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چکیده
مقدمه :مشاهده بینزاکتی در محیط کار سازهای نسبتاً جدید است .هدف از انجام پژوهش
حاضر ،طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای مشاهده بینزاکتی در محیط کار بود.
روش :جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان شرکت ملی حفاری ایران در شرهر
اهواز بود .از این جامعه  221نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنروان
اعضای نمونه انتخاب شدند .شرکت کنندگان در پژوهش پرسشنامه های مشاهده بینزاکتی
در محیط کار (کورتینا و همکراران ،)2001 ،تنظریم هیجران (نیرون و همکراران،)2011 ،
عاطفه منفی (واتسون و همکاران ،)1988 ،فرسودگی عاطفی (مسلچ و جکسرون،)1981 ،
خشنودی شغلی (اندروز و ویتی ،)1976 ،کنارهگیری از کار-شغل (هانیچ و هولین)1990 ،
و تفکر خصمانه (گررین گرالس و جولکرانن )1989 ،را تکمیرل کردنرد .تحلیرل داده هرای
پژوهش با استفاده از روش الگویابی معرادالت سراختاری ()SEMو نررم افزارهرای AMOS
ویراست  22و  SPSSویراست  22انجام شد.
یافتهها :نتایج نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش نسبتاً خوبی برا داده هرا برخروردار اسرت.
برازش بهتر از طریق حیف  1مسیر غیرمعنیدار (تنظیم هیجان به فرسودگی عاطفی) و اسرتفاده از
روش آیتم پارسلینگ (دسته بندی ماده ها) حاصل شد .یافته ها همچنین حراکی از رابطره معنریدار
مشاهده بینزاکتی در محیط کار با تنظیم هیجان ،عاطفره منفری ،فرسرودگی عراطفی ،خشرنودی
شغلی ،کنارهگیری از کار-شغل و تفکر خصمانه بودنرد .نقرش واسرطهای تنظریم هیجران و عاطفره
منفی نیز در رابطه بین مشاهده بینزاکتی در محیط کار با فرسرودگی عراطفی ،خشرنودی شرغلی،
کنارهگیری از کار-شغل و تفکر خصمانه تأیید شد.
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نتیجه گیری :با توجه به نتایج پژوهش حاضر در ارتباط برا پیامردهای زیران برار مشراهده
بینزاکتی در محیط کار ،مدیران سازمان ها میبایست نسبت به ایرن موضروع توجره ویرژه
داشته باشند.
واژه های کلیدی :مشاهده برینزاکتری در محریط کرار ،تنظریم هیجران ،عاطفره منفری،
فرسودگی عاطفی ،کنارهگیری از کار-شغل ،تفکر خصمانه
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Designing and testing a model of some outcomes of
witnessing workplace incivility
Sarah Darkhor1
Nasrin Arshadi2*
Seid Esmaeil Hashemi3
Introduction: Witnessing workplace incivility is a relatively new
construct. The purpose of this study was designing and testing a model of
some outcomes of witnessing workplace incivility
Method: Statistical population included all employees ofNational Iranian
Drilling Company (NIDC). From this population 221 employees were
selected by stratified randomsampling method.The instruments used in
the study consisted of witnessing workplace incivility (Cortina et al.,
2001), emotion regulation (Niven et al., 2011), negative affect (Watson et
al., 1988), emotional exhaustion (Maslach & Jackson, 1981) Job
satisfaction (Andrews and Whitey, 1976), work-job withdrawal (Hanisch
& Hulin, 1990), and hostility ideation (Greenglass & Julkunen, 1989).
The proposed model was analyzed through Structural Equation Modeling
(SEM) with using SPSS-22 and AMOS-22 software packages.
Results: Results indicated that the proposed model fitted the data
relatively proper. Better fit and more meaningful results were obtained by
omitting one non-significant path (emotion regulation to emotional
exhaustion) and using item parceling method. Findings also showed that
witnessing workplace incivility had significant relationships with
emotion regulation, negative affect, emotional exhaustion, job
satisfaction, work-job withdrawal, and hostility ideation. The meditating
role of emotion regulation and negative affect on the relationships of
witnessing workplace incivility with emotional exhaustion, job
satisfaction, work-job withdrawal, and hostility ideation was confirmed.
Conclusion: based on the results regarding detrimental outcomes of
witnessing workplace incivility, the managers should have specific
attention to this issue.
Keywords: witnessing workplace incivility, emotion regulation, negative
affect, emotional exhaustion, work-job withdrawal, hostility ideation
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مقدمه
خشونت در محل كار موضوعي است كه در سال هاي اخير ،بسيار به آن توجه شوده اسوت و بور انوواع
رفتارهاي خصمانه مستقيم ،فعال و فيزيكي داللت دارد (نيومن و بارون .)1997 ،2برخي پژوهشگران به
اشكال ظريفتر و نامحسوستري مانند رفتار بيادبانه عالقهمند شدهاند و با دقت بيشتري آن را بررسي
كردهاند .يكي از انواع اين رفتارها در مطالعات اخير ،بينزاكتي در محيط كار 3است .بينزاكتي در محيط
كار دريک محيط اجتماعي صورت ميگيرد و درنتيجوه بسويارمحتمل اسوت كوه ديگوران رويودادهاي
بينزاكتي را مشاهده كنند .درواق  ،باتوجه به اينكه معموالً بينزاكتوي ،يوک فردخواص را هودف قورار
ميدهد ،تعداد كاركناني كه شاهد رويدادهاي بيادبانه هستند ،معموالً بيشتر از تعداد كاركناني است كوه
اين رويدادهاراتجربه ميكنند (اندرسون و پيرسون.)1999 ،4
بينزاكتي در محيط كار ،به رفتار كار مغاير با ضوابط و هنجارهاي احترام متقابل در محيط كوار
تعريف ميشود كه مشخصاً غيرمؤدبانه و گستاخانه است .رفتارهواي بوينزاكتوي در محويط كوار يوا
رفتارهاي انحرافي ،5با شدت كم و با قصدي مبهم براي آسويب رسواندن بوه ديگوري (اندرسوون و
پيرسون )1999 ،در همه جا وجود دارند و نتايج جدي و برجسته نظري (اندرسون و پيرسون1999 ،؛
بايس و مواگ )1986 ،6و تجربي دارند (هرشكويس )2011 ،7و اغلب در حضور ديگران ر ميدهند
(پوراس8و پيرسون.)2010 ،
عناصر تعريفي مهمي كه بينزاكتي در محيط كار را از ديگر سازه هاي رفتارهاي بين فردي منفي
متمايز ميكند ،شدت كم (پرخاشگري ،9خشونت و قلدري 10شديدترهسوتند) و قصود موبهم آن (بوه
جاي تشخيص آشكار) در آسيب رساندن هستند .خفيف و مبهم بودن رفتارهاي بينزاكتوي ،موجوب
شده است كه ايجاد سياستهايي جهت ممنوع كردن اين رفتارها و تنبيه كردن كاركناني كه به ايون
رفتارها دست ميزنند ،براي سازمان ها دشوار باشد .ويژگي سومي كه به تموايز بوينزاكتوي از سوازه
ديگري مانند رهبري منفي ميپردازد ،منب آن است .بينزاكتي نه تنها از افراد درمشاغل مديريتي و
يا نقش هاي سرپرستي سرميزند ،در ميان همكاران و يا مشتريان نيز ر مويدهود .نمونوه هوايي از
بينزاكتي در محيط كار ،ناديده گرفتن و يا اظهار نظر تحقيرآميز در مورد فرد هدف اسوت (كورتينوا،
مگ لي ،ويليامز ،و النگ اوت.)2001 ،11
1

