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تاریخ پذیرش9919/9/5 :

تاریخ دریافت9911/4/91 :

مقدمه :در سالیان اخیر پژوهش ها در حوزه سوء رفتار افزایش یافته است .در این میان ،یکی از مفاهیمی که توجه صاحب نظران سازمانی را به
خود جلب نموده است بی نزاکتی محل کار است .پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان تاثیر ارتکاب بی نزاکتی بر رفتارهای غیرمولد شغلی کارکنان
بیمارستان اجرا گردید.
مواد و روش ها :پژوهش حاضر به جهت ماهیت ،توصیفی-همبستگی و شیوه گردآوری داده ها به روش میدانی می باشد .جامعه پژوهش شامل
 4223نفر از کارکنان بیمارستان های شهرستان خرم آباد در سال  5431می باشد که از میان آنان  433نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.
ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل مقیاس ارتکاب بی نزاکتی ،پرسش نامه های خودپایشی ،کانون کنترل ،رفتار شهروندی اجباری ،رفتار ضد
شهروندی و رفتارهای غیرمولد بودند که پایایی و روایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ و روایی محتوا تایید شد .داده ها با استفاده از نرم افزار PLS
پردازش شده و آزمون آن ها از روش معادالت ساختاری( )SEMدر دو بخش تحلیل عاملی تاییدی و بررسی فرضیه ها انجام گرفت.
یافته های پژوهش :نتایج پژوهش نشان می دهد که ارتکاب بی نزاکتی ،رفتارهای غیرمولد کارکنان را به طور مثبت و معنادار( )t>1.96تحت
تاثیر قرار می دهد و در این میان رفتار شهروندی اجباری و رفتار ضد شهروندی( )t>1.96نقش میانجی گری را بر عهده دارند .هم چنین نقش
تعدیلگری کانون کنترل و خودپایشی به صورت معکوس( >0ضریب مسیر) و معنادار( )t>1.96تایید شد.
بحث و نتیجه گیری :با توجه به آثار مخرب بی نزاکتی بر سازمان ،الزم است تدابیر مدیریتی شفاف و دقیق ،بهبود شرایط محیط کاری و
آموزش های الزم در حیطه رفتار در میان کارکنان بیمارستان اندیشیده شود.

