردشدگی  بین یعنی.بود488/0و353/0برابر  ترتیب

داري وجـود  رابطـه معنـی  هـا  آننزاکتـی  کارکنان درمانی با بی

یب همبسـتگی و  اضرمثبت بودن  ،در ضمن.)p>05/0(داشت

 ایـن دو بـین  مسـتقیم   نشان از رابطـه  ،شیب خط برازش شده

همچنـین ضـریب تعیـین بـین دو متغیـر برابـر       .داشتمتغیر 

271/0)271/0=
2R(ــود ــدین معنــی کــه (.ب درصــد  1/27ب

میـزان  بـه وسـیله  نزاکتی کارکنـان درمـانی   میزان بی تغییرات

ضـرایب همبسـتگی   .)شـود  توجیه میها آنادراك طردشدگی 

د از سوي سرپرست طر متغیرکندال و اسپیرمن بین دو ن آزمو

 بود322/0و228/0برابر  به ترتیبنزاکتی در محیط کار با بی

رابطـه  نزاکتی در محیط کار طرد از سوي سرپرست با بی و بین

ضـریب تعیـین بـین دو    .)p>05/0(داشـت داري وجـود  معنـی 

=091/0(091/0متغیر برابر 
2R( بـود)درصـد تغییـرات   1/9 

میزان طـرد از سـوي   به وسیلهنزاکتی در محیط کار میزان بی

وکنـدال آزمونیهمبستگضرایب.)شودتوجیه میسرپرست 

ـ بـا همکاريسوازطردریمتغدونیبرمنیاسپ درنزاکتـی یب

.بـود  )p>05/0(488/0و358/0برابـر بیـ ترتبهکارطیمح

=281/0(281/0برابـر ریـ متغدونیبنییتعبیضرنیهمچن

2R(بود.)طیمحـ درنزاکتـی یبـ زانیمراتییتغدرصد1/28

)شـود یمـ هیـ توجهمکـار يسـو ازطـرد زانیملهیوسبهکار

در نهایــت اینکــه ضــرایب همبســتگی نشــان  .)3و  2ول اجـد (

با  ها آننزاکتی بیکارکنان درمانی وادراك طردشدگی دهد می

س، سـابقه کـار و سـطح    سن، جن(گر حضور متغیرهاي مداخله

(p>05/0(داشتداري یرابطه معن)تحصیالت ).4جدول )

خشونت در افراد تحت بررسیو  تمگی، خصودنزاکتی، شایعه پراکنی، ادراك طردش فراوانی رفتارهاي بی-1جدول 

فراوانی

متغیر

مجموعخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

)درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد 

)100(248)0(0)4/2(6)7/15(39)5/56(140)4/25(63نزاکتی رفتارهاي بی

)100(248)0(0)2/3(8)5/23(58)3/43(107)30(74طردشدگیادراك 

)100(248)2/1(3)3/3(8)7/16(41)6/36(90)3/42(104شایعه پراکنی

)100(248)4/0(1)6/1(4)3/11(28)8/30(76)9/55(138خصومت

)100(248)4/0(1)8/2(7)8/25(64)52(129)19(47خشونت
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نزاکتی افراد تحت بررسیبا بیادراك طردشدگی تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین  -2جدول 

داريسطح معنی Fمقدار R2 R میانگین مربعات رجه آزاديد مجموع مربعات منبع تغییرات

000/0* 695/35 306/0 553/0

847/9 3 540/29 رگرسیون

276/0 243 034/67 ماندهباقی

- 246 574/96 جمع

درنظر گرفته شد p>05/0سطح معناداري 

ــه  ــا توجــه ب محاســبه شــده در آزمــون ضــرایب مــدل   pب

وارد شده  وي سرپرستطرد از س رگرسیون، فرضیه صفر متغیر

طـرد از   شود اما فرضیه صفر متغیرهايرد نمی 05/0در سطح 

رد05/0در ســطح  ايسـوي همکــار و طــرد بـا زبــان محــاوره  

طرد از سوي همکار و طرد بـا   هايشود و این یعنی با مؤلفهمی

را به طور مطالعه تحتنزاکتی افراد توان بیمی ايزبان محاوره

.کرد بینیدار پیشمعنی

طرد از سوي سرپرست، طرد از سوي همکار و طرد با زبان (هاي ادراك طردشدگی مؤلفهضرایب مدل رگرسیون روابط -3جدول 