1. violence
2. Neuman & Baron
3. workplace incivility
4. Andersson & Pearson
5. deviant behaviors
6. Bies & Moag
7. Hershcovis
8. Porath
9. aggression
10. bullying
11. Cortina, Magley, Williams, & Langhout
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با توجه به شيوع اين رفتارها ،تخمين زده شده است كه  96درصد از كاركنان ،بي نزاكتي را
تجربه مي كنند (پوراس و پيرسون .)2010 ،اندرسون و پيرسون ( )1999اسوتدالل كردنود كوه
مشاهده رفتار غي رمحترمانه مي تواند «مارپيچ بي نزاكتي »1را ايجاد كند به طوري كه رفتارهاي
غيرمحترمانه رفتارهاي بي نزاكتي بيشتري را ترويج مي كنند .به اين طريق بي نزاكتوي بوه هور
جنبه اي از سازمان نفوذ ميكنده و در نتيجوه فضوايي را در محويط كوار مويسوازد كوه در آن
بي نزاكتي به يک امر عادي تبديل مي شود (پيرسون ،اندرسون و وگنر .)2001 ،2در اين سازمان
ها ،بي نزاكتي مشخصه محيط كاراست .به همين دليل ،اندرسون و پيرسون ( )1999بيان كردند
كه بي نزاكتي نه تنها مرتكب شوندگان و قربانيان بلكه ناظران 3را نيز تحت تارير قرار مي دهد؛
آنان مدعي بودند كه نه تنها افراد خاصِ درگير در تعامالت بي نزاكتي ،بلكه هر فرد ديگري در
سازمان نيز مي تواند با مشاهده بي نزاكتي در محيط كار آسويب ببينود .گرچوه اكثور تحقيقوات
تجربي اررات مضر بي نزاكتي در محيط كار را نسبت به قربانيان بررسوي كورده انود (كورتينوا و
همكاران2002 ،؛ كورتينوا و همكواران2001 ،؛ پيرسوون و همكواران ،)2001 ،اموا پيامودهاي
مشاهده رفتارهاي بي نزاكتي در محيط كار 4نيز قابل مالحظه و بررسي است .عوالوه بور ايون،
اطالعات اندكي درمورد پيامدهاي متثرر ازمشاهده بي نزاكتي كه بيشترين زيان را به كاركنوان
مي رساند ،در اختيار است .درک پاسخ هاي مشاهده گران بي نزاكتي به دليل وجود ايون احتموال
كه پيامدهايي براي مرتكب ،تجربهكننده يا قرباني وسوازمان داشوته باشود ،اهميوت دارد .اگور
ناظران واكنش منفي نسبت به مرتكبشونده يا واكنش مثبت نسبت به قربواني نشوان دهنود،
ممكن است ازسوءرفتار آينده جلوگيري شود و مانعي براي تثرير منفي بي نزاكتي براي قربانيان
باشد .درمقابل ،اگر ناظران واكنش منفي نسبت به قرباني و يا واكنش مثبت نسبت به مرتكب
شونده نشان دهند ،ممكن است بي نزاكتي را تشديد نمايند (اندرسون و پيرسون.)1999 ،
پژوهش ها نمايانگر پيامدهاي نگرشي و رفتاري منفي مشاهده بوي نزاكتوي در محويط كوار
هستند (پوراس و پيرسون2010 ،؛ پوراس و ارز .)2009 ،5نتايج مطالعات نشوان موي دهنود كوه
مشاهده بي نزاكتي در محيط كار پيامدهايي همچون عاطفه منفي (كامرون و وبسوتر،)2011 ،6
دشواري در تنظيم هيجان ،فرسودگي عاطفي ،7عدم رضايت ازشغل (مينر -روبينوو 8و كورتينوا،
 )2004تفكر خصمانه و كناره گيري از كار -شغل (پوراس و ارز )2009 ،دارد.

