 عاملی تاثیرگذار بر افزایش خستگی عاطفی:طردشدگی در محیط کار
*سمنان

 دانشگاه، رفتار سازمانی- مدیریت دولتی، دانشجوی دکتری،اقبال جباری
چکیده

 در تکاپوی پویا شدن هستند و تمایل دارند محیطی پویا داشته باشند تا در سایه این محیط پویا سازمانی،سازمان ها
 عملکرد سازمان بطور مستقیم. در شکلگیری چنین سازمانهایی سرمایههای انسانی نقشی کلیدی دارند.بهرهور ایجاد کنند
 در این مسیر عواملی وجود دارند که. کارمند پویا میتواند سازمانی پویا و بهرهور ایجاد کند.تحت تاثیر عملکرد کارکنان است
 طردشدگی در.مانع رسیدن سازمانها به پویایی و بهرهوری میشوند که از جمله این عوامل طردشدگی در محیط کار است
محیط کار موجب میشود تا کارمندان ارتباط سازندهای نداشته باشند و دچار انزوا و سرخوردگی در محیط کار میشود و
، هدف از پژوهش حاضر.موجب میشود که کارکنان نتوانند نیروهای ذهنی و فیزیکی خود را درگیر وظایف و ماموریتها نمایند
.مطالعه ابعاد مختلف طردشدگی در محیط کار و بررسی تاثیر آن بر خستگی عاطفی کارکنان است
 فرسودگی شغلی، خستگی عاطفی، طردشدگی در محیط کار:کلیدواژه

Rejection in the workplace: an effective factor in increasing emotional exhaustion
Iqbal Jabbari، PhD student ،Public administration - Organizational Behavior ،Semnan University *
Abstract
Organizations tend to be dynamic, and they tend to have a dynamic environment in
order to exploit the dynamic organizational environment. In forming such organizations, human capital plays a key role. The performance of the organization is directly affected by the
performance of the staff. A dynamic employee can create a dynamic and productive organization. In this way, there are factors that prevent organizations from moving into dynamism
and productivity, among which are the factors of dismissal in the workplace.Workplace exclusion causes employees not to have constructive relationships and to be isolated and frustrated at the workplace, and that employees are not able to engage their mental and physical
forces in tasks and missions. The purpose of this study was to study the different dimensions
of deprivation in the workplace and its impact on emotional exhaustion of employees.
Keywords: Workplace rejection, emotional exhaustion, burnout
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 عامل فعال فی زیادة االنهاك العاطفی:الرفض من مکان العمل
*سمنان

 جامعة، السلوك التنظیمی-  اإلدارة الحکومیة، طالب دکتوراه،إقبال جباری
ملخص

 وتمیل إلى أن تکون لدیها بیئة دینامیکیة من أجل استغالل البیئة،)تمیل المنظمات إلى أن تکون دینامیکیة(حرکیة
 یتأثر أداء المنظمة مباشرة بأداء. یلعب رأس المال البشری دورًا رئیسیًا، فی تکوین مثل هذه المنظمات.التنظیمیة الدینامیکیة
 هناك عوامل تمنع المؤسسات من، وبهذه الطریقة. یمکن للموظف الدینامیکی إنشاء منظمة دینامیکیة ومثمرة.الموظفین
 یؤدی االستبعاد من مکان العمل إلى عدم وجود. من بینها عوامل الفصل من مکان العمل،االنتقال إلى الدینامیکیة واإلنتاجیة
 ومن الموظفین لیست لهم القدرة على إشراك قواهم العقلیة،عالقات بناءة بین الموظفین والعزلة واإلحباط فی مکان العمل
 کان الغرض من هذه الدراسة هو دراسة األبعاد المختلفة للحرمان من مکان العمل وتأثیره على.والجسدیة فی المهام والبعثات
.اإلرهاق العاطفی للموظفین
 اإلرهاق، اإلرهاق العاطفی، الرفض من مکان العمل:الکلمات المفتاحیة

