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چکیده 
امروزه محیط سازمانها دارای پویاییهای بسیاری است و عوامل زیادی عملکرد کارکنان و در نهایت
عملکرد سازمانها را متأثر میسازد .یکی از متغیرهای مهم سازمانی ،طردشدگی کارکنان از سوی افراد و
گروههای کاری است که بر رفتار سازمانی و در نهایت عملکرد شغلی آنان تأثیرخواهد داشت .ازآنجاکه
این مفهوم در مبانی نظری رفتار سازمانی ایران مغفول واقع شده و مدل جامعی برای آن تدوین نشده
است ،این پژوهش بر آن شد تا با رویکردی اکتشافی ،مدلی برای آن تدوین کند .ابتدا با مطالعه عمیق
پژوهشهای پیشین ابعاد مختلف این مفهوم بررسی شد و پس از طراحی راهنمای مصاحبه ،نمونهای
هدفمند شامل  34نفر از مدیران ،کارشناسان مسئول و کارشناسان ادارههای مرکزی دو بانک ایرانی
«بانک ملت» و «بانک خاورمیانه» از طریق انجام مصاحبههای عمیق مطالعه شد .استراتژی نظریه
دادهبنیاد برای مدلسازی پژوهش انتخاب و مدل فرآیند طردشدگی بر مبنای آن طراحی شد .بر اساس
این مدل ،محرکهایی در دو دسته عوامل مربوط به طردشونده و طردکننده موجب وقوع طردشدگی می-
شود که ممکن است به صورت هدفمند و یا غیرعمدی باشد؛ بعد از وقوع پدیده طرد ،با توجه به تعدادی
عوامل زمینهای و مداخلهگر ،واکنشهای احساسی و منطقی در درون فرد شکل میگیرد که با توجه به
آن پیامدهایی در سه سطح فرد ،گروه و سازمان واقع میشود.
کلیدواژهها:طردشدگی؛نظريهدادهبنیاد؛طردشدگیهدفمند؛طردشدگیغیرعمدی .
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.1مقدمه 

انسان موجودی اجتماعی است ،بنابراین نیاز ذاتی به تعلقداشتن و وابسته بودن به دیگران
دارد و تنهایی و فراموششدن میتواند شدیداً او را آزار دهد .این آسیب زمانی بیشتر خواهد شد
که نتیجه انتخاب دیگران باشد و خود فرد در آن نقشی نداشته باشد ( Baumeister & Leary,
 .)1995چنانچه عضویت موضوعی محوری در حس تعلق به جمعهای انسانی است ،طردشدگی
میتواند حس افراد را نسبت به خودشان بهعنوان عضوی از جامعه انسانی مختل کند .همانطور
که در بسیاری از تمدنهای اولیه تبعید با مرگ برابر دانسته میشد ،طرد شدن ممکن است
بهعنوان خروج از گروههای انسانی و قطع ارتباط اولیه با آنها تعبیر شود ( Bastian & Haslam,
.)2010

به علت پیامدهای منفی مالی و جانی رفتارهای انحرافی در محیط کار برای سازمان،
شناسایی پیشایندهای اینگونه رفتارها بسیار حائز اهمیت است؛ ازجمله این پیشایندها ادراک
طردشدگی در محیط کار است (ارشدی و همکاران .)3133 ،ویلیامز )3331( 3طردشدگی را
محرومکردن ،نادیدهگرفتن و بیتوجهی افراد و گروهها به فردی در زمینههای اجتماعی مختلف از
جمله محیط کار میداند .بیاهمیتشمردن تجربه طردشدگی ،بهویژه در محل کار ،نوعی
سطحینگری است .پژوهشها نشان دادهاند که طردشدگی میتواند منجر به ایجاد نوعی تجربه
دردناک شود و حتی آسیبهای اجتماعی آن به دردهای جسمانی تشبیه شده است
( .)Eisenberger, 2012در پژوهشهای سازمانی توجه اندکی به موضوع طردشدگی شده است.
بیتوجهی به موضوع طردشدگی در مطالعات ،میتواند نتیجه این پیشفرض نادرست باشد که
نادیده انگاشتن فرد در سازمان ،بهویژه در مقایسه با هزاران رفتار منفی که فرد در محیط کار با
آن مواجه میشود ،بیاهمیت است .همانطور که بررسی مبانی نظری نشان میدهد پژوهشهای
بیشماری در زمینه رفتارهای منفی کاری در سازمان صورت گرفته است و پژوهشگران گوناگون
از مناظر مختلف رفتار سازمانی مثبت و منفی را بررسی کردهاند؛ اما پژوهشهای اندکی در رابطه
با طردشدگی و پیامدهای آن در سازمان ،بهخصوص در ایران ،انجام شده است (توکلی و
تورنگیت .)0221 ،تجربههای سازمانی نشان میدهد که پدیده طردشدن از سوی دیگران،
کارکنان یا گروههای منسجم ،بهخصوص در میان افراد تازهوارد ،منجر به ایجاد احساسات
ناخوشایند و سوء رفتارهای کاری در کارکنان سازمان میشود که سازمانهای ایرانی نیز از این
قاعده مستثنی نیستند.
ازآنجاکه مفهوم طردشدگی در مبانی نظری پژوهشهای داخلی در حوزه سازمان ،مغفول
واقع شده است و پژوهشهای اندکی [از جمله ارشدی و همکاران ]3133 ،به روش کمی در این
1. Williams
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رابطه انجامشده است و از طرفی با توجه به اهمیت مقوله طردشدگی در فضای سازمانی و
پیامدهای این پدیده انسانی ـ اجتماعی ،پژوهش حاضر به شیوهای کیفی به بررسی این مفهوم
پرداخته است .با توجه به نپرداختن پژوهشگران داخلی به این مفهوم ،محیطهای سازمانی کشور
نیز در رابطه با این موضوع آسیبشناسی نشدهاند؛ دراین راستا سؤالهای پژوهش به صورت زیر
طرح شدند:
ـ چه عواملی بر طردشدگی سازمانی در بانکهای منتخب اثر دارند؟
ـ عوامل زمینهای و مداخلهگر در بروز پدیده طردشدگی کدامند؟
ـ کنش/واکنشهای پدیده طردشدگی در درون فرد به چه صورت است؟
ـ طردشدگی چه پیامدهایی در سطوح مختلف به دنبال دارد؟
در این پژوهش ادارههای مرکزی بانکهای ملت و خاورمیانه برای مطالعه و طراحی مدل
اکتشافی پدیده طردشدگی انتخاب شدهاند.
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

محروم شدن ،نادیده گرفته شدن و مورد بیتوجهی واقعشدن به وسیله افراد و گروهها
تجربهای مشترک در زمینههای اجتماعی مختلف از جمله محیط کار است که به آن طردشدگی
میگویند ( .)Williams, 1997طردشدن و نادیدهگرفتهشدن میتواند در همه جا وجود داشته
باشد .بررسی متون انسانشناسی ،رفتارشناسی و روانشناختی اجتماعی نشان میدهد که
طردشدگی در بسیاری از گروهها وجود دارد؛ ازجمله :کودکان و بزرگساالن؛ در قبایل بدوی و
جوامع صنعتی مدرن؛ به عنوان یک روش رسمی از توبیخ در میان ملتها ،نهادها و سازمانها و
بهعنوان یک واکنش غیررسمی ضروری در زمینهای بازی و غیره (.)Zadro et al., 2004
درابتدا شفافسازی مفهوم واژه طرد شدگی ضروری است ،زیرا مفاهیم مشابهی وجود دارند که بر
رفتارهایی باعنوان طردشدگی داللت دارند (جدول .)3
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جدول  .3تعریف طردشدگی و مفاهیم مشابه
نويسندهوسال 
Anderson, 2009
Blackhart et al.,
2009
Blackhart et al.,
2009
Dotan-Eliaz et al.,
2009
Ferris et al., 2008