1. incivility spiral
2. Wegner
3. Witnesses
4. witnessing workplace incivility
5. Erez
6. Cameron & Webster
7. emotional exhaustion
8. Miner-Rubino
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مطالعه پوراس و ارز ( )2009نشان داد كه مشاهده بي نزاكتي به سطوح بوااليي از عاطفوه
منفي مشاهده كنندگان منجر مي شود ،كمک كردن به ديگران را كاهش مي دهد و باع ايجاد
افكار خصمانه مي گردد و كناره گيري از كار را افزايش مي دهد؛ بنابراين به نظر مي رسد مشاهده
بي نزاكتي از طريق عاطفه منفي موجب ايجاد افكار خصمانه و ترک شغل شود .ترک شغل يک
تمايل عمدي و آگاهانه براي ترک سازمان و آخرين بخش زنجيره فرايند شناختي كناره گيوري
است (موبلي ،هورنر و هولينگ سورث .)1978 ،1در مطالعه اي توتردل ،هرشكوويز ،نيون ،ريچ و
استرايد )2012( 2بيان كردند كه نه تنها مشاهده بي نزاكتي با عاطفه منفي مورتبط اسوت ،كوه
فرسودگي عاطفي را نيز پيش بيني مي كند؛ به ويژه هنگامي كه فورد بوه طوور مسوتقيم شواهد
بي نزاكتي باشد .مشاهده يک تعامل بين فردي ناخوشايند ،سبب تجربه عاطفه منفي موي شوود.
همچنوين ،بور اسوواس نظريوه رويودادهاي عوواطفي( 3وايوس و كروپوانزانو ،)1996 ،4بعضوي از
رويدادهاي كاري واكنش هايي هستند كه كاركنان بوه تجوارب عواطفي در محويط كوار نشوان
مي دهند .اين تجارب ،بر خلق و خو و هيجانوات آنوان ارور مويگوذارد و باعو تغييور خلوق و
واكنش هاي هيجاني مي شود .تندي و بي احترامي ميتواند آغازگر ايجاد هيجانات منفي در فرد
باشد و به بروز رفتارهاي بي ادبانه در محيط كار منجر شود (ريو و گوش.)2009 ،5
مينر -روبينوو كورتينا ( )2004دريافتند افرادي كه شاهد رفتارهاي غي رمحترمانه نسوبت بوه
زنان هستند سطوح پايين تري از رضوايت از سوالمتي و رضوايت از شوغل را گوزارش دادنود و
رفتارهاي كناره گيري از كار بيشتري داشتند .به اعتقاد وايس و كروپانزانو ( )1996محتملترين
پيامدهاي تجارب آزارنده كار ،نگرشي و عاطفي هستند .اصوالً سووءرفتارها بوه صوورت منفوي
تلقي مي شوند و به همين دليل كاركناني كه اين سوءرفتارها را تجربه مي كنند ،خشنودي شغلي
كمتري دارند .ناظر رفتار بي ادبانه بودن ،افكار خصمانه را افزايش مي دهد .نتايج تحقيقوات در
مورد تفكر خصمانه نشان مي دهندكه مشاهده عمل بي ادبانه در وهله اول ميتواند باع ايجاد
افكار خصمانه و تهاجمي شود .از آنجا كه آمادهسازي اوليه تهواجم ممكون اسوت بوه گورايش
تهاجمي منجر شود (اندرسون وبوشمن ،)2001 ،6اين نتيجه خاص بايد ازنگرانوي هواي بوزرگ
براي مديران باشد.
شاهدان رفتارهاي بي ادبانه بهطور كلي كمتر اجتماعي هسوتند و كمتور منواب خوود را بوا
ديگران به اشتراک مي گذارند .اين تمايول بوه كمتور اجتمواعي بوودن پوس از مشواهده رفتوار

1. Mobley, Horner, & Hollingsworth
2. Totterdell, Hershcovis, Niven, Reich, & Stride
3. Affective Events Theory, AET
4. Weiss & Cropanzano
5. Rio & Ghosh
6. Bushman
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بي ادبانه ،در اين يافته نيز مشاهده شد كه بي ادبي در رفتار مي تواند باع جرقه افكار خصمانه
شود (اندرسون وبوشمن .)2001 ،در مقايسه با شرايط خنثي ،در شرايط مشاهده رفتارهاي بوي
ادبانه احتمال دارد كاركنان بيشتري نگرش هاي خصمانه را براي تخريب محويط كوار بوه كوار
گيرند .در واق  ،فرد در شرايط مشاهده بي ادبي جمالتي را مانند «مي خواهم صورت آن فرد را با
آجر خرد كنم»« ،بيني كسي را بشكنم» يا «انگشتان فردي را خرد كونم» بور زبوان مويآورد.
بنابراين ،گويا مشاهده رفتار بي ادبانه مي تواند ميل شديد به مقابله بوه مثول را تحريوک كنود.
كاركناني كه در معرض رفتارهاي بي نزاكتي قرار مي گيرند نه تنها مولد افكار خصمانه بيشتري
(كه ممكن است آگاهانه يا ناخودآگاه باشد) هستند كه به نظر ميرسد تفكراتي تهاجمي آگاهانه
و نيز ناخودآگاه در آنان ايجاد مي شود كه مي تواند افراد را به اِعمال رفتارهاي تهاجمي تحريک
كند (آيزنک وكين.)2003 ،1
بنابراين ميتوان انتظار داشت كه مشاهده بي نزاكتي در محيط كار با فراخواني واكنش هاي
عاطفي منفي بتواند به احساس كلي نارضايتي در مورد كار و افزايش قصد تورک شوغل منجور
2
شود (ي وسكول و هورن .)2015
با توجه به مطالب يادشده و نيز نظر به اين كه مشاهده بي نزاكتي از سازه هاي نسبتاً جديد
است و تالش براي بروز نكردن چنين رفتارهايي مي تواند در پيشگيري از به وجود آمدن يوک
فضاي كاري ناسالم و خالي از احترام نقش بسزايي ايفا كند ،در پژوهش حاضر الگويي از برخي
پيامدهاي مشاهده بي نزاكتي طراحي و آزموده شد كه نشان دهود مشواهده چنوين رفتارهوايي
مي تواند چه نتايج زيان باري براي فرد و سازمان به دنبال داشوته باشود .بور اسواس اطالعوات
موجود تا كنون پژوهشي در خصوص عواقب مشاهده بي نزاكتي در محيط كار در كشور انجوام
نشده است .در الگوي پيشنهادي پژوهش حاضر پيامدهاي مشاهده بي نزاكتي شامل فرسودگي
عاطفي ،تفكر خصمانه ،كناره گيري از كار -شغل ،رضايت شغلي ،عاطفه منفي و تنظيم هيجوان
است .در اين الگو عاطفه منفي و تنظويم هيجوان نقوش ميوانجي را در رابطوه بوين مشواهده
بي نزاكتي در محيط كار با متغيرهاي پيامد ايفا مي كند .شكل  1الگوي پيشونهادي پوژوهش را
نشان مي دهد.