واژه های کلیدی :بی نزاکتی محل کار ،رفتارهای غیرمولد ،رفتار شهروندی اجباری ،کانون کنترل
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مقدمه
هنگامی که کارکنان به وفور با جنبه های مخرب
محیط کار مواجه می شوند ،احساس رضایت کمتری
دارند و کمتر قادرند تا بر وظایف شغلی خود تمرکز
کنند .در سال های اخیر ،یک نوع عامل پرتنش کاری
که توجه عمده محققان را به خود جلب کرده اســت
بی نزاکتی محل کار است( .)5بی نزاکتی محل کار
شامل رفتارهای انحرافی با درجات کم و نیت مبهم با
هدف آسیب رسانی به شخص یا اشخاص مورد هدف
است که به واسطه آن هنجارهای دوطرفه مبتنیسی بر
احترام خدشه دار می شود( .)2این رفتارها مشخصاً
رفتارهای بی ادبانه و گستاخانه ای هستند که با نادیده
گرفتن دیگران آشکار می شود .بی نزاکتی محل کار
شامل مواردی از قبیل رفتارهای نامحترمانه ،خشن و
بی ادبانه( ،)3،4رفتارهای مخل با هدف پریشانی روانی
و جسمانی دیگران( )1و رفتارهای بی ادبانه شامل قطع
کردن صحبت دیگران ،پخش شایعه ،ریشخنــد یا
حرف های طعنه آمیز ،اظهارنظر و تن صدای
تحقیرآمیز ،نادیده گرفتن قدرت و هویت فرد در جلوی
همکاران و خیره و خصمانه نگاه کردن( )7،6می باشد و
اثرات زیانبخشی مانند کاهش رضایت شغلی ،استرس،
رفاه کمتر( )8و کاهش تعـــهدکاری( )3را در پی دارد.
بی نزاکتی هم چنین با به وجود آوردن زمینه های
فشارآور برای همه افـــرادی که در گــــروه کــــار
می کنند( )50قصد ترک شغل و ماندن در سازمان را
تحت تاثیر قرار می دهد .رعایت نکردن ادب و نزاکت و
متعاقباً بدبینی ،حس انتقام و هیجان های منفی ناشی از
آن ،باعث خدشه دار شدن ارتباطات بین فردی
شده( )55و سالمت فیزیکی و روانی و بهره وری
کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد( )52به همین علت
رفتارهای غیر محترمانه هزینه های زیادی به کارکنان
و سازمان ها تحمیل می کند( .)54اکثر مطالعات انجام
شده در ایاالت متحده آمریکا نشان داده اند که در
سازمان ها پدیده بی نزاکتی محل کار به وفور دیده
شده است( )53پژوهش های انجام شده در کشورهای
آسیایی نیز دال بر صحت این ادعا است( )51هم چنین
در بافت سازمان های ایرانی برداشت و نگــــــرش در
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خصوص پدیده بی نزاکتی به نوبه خود بدیع و قابل
تعمق اســـت و در جریــــان جستجوهای پژوهشگر
پژوهش هایی که به خوبی پدیده بی نزاکتی را تشریح
کرده باشد ،یافت نشد.
اسپکتور و فاکس الگویی را تحت عنوان الگوی
فشارزا-هیجان جهت پیش بینی رفتارهای غیرمولد
ارائه کرده اند( .)56طبق این الگو ،برخی از رفتارهای
غیرمولد ،واکنشی نسبت به عوامل فشارزای شغلی
هستند و اغلب در پی ارزیابی موقعیت ،واکنش های
عاطفی افراد به عوامل فشارزا به صورت رفتارهای
منفی-رفتارهای غیرمولد متجلی می شوند(.)57
رفتارهای غیرمولد شغلی( )CWBتحت عناوین مختلف
و بر اساس دیـــدگاه های نظری متفاوتی مانند
پرخاشگــری ،مقـــابله به مثـــل ،انتقام ،رفتارهای
ضداجتماعی و تهدید و ارعاب مورد مطالعه قرار گرفته
است( ،)58لکن در همه آن ها نوعی تالش در جهت
لطمه رساندن به افراد سازمان و یا خود سازمان وجود
دارد که می توان آن ها را تحت عنوان رفـــتارهای
غیرمولد طبقه بندی نمود .در این راستا پژوهش بولینگ
و همکاران نشان می دهد هیجان های منفی ،افراد را
مستعد انجام رفتارهای غیرمولد می کند( )53و در واقع،
چنین رفتارهایی ابزار مقابله با هیجان های منفی
هستند که در اغلب پژوهش ها رابطه مثبت و معنادار
بین رفتارهای غیرمولد و بی نزاکتی در محل کار تایید
شده است(.)20
از دیگر متغـــیرهای مـــورد مطالعه رفتار ضد
شهروندی( )ACBاســــت .رفــتارهای ضدشهروندی،
به نوعی بدرفتاری کارمــــند اطالق میشوند که از
بازده کار او می کاهند( )25و شامل مواردی نظیر
لجبازی و خودسری ،مقاومت در برابر اقتدار ،طفره رفتن
از کار ،کینه توزی ،و پرخاشگری است .از طرفی
رفتارهای شهروندی ،همیشه انتخاب آزاد فرد نیستند،
بلکه ممکن است به وسیله یک مدیـر فرصـت طـــلب
و سوء استفاده گر تحمیل شوند( )22که از این رفتارها
با عنوان رفتار سازمانی اجباری( )CCBو روی تاریک
رفتار شهروندی سازمانی( )24یاد شده و معموالً در اثر
وجود نظارت آزاردهنده از سـوی مدیـــــران به شکل
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رفتاری کاذب و غیرانفعالی دیده می شود( )23که این
پدیده نه تنها عملکرد سازمانی را بهبود نخواهد بخشید
بلکه اثرات سوء بر سازمان را به ارمغان خواهد آورد.
از دیگر عوامل مطالعه شده در رابطـــه میـــان
بی نزاکتی محل کار و رفتار های غیرمولد شغلی نقش
تعدیلی کانون کنترل( )LOCاست .کانون کنترل به
معنای اعتقاد داشتن در مورد کنترل بر رویدادها توصیف
می شود( .)21کسانی که کانون کنترل درونی دارند بر
این باورند که خود حاکم بر سرنوشت خویش هستند و
مسئولیت موفقیت ها و شکست های خود را به گردن
می گیرند( )26و برای توجیه دستاوردهای زندگی خود،
فعالیت ها ،عدم فعالیت ،صفات و خصوصیات خود را
بررسی می کنند .در مقابل کسانی که زندگی خود را
دستاویز عوامل خارجی می دانند ،برون گرا نامیـــده
می شوند( .)27از دیگر ویژگی های شخصیتی در
مطالعه رفتار فرد در سازمان ،متغیر خودپایشی()SM
است .خودپایشی شیوه ای است که به موجب آن افراد
رفتار خود را نظارت و ثبت می کنند تا توانایی شان را
در اداره و کنترل رفتار خود افزایش داده و عملکرد خود
را بهبود بخشند( .)28افراد با خودپایشی باال ،به راحتی
احساسات خود را تجزیه و تحلیل کرده و سعی می کنند
رفتار متناسب با شرایط را بروز دهند .این افراد توجه
زیادی به رفتارهای دیگران دارند ،قدرت سازگاری
بیشتری دارند و از این رو ماهرانه از تاکتیک های
سیاسی در سازمان استفاده می کنند( .)23در حالی که
افرادی که به خودپایشی پایین متمایل هستند انگیزه
بیشتری برای سازگاری با ارزش ها و اعتقادات درونی
خود بدون در نظر گرفتن موقعیت دارند.
بی نزاکتی محیط کار امری رایج است .برای مثال
بولینگ و همکاران( )2055اذعان دارند که هیجان های
منفی ،افراد را مستعد انجام رفتارهای غیرمولد می کند؛
در واقع ،چنین رفتارهایی ابزار مقابله با هیـــجان های
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منفی هستند .بی بی و کریم( )2054نیز طی پژوهشی
دریافتند رابطه مثبتی بین بی نزاکتی و جنبه های
متفاوت از رفتارهای غیرمولد وجود دارد .بی نزاکتی در
زمینه بهداشت و درمان به طور بالقوه اثرات مضری بر
ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و ایمنی بیمار دارد.
اسکالروپولوس و همکاران گزارش دادند که بیش از
 80درصد از پرستاران بیهوشی ،تجربه نوعی از پرخاش
را داشته اند( .)40هم چنین بی نـــزاکتی در مراکز
مراقبت های بهداشتی مفهوم تیم ،ارتباط با کیفیت و
ارائه خدمات با کیفیت را خنثی کرده و هزینه های کلی
ارائه مراقبت های بهداشتی را افزایش می دهد .طی
پژوهشی داخلی بر روی کادر پرستاری نشان داده شد
بین عاطفه مثبت و منفی با ارتکاب بی نزاکتی و هم
چنین بین ویژگی های شخصیتی با ارتکاب بینزاکتی
رابطه وجود دارد( .)45مرورهای انجام گرفته توسط
پژوهشگران از پژوهش های انجام شده درباره رابطه
میان بینزاکتی سازمانی و رفتارهای غیرمولد شغلی که
در مجالت علمی و پژوهشی انتشار یافته است حاکی از
آن است که بی نزاکتی محل کار رابطه مثبت و
معناداری با رفتارهای غیرمولد دارد( .)42،20با توجه به
مطالب فوق ،تحقیق حاضر در پی بررسی تاثیر ارتکاب
بی نزاکتی بر رفتارهای غیرمولد کارکنان در محیط
بیمارستان است و در این میان نقش دو متغیر رفتار ضد
شهروندی و رفتار شـــهروندی اجـــباری به عنوان
متغیرهای میانجی و کانون کنترل و خود پایشی به
عنوان تعدیلگر بررسی می شوند.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر در پی بررسی متغیرهای ذیل در
قالب الگوی مفهــــومی(نمودار شماره  )5زیر می باشد
و در این میان نقـــش دو عامـــل کانـــــون کنترل
و خودپایشـــــی را در تعدیل این رابــطه آزمــــون
می نماید.
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رفتار ضد شهروندی