Hitlan et al., 2006

Sommer et al., 2001
Williams 2001

Duffy et al., 2002

تعريف 

مفهوم 
3

حذف سیستماتیک فردی که زمانی عضو گروهی بوده است.
گریز سازمانی
قراردادن فرد در موقعیتی که تنها باشد و یا برقراری ارتباط اجتماعی
0
محرومیت اجتماعی
برایش ممنوع باشد.
اجتناب از برقراری ارتباط اجتماعی درحالیکه فردی به دنبال ایجاد
1
عدم پذیرش
رابطه یا پیوستگی هر چند کوتاهمدت با فرد دیگری باشد.
موقعیتی است که در آن دو یا تعداد بیشتری از افراد به زبانی صحبت
3
طردشدگی زبانی
میکنند که افراد پیرامون قادر به درک آن نیستند.
احساس فرد نسبت به اینکه توسط دیگران نادیده گرفتهشده یا مورد
طردشدگی
چشمپوشی قرار شده است.
محرومشدن ،ردشدن و یا مورد چشمپوشی واقعشدن فرد یا گروهی به
وسیله فرد یا گروهی دیگر که توانایی فرد برای ایجاد یا تداوم رابطه
طردشدگی
مثبت بین فردی را از بین میبرد.
نادیدهگرفتن هدفمند فردی توسط سایرین.
طردشدگی
هر گونه فعالیت یا فعالیتهای نادیده گرفتن یا محرومسازی فرد یا
طردشدگی
گروهی به وسیله فرد یا گروهی دیگر.
طردشدگی نوع مشخصی از رفتار تضعیف سازمانی است که ممکن است
فرد به شکل اقدامات مستقیم (مانند توهین کالمی) یا رفتارهای بازدارنده
طردشدگی
(مانند عدم امکان دسترسی به اطالعات مهم) با آن مواجه شود.

اگرچه تعریفهای مطرحشده ،برخی رفتارها که شامل طردشدگی میشوند را مشخص
میکند اما تعریفی که دربردارنده و شفافکننده ویژگیهای کلیدی مشترک در همه این رفتارها
[محرومیت ،چشمپوشی 1و رد شدن ]6باشد ،بسیار ارزشمند خواهد بود .تعریف گستردهتری که بر
جنبههای مشترک تعریفهای ارائهشده در جدول  3تمرکز دارد ،بیان میکند که طردشدگی در
محل کار عبارت است از :حذف فرد یا گروهی در انجام اقدامی که سایر اعضای سازمان در آن
درگیر هستند؛ درحالیکه مشارکت دادن افراد از نظر اجتماعی مناسب باشد ( Robinson et al.,
 .)2013در این تعریف مشخص شده است که رفتار مشترک در همه این تعریفها خودداری از
مشارکت دادن تعدادی از افراد و ازدستدادن تعامالت اجتماعی در نتیجه دیدگاه مشترک عدهای
دیگر است .با این تعریف میتوان تمایز بین طردشدگی و سایر سازههایی که منجر به ایجاد
1.Organizational Shunning
2.Social exclusion
3.Rejection
4.Linguistic ostracism
5.Ignoring
6.Rejecting
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تجارب منفی در محل کار میشوند [مثل زورگویی 3و تخریب اجتماعی فرد] را تشخیص داد.
نخست آنکه انگیزه تخریب ،جزو تعریف طردشدگی نیست و قصد آسیبرساندن به فرد وجود
ندارد؛ اگرچه در مورد سایر مفاهیم مطرحشده نیز نیازی به وجود انگیزه برای آزار فرد نیست؛ اما
از ویژگیهای کلیدی آنها آگاهی فرد نسبت به آزاردهنده بودن عملش میباشد؛ بنابراین اگرچه
ممکن است طردشدگی منجر به آسیب به فرد شود؛ اما این عامل بدون نیت تخریب و یا تمایلی
نسبت به آن صورت میگیرد ) .(Williams, 1997دوم آنکه طردشدگی با در نظر گرفتن
مناسببودن یا نبودن آن در محیطی که اتفاق میافتد تعریف میشود .افراد در زندگی روزمره
نادیده گرفتن یا نادیدهگرفتهشدن در وسایل حملونقل عمومی ،هنگام پیادهروی و یا سایر
مکانها را تجربه میکنند؛ اما تجربه طردشدگی تنها زمانی اتفاق میافتد که فردی هنجار مربوط
به توجه ،پاسخگویی و بهحسابآوردن دیگری را نقض کند ) .(Williams, 2001در نهایت
طردشدگی به معنای حذف توجه مثبت به دیگران است ،نه بهکارگیری توجه منفی نسبت به آنها.
نادیدهگرفتهشدن و مورد بیتفاوتی واقعشدن عاملی کلیدی در طردشدگی است ( & Bastian
.)Haslam, 2010

عکسالعمل افراد نسبت به طردشدگی .عکسالعمل افراد نسبت به پدیده طردشدگی را
میتوان در سه مرحله توصیف کرد:
مرحله اول .در این مرحله فرد نسبت به نادیدهگرفتهشدن و محرومماندن از توجه ،آگاهی
پیداکرده و احساس تهدید میکند .نخستین واکنش به این عمل جریحهدار شدن احساسات فرد و
شکلگیری نوعی تنفر در او است که میزان این احساسات باتوجه به تفاوتهای فردی و
موقعیتی ،متفاوت خواهد بود.

مرحله دوم .در این مرحله افراد باتوجه به تفاوتهای فردی و محیطیشان با این موضوع
برخورد می کنند .این مرحله پاسخی از جانب شخص به ارزیابی شناختی محیط ،منشأ طردشدگی
و دلیل آن است .این واکنش تالشی است برای ارضای نیازهایی که مورد تهدید واقع شدهاند.
چنانچه نیازهای ارتباطی مانند نیاز به تعلق و عزت نفس خدشهدار شده باشند ،فرد طردشده به
دنبال ارضای این نیازها با تفکر ،احساس و رفتار مثبت اجتماعی خواهد بود؛ اما چنانچه نیاز به
حضور معنادار و کنترل مورد تهدید واقع شده باشد ،فرد احساس کارآمدی و معنادار بودن
حضورش را از دست میدهد و برای تأمین آن ممکن است به رفتارهایی ضداجتماعی ،خشونتبار
و محرک دست بزند.
1. Bullying
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مرحلهسوم .این مرحله مربوط به اثرات بلندمدت این پدیده است .افرادی که بهصورت مکرر و
یا طوالنی با طردشدگی مواجه شدهاند ،توان خود را برای مواجهه با این مسئله از دست میدهند
و احساس درماندگی ،از خود بیگانگی و ناامیدی ،افکار ،احساس و عمل آنها را فرا میگیرد
).(Williams & Zardo, 2005

هدفطردشدگی.طرد کردن را میتوان به دو نوع هدفمند و بدون هدف تقسیم کرد.
طردشدگیهدفمند .زمانی اتفاق میافتد که فرد آگاهانه و با میل خود از مشارکت با دیگران
اجتناب میکند .این رفتار با هدف خدشهدار کردن اهداف و یا حفظ منافع خود یا گروه صورت
میگیرد؛ به این معنی که ممکن است افراد از فرد یا گروهی دوری کنند ،زیرا ارتباط با آنها را
برای خودشان مضر میدانند؛ عالوه بر این گروهی برای داشتن عملکرد بهتر ،ممکن است افراد
خاصی را طرد کند ) .(Wesselmann et al., 2012شناختهشدهترین نوع طردشدگی هدفمند،
«رفتارهای خاموش» است .رفتارهای خاموش معموالً به منظور تنبیه یا تالفیکردن رخ میدهد
).(Williams, 1997

