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Abstract
The purpose of this study was to investigate the impact of workplace ostracism on
workplace behaviors (deviant and rude behaviors) with the mediating and moderating
roles of organization-based self-esteem and perceived organizational justice in
Mazandaran Cultural Heritage, Handcrafts and Tourism Organization. In terms of
purpose and method, the study was a descriptive and correlational. The sample was
selected through random sampling, and the data was collected using questionnaires
distributed among participants. The reliability and validity of the instrument were
assessed using composite reliability, factor loadings, Cronbach's Alpha, convergent
validity and divergent validity. Data was analyzed using Partial Least Squares and SPSS.
Sobel and VAF tests were used to measure the mediating role of organization-based selfesteem. Data analysis showed that workplace ostracism has a significance effect on
workplace behaviors and organization-based self-esteem. The organization-based selfesteem has a significance mediating effect on the relationship between workplace
ostracism and workplace behaviors. On the other hand, the analysis performed using
Sobel test indicated that almost 40 percent of workplace behaviors change the workplace
ostracism through the mediating role of organization-based self-esteem.
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اثر طردشدگی در محیط کار بر رفتارهای محیط کار با نقش
میانجی عزتنفس سازمانی و تعدیلگر عدالت سازمانی
ابوالحسن حسینی ،1عقیل قربانی پاجی ،2امیر اکبری
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 .1دانشیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکدة علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه مازندران ،مازندران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی،گرایش تصمیمگیری و خطمشی عمومی ،دانشگاه عالمه طباطبائی،
تهران ،ایران
 .3فارغالتحصیل کارشناسیارشد ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکدة علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه مازندران،
مازندران ،ایران

(تاریخ دریافت 8931/40/81 :ـ تاریخ پذیرش)8931/41/81 :

چکیده
پژوهشگران در این پژوهش درصدد بودند تأثیر طردشدگی در محیط کار بر رفتارهای محیط کار (رفتار انحرافی و بینزاکتی در
محل کار) را با نقش تعدیلگر عدالت سازمانی ادراکشده و نقش میانجی عـز نفـ سـازمانی در سـازمان میـراف فرهیگـی
صیایعدستی و گردشگری استان مازندران بررسی کییـد .روش پـژوهش از نظـر هـد کـاربردی و از نظـر روش توصـیفی ـ
پیمایشی بود .نمونهها به شیوة تصادفی ساده انتخاب شدند .پایایی و روایی ابـزار پـژوهش بـا اسـتفاده از نزمـونهـای پایـایی
ترکیبی ضریب بارهای عاملی نلفای کرونباخ روایی همگرا و روایی واگرا اندازهگیری و دادههای حاصل با استفاده از نرمافـزار
 Smart-PLSو  SPSSتجزیه وتحلیل شدند .از نزمونهای سوبل و وا برای اندازهگیری شد اثر و از نمارة تی برای متغیر
میانجی عز نف سازمانی استفاده شد .تحلیل دادهها نشان داد طردشدگی در محیط کار بر رفتارهای محیط کار و عز نفـ
سازمانی مؤثر است .همچیین عدالت سازمانی ادراکشده نقش تعدیلگر را در رابطة بین طردشدگی در محیط کار بـا رفتارهـای
محیط کار ایفا میکید .از سوی دیگر نزمون سوبل نشان داد تقریباً  04درصد از تغییرا طردشدگی در محیط کار بر رفتارهای
محیط کار از طریق متغیر میانجی عز نف سازمانی تبیین میشود.

کلیدواژگان
رفتارهای محیط کار عدالت سازمانی ادراکشده عز نف
و گردشگری استان مازندران.



رایانامة نویسندة مسئولHosseini@umz.ac.ir :