نزاکتی افراد تحت بررسیبیبا )ايمحاوره

ياردسطح معنیtمقدار βبرآورد استاندارد خطاي معیارBبرآوردمتغیر

059/0050/0071/0188/1236/0طرد از سوي سرپرست

446/0063/0439/0057/7000/0طرد از سوي همکار

175/0071/0147/0468/2014/0ايطرد با زبان محاوره

*05/0p< داراختالف معنی

با توجه به ضرایب استاندارد بـرآورد شـده در جـدول فـوق     

در)439/0(طرد از سوي همکـار  شود که متغیرمالحظه می و

را  ریتـأث بیشـترین   ايطرد با زبان محـاوره بعدي متغیر اولویت 

.نزاکتی داشتروي متغیر بی

گرهاي مداخلهربا حضور متغی ها آننزاکتی بیکارکنان درمانی وادراك طردشدگی  ضریب همبستگی جزئی بین-4جدول 

داريمعنیضریب همبستگیگرمتغیر تعدیلمتغیر

ادراك طرد شدگی

518/0000/0سن

508/0000/0جنس

499/0000/0سابقه کار

527/0000/0هلأوضعیت ت

530/0000/0تحصیالت

*05/0<p داراختالف معنی

کارکنـان  ادراك طردشدگی نتایج حاصل از همبستگی بین 

با حضور متغیرهاي مداخله گر نشـان   ها آننزاکتی بیدرمانی و

ــاد مــی ــر رابطــه معن ــین دو متغی اري وجــود دارد دهــد کــه ب

)001/0<p.(

بحث 

بـا یطردشـدگ ادراكارتبـاط یبررس،قیتحقیاصلهدف

یپزشکعلومدانشگاهکارکناننیبدرکارطیمحدرینزاکتیب

ریـ متغ(کارطیمحدرنزاکتی بیمطالعهنیادر.بودرفسنجان
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وگرفـت قـرار مطالعـه مـورد کـه بـود يریـ متغنیاول)مالك