1. Eysenck & Keane
2. Uskul & Horn
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فرسودگي عاطفي

خشنودي شغلي
تنظيم هيجان
قصد ترک شغل

طفرهروي از كار

مشاهده بينزاكتي در محيط كار
كنارهگيري از كار -شغل
عاطفه منفي
تفكر خصمانه

شکل  -1الگوی پيشنهادی پژوهش حاضر

روش
جامعه آماري پژوهش حاضر كليه كاركنان شركت ملي حفاري ايران بودند .از اين جامعه تعداد
 300نفر با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شودند .در ايون روش پوس از دريافوت
جدول واحدهاي سازمان ،نمونه مورد نظر به روش تصادفي از هور واحود و بوه تناسوب تعوداد
كاركنان آن واحد ،انتخاب شدند .پس از توزي پرسشنامه ها  242پرسشنامه برگشت داده شدند
(نر بازگشت 81درصد) كه پس از حذف پرسشنامه هاي ناقص 221 ،پرسشنامه قابول تحليول
بودند .در پيشينه مربوط به الگويابي معادالت ساختاري ،براي تعيين تعداد حجم نمونوه كوافي
پيشنهاداتي ارائه شده است .حداقل حجم نمونه از نظر اندرسون و گربينگ 150 )1988( 1نفر و
از نظر چو و بنتلر 200 )1995( 2نفر است.
در نمونه پژوهش  56/6درصد مرد و 70/1درصد متثهل بودند .ميوانگين و انحوراف معيوار
سن و سابقه خدمت شركتكنندگان به ترتيب براي سن 36/80سال بوا انحوراف معيوار 8/26و
براي سابقه خدمت 11/81سال با انحراف معيار 8/67بود 13/1 .درصد كل نمونه داراي مدرک
تحصيلي ديپلم13/6 ،درصد فوق ديپلم 42/1 ،درصد كارشناسوي و  30/8درصود داراي سوطح
تحصيلي كارشناسي ارشد بودند 37/1.درصد كاركنان رسومي 37/1 ،درصود قوراردادي و 20/4
درصد كاركنان پيماني بودند.
1. Gerbing
2. Chou & Bentler
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ابزار پژوهش
پرسشنامه مشاهده بي نزاکتي در محیط کار :جهوت سونجش مشواهده بوي نزاكتوي در
محيط كار از مقياس  7ماده اي بي نزاكتي در محيط كار )WIS( 1كورتينوا و همكواران ()2001
استفاده شد .پاسخها روي يک مقياس ليكرت  5درجهاي از صفر (هرگز) تا ( 5هميشوه) نشوان
مي دهند كه پاسخ دهندگان چند وقت يک بار رفتار غيرمحترمانه ،بي ادبانه و نامهربان را در محل
كار خود در طول  5سال گذشته مشاهده كرده اند .حداقل نمره اين مقياس  7و حداكثر نمره آن
 35است .كورتينا و همكاران ( )2001پايايي اين مقيواس را بوه روش آلفواي كرونبوا 0/89
گزارش دادند .عرب ،هاشمي شيخ شباني و بشليده ( )1392ضريب پايايي اين پرسشنامه را بوه
روش آلفاي كرونبا  0/85گزارش دادند و به منظور بررسي روايي سازه آن ،ضريب همبستگي
اين مقياس را با يک سؤال كلي  )p>0/001( 0/75به دست آوردند .در پژوهش حاضر پايوايي
اين مقياس به روش آلفاي كرونبا و تنصيف به ترتيب  0/89و  0/82محاسبه شد .روايي اين
مقياس در پژوهش حاضر با استفاده ازتحليل عوامل تثييدي نشوان داد كوه تموامي مواده هواي
پرسشنامه روي سازه مشاهده بي نزاكتي به طور معني داري بار گذاشته اند.
پرسشنامه تنظیم هیجان :رفتار تنظيم هيجانات با استفاده از مقياس  9ماده اي نيون،
توتردل ،استرايد و هولمن )2011(2اندازهگيري شد كه سه ماده آن يعنوي مواده هواي  4 ،2و 5
نمره معكوس دارند .پاسخها روي يک مقياس پاسخ دهي  5درجه اي از ( 1اصالً يا بسيار كم) تا
( 5بسيار زياد) مشخص مي شوند .حداقل نموره در ايون مقيواس  9و حوداكثر نموره  45اسوت.
توتردل و همكاران()2012پايايي اين مقياس را به روش آلفاي كرونبوا  0/93گوزارش دادنود.
اين پرسشنامه جهت استفاده در پژوهش حاضر ترجمه و تنظيم شده است .در پوژوهش حاضور
ضرايب پايايي به روش آلفاي كرونبا و تنصيف براي پرسشنامه تنظيم هيجان به ترتيب 0/86
و  0/76محاسبه شد.
پرسشنامه عاطفه منفي :سنجش عاطفه منفي بوا اسوتفاده از  10مواده خورده مقيواس
عواطف منفي )NA( 3از  20ماده مقياس عاطفه مثبت و منفي ( )PANASواتسون ،كوالرک و
تلجن )1988( 4انجام شد .پاسخگويي به اين مقياس از طريق ليكرت  5درجه اي از ( 1اصالً يا
بسيار كم) تا ( 5خيلي زياد) مشخص مي شود .حداقل نمره در اين مقياس  10و حوداكثر نموره
 50است .پوراس و ارز( )2009پايايي اين مقيواس را بوه روش آلفواي كرونبوا  0/89گوزارش