سازمانی طردشدگی در محیط کار میراف فرهیگی صیایعدسـتی
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مقدمه
امروزه محیط کار به یک زمینة اجتماعی مهم تبدیل شده است که نمیتوان آن را نادیده گرفتت
ماهیت کار امروز به گونهای است که کارکنان نیاز دارند زمان زیادی را با دیگر اعضتای ستازمان
صرف کنند اگرچه کار تیمی و همکاری با دیگر اعضتای ستازمان مزایتای متدتدد دارد ،روابتط
بینفردی همیشه نتایج مثبت ندارد ( )Chung & Yang 2017: 260در مقایسه با تحقیقتا بستیار
در علوم اجتماعی ،دربارة طردشدگی ،به این پدیده در روانشناسی ستازمانی توجته کمتی شتده
است ( )Wu et al 2011: 30; Xu 2012: 60تحقیقا نشان میدهد طرد شتدن در محتل کتار بتا
رفتارهای محل کار ،ماننتد رتروش شت لی و تجتاوز و درگیتری بتینفتردی و ستایر رفتارهتای
انحرافی ،مرتبط است ()O’Reilly & Robinson 2009: 4; Chung 2017: 334
بیان مسئله
با شروع کار کاررانهها و سازمانها همیشه سخن از ارتباط بین انسانها در محتیط کتار در میتان
بوده است که در صور شکلگیری صحیح آن در سازمان نقش تدیینکنندهای در رشد ستازمان
ایفا میکند این مفهوم به پیوندها و ارتباطا میان اعضا ،در مقام منبدی باارزش ،اشتاره متیکنتد
که با رلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا و سازمان میشتود (امیررتانی و
پورعز  )42 :7831ارتباط بین کارکنان را میتوان مجموعة اعتماد و هنجار و تفتاهم و شتبکة
روابطی تدریف کرد که وجود آن منجر به بهبتود کیفیتت روابتط و افتزایش ستطح مشتارکت و
مسئولیتپذیری متیشتود و در نهایتت رشتد فتردی و ستازمانی را در پتی متیآورد (التوانی و
شیروانی  )73 :7838از سوی دیگر موضوع عدمارتبتاط و طردشتدگی در محتیط کتار از من تر
رابینسون و همکارانش ( ،)4178به دلیتل آثتار منفتی آن ،بته یتک نگرانتی تبتدیل شتده استت
( )Robinson et al 2013: 208این نوع رفتارها هم برای سازمان هم برای افتراد هزینتهبتر استت
( )Porath & Pearson 2010: 70و با عناوین متفاو  ،از قبیتل رفتارهتای انحرافتی محتیط کتار
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( )Bennett & Robinson 2003: 251و رفتارهتای ضتدتولید (،)Mangione & Quinn 1975: 115
مدرفی میشوند رفتارهای انحرافی از قبیتل دزدی ( ،)Greenberg 1990: 563اجتنتا از تتشش
)1. Workplace Deviant Behaviors (WDB
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( ،)Kidwell & Bennett 1993: 251عتدمحضتور ستر کتار بتدون دلیتل ( Bennett & Robinson

 ،)2003: 251پرراشگری ( )Fox & Spector 1999: 919که هنجارها ،اهتداف ،رتطمشتیهتا ،و
قوانین سازمانی را نقض میکنند میتوانند تأثیر عمیقی بر فرد و ستازمان بگذارنتد بتا توجته بته
آنچه آمد ،سؤال اساسی محققان که در پی یافتن پاسخ مناسب برای آن بودند این بود که آیا بتین
ادراك طردشدگی در محیط کار و رفتارهای محیط کار با نقش میتانجی عتز نفت

ستازمانی و

تددیلگر ادراك عدالت سازمانی در محیط کار نزد کارکنان سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستتی،
و گردشگری استان مازندران ارتباط مدناداری وجود دارد؟
مباني نظری و پیشینة تحقیق
طردشدگي در محیط کار

طردشدگی در محیط کار یک رفتار تضدیفی است که میتواند در قالبهای مختلف صتور گیترد
()Duffy et al 2002: 340؛ به صتور
et al 2006b: 61

رفتتار مستتقیم یتا رفتتار پنهتانی ( ;Hitlan et al 2006a: 222

 )Hitlanدر هتتر دو صتتور  ،ایتتن موضتتوع متتیتوانتتد تجربتتهای دردنتتاك و

منحصربهفرد برای افراد باشد ( )Robinson et al 2013: 209به طور رتا ،،کارکنتان طردشتده بته
احتمال زیاد دچار افسردگی و اضطرا و آزردگی روانتی رواهنتد شتد ()Ferris et al 2008: 141
ادراك طردشدگی حالتی است که شخص احساس میکند توستط دیگتران (متدیر یتا همکتار) در
محیط کار نادیده گرفته شده است طرد کردن افراد در محیط کار میتواند شامل اجتنتا از تدامتل
چشمی یا دوری از آنها باشد اصطشحاتی مانند بیاعتنایی کردن ،بیمحلی کردن ،و سرد بررتورد
کردن هممدنا با مفهوم طرد کردن به کار رفتتهانتد بته عبتار دیگتر احستاس طردشتدگی نتوعی
بیاعتنایی به اشخا ،به صور عدمتدامل چشمی یا کشمی است ()Arshadi et al 2012: 226
رفتارهای (مخرب) محیط کار

موفقیت سازمانی مستلزم تشش مولد کارکنانی است کته دارای ارتبتاط کتاری رتوبی بتا یکتدیگر
باشند که این رابطه عموماً دوطرفه است زیرا منافع هر دو گروه در میتان استت رفتارهتای متقابتل
کارمندان به جهتگیری سازمانها در زمینة رفاه و دغدغههای آنها بستگی دارد این واقدیت ثابتت
شده است که کارکنان زمانی تشش صادقانة رود را صرف دستیابی به اهداف سازمانی میکننتد کته
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درك کنند نیازهای مشروع آنها به طور کامل توسط کارفرمایان در ن

ر گرفتته متیشتود ( Khattak

 )et al 2018: 204شواهد تجربی نشان میدهند رفتارهای متقابل کارکنان منفی استت و در بتدترین
حالت مخر

است اگر متوجه شوند سازمان نیازهای آنها را به طور مناستب بترآورده نمتیکنتد.