ОТЛУЧЕНИЕ ОТ РАБОЧЕГО МЕСТА: ЭФФЕКТИВНЫЙ ФАКТОР,
ВЛИЯЮЩИЕ НА УСИЛЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИСТОЩЕНИЯ
Икбал ДЖаббари ،Докторант ،Государственное управление-Организационное поведение ،Университет Симнан*
Аннотация
Органы имеют тенденцию быть динамичными, динамическую среду, чтобы использовать этот фактор для того, чтобы быть полезными. В формировании таких организаций человеческий капитал играет ключевую роль. деятельность организация
напрямую влияет на эффективность работы персонала. активный сотрудник может создать динамичную и полезную организацию. Таким образом, существуют факторы, которые мешают организациям переходить в динамизм и производительность, среди которых факторы отлучения от рабочего места. отлучение на рабочем месте приводит к
тому, что сотрудники не имеют полезных отношений, а сотрудники не могут задействовать свои умственные и физические силы в выполнении задач и миссии. Цель данного исследования является изучением различных аспектов отлучения на рабочем месте и его влияние на эмоциональное истощение работников.
Ключевое слово: Отлучение от рабочего места, эмоциональное истощение, эмоциональное выгорание
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مقدمه
کارکنان سرزنده و با انرژی سرمایه گرانبهایی برای سازمان هستند که می توانند عملکرد سازمان را تحت
تاثیر قرار دهند .کارکنانی که دچار تحلیل رفتگی جسمی و روحی شده باشند ،افرادی کم رغبت و کم تمایل برای
انجام فعالیت های سازمان هستند .فرسودگی شغلی یکی از همین حاالت فشار روانی است .استمرار بقای سازمانی در
گرو هماهنگی ،همراهی و تعامل مستقیم تمامی سطوح سازمانی با رهبران می باشد .از این رو رهبری متناسب با
محیط کار و کارکنان و ایجاد وفاق و تفاهم سازمانی میتواند این مهم را محقق نماید.
فرسودگی شغلی حالت پیشرفته فشار روانی است که هسته آن خستگی عاطفی است .خستگی عاطفی اصلی ترین و
آشکارترین فرسودگی می باشد .این نشانگان همراه با خستگی فیزیکی ،هیجانی و روانی ،به دنبال قرار گرفتن طوالنی
مدت در موقعیت کار سخت می باشد.
طردشدگی در محیط کار عواقب ناخوشایند مختلف سازمانی و فردی مانند سالمتی ،رضایت شغلی و تعهد
عاطفی به همراه دارد (بالیت و فریس .)2013،1تعدادی از مطالعات نشان داده اند که فرسودگی شغلی میتواند طیفی
از نتایج منفی را ایجاد کند ،از قبیل افزایش غیبت و گردش کارکنان ،کاهش عملکرد شغلی و کاهش تعهد به شغل
یا سازمان(کایان 2و همکاران.)2017 ،
با توجه به نقش غالبی که همکاران در زندگی کاری افراد مختلف سازمان بازی میکنند ،الگوهای رفتاری
همکاران یا ویژگیهای احساسی میتواند به عنوان پیش زمینههای متفاوتی از فرسودگی باشند (مایو 3و
همکاران.)2012،
طردشدگی در محیط کار موجب کاهش رضایت شغلی ،افزایش سطح انحراف و همچنین کاهش سطح رفتارهای
شهروندی سازمانی می شود .مطالعات تجربی اخیر نشان می دهد که بی احترامی همکاران ،زیرمجموعه ای از بدرفتاری
در محیط کار است که بطور مثبت منجر به فرسودگی می شود .برای مثال مطالعه الشینگر 4و همکاران( )2009نشان
داد که بی احترامی در محیط کار مربوط به تجربه های فرسودگی شغلی است .مطالعه دیگر توسط هان 5و همکاران
( )2016نشان داد که بین بی احترامی و فرسودگی کارکنان خدمات رستوران ها ارتباط مثبتی وجود دارد .بی
احترامی به عنوان رفتارهای بی ادبانه و خشن تعریف می شود.
بررسی اخیر توسط فریس ،چن و لیم )2017(6نشان می دهند که شباهت ها و تفاوت ها در مفهوم سازی
طردشدگی و بی احترامی وجود دارد .طردشدگی به عنوان شکل خاصی از بی احترامی با ماهیت انحصاری است .اشاره
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شده که تعامل و با عدم تعامل با هدف ،راه اصلی برای تمایز طردشدگی با سایر انواع بدرفتاری در محیط کار
است(فریس و همکاران.)2017،
طردشدگی در محیط کار ساختار مهمی است که بطور همزمان چهار نیاز اساسی انسان :نیاز به اعتماد به
نفس ،نیاز به تعلق داشتن ،نیاز به کنترل و نیاز به وجود معنی داری را در برمی گیرد .با توجه به ظرفیت طردشدگی
که باعث درد اجتماعی و تهدید جدی می شود ،رابطه بین طردشدگی در محیط کار و خستگی عاطفی نیاز به تحقیقات
علمی دارد(کایان و همکاران .)2017 ،طردشدگی در محیط کار با توجه به انزوای اجتماعی که بوجود می آورد می
تواند موجب خستگی عاطفی کارکنان گردد و این موضوع میتواند پیامدهای روانی را در سازمان و عملکرد کارکنان
داشته باشد.
مبانی نظری
طردشدگی در محیط کار
طردشدگی در محیط کار تعاریف بسیاری در ادبیات دارد .برای توضیح چنین رفتاری ،بسیاری از واژهها در ادبیات
توضیح داده شدهاند .به عنوان نمونه انزوا ،محرومیت اجتماعی ،عدم پذیرش ،رهاسازی و از دور خارج شدن .طردشدگی
در محیط کار زمانی تعریف می شود که فرد یا گروهی زمانی که رفتار اجتماعی مناسب نداشته باشند از سایر اعضای
سازمان کنار گذاشته می شوند .طردشدگی ممکن است موجب شود فرد یا گروه احساس چشم پوشی ،محرومیت و
نادیده گرفتن را داشته باشد(ملیکا ،بن خلیل و حاج سلیم.)2017،1
گرچه تعریف های مطرح شده ،برخی رفتارها که شامل طردشدگی میشوند را مشخص می کند اما تعریفی که
دربردارنده و شفاف کننده ویژگیهای کلیدی مشترك در همه این رفتارها (محرومیت ،چشم پوشی 2و رد شدن)3
باشد ،بسیار ارزشمند خواهد بود.
جدول()1مفاهیم طردشدگی