1. Workplace Incivility Scale, WIS
2.Holman
3.negative affect, NA
4. Watson, Clark, & Tellegen

31

طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای مشاهده بینزاکتی در محیط کار

دادند .در پژوهش حاضر ضرايب پايايي به روش آلفاي كرونبا و تنصيف براي مقياس عاطفوه
منفي به ترتيب  0/88و  0/84محاسبه شد.
مقیاس فرسودگي عاطفي :براي سنجش فرسودگي عاطفي از خرده مقياس  9ماده اي
فرسودگي عاطفي از پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلچ استفاده شد( MBIمسولچ و جكسوون،1
 .)1981پاسخها روي مقياس ليكرت پنج درجه اي از ( 1هرگز) تا ( 5همواره) مشخص مي شود.
حداقل نمره در اين مقياس  9و حداكثر نمره  45است .مسلچ و جكسوون ( )1981پايوايي ايون
مقياس را به روش آلفاي كرونبا  0/84گزارش دادند .رحيمنيا و اماني ( )1393در پژوهش خود
ضريب پايايي اين پرسشنامه را از طريق روش آلفاي كرونبا  0/81گزارش كردند .در پژوهش
حاضر از نسخه ترجمهي رحيم نيا و اماني ( )1393استفاده شد .پايايي به روش آلفاي كرونبا و
تنصيف براي اين مقياس به ترتيب  0/87و  0/72محاسبه شد.
پرسشنامه خشنودی شغلي :در اين پژوهش از مقيواس  5مواده اي خشونودي شوغلي
آندريوز و ويتني )1976( 2براي سنجش نگرش افراد نسبت به شغلشوان اسوتفاده شوده اسوت.
پاسخ ها روي يک مقياس ليكرت  7درجه اي از " 1كامالً ناخشنود" تا " 7كامالً خشنود" قورار
دارند .حداقل نمره در اين مقياس  5و حداكثر نمره  35است .در پژوهش عرب ،هاشمي شويخ
شباني ،قديري و رضايي بادافشان ( ،)1393آلفاي كرونبا اين پرسشنامه نيز  0/88بهدست آمد
كه نشان دهنده پايايي مطلوب آن است .در پژوهش حاضر از نسخه ترجمهي عرب و همكاران
( )1393استفاده شد .در پژوهش حاضر ضرايب آلفاي كرونبا و تنصيف براي اين مقيواس بوه
ترتيب  0/ 89و  0/84بهدست آمد.
پرسشنامه کناره گیری از کار -شغل :در پژوهش حاضر دو نوع از رفتارهاي خرو از
سازمان ارزيابي شد .كناره گيري از كار ،شامل مجموعه رفتارهايي است كه منعكسكننده تالش
براي اجتناب از وظايف كاري فرد است (مانند غيبت و تثخير) .كناره گيري از شغل به قصد ترک
شغل يا قصد بازنشستگي اشاره دارد .اين سازه ها با نسخه هاي اقتباسشده از دو مقياس ساخته
هانيچ و هولين )1990( 3اندازه گيري مي شود .مقياس كناره گيوري از كوار 12 ،مواده دارد كوه
پاسخ ها روي يک مقياس پاسخ دهي  7درجه اي از ( 1هرگز) تا ( 7بيشتر از يک بار در هفتوه)
مشخص مي شوند .در مقياس كناره گيري از شغل كه شامل  3ماده اسوت ،از شوركتكننودگان
خواسته مي شود كه نشان دهند چند وقت يکبار بوه تورک شوغل خوود فكور موي كننود .ايون
پرسشنامه جهت استفاده در پژوهش حاضر ترجمه و تنظيم شده است .در اين پژوهش پايايي از