رفتار شهروندی اجباری

افزایش ضریب اطمینان ،پژوهشگر مجدداً پایایی و
روایی ابزار را محاسبه نمود و در جدول شماره  5ذکر
گردید.
-2پرسش نامه رفتارهای غیرمولد شغـــلی :این
پرسش نامه برگرفته از پرسش نامه مقاله گل پرور و
خاکسار( )5487است .پرسش نامه مورد استفاده در
مقاله گل پرور و خاکسار به شکل رتبه بندی بوده لذا از
لحاظ روایی و پایایی به صورت کمی مورد تحلیل قرار
نگرفته بلکه تنها بر حسب روایی صوری و محتوایی،
بررسی و تایید شده بود لذا با نظر اساتید و کارشناسان
خبره این پرسش نامه به شکل طیف لیکرت درآمده و
تعداد  40گویه ای این پرسش نامه به  53گویه تقلیل
یافت و سپس روایی و پایایی آن سنجیده و مورد تایید
قرار گرفت(جدول شماره .)5
-4پرسش نامه کانون کنترل :جهت سنجش
مقیاس کانون کنترل از پرسش نامه کانون کنترل راتر
( )RLOCکه به شکل طیف لیکرت درآمده است
استفاده شد .این ابزار دارای  2زیر مقیاس و  52گویه
است .ابعاد کانون کنترل شامل کانون کنترل درونی(6
گویه) و کانون کنترل بیرونی( 6گویه) می باشد که
پایایی و روایی این ابزار در جدول شماره  5نشان داده
شده است.
-3پرســش نامـــه خودپایشــــی :برای سنجش
خودپایشی از پرسش نامه تدوین شده لنوکس و ولف
( )5383که دارای  2زیرمقیاس شامل توانایی تعدیل
خودپایشی( 7ســـوال) و حســـاسیت به رفتار پرمعنی
دیگران( 6سوال) می باشد ،استفادهشد .پایایی و روایی