این وضدیت برای سازمان مضر و مخر است و آثار طوالنیمد دارد و اگر بهموقع به آن توجته
نشود ،بته فروپاشتی کامتل ستازمان متیانجامتد .شتکلهتای مختلتف رفتارهتای مختر شتامل
پرراشگری ،غیبت ،ررابکاری ،و سرقت است همة این رفتارها علیه منافع مشروع ستازمان استت
( )Chung 2018: 333در این پژوهش به دو نوع رفتار مخر  ،شامل بتینزاکتتی در محتیط کتار و
رفتارهای انحرافی در محیط کار ،پردارته شتد ( )Chung & Yang 2017: 260بتینزاکتتی در محتل
کار به رفتارهای بیادبانه در محل کار اشاره دارد که هنجارهای

احترام متقابل را نقض میکند.

عزتنفس سازماني

عز نف

سازمانی نشان دهندة ارزش «رودادراکی» است که افراد در مقام اعضای ستازمان

در درون سازمانی ارائه میدهند کارکنان با عز نف

سازمانی باال بر این باورند که توانایی

قابلتوجه و ارزشمندی بهعنتوان یکتی از اعضتای ستازمان دارا هستتند (
260

 .)2017:عز نف

Chung & Yang

سازمانی بیتانگر احستاس فترد از میتزان ارزشتمندی ،اهمیتت ،و

توانمندی او در سازمان است وجود عز نف
ترك ردمت افراد ،ارائة ردما

در کارکنان میتواند پیشبینیکنندة کتاهش

بهتر بته همکتاران و مشتتریان و کارفرمایتان ،و همچنتین

ارتقای صرف زمان برای انجام دادن کار باشد ( )Ariani 2012: 33بر استاس ن ریتهای کته
کورمن ( )7711مطرح کرد ،عز نف

فرد تحت تأثیر تجربیاتش شکل متیگیترد بنتابراین

میتوان فرض کرد تجربیاتی که فرد درون سازمان کسب میکند متداقباً بر سطح عز نفت
سازمانی و نگرشها و رفتارهای او تأثیر میگذارد ()Orth & Robins 2019: 332
عدالت سازماني ادراکشده
عدالت سازمانی به ادراك کارکنان از رفتار منصفانة ستازمان اشتاره متیکنتد ( Wang et al 2010:

 )661در ویرایش جدید این ن ریه ،گفته میشود افراد «دریافتی رود» را با «دریافتی دیگتران» از
سازمان مقایسه میکنند اگر با این مقایسه به این نتیجه برسند که رفتتار ستازمان بتا کارکنتان بته
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طور نسبی غیرمنصفانه است ،احستاس بتیعتدالتی متیکننتد و بترای کتاهش ایتن بتیعتدالتی
میکوشند (رضاییان  )267 :7871از ن ر بیز و تریپ ( )7771عدالت در ستازمانهتا بته قتوانین
هنجارهای اجتماعی در مدیریت سازمانها اطشق میشود که این تدریف بر وجود سه بدد بترای
عدالت در محیط کار داللتت متیکنتد :عتدالت تتوزیدی ،7عتدالت رویتهای ،4عتدالت تدتاملی
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(سیدجوادین و همکاران  771 :7874ت  )777به عدالت تتوزیدی غالبتاً در زمینتة کتاری توجته
میشود و با سطح آموزش یا تحصیل ،تجربه ،مسئولیتپذیری ،و تشش کارمنتدان ارتبتاط دارد؛
یدنی کارمندانی که دارای این ویژگیها هستند انت ار دارند بیشتر از آنهایی که این ویژگتیهتا را
ندارند پاداش دریافت کنند (دهقانیان و همکاران  716 :7874ت )711
طرد شدن در هر یک از اشکال مختلف رود می تواند زمینهساز وقوع رفتارهای انحرافی
در محیط کار باشد ( )Hitlan et al 2006a: 222; Scott et al 2015: 244یافتههتای مطالدتا
نشان داد ادراك طردشتدگی در محتیط کتار بتا رفتارهتای انحرافتی ستازمانی و رفتارهتای
انحرافی بینفردی رابطة مثبت دارد