نویسنده و سال
Anderson,
2009
Blackhart et
al.,2009
Blackhart et
al.,2009

مفهوم
گریز

سازمانی4

محرومیت
عدم

اجتماعی5

پذیرش6

تعریف
حذف سیستماتیک فردی که زمانی عضو گروهی بوده است.
قراردادن فرد در موقعیتی که تنها باشد و یا برقراری ارتباط اجتماعی
برایش ممنوع باشد.
اجتناب از برقراری ارتباط اجتماعی درحالیکه فردی به دنبال ایجاد
رابطه یا پیوستگی هر چند کوتاه مدت با فرد دیگری باشد.
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Dotan-Eliaz
etal.,2009

طردشدگی

زبانی1

موقعیتی است که در آن دو یا تعداد بیشتری از افراد به زبانی صحبت
می کنند که افراد پیرامون قادر به درك آن نیستند.

Ferris et al.,
2008

طردشدگی

احساس فرد نسبت به اینکه توسط دیگران نادیده گرفته شده یا مورد
چشم پوشی قرار شده است.

Hitlan et al.,
2006

طردشدگی

محروم شدن ،رد شدن و یا مورد چشم پوشی واقع شدن فرد یا گروهی
به وسیله فرد یا گروهی دیگر که توانایی فرد برای ایجاد یا تداوم رابطه
مثبت بین فردی را از بین می برد.

Sommer et al.,
2001
Williams 2001

طردشدگی

نادیده گرفتن هدفمند فردی توسط سایرین.

طردشدگی

هر گونه فعالیت یا فعالیت های نادیده گرفتن یا محروم سازی فرد یا
گروهی به وسیله فرد یا گروهی دیگر.

طردشدگی

طردشدگی نوع مشخصی از رفتار تضعیف سازمانی است که ممکن
است فرد به شکل اقدامات مستقیم (مانند توهین کالمی) یا رفتارهای
بازدارنده (مانند عدم امکان دسترسی به اطالعات مهم) با آن مواجه
شود.

Duffy et al.,
2002

منبع :توکلی ،عبداله ،جمالی کاپک ،شهرام ،خراسانی ،ویدا( )1393طراحی مدل طردشدگی سازمانی در بانک های منتخب ،چشم انداز مدیریت دولتی ،شماره20
زمستان  ،1393صص15-43