طردشدگیبدونهدف .این نوع از طردشدگی زمانی اتفاق میافتد که افراد نسبت به خارجکردن
دیگران از توجه و تعامل اجتماعی ،آگاه نباشند و معمولترین نوع آن است .بهعنوان مثال ممکن
است گروهی بارها فراموش کنند که یکی از همکاران را بهدلیل موقعیت مکانی یا جدیدالورود
بودنش در برنامه ناهار همراهی کنند .همانطور که مشخص است هیچ هدفی برای این عمل
وجود ندارد؛ همچنین ممکن است ،افراد سهواً اقدام به طرد دیگران کنند؛ زیرا تعبیر نادرستی
نسبت به هنجارهای اجتماعی محیط خود دارند .درواقع افراد بر اساس هنجارهای نانوشته و
ناگفتهای رفتار میکنند که تعیین میکند در محیطهای مختلف به چه افرادی باید توجه نمود و از
چه افرادی باید چشمپوشی کرد؛ بنابراین هنجارهای محیط کار مشخص میکند توجه و یا
بیتوجهی به چه افرادی برای آنها قابلقبول است .بهعنوان مثال فردی که درحال تعمیر وسیلۀ
اتاقی است که اعضای هیئتمدیره درحال مذاکره هستند ،ممکن است مورد چشمپوشی قرار
گیرد؛ اما در این حالت فردی احساس طردشدگی نخواهد کرد .در صورتی که کلیه افراد فهم
یکسانی از این هنجارها داشته باشند ،احتمال رخدادن طردشدگی کاهش مییابد؛ اما چنانچه
توافقی نسبت به این قانونها وجود نداشته باشد ،طردشدگی روی میدهد ( Sommer et al.,
.)2001
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شرايط سازمانی طردشدگی .دو عامل سازمانی را میتوان به عنوان زمینههای طردشدگی
هدفمند برشمرد :هزینه اندک بهکارگیری این روش و سازوکارهای محدودی که میتواند
کارکردی مشابه طردشدگی داشته باشد .در واقع طردشدگی هدفمند در محیطهایی که
بهکارگیری آن هزینه کمتری داشته باشد بیشتر اتفاق میافتد .پژوهشها نشان میدهند که
طردشدگی میتواند منجر به احساسات دردناکی همچون احساس گناه ،اضطراب و غیره شود
) .(Ciarocco et al, 2001عوامل سازمانی که منجر به کاهش این احساسات ناخوشایند گردند
می توانند باعث گسترش بیشتر طردشدگی هدفمند در سازمان شوند .یکی از این عوامل آن است
که طردشدگی توسط دو یا چند همکار تجربه شود .هزینه طردشدگی زمانی که برای گروهی از
افراد روی دهد نسبت به زمانی که تنها برای یک نفر اتفاق بیفتد ،کاهش مییابد؛ همچنین در
شرایطی که وابستگی بین وظایف کاری کم باشد میزان ارتباطات افراد با یکدیگر کاهش مییابد
و در نتیجه از هزینه روانی بیتوجهی به افراد کاسته میشود .در محیطهای سازمانی که
سازوکارهای محدودی برای حل تعارضها و یا کنترل افراد وجود داشته باشد احتمال بروز تجربه
طردشدگی افزایش مییابد .یکی از عواملی که باعث محدودشدن سازوکارها میشود ،فرهنگ
سازمانی است.
پیامدهای طردشدگی .از جمله آثار طردشدگی ،آثار عملی و عینی آن است که به معنای
ازدستدادن 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  0ارائه شده است:
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جدول  .0پیامدهای طردشدگی از دیدگاه پژوهشگران مختلف

پیامدهایطردشدگی 

پژوهشگروسال 

پیامدهایمثبت 
Nida et al., 2007
Williams, 2001
Williams & Sommer, 1997
Williams et al., 2000
Carter-Sowell & Williams,
2005
Wheaton, 2001; Zadro et al,
2006
Ouwerkerk et al., 2005
Lakin & Chartrand, 2005
Maner et al., 2007

اصالح رفتارهای نامطلوب
کمک اعضای گروه به یکدیگر برای حل تعارضات یا حذف رفتارهای منحرف
تالش بیشتر در وظایف دستهجمعی نسبت به فعالیتهای انفرادی
تطابق و سازگاری بیشتر و حذف انحراف از گروه
عالقه برای پیوستن به گروههای جدید حتی غیرمعمول
تقلید رفتارهای شهروند خوب سازمانی
تقلید ناخودآگاه رفتارهای اعضای گروه
تالش در جهت کسب تأیید دیگران

پیامدهایمنفی
Atlas & Morier, 1994
Jones, 1990
Leary et al., 2001
Beck et al., 1974
Coie et al., 1995
Baumeister & Leary, 1995
Cheuk & Rosen, 1994
Eisenberger, 2012

Williams, 2011

Williams, 2011
Williams, 2011
Hitlan et al., 2006
Griffin et al., 1998

احساسات منفی :ناراحتی و خشم
احساس تنهایی
عدم مشارکت در انجام وظایف گروهی
3
اضطراب اجتماعی
افسردگی
عزت نفس پایین
کاهش تمایل به ارتباطات آتی با گروه یا سازمان
بیماریهای جسمانی مانند مشکالت گوارشی و سردرد
استنباط منفی نسبت به خود :دور و جدا افتادن از ارتباط با دیگران ،عزت نفس
پایین ،احساس عدم شایستگی و الیق توجه نبودن ،عدم کنترل ،بیمعنا شدن
زندگی
خطرات احساسی ،شناختی و انگیزشی برای فرد طرد شده
بروز عکسالعملهای رفتاری مخرب (مانند خشونت) برای جلب توجه و کسب
کنترل
کاهش تعهد سازمانی و رفتار شهروندی
عدم کارآیی عملکرد فرد