(2000

 )Caseهنگامی که یکی از اعضای سازمان رتود

را عضو گروه بیگانه تلقی کند و احساس کند از سوی سرپرست یتا همکتار رتویش طترد
شده است نیاز به تدلق و دوست داشته شدن در وی برآورده نمیشود و ایتن وضتدیت بته
وقوع پیامدهای منفی ،همچون افزایش سطح رفتارهای انحرافتی ،متیانجامتد
223

( Hitlan et al

 )2006a:از سوی دیگر ،رفتارهای انحرافی میتوانند آثار سوء عمیقی بر کارکنان و نیز

سازمان بگذارند بر اساس گزارش کی

( )4111حتدود  71درصتد از ستازمان هتا هتدف

دزدی و فریبکاری کارکنان قرار میگیرند به علت پیامدهای منفی مالی و جانی رفتارهتای
انحرافی در محیط کار برای سازمان ،شناستایی پیشتایندهای ایتن گونته رفتارهتا بستیار حتائز
اهمیت است یکی از این پیشایندها ادراك طردشدگی در محیط کتار استت (

Hitlan & Noel

 )2009: 451افراد طردشده احساس میکنند مستثنا هستند یا رتارش از گتروه قترار دارنتد یتا
عضوی متفاو

از دیگر اعضای سازماناند

(1986 ; Tajfel &)Abrams & Hogg 1988: 322

1. Distributive Justice
2. Procedural justice
3. Interactional Justice
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جدول  .1پیشینة پژوهش

مؤلفان

موضوع
نقش میانجی

چانگ و یانگ
()4171

عز نف

یافتهها
هدف این پژوهش بررسی اثر میانجیگری عز نف

سازمانی در رابطه بین

سازمانی در

طردشدگی در محیط کار و رفتارهای محیط کار بوده است این مطالده نشان داد

روابط بین طردشدگی

سازمانی به طور کامل به مثابة میانجی بین طردشدگی در محیط کار و

در محیط کار و
رفتارهای محیط کار

عز نف

رفتارهای مثبت محیط کار عمل میکند اما عز نف

سازمانی در رابطة بین

طردشدگی در محیط کار و رفتارهای انحرافی به طور جزئی اثر میگذارد
جامدة آماری این پژوهش کارکنان پلتفرم آنالین آمازون در ترکیه بودند روش

طردشدگی در محیط
کوآی ()4173

تجزیهوتحلیل با استفاده از حداقل مربدا جزئی بود که واریان محور است از

کار و طفرهروی

مدلسازی مدادال سارتاری برای تأیید مدل استفاده شد نتایج نشان داد هم

اینترنتی با نقش میانجی

طردشدگی در محیط کار و هم آزردگی عاطفی بر طفرهروی اینترنتی اثر مدنادار دارد

آزردگی عاطفی

همچنین آزردگی عاطفی نقش میانجی را در رابطة بین طردشدگی در محیط کار و
طفرهروی اینترنتی ایفا میکند
هدف این پژوهش بررسی تأثیر طردشدگی در محیط کار بر رفتارهای محیط کار با

چانگ ()4173

طردشدگی در محیط

نقش میانجی استرس ادراكشده و نقش تددیلگر توانمندسازی روانشنارتی در 441

کار و رفتارهای محیط

نفر از کارکنان تماموقت کشور کرة جنوبی بود دادهها با استفاده از رگرسیون

کار با نقش میانجی و

تجزیهوتحلیل شد یافتهها نشان داد طردشدگی در محیط کار بر رفتارهای کمکی و

تددیلگر استرس

رفتارهای آوایی و عملکرد ش لی تأثیرگذار است و از طرفی استرس ادراكشده نقش

ادراكشده و

میانجی در رابطة بین طردشدگی در محیط کار و رفتارهای محیط کار ایفا میکند و از

توانمندسازی

طرفی یافتهها نشان میدهد زمانی که سطح توانمندسازی روانشنارتی پایین باشد

روانشنارتی

نقش تددیلگر را در رابطة بین طردشدگی در محیط کار و پیامدهای رفتاری ایفا
میکند
جامدة آماری پژوهش همة کارکنان شرکت آ و نیروی شهر گتوند بودند که از بین

رابطة بین طردشدگی

آنها  734نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخا شدند دادهها با

بشلیده و همکاران

در محیط کار و نتایج

استفاده از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تددیلی تحلیل شد نتایج نشان داد

()7872

ش لی :نقش تددیلگر

طردشدگی در محیط کار رابطة مثبت و مدنادار با فرسودگی ش لی و رابطة منفی و

سرمایة روانشنارتی

مدنادار با رشنودی ش لی و رفتار شهروندی سازمانی دارد بهعشوه ،نتایج حاکی از
نقش تددیلگر سرمایة روانشنارتی در این روابط بود