دریطردشـدگ ادراكریـ متغتوسـط نآراتییتغشدکوشش

.شودریتفسوریتعب)نیبشیپریمتغ(کارطیمح

ــان داد    ــژوهش نش ــن پ ــل از ای ــایج حاص ــنت ادراكنیب

ـ درکـار طیمحـ درنزاکتی بیوکارطیمحدریطردشدگ نیب

مثبـت رابطهرفسنجانیپزشکعلومدانشگاهیدرمانکارکنان

ر نتایج مطالعـه حاضـر بـا    از این منظدارد؛وجوديداریمعنو

هنگـامی کـه صـورت نیبد.]17[همسو بود Hasaniمطالعه 

گـروه عضـو "عنـوان بـه راخـود سـازمان اعضـاي ازیکیکه

يسـو ازنـوعی بـه کـه کنـد احسـاس ونمایـد تلقی"گانهیب

وتعلـق بـه نیـاز اسـت، شدهطردخویشهمکاریاسرپرست

وضـعیت، ایـن وگرددینمبرآوردهويدرشدنداشتهدوست

رفتارهـاي سـطح افـزایش همچـون منفـی پیامدهايوقوعبه

نتـایج برخـی مطالعـات   ،دیگريسواز.شودیممنجرانحرافی

یمـ یتنظخـود توانـایی بـه طردشدگیاحساسدهدیمنشان

ــایییعنــیفــرد ــامطــابقرفتارهــایشتنظــیمدرفــردتوان ب

دالیـل ازایـن کـه کندمیواردآسیباجتماعی،استاندارهاي

و]18-19[رودیمـ شـمار بـه انحرافیرفتارهايوقوعاصلی

Zadro  انـد  دهیرسـ جـه ینتنیابهمطالعه خوددرهمکاران و

احتمـال بـه انـد  شـده طردکنندیماحساسکهکارکنانیکه

آزاردهندهوتهدیدآمیزايگونهبهرارویدادهاوحوادثبیشتر

بـا راشـان یهايهمکاروکمکآنمتعاقبوندینمایمتفسیر

ــازمان ــاهشس ــک ــدیم ــ.]20[دهن وArshadiنیهمچن

ـ رابطـه یبررسعنوانتحتپژوهشیدرهمکاران صـفات نیب

نیـ ابـه یصـنعت واحدکیدریطردشدگادراكویتیشخص

ــهنددیرســجــهینت ــارطیمحــدریطردشــدگادراكک ــاک ب

يفـرد نیبـ یانحرافـ يرفتارهـا ویسازمانیانحرافيرفتارها

ــه ــترابط ــه.]12[داردمثب ــر در مطالع وArshadiاي دیگ

کارکنانشورهبرانیممطلوبروابطگرفتندجهینتهمکاران

نیـ اکهشودیمکارطیمحیشدگطردادراكکاهشموجب

سـطح شیافزاوکارطیمحدریانحرافرفتارهايکاهشخود

الشتـ نیهمچن.دارددنبالبهراافرادیشناخت روانیستیبهز

کارکنانبامطلوبتعامالتبرقراريبرايسرپرستانورانیمد

یسـت یبهزوروانسـالمت سـطح شیافـزا بـه منجـر تواندیم

یانحرافـ رفتارهايویطردشدگادراكکاهشویشناخت روان

].15[شودآناندر

ادراك،حاضـر قیـ تحقدرآمـده دسـت بـه جینتااساسبر

التیتحصـ وکـار بقهساسن،يرهایمتغحضوردریطردشدگ

ـ اوداردمیمسـتق رابطـه کـار طیمحدرنزاکتیبیجادیابا  نی

کـه RadmandوSalmaniوAppelbaumنظـر بـا مسئله

يرفتارهـا بـروز عاملدرراباالترالتیتحصوسن،رکاسابقه

مطابقــتداننــدیمــثرؤمــنزاکتــی بــیکــاهشوتــریاخالقــ

،  تـر مسـن کارکنانکهنجاآازرسدیمنظربه.]21-22[ندارد

ینـوع بـه راخـود احتمـاالً بـاالتر التیتحصـ بـا وتـر باسابقه

ریسـا وسرپرستانازشانانتظارات ودانندیمسازمانصاحبان

بـا کـه یوقتـ ،اسـت بـاالتر امورمداخلهواحترامدرکارکنان

رفتـار سـوء شوندیمروبروکارطیمحدریطردشدگاحساس

.دهندیمبروزخودازرايشتریبینزاکت بیایيکار

نیـ اجینتـا گیري کـرد کـه   توان چنین نتیجهدر نهایت می

درشدهادراكیطردشدگنیبرابطهکهجهتنیااز،قیتحق

يدارااسـت دهیسـنج راکارطیمحدرنزاکتی بیوکارطیمح

ــز،اســتتیــاهم ــراد،ازيامجموعــه،ســازمانرای ــزاراف واب

ـ ادر.ارتباطنـد وتعاملدرگریکدیباکههاست روش نیبـ نی

فـا یایمهماریبسنقشسازمانکییتعالدرافرادنیبارتباط

.گـردد یمـ يگـذار هیـ پاسازندهارتباطبرها آنشالودهوکرده

يسـو ازکـه دیـ نمااحساسسازماننیاکارمندچنانچهحال

ینـوع گرفتـه قـرار یعـاطف ویکالمـ يمهـر یبـ مـورد ریمد

نیـ اچنانچـه .دیـ آیمـ وجـود بـه  يودریطردشدگاحساس

ابعــاددراخــتاللبــهمنجــرگــرددمانــدگاريودراحســاس

اینکارکنانکهزمانی،مقابلدر.دشویمفردیروانویجسم

ــواپسســازمانکــهکننــدادراكرااحســاس خوشــبختیدل

قـرار تیـ حماومسـاعدت مـورد راخـود يروهـا ینوآنهاست

سـازمان دانسـته، متبوعشانسازمانازجزییراخوددهد،می

احسـاس سـازمان بـه نسـبت وداننـد یمـ خودشـان معرفرا

،مثبـت احساسنیاجهینتدرکهکنندیموفاداريوپایبندي

خصـومت، ،یپراکنـ عهیشـا ریـ نظکـار طیمحـ درنزاکتـی بی

شـود یمپیشنهاد.افتیخواهدکاهش گرانیدطردوخشونت

راکـار محیطدرمحترمانهکاريرفتارازبیسمناطرحمدیران

رعایت حقوق کارکنان انتظاراتواضحبه صورتوکنندتدوین
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وکننـد  عنواندانشگاهمشیخطدررااحتراموادبو رعایت