پیشینه پژوهش  .مطالعات آزمایشگاهی متنوعی در خصوص عامل طردشدگی توسط
پژوهشگران انجامشده است .یکی از آنها الگوی بازی با توپ 0است .در آن طبق برنامه دو نفر
توافق میکنند که با یکدیگر بازی کنند .زمانی که این دو نفر شروع به غلطانتدن توپ به سمت
یکدیگر میکنند ،افرادی که از بازی طرد شدهاند پس از چهار دقیقه شروع به بیتابی میکنند و
1. Social Anxiety
2. Ball-tossing Paradigm
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غمگین به نظر میرسند .پژوهشها نشان دادهاند که افراد طردشده حالتهای روحی منفی،
عصبانیت و اختالل در ارضای نیازهای تعلق ،کنترل ،عزت نفس و پذیرش توسط دیگران را
تجربه میکنند ).(Williams & Zadro, 2001
زادرو و همکاران )0223( 3در مطالعهای به بررسی اثرات طردشدگی فرد در بازی دیگری
مشابه بازی با توپ؛ اما در فضای مجازی پرداختند .آنها دریافتند که افراد طردشده نسبت به سایر
افراد در ارضای نیازهای تعلق ،کنترل ،عزتنفس و پذیرش توسط دیگران از سطح پایینتری
برخوردارند؛ همچنین مصاحبهها نشان داد که این افراد عصبی شده و کمتری از بازی لذت می-
برند .آنها بیان کردند که طردشدگی اثرات منفی زیادی بر فرد دارد و انجام آن به وسیله انسان و
یا کامپیوتر تفاوتی در گزارش افراد از سطح ارضای نیازشان و لذت بردن از بازی ایجاد نمیکند.
هیتالن و همکاران )0226( 0به بررسی تأثیر طردشدگی در محل کار بر سه متغیر سازمانی
مهم یعنی تعهد کاری ،رفتار شهروندی و احساس تهدید پرداختند .فرض مطرحشده توسط توسط
آنها این است که طردشدگی منجر به کاهش تعهد و رفتار شهروندی میشود .همچنین ابراز
داشتند که طردشدگی زبانی احساس تهدید را افزایش خواهد داد .آنها تأثیر طردشدگی زبانی را بر
تعهد و رفتار شهروندی کارکنان بررسی کردند؛ بهاین منظور آنها نمونهای متشکل از 622
دانشجوی چهار دانشگاه در چهار شهر امریکا را مورد بررسی قرار دادند .به این ترتیب که از
دانشجویان خواسته شد با خواندن شرححال فردی که در محیط کار ،مورد طردشدگی واقع شده
است ،خود را به جای آن فرد فرض کرده و به سؤالها پاسخ دهند .همانطور که انتظار میرفت
افراد طردشده از سطح پایینتری از تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی نسبت به افراد دیگر
برخوردار بودند و همچنین افراد طردشده زبانی تعهد و رفتار شهروندی پایینتری داشتند .عالوه
بر این مشخص شد که طردشدگی کلی نسبت به طردشدگی زبانی ،تأثیرات رفتاری و نگرشی
منفیتری به دنبال دارد.
توکلی و تورنگیت )0221( 1به منظور بررسی چگونگی تأثیر عدالت سازمانی شامل عدالت
روندی ،توزیعی و ارتباطی بر تجربه طردشدگی ،مصاحبههای نیمهساختیافته با  34بزرگسال که
شکست در یک رقابت اداری یا سازمانی را تجربه کرده بودند ،انجام دادند .نتایج تحلیل محتوا
نشان داد واکنش مصاحبهشوندگان در برابر تجربه شکست با احساس غم ،خشم ،ناکامی و
گرایش انتقادآمیز نسبت به داورانی که شرکتکننده دیگری را برگزیده بودند ،همراه بود؛
همچنین  33نفر از شرکتکنندگان از شرکت در رقابتهای بعدی سازمان مربوطه منصرف شده
بودند .این احساسات منفی مصاحبهشوندگان را برانگیخت تا بر اساس مقایسه اجتماعی خود با
1. Zadro et al
2. Hitlan et al
3. Tavakoli & Thorngate
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فرد برنده ،درباره میزان عادالنهبودن گزینش به قضاوت بپردازند .مقایسههای اجتماعیای که به
قضاوت در مورد بیعدالتی منجر شدند و نشان دادند که صالحیت فرد منتخب کمتر از شخص
بازنده است ،تشدید احساسهای منفی نسبت به داوران در پی داشتند و ترمیم احساسهای منفی
و افکار مرتبط با طردشدگی یا شکست را به تأخیر انداختند .برای مقابله با این احساسهای منفی
شرکتکنندگان از راهبردهای مختلف روانشناختی و رفتاری مانند جستوجوی معنا یا فایدهای
که میتوانست بر این شکست تأثیرگذار باشد و کوشش بهمنظور شرکت در رقابتهای دیگر سود
جستند .احساسهای منفی مزمن با رفتارهای اهانتآمیز ،خشن و بیادبانه داوران و عدم دریافت
بازخور کافی درباره نتایج رقابت همراه بود.
باستیان و هاسالم )0232( 3به بررسی رابطه تجربه طردشدگی اجتماعی و صفات انسانی از
دیدگاه گروه هدف پرداختند .به این منظور از نمونهای شامل  13دانشجو استفاده شد و از اعضای
نمونه درخواست شد موقعیتی را که در آن پذیرش ویژهای از جانب دیگران دریافت کرده اند و
همچنین تجربه ردشدن توسط سایرین را به خاطر آورند و آن تجربه را بنویسند؛ سپس به آنها
لیستی از ویژگیها شامل پنج ویژگی مثبت انسانی [با وجدانی ،فروتنی ،مؤدببودن و غیره] ،پنج
ویژگی منفی [خسیسبودن ،دلسنگبودن و غیره] ،پنج ویژگی مثبت ذاتی بشر [فعالبودن،
کنجکاوبودن ،صمیمیت و غیره] و پنج ویژگی منفی ذاتی بشر [صبورنبودن ،حسادت ،عصبیبودن
و غیره] داده شد .شرکتکنندگان باید به خود و دیگران[شامل طردکنندگان] برای هر کدام از این
ویژگیها امتیاز میدادند .باستیان و هاسالم ( )0232با مقایسه گروهها به کمک آزمون آنوا 0به
این نتیجه دست یافتند ،هنگامی که افراد مورد طردشدگی واقع میشوند ،خود و افراد طردکننده
را بهعنوان افرادی با ویژگیهای انسانی پایینتر قضاوت میکنند.
ارشدی و همکاران ( )3133در پژوهش خود با هدف بررسی نقش تعدیلکننده صفات
شخصیتیِ برونگرایی و روان آزردهگرایی در رابطه بین ادراک طردشدگی با رفتارهای انحرافی
در محیط کار  131نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی در اصفهان را مورد مطالعه قرار دادند .آنها
برای انتخاب نمونه از روش ن«نمونهگیری تصادفی طبقهای »استفاده کردند .شرکتکنندگان در
پژوهش پرسشنامه رفتارهای انحرافی در محیط کار ،فرم اصالحشده مقیاس طرد در محیط کار
و پرسشنامه شخصیتی نئو را تکمیل کردند .آنها برای تحیل دادهها از«تحلیل رگرسیون
سلسلهمراتبی» استفاده کردند .نتایج پژوهش این پژوهشگران نشان داد که ادراک طردشدگی در
محیط کار با رفتارهای انحرافی سازمانی و رفتارهای انحرافی بین فردی رابطه مثبت دارد.
یافتهها همچنین حاکی از نقش تعدیلگر دو صفت شخصیتی برونگرایی و روان آزردهگرایی در
این روابط بودند.
1. Bastian & Haslam
2. Anova
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بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد مدل جامعی برای مفهوم طردشدگی در بافت سازمانی
به خصوص در ایران انجام نشده است و از این رو پژوهش جاری با رویکردی اکتشافی انجامشده
است.
.3روش پژوهش 

طرح پژوهش .هدف پژوهش حاضر ،طراحی مدل طردشدگی در بانک است که میتواند
رهگشای سیاستگذاران و مدیران بانک در ادارههای مختلف و بهصورت تخصصی مدیر منابع
انسانی بانک بوده و در تدوین استراتژیها کاربرد داشته باشد ،بنابراین میتوان آن را جزو
پژوهشهای کاربردی قلمداد کرد و از آنجاکه در پی شناسایی ابعاد و مؤلفههای طردشدگی و
پیشایندها و پیامدهای این مفهوم در سازمان است ،میتوان آن را در زمره پژوهشهای اکتشافی
قرار داد .از نظر مبنای پژوهش ،پژوهشی کیفی و از نظر ژرفا ،پژوهشی عمیق است .

قلمرو پژوهش .این پژوهش مفهوم طردشدگی را در بانک مورد بررسی قرار میدهد که با
بررسی مبانی نظری موجود و تعیین ابعاد احتمالی ،بهصورت اکتشافی موضوع پژوهش مورد
بررسی و واکاوی قرار گرفته است .مفهوم طردشدگی در حوزه روانشناسی و رفتار سازمانی مطرح
است .پژوهش حاضر در بازه زمانی مرداد تا مهرماه  3131در ادارههای مرکزی بانکهای ملت و
خاورمیانه در شهر تهران ،انجامشده است.