رابطة طردشدگی در
محیط کار با عملکرد
رواجهپور و همکاران
()7876

ش لی ،رفتار شهروندی
سازمانی ،و قصد ترك
ش ل؛ نقش
میانجیگری :رشنودی
ش لی

جامدة آماری پژوهش را همة کارکنان شرکت آ و نیروی شهر گتوند و شرکتهای
همکار تشکیل دادند و از روش سرشماری استفاده شد ارزیابی الگوی پیشنهادی از
طریق الگویابی مدادال سارتاری ( )SEMو با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو
 AMOSانجام گرفت نتایج حاکی از اثر طردشدگی در محیط کار بر رشنودی
ش لی ،عملکرد ش لی ،رفتار شهروندی سازمانی ،و قصد ترك ش ل نیز اثر رشنودی
ش لی بر رفتار شهروندی سازمانی و قصد ترك ش ل و اثر غیرمستقیم طردشدگی در
محیط کار بر رفتار شهروندی سازمانی و قصد ترك ش ل از طریق رشنودی ش لی
بود
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 )Turnerدر این زمینه میتوان گفت ادراك طردشدگی میتوانتد بته طتور قابتل تتوجهی بتر
عز نف

سازمانی اثرگذار باشد چون طردشدگی بر رودارزیابی صتور گرفتته در ستازمان

تأثیر میگذارد ( )Chung 2017: 332افزایش عز نف

سازمانی روابط مثبتی با میزان انگیتزه،

رفتارها ،رضایت ش لی و حرفهای ،تدهد ستازمانی ،و عملکترد شت لی دارد (صتادقیان :7833
 )771تأثیر نقش تددیلگر عدالت بر رفتارهتای انحرافتی نشتان داد مقتدار ادراك کارکنتان از
عدالت (در توزیع رویه ،تصمیمگیریها ،روابط درونستازمان) بته افتزایش یتا کتاهش میتزان
رفتارهای انحرافی آنها منجر رواهد شد ( )Dar 2017: 309کارکنان هنگامی که بیعتدالتی را
در سازمان احساس میکنند دچتار رشتم ،سترروردگی ،و نتاراحتی ههنتی متیشتوند ایتن
احساسا

بددها به رفتارهای عملی در محیط کار ت ماننتد وسوستة انتقتام و تشفتی ت تبتدیل

میشود ( )Greenberg 1990: 565بر اساس مبانی ن ری مطترحشتده در قستمت قبتل ،متدل
پژوهش به صور

مفهومی و فرضیا

شکل شماره ( )7شکل گرفته است

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
منبعChung (2017) :؛ )Holtz & Harold (2013

فرضیات پژوهش
 7طردشدگی در محیط کار بر رفتارهای محیط کار تأثیر مدنادار دارد
 4طردشدگی در محیط کار بر عز نف
 8عز نف

سازمانی تأثیر مدنادار دارد

سازمانی بر رفتارهای محیط کار تأثیر مدنادار دارد

 2طرد شدگی در محیط کار به طور غیرمستتقیم از طریتق مت یتر میتانجی عتز نفت
سازمانی بر رفتارهای محیط کار تأثیر دارد
 1عدالت سازمانی ادراكشده به عنوان مت یر تددیلگر بر رابطة طتردشتدگی در محتیط
کار و رفتارهای محیط کار تأثیر مدنادار دارد
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روش تحقیق
هدف پژوهش تدیین روابط علّی میان طردشدگی در محیط کار با رفتارهای محیط کار ،از طریتق
نقشهای میانجی و تددیلگر عز نف

سازمانی و عدالت سازمانی ادراكشده ،بتود پتژوهش از

ن ر هدف کاربردی و از ن ر روش توصیفی از نوع پیمایشی بود جامدتة آمتاری ایتن پتژوهش
کارکنان ادارة کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی ،و گردشگری استان مازندران بودند کته مجموعتاً
 711نفر شدند نمونة آماری پژوهش به شیوة تصادفی ساده انتخا شد؛ به این صتور کته در
هر واحدی که کارکنان حضور داشتند به صور تصتادفی پرسشتنامه توزیتع شتد از آنجتا کته
حداقل حجم نمونة آماری از طریق فرمول کوکران  713نفر محاسبه شد  741پرسشنامه توزیع و
 771پرسشنامه جمعآوری شد ابزار اصلی گردآوری اطشعا پرسشتنامه بتود بترای ستنجش
طردشدگی در محیط کار از پرسشنامة فتری