1. Maslach & Jackson
2. Andrews & Withey
3. Greenglass & Julkunen
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طريق ضرايب آلفاي كرونبا و تنصيف براي مقياس كناره گيري از كار -شغل به ترتيب  0/88و
 0/85به دست آمد.
پرسشنامه تفکر خصمانه :در اين پژوهش از پرسشنامه  8ماده اي تفكورات خصومانه
گرين گالس و جولكانن )1989( 1استفاده شد .پاسخها روي يک مقياس ليكورت  4درجوه اي از
صفر (كامالً موافقم) تا ( 3كامالً مخالفم) مشخص مي شوند .ضريب پايايي پرسشنامه به روش
آلفاي كرونبا  0/81گزارش شده است (گرين گالس و جولكانن .)1989 ،اين پرسشنامه جهت
استفاده در پژوهش حاضر ترجمه و تنظيم شده است .در اين پژوهش پايايي از طريق ضورايب
آلفاي كرونبا و تنصيف براي اين پرسشنامه به ترتيب  0/83و  0/84بهدست آمد .روايي ايون
پرسشنامه با استفاده ازتحليل عوامل تثييدي نشان داد كه تمامي ماده هاي پرسشنامه روي سازه
تفكر خصمانه به طور معني داري بار گذاشته اند.
یافتههای پژوهش
ميانگين ،انحراف معيار و ضرايب همبستگي بين متغيرهاي پوژوهش در جودول  1نشوان داده شوده
است.
جدول  -1ميانگين ،انحراف معيار و ضرایب همبستگی بين متغيرهای پژوهش
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

متغیر
مشاهده بوينزاكتوي
در محيط كار
تنظيم هيجان
عاطفه منفي
فرسودگي عاطفي
خشنودي شغلي
قصد ترک شغل
كنارهگيري از كار
تفكر خصمانه

میانگین

انحراف

1

معیار

17/18

5/57

_

35/94
21/86
21/25
23/70
36/76
29/38
26/63

6/19
7/58
7/51
7/05
11/91
15/10
4/51

**

0/390
**0/444
**0/619
**0/709
**0/618
**0/491
**0/539

2

3

_
**0/329
**0/368
**0/433
**0/383
**0/589
**0/445

4

6

5

8

7

_
**0/581
**0/555
**0/583
**0/471
**0/527

_
**

0/705
**0/806
**0/545
**0/612

_
**0/710
**0/529
**0/530

_
**0/577
**0/572

_
**0/513

0/01

_
≥p

*

همانطور كه در جدول  1مشاهده ميشود ،ضرايب همبستگي بين متغير مشواهده بوينزاكتويدر محويط
كار با تنظيم هيجان ،عاطفه منفي ،فرسودگي عاطفي ،خشنودي شغلي ،قصد ترک شغل ،كنارهگيوري از كوار و
تفكر خصمانه و نيز بين متغيرهاي ميانجي با پيامد در سطح  p≥ 0/01معنيدار است.
به منظور ارزيابي الگوي پيشنهادي ،از روش الگويوابي معوادالت سواختاري اسوتفاده شود .جهوت تعيوين
كفايت برازش الگوي پيشنهادي با داده ها تركيبي از سنجه هاي برازندگي مورد اسوتفاده قورار گرفتنود .بورازش
الگوي پيشنهادي با دادهها بر اساس شاخصهاي برازش در جدول  2گزارش شده است.
1. Guerin & Orda
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جدول  -2شاخصهای برازش الگوی پيشنهادی ،الگوی اصالحشده اول و الگوی نهایی
شاخصهای برازش

الگو
الگوي پيشنهادي
الگوي اصالحشده اول
الگوي نهايي

χ2

Df

χ2/df

NFI AGFI GFI

CFI

IFI

TLI

94/84
94/42
65/44

12
36
34

7/90
2/62
1/92

0/90
0/93
0/95

0/91
0/95
0/97

0/91
0/95
0/97

0/80
0/93
0/96

0/89
0/92
0/94

0/68
0/86
0/90

RMSE
A
0/17
0/086
0/065

همانطور كه نتايج جدول  2نشان ميدهند ،گرچه برخي از شاخصهاي برازش حاكي از برازش
خوب الگوي پيشنهادي با داده است ،برخي ديگر نشان ميدهند كه الگوي پيشنهادي نياز به اصالح
دارد .در نتيجه بعد از يک اصالح (حذف مسير غيرمعنيدار تنظويم هيجوان بوه فرسوودگي عواطفي)
شاخصها برازندهتر شدند ،اما از آنجا كه هنوز الگو با شاخصهاي برازش مطلووب فاصوله داشوت از
روش آيتم پارسلينگ (دسته بندي ماده ها) استفاده شد .يک رويكرد متداول جهت مقابله با ماده هواي
زياد و نيز افزايش توان الگو ،دسته بندي ماده هوا و بوه كوار گورفتن ميوانگين هور دسوته بوه عنووان
نشانگرهاي متغير مكنون است (بشليده .)1392 ،شكل  2الگوي نهايي پژوهش را به همراه ضورايب
مسير نشان ميدهد.
0/63

فرسودگي عاطفي
0/07

0/70

خشنودي شغلي
تنظيم هيجان

0/19

قصد ترک شغل

0/29

طفرهروي از كار

0/46
0/93
0/52

مشاهده بينزاكتي در محيط كار

0/26
0/50

كنارهگيري از كار -شغل
0/16

0/22

0/68
0/68

عاطفه منفي
0/42

تفكر خصمانه

پارسل 1
پارسل 2

0/26
0/72

پارسل 3
پارسل 4

شکل  -2الگوی نهایی پژوهش حاضر به همراه ضرایب استاندارد مسيرها
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همانگونه كه در شكل  2مشاهده ميشود ،به جز ضريب مسير تنظويم هيجوان بوه فرسوودگي
عاطفي ،تمامي ضرايب مسير در الگوي نهايي پژوهش معنيدارند .جودول  3نتوايج بووت اسوترپ را
براي مسيرهاي غيرمستقيم در الگوي نهايي پژوهش نشان مويدهود .سوطوح اطمينوان بوراي ايون
فواصل اطمينان  95و تعداد نمونهگيري مجدد بوت استراپ  2000است.
جدول  -3نتایج بوت استراپ برای مسيرهای غيرمستقيم
مسیرها
مشاهده بينزاكتي← تنظيم هيجان← فرسودگي عاطفي
مشاهده بينزاكتي← تنظيم هيجان← خشنودي شغلي
مشاهده بينزاكتي← تنظيم هيجان←كنارهگيري از كار-شغل
مشاهده بينزاكتي← تنظيم هيجان← تفكر خصمانه
مشاهده بينزاكتي← عاطفه منفي← فرسودگي عاطفي
مشاهده بينزاكتي← عاطفه منفي← خشنودي شغلي
مشاهدهبينزاكتي← عاطفهمنفي←كنارهگيري از كار-شغل
مشاهده بينزاكتي← عاطفه منفي ← تفكر خصمانه