تعریف گستردهتری که بر جنبههای مشترك تعریف های ارائه شده در جدول( )1تمرکز دارد ،بیان میکند
که طردشدگی در محیط کار عبارت است از :حذف فرد یا گروهی در انجام اقدامی که سایر اعضای سازمان در آن
درگیر هستند؛ درحالیکه اشتیاق دادن افراد از نظر اجتماعی مناسب باشد (رابینسون و همکاران .)2013 ،جدول()1
بیان کننده مفاهیم مختلف طردشدگی می باشد.
در بیانی دیگر طردشدگی ،محروم شدن ،نادیده گرفته شدن و مورد بی توجهی واقع شدن به وسیله افراد و
گروه ها ،تجربه ای مشترك در زمینه های اجتماعی مختلف از جمله محیط کار تعریف شده است .تجربه طردشدگی
مضر است؛ زیرا در مخالفت با نیاز ذاتی ما به تعلق می باشد ،که برای رفاه ما حیاتی است .طردشدگی به عنوان
خشونت و تعصب مطالعه می شود و تاثیر آن بر رفتار فردی به خوبی مورد مطالعه قرار نگرفته است.
طردشدگی می تواند فرد طردشده را به لحاظ احساسی دچار دردسر کند و تسرّی این رفتار به دیگران موجب
می شود مسئولیت تاثیر مضر آن بر هدف منتشر گردد .این تجربه موجب احساس ناراحتی ،گناه و استرس می شود.
طردشدگی غیرهدفمند ممکن است با مشاجره همکاران یا تعارض بین فردی توضیح داده شود .بسیاری از نویسندگان
گزارش دادهاند که پراکندگی جغرافیایی به عنوان یکی دیگر از عوامل سازمانی ،ممکن است موجب طردشدگی
غیرهدفمند شود زیرا به راحتی موجب نادیده گرفتن فرد توسط همکاران را افزایش می دهد .عالوه براین طردشدگی
سازمانی می تواند منجر به از دست رفتن منابع و آن منجر به ناتوانی در انجام کار شود .اثرات روان شناختی طردشدگی

Linguistic ostracism
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1

بطور عمده در مطالعات روان شناختی از جمله ناراحتی ،احساسات صدمه یافته ،خشم ،خجالت و بی حسی عاطفی
می گردد(میلکا و همکاران.)2017،1
پیامدهای طردشدگی در محیط کار
طرد شدگی در محیط کار تاثیر منفی بر اعتماد به نفس ،نیاز به تعلق ،نیاز به کنترل و نیاز به معنی داری
دارد .با این حال تحقیقات نشان داده است که در این میان ،نیاز به تعلق بیشتر بطور مستقیم و مداوم توسط طردشدگی
تحت تاثیر قرار می گیرند.
از جمله آثار طردشدگی ،آثار عملی و عینی آن است که به معنای ازدست دادن منابع ،ارتباطات و اطالعاتی
است که مرتبط با وظایف کاری هستند و فرد طردشده از آنها محروم می ماند .این تأثیر ،مستقل از تأثیرات روانشناختی
طردشدگی بر افراد است .پیامدهای طردشدگی از دیدگاه برخی پژوهشگران در جدول( )2ارائه شده است(توکلی و
همکاران.)1396 ،
جدول( )2پیامدهای مثبت و منفی طردشدگی در محیط کار

منبع:توکلی ،عبداله ،جمالی کاپک ،شهرام ،خراسانی ،ویدا( ) 1393طراحی مدل طردشدگی سازمانی در بانک های منتخب ،چشم انداز مدیریت دولتی ،شماره20
زمستان  ،1393صص15-43
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1

طردشدگی در محیط کار و خستگی عاطفی

1

از پیامدهای اصلی طردشدگی در محیط کار ،افزایش فرسودگی شغلی است .فرسودگی شغلی از جمله خطرات
شغلی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است و برای توصیف پاسخهای انسان در برابر فشارهای روانی
تجربه شده استفاده میشود .فرسودگی شغلی نشانگانی روانشناختی شامل خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و کاهش
کفایت شخصی میباشد که هسته مرکزی و اصلی آن خستگی عاطفی است .خستگی عاطفی کامال مانند متغیر فشار
روانی است و احساس زیر فشار قرار گرفتن و از میان رفتن منابع عاطفی در فرد است(بشلیده و همکاران.)1394 ،
تحقیقات گذشته نشان میدهد که طردشدگی در محیط کار فرصتی برای تعامل اجتماعی را کاهش می دهد و ممکن
است عوامل استرس زای بین فردی ،که می تواند منجر به آسیب جسمی و روانی شود(هیفی و داتون.)2008،2
طردشدگی نیازهای انسانی برای اعتماد به نفس ،حس تعلق ،کنترل و وجود معنی داری را تعدید می کند که به
عنوان منابع ارزشمند برای کارکنان در نظر گرفته شده است(ویلیام.)2007،3
هنگامی که کارمندی از طرف دیگران نادیده گرفته می شود ،ممکن است خود را به عنوان یک بیگانه درك
کند ،احساس تعلق کاهش می یابد و تعیین هویت با گروه کاهش می یابد(ویلیام و همکاران .)2000،عالوه بر این،
طردشدگی نشان دهنده نوعی مرگ اجتماعی است(سامر 4و همکاران )2001 ،به این معنا که احساس وجود معنی-
داری تهدید میشود .در این مورد ،طردشدگی نوعی از دست دادن منابع است.
طردشدگی نشان دهنده فقدان حمایت اجتماعی است ،به این معنا که افراد دارای تجربه طردشدگی کمتر
می توانند در معرض کارهای استرس زا باشند(بیکر و دموروتی .)2006 ،5این نیز با تئوری حوادث عاطفی()AET6
سازگار است ،که نشان می دهد کارکنان واکنش یه رویدادهای کاری خاص با احساسات واکنش نشان می دهد و این
واکنش های عاطفی عامل تعیین کننده مهم نگرش و رفتار کارکنان هستند(لیم 7و همکاران .)2008،طردشدگی می
تواند حالت های منفی ایجاد کند ،که افزایش تجربه استرس و کاهش منابع فردی نمونه هایی از آن ها می باشد(لیتر،8
.)2013
بنابراین ،عدم تعادل بین تقاضاهای کاری و منابع را افزایش می دهد و احتمال فرسودگی را افزایش می دهد.
فرسودگی می تواند به عنوان فاصله روحی و عدم عالقه از محیط کار تعریف شده باشد .محققان دریافتند که خستگی
عاطفی به علت عدم انعطاف پذیری در محیط کار بوجود می آید .بدلیل ناتوانی مردم معموال کمتر از مشاغل خود
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راضی هستند و بطور فزاینده ای می توانند موجب خستگی عاطفی و از بین رفتن انسجام خود و همکاران
شود(محفوظ1و همکاران.)2017 ،