و همکتارانش ( ،)4113بتا طیتف پتنج گزینتهای

لیکر  ،در  7گویه ،استفاده شد برای سنجش رفتارهای محیط کتار از پرسشتنامهای در دو بدتد
رفتارهای انحرافی در محیط کار (بانت و رابینسون  )4111و بینزاکتی در محیط کتار (کورتینتا و
همکاران  )4117در  77گویه استفاده شد برای سنجش عز نف

سازمانی کارکنان از پرسشنامة

پیرس و همکاران ( )7737در  7گویه و برای سنجش عدالت سازمانی ادراكشتده از پرسشتنامة
لئو و رنگ ( )4117در  71گویه استفاده شد در بخش استنباطی برای آزمون فرضیا و مدل از
مدادال سارتاری مبتنی بر واریان

با استفاده از روش حداقل مربدا جزئتی و نترمافزارهتای

 SPSSو  SMART-PLSاستفاده شتد از آنجتا کته بتا توجته بته نتتایج آزمتون کولمتوگروف ت
اسمیرنوف سطح مدناداری توزیع مت یرها در سازمان کمتر از  1درصد (غیرنرمال) استت بایتد از
نرمافزار اسمار پیالاس برای تحلیل استفاده کرد چون این نرمافزار به نرمال و غیرنرمال بودن
دادهها حساس نیست برای تحلیل آماری دادههای غیرنرمال مناسبتر است
پایایی و روایی در روش حداقل مربعات جزئی :پایایی به سته دستته ضتریب بارهتای
عاملی و آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی به دو بخش روایی همگرا و واگرا تقستیم
شد؛ که در جدولهای  4و  8مقدار آنها نشان داده شده است
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شکل  .2ضریب بارهای عاملی پژوهش
جدول  .2آلفای کرونباخ ،ضریب پایایی ،میانگین واریانس استخراجشده

پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ

میانگین واریانس استخراجشده

ردیف

متغیر

بزرگتر از /1

بزرگتر از /1

بزرگتر از /1

/787

/776

/614

7

طردشدگی محیط کار

/721

/786

/661

8

عدالت سازمانی ادراكشده

/771

/373

/147

2

رفتارهای محیط کار

/766

/746

/782

1

بینزاکتی

/337

/387

/116

6

رفتار انحرافی

/744

/372

/118

4

عز نف

سازمانی

يافتههای تحقیق
برای آزمودن فرضیههای اول تا پنجم از آزمون مدناداری تی استفاده شد در صورتی که مقتدار ایتن
اعداد از قدر مطلق  7/76بیشتر شود ،نشاندهنتدة صتحت رابطتة بتین ستازههتا و در نتیجته تأییتد
فرضیههای پژوهش در سطح اطمینان  71درصد است همانطور که در شتکل 8مشتخص استت،
تحلیل دادهها نشان میدهد طردشدگی در محیط کار بتا ضتریب مستیر  1/871و میتزان مدنتاداری
 8/122بر رفتارهای محیط کار مؤثر است طردشدگی در محیط کتار بتا ضتریب مستیر  -1/671و
مقدار مدناداری  7/178بر عز نف

سازمانی تأثیر میگذارد عز نف

سازمانی با ضتریب مستیر

 -1/822و ضریب مدناداری  8/764بر رفتارهای محیط کار کارکنان تأثیر میگذارد
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شکل  .3ضریب معناداری فرضیههای پژوهش

در فرضیة چهارم ،تأثیر طردشدگی در محیط کار بر رفتارهای محیط کار به طتور غیرمستتقیم
از طریق مت یر میانجی عز نف

سازمانی با آزمون سوبل بررسی شد در آزمتون ستوبل ،مقتدار

تی از طریق فرمول ( )7به دست میآید که در صور بیشتر شدن این مقدار از  ،7/76متیتتوان
در سطح اطمینان  71درصد مدنادار بودن تأثیر مت یر میانجی را تأیید کرد
0 / 209
 3 / 265
0 / 1185

() 7





 

ab

 S b  S a S b
2

2

تعیین شدت تأثیر میانجی :برای تدیین شد

2

2

b  S a   a
2

2

= فرضیة چهارم تی

اثر غیرمستقیم مت یر میانجی از آمتارهای بته

نام واف 7استفاده میشود که مقداری بین  1و  7را ارتیار میکند مقدار واف با فرمول زیتر
محاسبه میشود:
() 4

 0 / 402

0 / 610 0 / 344

0 / 610 0 / 344  0 / 310

= فرضیة چهارم

ab

a  b  c

VAF 

این بدان مدناست که تقریباً بیش از  21درصد اثر کل طردشدگی در محیط کتار بتر رفتارهتای
محیط کار از طریق غیرمستقیم توسط مت یر میانجی عدالت سازمانی ادراكشده تبیین میشود
در فرضیة پنجم ،تأثیر مدناداری عدالت سازمانی ادراكشده به منزلة مت یر تدتدیلگر بتر
رابطة طرد شدگی در محیط کار و رفتارهای محیط کار بررسی شد مت یر تددیلگر جهت یتا
1. Variance Accounted For
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رابطة بین مت یر مستقل و وابسته را تددیل (کم یا زیاد) متیکنتد همتانطتور کته در