جامعهونمونهآماری.جامعه آماری پژوهش کیفی و شامل مدیران و کارکنان سازمانی است
که تجربه طردشدگی یا طردکردن داشته یا به نوعی با این مفهوم و مدیریت آن سروکار
داشتهاند .نمونه پژوهش شامل مدیران ،کارشناسان مسئول و کارشناسان ادراههای مرکزی بانک
ملت و بانک خاورمیانه است.
نمونهگیری کیفی بر خالف نمونهگیری کمی مبتنیبر استفاده از معیار گزینشی ازپیش تعیین
شده است؛ اما در نمونه کیفی نمیتوان تعداد افرادی که باید بررسی شوند را از قبل مشخص
کرد .لکومت و پریسل ( )3331راهبرد عمومی نمونهگیری در پژوهش کیفی را گزینش مبتنی بر
معیار میخوانند؛ زیرا پژوهشگر کیفی معیار ورود را برای انتخاب افراد یا واحدهای دیگر بهکار
میگیرد .پاتون ( 3341و  )0220نیز واژه نمونهگیری هدفمند را در این خصوص به کار میبرند
(محمدپور .)3143 ،در پژوهش کنونی برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری هدفمند 3استفاده
شده است .بهمنظور افزایش دقت نتایج ،معیارهایی برای انتخاب نمونه لحاظ شد :افرادی که

1.Purposive Sampling
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طردشدگی هدفمند یا غیرهدفمند را تجربه کرده بودند ،گروهی که از انسجام باالیی برخوردا بوده
و تجربه طرد دیگران را داشت و در نهایت افرادی که تجربه طرد دیگران را داشتند .
سه اداره در دو بانک برای مطالعه انتخاب شدند .سه واحد سازمانی در اداره مدیریت بازاریابی و
یک واحد در اداره مدیریت بانکداری شخصی در بانک ملت و همچنین اداره سازمان و بهبود
روشها در بانک خاورمیانه برای مطالعه انتخاب شدند و نمونهگیری کیفی به صورت هدفمند
انجام شد .افراد نمونه از کارکنانی انتخاب شداند که دارای تجربه طردشدگی و طرد کردن در
فضای سازمانی و دیگر اجتماعات بودند؛ یک تیم با هنجارها و پویاییهای گروه بسیار قوی در
نمونه مورد مطالعه بوده است؛ چند نفر از کارکنان دارای طردشدگی در بدو ورود بودهاند و چند
نفر از مدیران دارای سابقه کار باال نیز مصاحبه شدهاند .در انتخاب نمونه سعی شد کارکنان
ازمیان طیفهای مختلف سنی و سطوح مختلف تجربه و سطوح سازمانی و همچنین تحصیالتی
انتخاب شوند .مصاحبه شوندگان هم از منظر تخصصی و خبرگی و هم بهعنوان نیروی سازمانی و
بر مبنای تجارب فردی و گروهی به سؤالها پاسخ دادند.
در روش مصاحبه تا پدیده مورد عالقه در مطالعه کیفی بهطورکامل شناسایی شود ،جمعآوری
اطالعات تا رسیدن به نقطه اشباع ،تداوم مییابد .مطابق اصل اشباع نظری ،3هنگامیکه مصاحبه
به مرحلهای رسید که دادههای جمعآوری شده به نوعی تکرار مطالب گذشته باشد و حاوی نکات
جدید نباشد ،مصاحبهها متوقف میشود.
جدول  .1ترکیب نمونه کیفی
سازمان 

تعداد 

سمت 

تعداد 

سن 

تعداد 

بانک ملت
بانک خاورمیانه

31
1

معاون کل
مدیر گروه

3
1

 02تا 01
 01تا 12

0
6

ادارات 

تعداد 

کارشناس

30

 12تا 32

3

مدیریت بازاریابی

30

مدیر امور اداری

3

باالی 32

3

مدیریت بانکداری شخصی

1

تحصیالت 

تعداد 

سابقهشغلی 

تعداد 

سازمان و بهبود روشها

1

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

3
31
3

کمتر از  1سال
 1تا  32سال
 32تا 31
 31تا 02

3
6
3
3


روش گردآوری دادهها .بهمنظور جمعآوری دادهها و اطالعات برای شناسایی ابعاد مختلف
مفهوم طردشدگی و متغیرهای مرتبط با آن از ابزار مصاحبه و پرسشنامه نیمهباز استفاده شد.
1. Principle of Theoretical Saturation
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براساس نوعشناسی مصاحبه پاتون ( ،)0220 ،3341مصاحبههای پژوهش در دسته مصاحبه باز
استانداردشده قرار دارند؛ در این نوع مصاحبه ،مجموعهای از سؤالها بهدقت حروفچینی شده و با
قصد قبلی برای هر مصاحبهشونده در یک زمان و موضوع خاص بهکار میروند (محمدپور،
)3132؛ و از نظر نوعشناسی مصاحبه بارنارد ( ،)0226مصاحبههای این پژوهش ،نیمهساختیافته
بودند.

روايی و پايايی روش مصاحبه .تعیین تعمیمپذیری ،اعتبار و پایایی یافتههای مصاحبه ،از
مراحل مهم فرایند مصاحبه است .اعتبار به همسانی نتایج مصاحبه و پایایی به توانایی مصاحبه در
سنجش اهداف مورد نظر اطالق میشود ( .)Kvale, 1996در علوم اجتماعی جدید به سه مفهوم
تعمیمپذیری ،روایی و پایایی ،در اصطالح «تثلیث» 3میگویند .در این پژوهش برای محاسبه
پایایی مصاحبههای انجام گرفته ،پایایی بازآزمون و توافق درونموضوعی دو کدگذار ،به کار
رفته است .برای بررسی پایایی بازآزمون دادههای اولیه دو مورد از مصاحبهها به فاصله دو هفته
مجدداً توسط پژوهشگر کدگذاری شد و ضریب توافق معادل  33درصد برآورد شد؛ همچنین
بهمنظور بررسی توافق درونموضوعی دو کدگذار از یک دانشجوی دکتری رفتار دانشگاه تهران
درخواست شد که یکی از مصاحبهها را مجدداً کدگذاری کند که میزان توافق درونموضوعی
معادل  40درصد برآورد شد که هر دو ضریب مورد قبول و پایایی کدگذاری در حد مناسبی
ارزیابی شد .با انجام دقیق فرآیند تحلیل مصاحبهها ،روایی نیز در حد مناسبی ارزیابی شد.

0
استراتژیپژوهش.نظریه دادهبنیاد [که با نامهای نظریه برخواسته از دادهها ،نظریه زمینهای
و نظریه بنیادی نیز شناخته میشود] یک روش تحقیقی عام ،استقرایی و تفسیری است که در
سال  3361توسط بارنی گلیزر و انسلم اشتراوس ارائه شد (گلیزر و اشتراوس .)3361 ،هرچند،
نظریه دادهبنیاد با الگوهای پیشین روشهای پژوهش مرتبط بوده و به صورت ناگهانی و
بدونمقدمه بهوجود نیامده است.
نظریه برخواسته از دادهها (نظریه بنیادی) یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است که
به پژوهشگر امکان میدهد در حوزههای موضوعی گوناگون ،بهجای اتکا به نظریههای موجود و
ازپیشتدوینشده خود به تدوین نظریه و گزاره اقدام کند .گلیزر و اشتراوس در سال  3361برای
اولین بار این راهبرد اجرایی پژوهش کیفی را مطرح کردند:

1. Trinity
2. Grounded Theory
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به نظر گلیزر ( )3330نظریه دادهبنیاد بر اساس تولید سیستماتیک نظریه از دادهها بنا شده که
خود آن به صورت سیستماتیک از تحقیق اجتماعی بهدست آمده است.
هدف نهایی این استراتژی ،ارائه تبیینهای جامع نظری درباره یک پدیـده خـاص اسـت کـه بـه
صورت استقرایی از مطالعه آن پدیده حاصل میشود .بهطور کلی ،این استراتژی ،دادههای حاصل
از منابع اطالعاتی را به مجموعه ای از کدها ،کدهای مشترک را به مقوله و آنگاه مقولـههـا را بـه
نوعی نظریه تبدیل میکند .پژوهشگر دادهها را از سخنان مصاحبهشوندگان اسـتخراج مـیکنـد و
سپس با طبقهبندی و کدگذاری آنها ،در نهایت نظریه خود را درباره مسئله بهدست میآورد.
يافتههایپژوهش 
.4تحلیلدادههاو 

همانطورکه اشاره شد استراتژی پژوهش ،نظریه دادهبنیاد است .برای استخراج مدل در
ابتدای تحلیل پژوهشگران شروع به کدگذاری باز مصاحبهها کردند؛ کدگذاری در استراتژی نظریه
دادهبنیاد ،نوعی از تحلیل محتوا است که در پی یافت و مفهومسازی موضوعهای قابلبحث است
که در میان انبوه اطالعات وجود دارند .فرآیند تحلیل دادهها با کدگذاری باز آغاز میشود.
کدگذاری باز فرآیندی تحلیلی است که طی آن مفاهیم شناساییشده و ویژگیها و ابعاد مربوط به
هر مفهوم کشف میشود .در کدگذاری باز ،وقایع مشاهدهشده در دادهها نامگذاری میشوند و بر
فهم مشخصههایی تمرکز میشود که موجب منحصربهفرد شدن این وقایع شده است .در
کدگذاری باز ،دو فعالیت کلیدی شامل مفهومسازی و مقولهبندی وجود دارد ( Strauss and
 .)Corbin, 1998کدگذاری باز ،فرآیند تحلیلی است که از طریق آن ،مفاهیم شناسایی شده و
ویژگیها و ابعاد آنها در دادهها کشف میشوند ( .)Strauss & Corbin, 1998; Lee, 2001در
این مرحله ،نظریهپرداز دادهبنیاد ،مقولههای اولیه اطالعات در خصوص پدیده مورد مطالعه را به-
وسیله بخشبندی اطالعات ،شکل میدهد .پژوهشگر مقولهها را بر همۀ دادههای جمعآوری
شده ،نظیر مصاحبهها ،مشاهدات و وقایع یا یادداشتهای خود بنیان میگذارد ( Creswell,
 )2005بنابراین مفاهیم ،واحدهای پایهای یا خُردتحلیل هستند؛ زیرا نظریه از تصویر ذهنی و
مفهومسازی از دادهها شکل میگیرد ،نه بهتنهایی از دادههای واقعی (.)Pandit, 1996
در این گام تمامی کدهایی که مصاحبهشوندگان به آنها اشاره کردهاند استخراج میشوند .در
مرحله بعد کدهای استخراج شده که دارای موضوع مشترکی هستند در قالب مفاهیم دستهبندی
میشوند و در نهایت نظریه بر اساس آنها ساخته میشود.
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جدول  .3نتایج کدگذاری باز

مفاهیم 
احساسات گروه طردکننده

نگرش فرد طردشونده

تازهوارد بودن فرد

تفاوتهای جمعیت شناختی

عدم همخوانی با گروه

ویژگیهای فرد طردشونده

احساسات گروه طردکننده

مقولهها 

احساس خطر در مورد موقعیت افراد با ورود فرد جدید
احساسات منفی یکباره
نگرش انحصارطلبانه
احساسات و دیدگاه منفی به فرد طردشونده یا موضوعات طرحشده از سوی
وی
خودبرتربینی
در بدو ورود فرد به گروه
در بدو ورود فرد به سازمان
تفاوتهای سنی
تفاوتهای جنسیتی
تفاوتهای قومیتی
تفاوتهای تحصیالتی
عدم وجود هدف مشترک در ارتباط
ناهمخوانی اهداف فرد و گروه
عدم همخوانی عقاید و ارزشهای فرد و گروه
رعایت نکردن هنجارهای گروه
عدم تطابق با سلیقه گروه
عدم برخورداری از توانمندیها و تواناییهای الزم برای ورود به گروه
عدم تطابق خلقوخوی فرد طردشده با خلقوخوی گروه
عدم تطابق سطح اجتماعی فرد
مخالفتهای مکرر با نظرات و تفکرات افراد گروه
تنشزایی و اختالف در گروه
افراط در انتقادگرایی یا بدبینی
عدم برآورده شدن انتظارات
ظاهر غیرجذاب فرد طردشده برای طردکننده
مشکالت اخالقی فرد طردشده
بیکفایتی فرد طردشده
ارتکاب جرم فرد طردشده
عملکرد پایین فرد طردشده
ممانعت فرد از تحقق اهداف گروه
متفاوت بودن شروع یک برخورد (اولین برخورد)
حس برتری در میان فرد یا گروه طردکننده
حس تکامل و تعالی که منجر به حس عدم نیاز به دیگران میشود
لذت بردن از منحصربهفرد بودن گروه (عقاید ،اهداف و رفتار)
لذتبردن از تحقیر دیگران
حس تقویت الگوهای رفتاری حاکم بر گروه
حس رهایی و خالصی
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شخصیت گروه طردکننده

نگرش طردکننده

فشارهای بیرونی

احساسات منفی و مثبت

انزوا
عدم تمرکز بر کار
ممانعت از بروز خالقیت و استعداد
تضعیف اعتمادبهنفس
افزایش انگیزه فرد و تالش برای پذیرش در
گروه

مشکالت روانی (بیثباتی احساسی) فرد طردکننده
احساس خطر فرد طردشده
حسادت
منفعل و فعالبودن فرد
بدخلقی فرد
غرور
خودبرتر بینی
از بین رفتن اعتماد متقابل
داشتن کینه و دید منفی نسبت به افراد
احساس ناخوشایند به فرد ناشی از پیشینه ،سابقه و تجربه کار با وی
ارزشهای متفاوت فرد در مورد گروه
فشارهای باالدستی بر طرد یک فرد یا گروه
شرایط بحرانی (کمبود وقت ،نیاز به جمعبندی ،جهتگیری گروهی،
مواجه با مشکل یا مسئله خاص)
ناکارآمدی رویههای ارتباطی مانند زبان مشترک فرهنگ و یا
خصوصیات اخالقی
سرخوردگی
احساس خشم
احساس غیرمفیدبودن
حس تنهایی و ناامیدی (به عنوان واکنش تدافعی و عقبنشینی)
احساس نارضایتی
احساس عدم تمایل به حضور در محل کار
احساس ضرورت تغییر وضع
احساس منزوی بودن
احساس عدم تعلق به جمع
اضطراب
احساس پوچی
حس منفی و ناخوشایند
گوشهگیری از جمع
منزویشدن فرد طردشده
تضعیف توان و تمرکز فرد
بههمریختن تمرکز کاری در اثر درگیری ذهنی با علل طرد
اثر ناراحتی ناشی از طرد بر تمرکز فرد
نگرانی از طرد توسط دیگران در صورت بیان ایدههای جدید
نداشتن انگیزه کافی برای خالقیت و بیان ایدههای نو
کم شدن اعتمادبهنفس
تالش بعد از طرد برای نشاندادن توانمندی خود
تالش برای بهبود کاستیها برای ورود به گروه
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کاهش اتالف زمانهای زائد روابط با کارکنان
دیگر و تمرکز بر کار