این مطالعه یک مطالعه مقطعی تحلیلی است که به
شیوه تحلیل معادالت ساختاری انجام شده است .جامعه
آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان بیمارستان های
دولتی و خصوصی شهرستان خرم آباد می باشد که از
میان آنان  433نفر در سطح اطمینان  31درصد به
صورت تصادفی ساده گزینش شدند .داده های پژوهش
به روش میدانی و به کمک ابزار پرسش نامه و در قالب
طیف لیکرت پنج گزینه ای تدوین ،و فرضیه های
پژوهش با بهره مندی از روش معادالت ساختاری
( )SEMو با استفاده از نســخه دوم نرم افزار Smart
 PLSآزمون شد.
برای سنجش مدل مفهــومی پژوهــــش از
شاخص های آلفای کــــرونباخ AVE ،و R Square
استفاده شد و جهت بررسی شاخص های برازندگی
مدل از بررسی اعتبار که شامل شاخص بررسی اعتبار
اشتراک( )cv-vomو شاخص بررسی اعتبار حشو یا
افزونگی( )cv-Redاستفاده گردید .مقادیر مثبت این
شاخص ها ،نشانگر کیفیت مناسب و قابل قبول بودن
مدل اندازه گیری و ساختاری است که مقادیر هر یک از
شاخص های مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته در
این پژوهش مثبت و بزرگ تر از صفر می باشند که
نشان از مناسب بودن آن ها دارد.
-5مقیاس ارتکاب بی نزاکتی محل کار :برای
سنجش ارتکاب بی نزاکتی از مقیاس  7ماده ای
ارتکاب بی نزاکتی محل کار( )WISکه توسط کورتینا و
همکاران( )2005ساخته شده است ،استفاده گردید و
روایی و پایایی آن قابل قبول گزارش شد لذا جهت
491
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جدول شماره  .1پارامترهای الزم برای فرضیات
آلفای کرونباخ
R Square
AVE
0/832
0/654
ارتکاب بی نزاکتی
0/847
0/711
0/702
رفتارهای غیرمولد
0/304
0/565
0/722
رفتار ضدشهروندی
0/834
0/538
0/821
رفتار شهروندی اجباری
0/883
0/833
خودپایشی
0/364
0/633
بی نزاکتی*خودپایشی
0/732
0/630
کانون کنترل
0/335
0/131
بی نزاکتی*کانون کنترل

پیش بینی کنندگی دارند و مقادیر بزرگ تر یا مساوی
 0/5را برای این واریانس قابل قبول قید شده است.
همان گونه که در جدول شماره  5مشاهده می شود
تمامی مقادیر  R Squareاین پژوهش قابل قبول و
مورد تایید است .شایان ذکر است  R Squareفقط
برای متغیرهای درونزای مدل محاسبه می شود .برای
پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ هم بهره
برده شد که آلفاهای حاصل نشان از پایایی مناسب
پرسش نامه ها دارد .در نهایت با توجه به آن چه گفتـه
شـد مشـخص می شود معیارهای پژوهش حاضر مدل
را به خوبی برازش و پایایی و اعتبار آن مطلوب گزارش
می شود.
یافتههای پژوهش
در مطالعه حاضر  433نفر از کارکنان شاغل در
بیمارستان های دولتی و خصوصی خرمآباد شامل 33
درصد مرد و  15درصد زن شرکت کردند .از نظر میزان
تحصیالت بیشتر پاسخ دهندگان( 18درصد) دارای
مدرک کارشناسی هستند و به لحاظ سابقه خدمت 30