نتیجه گیری
در حال حاضر ،سازمان ها برای پویای بیشتر نیاز به هدف قرار دادن نیازهای اساسی افراد دارند و توانایی
خودتنظیمی کارکنان برای موفقیت هر سازمانی ضروری است؛ بدین ترتیب به نظر می رسد که استبداد به طور قابل
توجهی بر سازمان ها و کارکنان آنها تأثیر میگذارد.
در سطح فردی طردشدگی در وهله اول بر احساسات کارکنان اثر میگذارد در سطح گروهی طردشدگی
موجب منازعات و کشمکشهای درون گروهی ،تضعیف کارتیمی ،کاهش ارتباطات غیر رسمی میگردد .در نهایت
طردشدگی اثرات مخرب روانی بسیاری دارد که شاید بتوان مهمترین آن را خستگی عاطفی نام برد.
انسان موجودی اجتماعی است و یکی از ویژگیهای انسان سالم و موفق ،مهارت و توانایی برقراری ارتباط
موثر و سازنده با دیگران است که طردشدگی فرصت تعامل اجتماعی را کاهش میدهد .خستگی عاطفی به عنوان
حالت بحرانی تخلیه روحی و جسمی است این احساس شامل احساسات توسعه یافته از منابع فیزیکی و عاطفی است.
خستگی عاطفی زمانی رخ میدهد که خواستههای عاطی فرد بیش از آن چیزی باشد که افراد میتوانند در طول
تعامالت بین فردی از عهدهاش برآیند .طردشدگی به منزله کاهش حمایت شغلی از سوی همکاران است وقتی افراد
احساس کنند که منابع کافی برای رسیدگی به کار روزانه را ندارند در مقابل خستگی عاطفی را تجربه میکنند.
وقتی شیوه خوب رهبری در سازمان به منظور محدود کردن وظایف هر فرد ،ارتقاء عدالت ،ایجاد انگیزه و
توانمندسازی تیم ارتقا یابد از اثرات مخرب طردشدگی جلوگیری کند .سبک رهبری مدیر بر انگیزه ،روحیه و نگهداری
کارکنان تاثیر میگذارد.
فرهنگ سازمانی به دلیل تاثیر بر سبک مدیریت و انگیزه کارکنان نقش کلیدی ایفا میکند .قربانیان
طردشدگی باید بر شبکههای حرفهای خود تمرکز کنند و از انزوای اجتماعی اجتناب کنند .آنها باید بر رضایت ذاتی
خود در کار بدون انتظار از یک پاسخ مثبت تمرکز کنند.
با ایجاد فرهنگ سازمانی منسجم ،تقویت کار تیمی و جمعی ،تقویت مهارتهای ارتباطی ،چرخش شغلی
هدفمند ،ایجاد فضای مناسب جهت مشارکت کارکنان در تمام سطوح سازمان و همچنین ایجاد محیط کار صمیمی
از سوی مدیران و سرپرستان میتوان از آثار مخرب طردشدگی در محیط کار جلوگیری کرد.
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