اختصاص زمان کمتر به روابط غیررسمی
کنارکشیدن از جمع و تمرکز بر کار

افسردگی فرد طرد شونده

ناراحتی شدید و حتی افسردگی در نتیجه پذیرفتهنشدن
احساس حقارت
کاهش انگیزه برای فعالیت در سازمان
کاهش انگیزه برای همکاری با سایر اعضا
کاهش انگیزه برای پیشرفت
کاهش کشمکشهای درونگروهی به دلیل عدم پذیرش فرد متفاوت
حفظ هنجارهای گروهی
رضایت اعضای گروه در نتیجه نپذیرفتن عضو جدید
همگنشدن گروههای تشکیلشده
انسجام بیشتر گروهها به دلیل همخوانی اعضا
عدم تمایل افراد طردشده به کار تیمی
حس نفرت فرد طرد شونده به تکتک اعضای گروه طردکننده
دور ماندن فرد از استانداردهای گروه
کاهش تالشهای تیمی
تمایل طردشونده به انحصارطلبی برای تالفی
عدم پاسخگویی به انتظارات جمعی
رواج انحصارطلبی در تیمها و گروههای کاری
کدرشدن روابط بین کارکنان
کمشدن ارتباطات اجتماعی در محیط کار
عدم تمایل طرد شده به ارتباط با همکاران
کاهش کارآیی و بهرهوری
دور ماندن فرد از استانداردهای سازمان
کاهش همافزایی
اقدام فرد بر علیه سازمان
کاهش سطح رضایت شغلی و ایجاد دلزدگی و خستگی در محیط کار
تخریب فضای کار
عملکردهای جزیرهای عدم همخوانی با فرهنگ داخلی سازمان یا گروه
نابسامانی محل کار
عدم شکوفایی خالقیت کارکنان
اتالف زمان و استعداد کارکنان
ادراک بیعدالتی در سازمان
القای احساس بد طردشونده به دیگران
شفاف نبودن ارتباطات سازمانی
اختالل در جریان اطالعات
عدم سازگاری فرد با همکاران
عدم حس تعلق به سازمان

کاهش انگیزه طردشونده برای تالش

کاهش کشمکشها و منازعات درونگروهی
قرار گرفتن افراد همگن در یک گروه

تضعیف کار تیمی

تقویت دیدگاههای انحصارطلبانه در گروه

کاهش ارتباطات غیررسمی مثبت

عملکرد شغلی

جوّ سازمان
اتالف منابع سازمان
انگیزش
اخالل ارتباطات
رفتار شهروندی سازمانی
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غیبت ،ترک محیط کار و تأخیر
جزیرهای شدن محیط سازمان

افزایش سکوت سازمانی
اخالل در فرآیندهای تسهیم دانش
فرهنگ سازمانی
ویژگیهای گروهی
انگیزه فرد برای تالش و موفقیت
نقش رهبر

ویژگیهای جمعیتشناختی فرد

ویژگیهای شخصیتی فرد

فرآیند احساساتی شدن

فرآیند تحلیل منطقی

طرد هدفمند

ایجاد دشمنی در سازمان
نامنظم شدن طردشونده از حیث زمان حضور
تمایل به غیبت و تأخیر
کاهش همگنی جو سازمان
تالشهای غیرمنسجم اعضای سازمان
افزایش فردگرایی
گوشهگیرشدن فرد طردشده
عدم اعتراض طردشونده
عدم ارائه بازخور فرد طردشونده به مدیر
انحصارگرایی در تجربه دانش
عدم تمایل به اشتراک ایدهها و تجربیهها
اثر منفی در ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی
تضعیف فرهنگ سازمانی
نسبت قدرت فرد و گروه به هم
تالش برای تطابق با هنجارهای گروه
تقالی درونی و تالش برای جبران و تالفی
درجه عدم تطابق فرد و گروه
حمایت مقامات باالدستی از افراد جدیدالورود
ویژگیهای رهبر گروه
جنسیت
سن
تحصیالت
قومیت
رتبه سازمانی فرد
استقالل فرد
سطح پذیرش اجتماعی
هوش عاطفی
میزان غرور فرد
فکر کردن طوالنی به طردشدگی بعد از وقوع آن
احساس ناراحتی اولیه ناشی از فرد
واکنش عاطفی شدید بالفاصله بعد از طرد
حس خشم از طردکننده
اول فرد بهصورت روانی درگیر میشود؛ اشتباه فهمیدهام من طرد نشدهام
تحلیل منطقی رفتار گروه طردکننده
آرامکردن خود با دالیل مختلف
کنکاش درونی در خصوص دالیل طردشدن
تالش برای اثبات کردن خود به گروه (حتی به دروغ)
تالش برای رفع سوءتفاهمها
هدف طرد برای تحقیر و کوچککردن دیگری
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طرد بدون هدف

مقاصد مثبت طرد

مقاصد منفی (پلید) طرد
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طرد برای آرام کردن خود
بیتوجهی مغرضانه
طرد ناخودآگاه بر اساس تفاوتها
طرد ناخواسته در اثر بیتوجهی به فرد
حس طرد ناشی از عدم پذیرش عقاید و ایدهها
حفظ جایگاه افراد در گروه
اصالح فرد مورد نظر از طریق وارد کردن فشار
ارتقاء در شغل
به قصد بهبود عملکرد فرد برای پیبردن به اشتباه فرد طردشده
همسو کردن فرد با اهداف و ارزشهای گروه
الزام به گرفتن تصمیم در راستای اهداف گروه
تغییر چارچوب کاری متقابل
حذف فرد مورد نظر
تفکرات مغایر با تفکرات گروه
تحقیر و کوچککردن
تسکین احساسات منفی خود
تنبیه فرد به خاطر رفتارهای خارج از عرف گروه
وادارکردن فرد به انجام کاری خاص
تأمین منافع شخصی از جمله ارتقاء و پاداش
کینهتوزی قدیمی

بعد از کدگذاری باز و استخراج مقولهها و زیرمقولهها ،کدگذاری محوری انجام شد و روابط
بین مفاهیم موجود شناسایی شد؛ هدف از کدگذاری محوری ،تلفیق دادههایی است که در مرحله
کدگذاری باز خرد شدهاند .در کدگذاری محوری ،یکی از مقولههای کدگذاری باز به عنوان مقوله
یا پدیده اصلی انتخابشده و در مرکز فرآیند قرار میگیرد و سپس سایر مقولهها [زیرمقولهها] به
آن ربط داده میشود .طبق نظر اشتراس و کوربین )3334( 3پدیده اصلی عنوانی است که میتوان
به پاسخ سؤال «اینجا چه در حال رخ دادن است؟» نسبت داد.
کدگذاری محوری با مرتبط ساختن پدیده اصلی [محوری] به زیرمقولههای تاثیرگذار بر آن،
سعی در افزودن عمق و ساختار به یک مقوله دارد .این روابط میتوانند با اتکا به شواهدی تجربی
از شرایط علّی ،شرایط مداخلهگر ،شرایط زمینهای ،کنشها/واکنشها [راهبردها و تاکتیکها] و
پیامدها شرح داده شوند .توسعه بیشتر مقولهها و زیرمقولهها در کدگذاری محوری مستلزم توسعه
و پاالیش عناصر نظری کلیدی است .این عناصر نشاندهنده اجزای نظریه کلی درحال ظهور
هستند (.)Strauss and Corbin, 1998
1. Strauss and Corbin
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در نهایت با جمعبندی و تحلیل نتایج کیفی و شاخصهای بهدستآمده و با بهرهگیری از
استراتژی نظریه دادهبنیاد ،مدلی که روابط متغیرهای پژوهش را نشان میدهد توسعه داده شد که
در شکل  3آورده شده است.