روایـی همگرا بیانگر میانگین واریانس به اشتراک
گذاشته شده هر متغیر پنهان با سوال مخـتص بـه خود
است .به عبارتی ،این معیار میزان همبستگی هربعد با
سوال خود را می سنجد و هـر چه این همبستگی بیشتر
باشد ،برازش مدل انـدازه گیـری نیـز بیشـتر اسـت .به
عالوه ،نونالی و برستین( )5333برای  ،AVEمقدار
بحرانی  0/3را گزارش کرده و اظهار دارند  AVEبیشتر
از  0/3روایی همگرای قابل قبول را نشان می دهد.
همان گونه که مشاهده می شود تمامی مقادیر AVE
مندرج در جدول شماره  5بزرگ تر از مقدار مورد نظر
بوده و روایی همگرای قابل قبول گزارش می شود.
دومین شاخص درج شده در جدول شماره  5معیار R
 Squareرا می سنجد R Square .معیاری است که
جهت متصل کردن بخش اندازه گیری و بخش
ساختاری مدل سازی معادالت ساختاری به کار می رود
و نشان دهنده میزان تاثیر متغیرهای برونزا بر متغیر
درونزا است .مقادیر  R Squareنشان می دهد
متغیرهای برونزا در مدل پژوهش تا چه اندازه قدرت
491
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سنجیده شده نشان از مناسب بودن این ابزار دارد(جدول
شماره .)5
-1پرسش نامه رفتار ضد شهروندی :این ابزار با
اقتباس از مقاله قلی پور و همکاران( )5486تدوین شد.
پرسش نامه دارای  23ماده بود که با نظر کارشناسان
خبره تعداد  23سوال این ابزار به  52سوال تقلیل یافت.
ابعاد این مقیاس شامل لجبازی و خودسری ،مقاومت در
برابر اقتدار ،طفره رفتن از کار ،کیـــــنه توزی و
پرخاشگری است که در نـــهایت با پایایی و روایی
سنـــجی ،اعتبار ابزار سنجیده و مورد تایید قرار
گرفت(جدول شماره .)5
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-7پرسش نامه رفتار شهـــروندی اجباری :برای
اندازه گیری متغیر رفتار شهروندی اجباری از پرسش
نامه استخراج شده از مقاله زین آبادی و همکاران
( )5433استفاده شد .این پرسش نامه دارای  1خرده
مقیاس و  42نشانگر بود که به دلیل مرتبط نبودن 2
زیر مقیاس آن به پژوهش حاضر ،از آوردن آن ها در
این پرسش نامه چشم پوشی شد؛ بنا بر این سواالت
پرسش نامه به  53سوال تقلیل یافت و سپس پایایی و
روایی ابزار سنجیده و در جدول شماره  5گردید .در
جدول شماره  ،5روایی همگرا ،پایایی ترکیبیR ،
 Squareو آلفای کرونباخ ارائه شده است.
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درصد از کارکنان با سابقه  5تا  1سال ،بیشترین فراوانی
را به خود اختصاص داده اند .جدول شماره  2اطالعات

در جدول شماره  ،4ضریب مسیر(ضریب ،)β
مقادیر  tو مقادیر  z-valueارائه شده است .ضریب
مسیر یک ضریب رگرسیون استاندارد( )βاست که بیان
کننده وجود رابطه همبستگی خطی و شدت و جهت
این رابطه بین دو متغیر مکنون است .جهت بررسی
معناداری رابطه میان متغیرها از آماره آزمون  tاستفاده
شد .در واقع مالک اصلی تایید یا رد فرضیات بسته به
مقدار  tاست .مقادیر  tمعناداری فرضیات را آزمون کرده
و چنان چه این مقادیر از مقدار  5/36بیشتر باشنــد،
می توان گفت در سطح اطمینان  31درصد تاثیر
مربوطه معنادار است .آماره  z-valueاز طریق آزمون
سوبل محاسبه شد .سوبل آزمونی جهت بررسی نقش
میانجی متغیر  Mاز طریق ضریب اثر غیر مستقیم در
رابطه بین متغیر مستقل  Xو متغیر وابسته  Yاست و
چنان چه مقادیر آماره  z-valueبیشتر از مقدار 5/36
باشد می توان اظهار داشت در سطح اطمینان  31درصد
تاثیر مربوطه معنادار است .همان گونه که در جدول
شماره  2مشاهده می شود ،ارتکاب بی نزاکتی به طور
معناداری رفتار ضد شهروندی را پیش بینی می کند
(مسیر  .)t=7.95>1.96(،)aبه دلیل باالتر بودن عدد
معناداری از حد نصاب بیان شده فرضیه پژوهش در
زمینه رابطه میان ارتکاب بی نزاکتی در محیط کار و
رفتار ضدشهروندی تایید می شود .هم چنین رفتار ضد