شود مـدیران  پیشنهاد مینیهمچن.داجراي آن کوشا باشن در

در آن احسـاس  در سازمان محیطی را ایجاد کنند که کارکنان 

توسـط مـدیران و   احسـاس کننـد   نمـوده و  لق به سـازمان  تع

در انجـام امـور روزمـره    ، مـورد پـذیرش هسـتند    همکارانشان

و همچنـین در تصـمیماتی    کنندسازمان نظر کارکنان را اخذ 

که به وضعیت کاري و یا محیط کار کارکنان بسـتگی دارد بـا   

کارکنان توجـه   تیخالقوبه نوآوري  ،کارکنان مشورت نمایند

ي کارکنـان را  هـا ينوآوروعملکرد خوب سعی نمایندو مودهن

 هیـ تنبوانـدازه از تشـویق    بـه وو بـه موقـع    دادهقرارمد نظر 

راخـود   هايپروژهودر صورتی که فرد وظایف .داستفاده نماین

مـورد تشـویق قـرار     حتمـاً از موعد مقرر به پایان رساند  زودتر

بـه نان در حـل مشـکالت   و پیشنهادات کارک ها دهیااز  وردیگ

 بـه دادنبهـا  ،در چنـین محیطـی  .شـود استقبال  يجد طور

خاطر انجام سریع کارها و اسـتقبال  ه ب آنان تشویق کارکنان و

 گـردد یمـ در سـازمان   حس تعلقباعث افزایش  شانیها دهیااز 

گی شـد در کاهش احساس طـرد  را  ریتأثکه این امر بیشترین 

ونزاکتـی  بـی منجر بـه کـاهش   در نتیجه و  گذاردیمنکارکنا

.شودیمي انحرافی در محیط کار رفتارها

بـا توجـه بـه رابطـه مثبـت بـین ادراك       :گیـري نتیجه

نزاکتی در محیط کار، مدیران بیشترین تالش  طردشدگی و بی

را روي ایجاد جو صمیمیت و همدلی در بین کارکنان بـه کـار   

نزاکتـی و  بیببندند تا با کاهش ادراك طردشدگی در کارکنان 

.عواقب مترتب بر آن در محیط کار کاهش یابد

تعارض منافع

ــط      ــافعی توس ــارض من ــه تع ــیچ گون ــژوهش ه ــن پ در ای

نویسندگان گزارش نشده است 

سهم نویسندگان

و نظـارت بـر فرآینـد انجـام پـژوهش      :محمد ضـیاءالدینی 

و، جمـع بنـدي  اجـراي پـژوهش  :مهدي کرمـی نگارش مقاله، 

ویـرایش و اصـالحات   مشاوره علمی، :محمد ناظرنگارش مقاله، 

تجزیـه و تحلیـل    اجراي پژوهش وکمک در:ناهیدکرمی، مقاله

هاهداد

شکر و قدردانی ت

نویسندگان مقاله بر خود الزم می دارند تا از کلیـه عزیـزان،   

واحد هاي درمانی دانشگاه علـوم پزشـکی   خصوص کارکنان به

م این پژوهش یاري نمودنـد،  که ما را در راستاي انجا رفسنجان

.کمال تقدیر و تشکر را داشته باشند
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Introduction: Perceived workplace exclusion and workplace indecency are among the problems of

organizations which lead to Corruption, reduction in Organizational efficiency and Job Satisfaction.

Thus, the present study examined the relationship between perceived workplace exclusion with

workplace indecency in the medical staff of Rafsanjan University of Medical Sciences.

Material and Methods: The population for this descriptive research included all of medical staff

in Rafsanjan University of medical sciences in 2013. By Cochran’s formula and categorical random

sampling method, 248 subjects were selected and responded to workplace exclusion scale (WES)

and workplace Incivility scale questioners. Data were analyzed with Kendall and Spearman test and

multivariable regression.

Results: The Results showed that exclusion by the teammate and exclusion with colloquy language

have the most correlation with workplace indecency and exclusion by the head of the department

had the lowest correlation.

Conclusion: It is proposed that with respect to the positive relation between perceived exclusion

and indecency in the workplace, the managers use the most effort for creating an intimate and

empathic atmosphere between the personnel in order to reduce the indecency and perceived

exclusion between the personnel and its consequences in the workplace.
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