دادهها

بوت

سوگیری

0/0745
0/0854
0/4959
0/0875
0/2243
0/1610
0/3797
0/1290

0/0755
0/0871
0/4955
0/0891
0/2237
0/1622
0/3824
0/1320

0/0010
0/0017
0/0003
0/0016
0/0006
0/0012
0/0027
0/0030

خطای
استاندارد
0/0337
0/0322
0/1148
0/0260
0/0413
0/0378
0/1041
0/0380

سطح
حد پایین حد باال

معني

0/1494 0/0169
-0/0332 -0/1601
0/7481 0/2930
0/1458 0/0422
0/3141 0/1516
-0/0954 -0/2437
0.6224 0.2025
0.2044 0.0592

داری
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

همانطور كه در جدول  3مشاهده مي شود فاصله هاي اطمينان براي مسيرهاي غيرمستقيم
حاكي از قرار نگرفتن عدد صفر در اين فاصله هاست .از اين رو تموامي روابوط غيرمسوتقيم در
الگوي پيشنهادي تثييد ميشوند.
بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام پژوهش حاضر ،طراحي و آزمودن الگويي از برخي پيامدهاي مشاهده بي نزاكتي
در محيط كار بود .يافته هاي پژوهش نشان دادند كه بينزاكتي در محويط كوار بور فرسوودگي
عاطفي ،كناره گيري از كار -شغل ،تفكر خصمانه و عاطفه منفي ارر مثبت و بر خشنودي شغلي و
تنظيم هيجان ارر منفي دارد .اين نتايج با يافتوه هواي بايوميسوتر و براتسالوسوكي ،مووراون و
تايس ،)1998( 1آيزنوک و كوين ( ،)2003بنودورا ،)1977( 2بوک ،)1976( 3گوراس )1998( 4و
دوگالس و مارتينكو )2001( 5همسو هستند.