شهروندی با رفتارهای غیرمولد شغلی ارتباط مثبت و
معــــنادار دارد(مسیر  .)t=23.95>1.96(،)bبه منظور
آزمون فرضیه مربوط به نقش میانجی گری رفتار ضد
شهروندی در رابطه میان ارتکاب بی نزاکتی و رفتارهای
غیرمولد شغلی و معناداری اثر غیر مستقیم ،از آزمون
سوبل استفاده شد .نتیجه این آزمون نشان داد رفتار ضد
شهروندی رابطه میان ارتکاب بی نزاکتی و رفتارهای
غیرمولد شغلی را میانجی گری می کند(مسیر
 )Z=11.88>1.96(،)e'5اگر چه این ضریب مسیر
نسبت به مسیر  eکاهش یافته است اما هم چنان
معناداری خود را حفظ نموده است .هم چنین نتایج به
دست آمده در جدول شماره  4نشان می دهد ارتکاب
بی نزاکتی با رفتار شهروندی اجباری رابطه مثبت و
معنادار دارد(مســــیر  )t=11.75>1.96(،)cو رفتار
شهروندی اجباری به طور معنادار پیش بین رفتارهای
غیرمولد شغلی است(مسیر  .)t=19.16>1.96(،)dنتیجه
آزمون سوبل برای بررسی نقش میانجی گری رفتار
شهروندی اجـــــباری در ارتــــباط میان دو متغیر
ارتـــکاب بی نزاکتی و رفـــــتارهای غیــــرمولد
شغلی نشان داد با وجـــــودی که ضـــریب مسیر
نسبت به مسیر  eکاهش یافته اســـــت اما هم
چـــــنان این ارتباط معـــــنادار اســـــت(مســـیر
.)z=11.38>1.96(،)e'2
499
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جدول شماره  .2عوامل زمینه ای افراد شرکت کننده در مطالعه
درصد
سطوح سنجش فراوانی
متغیر
%33
مرد
جنسیت
%15
زن
%55
دیپلم
میزان تحصیالت
%50
فوق دیپلم
%18
لیسانس
%50
فوق لیسانس
%55
دکتری
%30
 1-5سال
سابقه اشتغال
%56
 50-6سال
%21
 51-55سال
%56
 20-56سال
%2
 21-25سال
%5
 40-26سال
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زمینه ای مربوط به افراد شرکت کننده در این مطالعه را
نشان می دهد.
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t
43/25
24/31
7/31
55/71
56/53
-

55/88
55/48

نتیجه آزمون
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید

خودپایشی

خودپایشی
رفتارهای غیرمولد

ارتکاب بینزاکتی

شغلی

رفتار شهروندی اجباری
نمودار شماره  .2الگوی پیشنهادی پژوهش بدون در نظر گرفتن متغیرهای تعدیلگر

میان دو متغیر ارتکاب بی نزاکتی و رفتارهای غیرمولد
شغلی را ایفا می کنند .به عبارت دیگر ،می توان اظهار
داشت رابطه بین ارتکاب بی نزاکتی و رفتــــارهای
غیرمولد شغلی در کارکــنانی که کانون کنترل و
خودپایشی باال دارند ،نسبت به کارکنانی که این دو
ویژگی در آن ها در سطح پایینی قرار دارد ،کمتر است.

نتایج تحلیل تعدیلگر برای آزمون فرضیه های
مربوط به اثر تعاملی ارتکاب بی نزاکتی و کانون کنترل
و خود پایشی در پیش بینی رفتارهای غیرمولد شغلی،
در جدول شماره  4مشاهده میشود .مندرجات جدول
شماره  4نشان می دهد که مطابق انتظار،کانون کنترل
و خودپایشی نقش تعدیلی منفی و معناداری را در رابطه

جدول شماره  .4نتایج تحلیل تعدیلی متغیرهای کانون کنترل و خودپایشی
ضریب مسیر
متغیر تعدیلگر
متغیرها
- 0/447
کانون کنترل
رفتارهای غیرمولد شغلی
ارتکاب بی نزاکتی
0/102
خودپایشی
رفتارهای غیرمولد شغلی
ارتکاب بی نزاکتی

t
55/70
51/42

اجباری و با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری دو متغیر
کانون کنترل و خودپایشی صورت گرفت .یافته های
پژوهش گویای این مطلب است که بی نزاکتی محل
کار منجر به بروز رفتارهای غیرمولد شغلی خواهد شد و