شکل شماره ( )8مشخص است ضریب مدناداری تی مربوط به مت یر طردشدگی در محتیط
کار (تددیلگری عدالت سازمانی ادراكشده)  4/186را نشان میدهد که در ستطح اطمینتان
 71درصد میتوان تأثیر مت یر عدالت سازمانی ادراكشده را تأیید کرد
بحث و نتیجه
همانطور که اشاره شد ،در پژوهش حاضر تأثیر ادراك طردشدگی در محیط کتار بتر رفتارهتای
محیط کار (رفتار انحرافی و بینزاکتی در محیط کار) بتا نقتش میتانجی عتز نفت

ستازمانی و

تددیلگر عدالت سازمانی ادراكشده در سازمان میتراث فرهنگتی ،صتنایعدستتی ،و گردشتگری
استان مازندران بررسی شد هر پنج فرضیة اصلی تحقیق متورد پتذیرش قترار گرفتت بتا تأییتد
فرضیة نخست پژوهش مشخص شد طردشدگی در محتیط کتار تتأثیر مدنتاداری بتر رفتارهتای
محیط کار دارد ازینرو نتایج و یافتههای پژوهش با نتایج پژوهشهای چانگ ( ،)4171کتورزیز
و بلتتو ( ،)4176ارشتتدی و همکتتارانش ( )7877همختتوانی دارد نتتتایج پتتژوهش ارشتتدی و
همکارانش ( )7877نشان داد ادراك طردشتدگی در محیط کار با رفتارهای انحرافتی ستازمانی و
رفتارهای انحرافی بینفردی رابطتة مثبتت دارد .بتا تأییتد فرضتیة دوم پتژوهش مشتخص شتد
طردشدگی در محیط کتار بتر عتز نفت

ستازمانی تتأثیر مدنتادار متیگتذارد ازیتنرو نتتایج

بهدستآمده با نتایج پژوهشهای چانگ ( )4171و لیو ( )4171همخوانی دارد با تأییتد فرضتیة
سوم پژوهش مشخص شد عز نف

سازمانی تأثیر مدناداری بر رفتارهای محیط کار میگتذارد

ازینرو نتایج بهدستآمده بتا نتتایج پتژوهشهتای چانتگ ( ،)4171ستنکی و اوتکتن (،)4172
کارسون و همکتارانش ( ،)7771و زارع ( )7871همختوانی دارد نتتایج پتژوهش زارع ()7871
نشان داد که عز نف

سازمانی نقش میانجی را در رابطه بین حمایت ستازمانی اداركشتده بتا

انحراف سازمانی ایفا میکند و با یافتههای پژوهش حاضر مطابقت دارد با تأیید فرضتیة چهتارم
پژوهش مشخص شد طردشدگی در محیط کار بر رفتارهای محیط کتار بته طتور غیرمستتقیم از
طریق مت یر میانجی عز نف

سازمانی تأثیر میگذارد ازیتنرو نتتایج بتهدستتآمتده بتا نتتایج

پژوهشهای چانگ ( ،)4171aچانگ ( ،)4171bفری

و همکاران ( ،)4117فتری

و همکتاران
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( )4171همخوانی دارد با تأیید فرضیة پنجم پژوهش مشخص شد عدالت ستازمانی ادراكشتده
به عنوان مت یر تددیلگر بر رابطة طردشدگی در محیط کاری و رفتارهای محیط کار تأثیر مدنتادار
میگذارد ازینرو نتایج بهدستآمده با نتایج پژوهشهای چانگ ( )4171aهمخوانی دارد
یافتههای این پژوهش حوزة طردشتدگی در محتل کتار و رفتارهتای انحرافتی را گستترش
میدهد و نشان میدهد طردشتدگی در محتل کتار بتر رفتارهتای انحرافتی در ستازمان میتراث
فرهنگی ،صنایعدستی ،و گردشگری هم تأثیرگذار است و با مت یر عز نف

میتوان این رابطته

را تقویت کرد همچنین یافتههای پژوهش مطالدا قبلتی را بته روشهتای مختلتف گستترش
میدهد پیش از همه این یافتهها بدنة دانش را در زمینة آثار منفتی طردشتدگی در محتل کتار در
سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی ،و گردشگری افزایش داده است بتهکتارگیری ستنجههتای
مدتبر ،که در پژوهشهای بینالمللی آزمون شده و از روایتتی و پایتایی الزم برروردارنتد ،نقطتة
قو