1. Baumeister, Bratslavsky, Muraven, & Tice
2. Bandura
3. Beck
4. Gross
5. Douglas & Martinko
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مشاهده رفتارهاي نامناسب و بي نزاكتي در محيط كار سبب مي شود كاركنان دچار يوثس و
نااميدي شوند و نسبت به شغل ،همكاران و سازمان احساس نارضايتي كنند .مشاهده بي نزاكتي
در محيط كار ارربخشي و كارايي در شغل را به دليل نبود تعامول سوازنده و توافوق فرهنگوي،
خدشهدار مي كند و باع كاهش خشنودي شغلي در محيط كار مي شود .مشاهده بي نزاكتوي در
محيط كار و تطابق نداشتن شخص با اين محيط ،فرد را نسبت به ترک شغل مصمم مي سازد.
با مشاهده بي نزاكتي ها در محيط كار فرد نسب به كار ،محيط كار ،كاركنان مشغول به كوار در
سازمان و در كل نسبت به ماهيت و خود شغل نگرش هاي منفي پيدا مي كنود و بودون درنظور
گرفتن امتيازات و شرايط مفيد موجود در شغل ،خود را متقاعد به ترک شغل مي كند .مشواهده
عمل بي ادبانه در وهله اول مي تواند باع ايجاد افكار خصمانه و تهاجمي شود .ناظر رفتارهاي
بي ادبانه بودن ،افكار خصمانه را افزايش مي دهد به ايون معنوي كوه مشواهده كننودگان ،مولود
تفكرات تهاجمي و خصمانه بيشتر به منظورتخريب محيط كاري اند .شپارد و تيزديول)2000( 1
تفكر خصمانه را نوعي نقص در بازبيني شناختي ناميدند .با افزايش بي نزاكتي در محويط كوار،
بيتعادلي هيجاني بيشتر ميشود و با كاهش بي نزاكتي ،تعادل هيجاني بيشتر ميگردد(نيوون و
همكاران .)2011 ،مشاهده بي نزاكتي در محيط كار مسبب نگراني ها و دلهره هوايي بوراي فورد
است كه در نهايت عواطف منفي را در فرد افزايش مي دهد .عاطفه منفوي يوک بعود پريشواني
(اضطراب) ذهني شامل تنوع حالت هاي خلقي ناسازگار مثل خشم ،نفرت ،ترسو ناآرامي اسوت.
ريو و گوش ( )2009نيز دريافتند كه عاطفه منفي بي نزاكتي بينفردي و بي نزاكتي سازماني را
افزايش مي دهد .يافته هاي پژوهش حاضر همچنين نشان دادند كه مشاهده بي نزاكتي در محيط
كار از طريق تنظيم هيجان و عاطفه منفي بر خشنودي شغلي ،فرسودگي عاطفي ،كناره گيري از
كار -شغل و تفكر خصمانه ارر غيرمستقيم دارد .اين نتايج با يافته هاي مينر -روبينوو و كورتينوا
( ،)2004ريو و گوش( ،)2009توتردل و همكاران ( )2012و پووراس وارز ( )2009همسواسوت.
مشاهده بي نزاكتي در محيط كار باع بروز هيجان هاي منفي در فرد و محيط سازمان مي شود
و اين هيجان منفي كه از مشاهده بي نزاكتي در محيط كار متثرر است ،رفتوهرفتوه افوراد را در
فرايند فرسودگي عاطفي قرار مي دهد .بوي تعوادلي هيجواني كوه موي توانود متوثرر از مشواهده
رفتارهاي بي نزاكتي بين ديگران باشد باع بروز ناخشنودي از شغل مي شود .موبلي و همكاران
( )1978بيان ميكنند كه نگرش هاي شغلي ارر مستقيم معني داري بر رفتار ترک شوغل واقعوي
دارند .اگر افراد مدام در معرض مشاهده بي نزاكتي در محيط كار باشند ،تنظويم هيجواني فورد
دچار اختالل خواهد شد و در نتيجه تفكرات خصمانه در افراد شكل خواهد گرفت .همانطور كه
1. Sheppard & Teasdal
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وايس و كروپانزانو ( )1996گفتند ،محتملترين پيامدهاي تجارب آزارنده كار ،نگرشي و عاطف ي
هستند .بي نزاكتي در محيط كار هم كه شكلي از سوءرفتارهاست ،مي تواند بر نگرش كاركنوان
اررگذار باشد .مشاهده بي نزاكتي در سطوح بااليي از عواطف منفويِ مشواهده كننودگان ،كموک
كردن به ديگران را كاهش و كناره گيري از كوار -شوغل را افوزايش موي دهود (پووراس و ارز،
 ،)2009بنابراين ،به نظر مي رسد مشاهده بي نزاكتي از طريق عاطفه منفي موجب طفره رفتن از
انجام كار و ايجاد قصد ترک شغل شود .همچنين پوراس وارز ( )2009در پژوهش خوود نشوان
دادند كه مشاهده بي نزاكتي در سطوح بااليي از عاطفه منفي مشاهده كنندگان ،عملكرد خودكار ،
عملكرد خالق و كمک به ديگران را كاهش و تفكر خصمانه را افزايش مي دهد .بر اين اساس،
عاطفه منفي ،تسهيل گري نيرومند براي افزايش تفكر خصومانه اسوت كوه بوه دليول مشواهده
بي نزاكتي در محيط كار ايجاد مي شود.
با توجه به پيامدهاي زيان بار مشاهده بي نزاكتي در محيط كار براي فرد و سوازمان (موثالً،
ناخشنودي شغلي ،قصد ترک شغل و كناره گيري از كار ،فرسودگي عاطفي و افكوار خصومانه)،
مديران و صاحبان صناي مي بايست به صورت فعاالنه اي براي پيشگيري و كواهش ايون گونوه
سوءرفتارها اقدام كنند و از ناديده و ناچيز شمردن چنين رفتارهوايي پرهيوز كننود .سوازمان هوا
مي توانند انتظارات و هنجارهايي را براي رفتارها و تعامالت بينفردي در محيط كار به روشني
مشخص كنند .پيشنهاد مي شود به منظور تثكيد بر اهميت رفتار مؤدبانه ،هنجارهاي مربوط بوه
احترام و رفتارهاي مؤدبانه به تمام سطوح سازمان گسترش يابد و اعمال مديران و سرپرسوتان
منطبق با انتظارات و هنجارهاي مربوط به احترام تعيوين شووند .بور اسواس نظريوه يوادگيري
اجتماعي ،رفتارهاي مديران خود در مقام الگو در سازمان ها عمل مي كننود .بنوابراين ،موديران
مي توانند با اِعمال رفتارهاي محترمانه در محيط كار ،الگويي براي ديگران باشند و كاركنان با
مشواهده رفتوار موديران و سرپرسوتان خووود از چنوين رفتارهوايي الگووبرداري كننود .آموووزش
مهارت هاي بينفردي (براي مثال ،عذرخواهي كردن ،بخشش ،هوش هيجاني و كنترل خشم)،
مهارت هاي حل تعارض ،مذاكره ،مديريت استرس و  ...مي توانند براي كواهش رفتارهواي بوي
ادبانه در محيط كار مفيد باشند .يكي ديگر از راه هاي كاهش بي نزاكتي ،تنبيه افراد بينزاكوت
در سازمان است .مديران نبايد رفتارهاي بي نزاكتي در محيط كار را تحمل كنند ،حتي اگر اين
رفتارها از سوي افراد داراي رده هاي باالي سازمان انجام شود ،زيرا چشمپوشي كوردن از ايون
رفتارها منجر به ترويج آن ها در سازمان مي شود .بررسي دقيق خصوصيات ،سوابقه و تعوامالت
گذشته متقاضيان استخدام ،به ويژه براي انتخاب در مشاغلي كه نيازمند تعوامالت بوينفوردي
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باالست ،مي تواند ياري رسان باشد .پيشنهاد مي شود آزمون هوا و مصواحبه هواي اسوتخدامي در
همين راستا تدوين شوند.
پژوهش حاضر نيز مانند هر پژوهشي داراي محدوديت هايي بوده اسوت .در ايون پوژوهش
براي جم آوري داده ها از پرسشنامه هاي خودگزارشي استفاده شد كه محدوديت هاي خاص خود
را دارند .با توجه به اين كه پژوهش حاضر روي كاركنان شركت ملي حفاري ايران اجورا شوده
است ،لذا تعميم نتايج آن به ساير محيط ها و مشاغل ،به دليل متفاوت بودن شرايط مي بايست
با رعايت جوانب احتياط انجام شود .با وجود ايونكوه اسوتفاده از رويكورد الگويوابي معوادالت
ساختاري توانايي به دست دادن استنباط هاي علّي را فراهم مي آورد ،در اين باره هم بايد جانب
احتياط رعايت شود.
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