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان تاثیر ارتکاب
بی نزاکتی بر رفتارهای غیرمولد شغلی با توجه به نقش
میانجی گری رفتار ضد شهروندی و رفتار شهروندی
022
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رفتار ضد شهروندی
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جدول شماره  .3تاثیر مستقیم و کلی متغیرهای پژوهش بدون در نظر گرفتن متغیرهای تعدیلگر
ضریب مسیر
متغیر میانجی
متغیرها
0/685
مسیر ( eاثر مستقیم ارتکاب بی نزاکتی بر رفتارهای غیرمولد شغلی)
0/671
مسیر( bاثر مستقیم رفتار ضد شهروندی بر رفتارهای غیرمولد شغلی)
0/302
مسیر ( aاثر مستقیم ارتکاب بی نزاکتی بر رفتار ضد شهروندی)
0/275
رفتار ضد شهروندی
مسیر  ( e'1اثر مستقیم ارتکاب بی نزاکتی بر رفتارهای غیرمولد شغلی با کنترل رفتار ضد شهروندی)
0/331
مسیر ( cاثر مستقیم ارتکاب بی نزاکتی بر رفتار شهروندی اجباری)
0/701
مسیر ( dاثر مستقیم رفتار شهروندی اجباری بر رفتارهای غیرمولد شغلی)
0/454
مسیر ( e'2اثر مستقیم ارتکاب بی نزاکتی بر رفتارهای غیرمولد شغلی با کنترل رفتار شهروندی اجباری) رفتار شهروندی اجباری
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نتایج حاصل از این پژوهش با یافته های بای ،لین و
ونگ( )42هم راستا است .نتایج پژوهش های بی بی و
کریم( )20و ساکورایی و جکس( )44نیز نشــــان داد
بی نزاکتی محل کار با رفتارهای غیرمولد شغلی ارتباط
دارد .یکی از چارچوب های نظری جهت تبیین فرضیه
اصلی پژوهش ،الگوی فشارزا-هیجان بود .طبق این
الگو برخی از رفتارهای غیرمولد ،واکنشی نسبت به
عوامل فشارزای شغلی هستند و از آن جا که بی نزاکتی
محل کار عاملی استرس زا تلقی می شود طبق این
نظریه ،فرضیه اصلی تببین می شود .در زمینه نقش
میانجی گری رفتار ضد شهروندی و رفتار شهروندی
اجباری پژوهشی یافت نشد .با این حال نتایج به دست
آمده از پژوهش کنونی تاییدی بر نقش میانجی گری
این دو متغیر بود .هم چنین مطابق با انتظار نتایج نشان
داد دو متغیر کانون کنترل و خودپایشی رابطه بین
ارتکاب بی نزاکتی و رفتارهای غیرمولد شغلی را تعدیل
می کنند .تمامی کارکنان در بروز رفتارهای غیرمولد
یکسان عمل نمی کنند و تفاوت های فـــردی و
ویژگی های شخصیتی در این امر نقش مهمی را ایفا
می کند .افراد با داشتن ویژگی های شخصیتی قوی از
جمله کانون کنترل و خودپایشی باال در کنترل رفتار
خود تواناتر بوده و همین امر سبب می شود رفتار
متناسب با شرایط را بروز دهند .بر این اساس می توان
استدالل کرد افـــرادی با کانون کنترل درونی و
خودپایشی باال در تطبیق رفتار خود با محیط کاری
موفق تر بوده و در کنترل بروز رفتارهای غیرمولد شغلی
توانمندتر خواهند بود .بی نزاکتی به علت ماهیت مبهم
و تکرار شونده خود ،به عنوان دردسرهای روزانه در نظر
گرفته می شود ،از این رو بی نزاکتی در محیط کار به
عنوان عامل فشارزای محیط کار ،باعث برانگیخته شدن
پاسخ های هیجانی منفی می شود .با توجه به نظریه
رویدادهای عاطفی یک رویداد معموالً دارای پیامدهای
هیجانی است ،که به نوبه خود رفتار شخص را تحت
تاثیر قرار می دهد .بنا بر این رویدادهای ناخوشایند
کاری که معموالً در محیط های خدماتی و درمانی به
دلیل حجم زیاد کاری ،شرایط تنیدگی زا ،ارتباط با بیمار
و همراهان بیمار رخ می دهد ،کارکنان را تحریک پذیر
و عصبانی می کند که چنین حاالتی رفتارهای بعدی و

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 9:22 IRDT on Sunday September 20th 2020