پژوهش حاضر است این موضوع باعتث تحقق روایی ستنجههتا و تأییتد تدمتیمپتذیری

ابزارهای سنجش در محیطهای سازمانی در ایران شتده است و امیتد متیرود نتتایج حاصتل در
پژوهشهای آتی تکمیل شود و زمینة تربیت ،شناسایی ،جذ  ،و بهکارگیری کارکنان و متدیرانی
را فراهم کند که هر چه بیشتر از عناصر مثبتاندیشی و مثبتتگرایتی بهترهمنتد باشتند تتا از آن
طریق زمینة ایجاد سازمانهای مثبتگرا فراهم آید در این پژوهش ابداد عتز نفت

ستازمانی و

عدالت سازمانی بررسی نشد پیشنهاد میشود برای پژوهشهای آتتی اثتر ابدتاد طردشتدگی بتر
ابداد رفتارهای انحرافی و عز نفت

ستازمانی بررستی شتود از آنجتا کته نتوع طردشتدگی و

رفتارهای محیط کار ،شامل رفتارهای انحرافی کارکنان ،در سازمانهتای بختش دولتتی و بختش
رصوصی ممکن است با یکدیگر متفاو باشتد ،پیشتنهاد متیشتود همتین پتژوهش در یتک
سازمان دولتی دیگر انجام شود یا پژوهش به صور همزمان به صور تطبیقتی در دو ستازمان
رصوصی و دولتی انجام شود از آنجا که سیاستهای سازمانهتا و نهادهتا در قبتال حمایتت از
کارکنان متفاو است ،بهتر استت ایتن پتژوهش در صتنایع دیگتر ت از جملته رتودرو ،بیمته،
شرکتهای هواپیمایی ،سازمانهای دولتی دیگر ت انجام شود محدودیت کلتی پتژوهش حاضتر
این است که با توجه به اینکه جامدة آمتاری ایتن پتژوهش کارکنتان ستازمان میتراث فرهنگتی،
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صنایعدستی ،و گردشگری در استان مازندران بودند ،باید به تفاو های فرهنگتی و ستارتاری و
محیطی توجه کرد بنابراین تدمیم آن به سایر نهادها بهسادگی امکانپذیر نیست
پیشنهاد


پیشنهاد میشتود مدیران در سازمان میراث فرهنگتی ،صتنایعدستتی ،و گردشتگری
استان مازندران طرح مناسبی از رفتار کاری محترمانه در محیط کار را تدوین کنند و
به صور

واضح انت ارا

رعایت حقوق کارکنان و رعایت اد

و احترام را اعتشم

کنند و در اجرای آن کوشا باشند


پیشنهاد میشود مدیران در سازمان میتراث فرهنگتی ،صتنایعدستتی ،و گردشتگری
استان مازندران محیطی ایجاد کنند که کارکنان در آن به سازمان احساس تدلق کننتد
و به این نتیجه برسند که مدیران آنها را مورد پذیرش قترار دادهانتد نیتز در امتور
روزمرة سازمان ن تر کارکنتان را بخواهنتد و همچنتین در تصتمیمگیتری در زمینتة
وضدیت کاری یا محیط کار کارکنان با آنها مشور

کنند ،به نتوآوری و رشقیتت

کارکنان توجه کنند ،و بهموقع و بهاندازه آنها را تشویق یا تنبیه کنند


از سویی سازمانها همیشه و در هر جایی به دنبال راههایی برای کاهش هزینتههتا و
افزایش سودند و از سوی دیگر بی نزاکتی در محیط کار هزینههای بالقوة ویرانگتری
به سازمان ها تحمیل می کند بنابراین ،مدیران باید بدانند بی توجهی به این رفتارها به
از دست دادن فرصت های مناسب منجر می شود مدیران و صاحبان صنایع بایتد بته
صور

فداالنه برای کاهش این گونه ستوءرفتارهای کوچتک اقتدام کننتد پیشتنهاد

می شود متدیران طرح مناسبی از رفتار کار محترمانه در محیط کار تدوین کنند و بته
صور

واضح انت ارا

رعایت اد

و احتترام را در کتابچتة راهنمتای رتط مشتی

سازمانی اعشم کنند در حال حاضر مدارله های ستازمانی بیشتتر بتر شتکل آشتکار
رفتار ضداجتماعی و رفتار غیرقانونی متمرکز است و اغلب بی نزاکتی در محیط کتار
با ن ام های پاداشی و تنبیهی مرتبط نیست در واقع بهتر است برنامة ارشقی جامدی
که با شیوة پاداش هماهنگ است تدوین و اجرا شود
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