از جمله ارتکاب بی نزاکتی را در پی خواهد داشت(.)45
بی نزاکتی می تواند با ایجاد جو غیردوستانه ،خشن و
بدبینانه به فرهنگ ســـازمانی سرایت کنـــد( )44و
هزینه های مستقیم و غـــیرمستقیم زیــــادی را به
سازمان ها تحمیل نماید و همین نکته اهمیت شناسایی
نتایج حاصل از این پدیده بر روی کارکنان را به منظور
کاهش و پیشــگیری از این گونه رفتارها خاطر نشان
می سازد.
بررسی رفتارهای کاری انحرافی که هنجارهای
سازمانی را دستخوش تحوالت قرار داده و باعث تهدید
سالمت سازمان و کارکنانش می گردد ،موضوعی مهم
به شمار می رود .مطالعات صورت گرفته ،این رفتارها را
در طبقه های مختلف دسته بندی کرده است .رفـــتار
بی نزاکتی نمونه ای از بدرفتاری است که به گسستن و
از بین رفتن ارتباطات و همدلی منجر میشود.
به طـــور کلی بی نـــزاکتی با به وجود آوردن
زمینه های فشارآور برای همه افرادی که در گروه کار
می کند قصد ترک شغل و ماندن در سازمان را تحت
تاثیر قرار می دهد بر اساس نظریه رویدادهای عاطفی
نیز می توان بیان کرد ،بی نزاکتی در محیط کار به
عنوان حادثه عاطفی منفی است و بر نگرش های کاری
مانند ،قصد ترک شغل و عدالت سازمانی ادراک شده
تاثیر می گذارد .با توجه به آثار مخرب بی نزاکتی بر
سازمان ،الزم است تـــدابیر مدیریتی شفاف و دقیق،
بهبود شرایط محیط کاری و آموزش های الزم در
حیطه رفتار در میان کارکنان بیمارستان اندیشیده شود.
با توجه به این که ویژگی های شخصیتی بر روی
پدیده منفی بی نزاکتی تاثیرگذارند در زمینه تـــقلیل
این گونه از رفتارها پیشنهاد می شود ،در گزینش افراد،
سابقه داوطلبان به شکلی دقیق مورد واکاوی قرار گیرد.
هم چنین به منظور راه حل های موثرتر بالـــقوه برای
بی نزاکتی محل کار بسیار مهم است تا علل و نتایج
این پدیده را درک کنیم .با افزایش موارد بی نزاکتی
محل کار و تاثیر منفی آن بر سازمان ،تعداد بیشتری از
حوزه ها در این زمینه نیاز به تحقیق دارد .رفتارهای
مدیران ،خود به عنوان الگو در ســازمــــان ها عمل
می کند؛ بنا بر این مــــدیران می توانند با داشتن
رفتارهای محترمانه در محیط کار ،الگویی برای دیگران
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جایگاه جداگـــــانه و یا هــم زمان متغیرهای رفتار
ضد شهروندی و رفتار شهروندی اجباری به عنوان
 از.متغیرهای تاثیرگذار بر این رابطه پرداخته شود
محــــدودیت هــــای این پژوهـــش می توان به
محافظه کاری کارکنان برای پاسخ گویی به سواالت
 به عالوه از آن جایی که بی نزاکتی رفتاری.اشاره کرد
. احتمال پاسخ های غیرواقعی وجود دارد،منفی است
سپاسگزاری
بدین وســـیله از هــــمکاری صــمیمانه پرسنل
بیـــمارســــتان هــــای دولتــــی و خــــصوصی
شهرســـــتان خرم آباد تــــشکـــر و قــــدردانی
.می گردد

 تدوین طرح مناسبی از رفتارهای کاری محترمانه.باشند
در محیط کار و عنوان انتظارات رعایت ادب و احترام را
در کتابچه راهنـــمای خط مشی ســـازمانی یکی از
راهکارهایی است که می توان از طریق آن بی نزاکتی
محل کار را کاهش داد و هم چنین به منظور تاکید بر
 هنجارهای احترام را به تمام،اهمیت رفتار مودبانه
 از آن جا که ویژگی های.سطوح سازمان گسترش دهند
فردی مختلفی بر رابطه بین ارتکاب بی نزاکتی و
رفتارهای غیرمولد شغلی تاثیرگذارند به پژوهشگران
بعدی توصیه می شود سایر متغیرهای شخصیتی را
 پیشنهاد می شـــود در.مورد بررســی قرار دهند
پژوهش های آتی به بررسی هایی در زمینه نقــــش و
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Abstract
Introduction: In recent year, there has been
a growing interest in the field of
misbehaviors. Meanwhile, one of the
concepts that attracted the attention of
organizational experts is workplace
incivility. The purpose of this study was to
determine the effect of workplace incivility
on the unproductive behaviors of hospital
staff. Accordingly, the present study sought
to reduce the scientific gap between the
processes of workplace incivility behavior
and to help managers avoid such behaviors,
thereby enhancing citizenship behaviors,
improving the efficiency and effectiveness
of the organization and avoid the direct and
indirect devastating effects of this
phenomenon on the organization.

alpha and content validity. The data were
analyzed using PLS software and tested by
structural equation method (SEM) in terms
of confirmatory factor analysis and
hypothesis testing parts.
Findings: The results of the research show
that workplace incivility behaviors affect
the non-productive behaviors of the staff
positively and significantly (t>1.96). In this
regard, the variables of Compulsory
Citizenship Behavior and anti-citizen
behavior play a mediating role (t>1.96).
Moreover, the moderating role of locus of
control and self-monitoring was negatively
significant (t>1.96; β<0).
Discussion & Conclusions: Considering the
destructive effects of incivility on the
organization, it is necessary to consider
transparent and precise management
measures, improvement of the working
environment, and the necessary training
regarding hospital staff behavior.

Materials & Methods: This descriptivecorrelational study was conducted on 344
employees of hospitals in Khorramabad,
Lorestan, Iran, in 2017. The participants
were selected from the study population of
3224 employees using simple random
sampling technique. The study instruments
were workplace Incivility Behavior, Selfmonitoring, Locus of Control, Compulsory
Citizenship Behavior, Anti-Citizenship
Behavior,
and
Counterproductive
workplace behavior scales whose validity
and validity was confirmed by Cronbach's

Keywords: Workplace Incivility, nonproductive
behavior,
Compulsory
citizenship behavior, Locus of Control
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