شکل  .3مدل اکتشافی پژوهش (نتایج کدگذاری محوری)
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کدگذاریانتخابی.این مدل ،عوامل علّی و محرکهای طردشدگی را در دو دسته مورد بررسی
قرار داده است؛ عوامل مربوط به طردکننده و عوامل مربوط به طردشونده؛ عواملی چون تازهوارد
بودن فرد باعث میشود که در بدو ورود توسط افراد پذیرفته شود و حس طردشدگی در وی به
وجود آید .از طرف دیگر تفاوتها و عدم همخوانی اهداف ،ارزشها ،رفتارهای فرد با گروه یا افراد
باعث میشود افراد و گروهها فردی را طرد کنند؛ همچنین برخی دیگر از ویژگیهای فردی
منتسب به فرد طردشونده از جمله عملکرد نامناسب ،ممانعت از تحقق اهداف گروه ،مشکالت
اخالقی ،مخالفت با اعضای گروه و غیره میتواند منجر به طرد وی شود .نگرش خاص برخی
افراد نیز ممکن است باعث شود بهراحتی توسط دیگران پذیرفته نشوند.
شرایط علّی دیگری که مربوط به فرد یا گروه طردکننده است ،میتواند دلیل طرد بهشمار
روند؛ گاه انسجام گروه بهحدی باالست که بهراحتی امکان پذیرش فرد جدید را سلب کرده و
فارغ از ویژگیهای مثبت یا منفی فرد تازهوارد ،وی را طرد میکند .احساسات گوناگونی که در
فرد طردکننده وجود دارد از جمله حس خودبرتر بینی ،تعالی و بینیازی از حضور دیگران،
بیارزش شمردن دیگران ،احساس خطر و غیره نیز میتواند منجر به طرد دیگران شود؛ الزم به
ذکر است که بعد احساسات فرد با احساسات طردکننده به طردشونده که در واقع جزئی از نگرش
وی به شمار میرود ،متفاوت است.
ویژگیهای شخصیتی فرد طردکننده مانند درونگرا یا برونگرا بودن ،فعال یا منفعل بودن،
بدخلقی ،غرور و حسادت از دیگر شرایطی است که ممکن است باعث وقوع طردشدگی شود .گاه
نیز فشارهای بیرونی به فرد یا گروهی میتواند سبب شود آنها از پذیرش فرد خاصی ممانعت
ورزند و وی را طرد کنند.
در تحلیل پدیده اصلی که همان طردشدگی است میتوان گفت که بعد از وقوع شرایط علی،
طردشدگی میتواند به دو صورت هدفمند و غیرعمدی و از روی بیتوجهی صورت پذیرد .به این
معنا که فرد مغرضانه با نیت مثبت یا منفی یا اینکه ناخواسته و با رفتاری خاص دیگری را طرد
کند.
طردشدگی هدفمند که تعریف عام طردشدگی نیز بهشمار میرود میتواند با اهداف مثبتی از
جمله :حفظ جایگاه افراد در گروه؛ اصالح فرد مورد نظر از طریق واردکردن فشار؛ ارتقاء شغلی؛
بهبود عملکرد؛ همسو کردن فرد با اهداف و ارزشهای گروه و الزام به گرفتن تصمیم در راستای
اهداف گروه صورت گیرد.طرد هدفمند با اهداف منفی نیز بسیار رایج است و میتوان گفت
طردشدگی هدفمند با اهداف منفی ،همان تعبیر عامیانه از مفهوم طرد است .طرد میتواند با
اهدافی چون حذف فرد مورد نظر ،تغییر چارچوب کاری متقابل ،تحقیر ،تسکین احساسات منفی
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خود ،تنبیه فرد به خاطر رفتارهای خارج از عرف گروه ،وادار کردن فرد به انجام کاری خاص،
تأمین منافع شخصی از جمله ارتقاء و پاداش و کینهتوزی قدیمی انجام شود.
پس از وقوع پدیده طردشدگی فرد طردشونده دو فرآیند واکنش احساسی و منطقی را طی
میکند؛ در اولین لحظات مواجهه با پدیده طرد فرد واکنشهای احساسی شدید در درون خود
حس میکند که البته این حالتها بسته به عوامل مختلف زمینهای میتواند متفاوت باشد .بعد از
گذشت زمانی فرآیندهای منطقی تحلیل طردشدگی شروع میشود و فرد به طریقی منطقی و بر
اساس شواهد موجود سعی میکند علل و انگیزههای طرد را بررسی کند که به تبع آن پیامدهایی
را در پی خواهد داشت .عوامل زمینهای چون فرهنگ سازمانی ،ویژگیهای شخصیتی و
جمعیتشناختی فرد و ویژگیهای گروه از جمله عوامل ثابتی هستند که میتوانند شدت
فرآیندهای منطقی و احساسی ناشی از طردشدگی را تحت تأثیر قرار دهند .هر چه فرد استقالل
شخصیتی بیشتری داشته باشد ،از هوش عاطفی بیشتری برخوردار باشد ،اجتماعیتر باشد و غرور
کمتری داشته باشد ،شدت فرآیند هایی که منجر به ایجاد پیامدهای منفی طرد در وی خواهد شد
کمتر است.
از طرف دیگر عوامل مداخلهگری میتواند وجود داشته باشد که به نظر اشتراس و کوربین
( )3331ماهیتاً به صورت اقتضایی و غیرمنتظره ظاهر میشوند .از این رو ،نحوه پاسخگویی به
این نوع شرایط نیز به صورت اقتضایی و بسته به موقعیت صورت میگیرد .این متغیرها همچنین
علت اینکه چرا برخی از افراد تجربهای را چند بار تکرار میکنند و برخی دیگر تنها یک بار به
سوی آن تجربه میروند را تبیین میکنند .نقش رهبر ،انگیزه فرد برای تالش و موفقیت و تجربه
طردشدگی از جمله این عوامل است که اثرپذیری فرد از طردشدگی را تحت تأثیر قرار میدهد.
در نهایت با وقوع شرایط علّی و بروز پدیده طردشدگی در بافت زمینهای و شرایط مداخلهگر،
پیامدهایی در سه سطح فرد ،گروه و سازمان حاصل میشود .طردشدگی سبب بروز دامنهای از
احساسات در فرد میشود؛ احساسات منفی از جمله :سرخوردگی ،احساس خشم ،احساس
غیرمفیدبودن ،حس تنهایی و ناامیدی ،احساس پوچی و نارضایتی جزو پیامدهای ناشی از
طردشدگی به شمار میروند.
طردشدگی باعث میشود فرد انگیزه بیشتری برای پذیرش در گروه داشته باشد و زمان
کمتری صرف ارتباطات غیرضروری با کارکنان کند و تمرکز بیشتری بر کار داشته باشد .اثرات
فردی دیگری از جمله :انزوا ،عدمتمرکز بر کار ،تضعیف اعتمادبهنفس ،ممانعت از بروز خالقیت و
استعداد و کاهش انگیزه از نتایج طردشدگی است.
طردشدگی در سطح گروه نیز پیامدهای مثبت و منفی را دربردارد .کاهش کشمکشهای
درونگروهی و قرارگرفتن افراد همگن در یک گروه از پیامدهای مثبت گروهی در نتیجه
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طردشدگی هستند؛ همچنین طردشدگی باعث تضعیف کار تیمی و کاهش رغبت افراد به تشکیل
گروههای کاری میشود؛ در نتیجه دیدگاههای منفی چون انحصارطلبی در گروههای کاری
افزایش مییابد و گروهها تمایل کمتری به پذیرش کارکنان دیگر خواهند داشت ،از طرف دیگر
طردشدگی ارتباطات و مراودات دوستانه و مثبت کارکنان را کاهش میدهد.
طردشدگی در نهایت آثار بیشماری در سطح سازمان ایجاد میکند که شایان توجه است؛
دورماندن فرد از استانداردهای سازمان ،کاهش همافزایی ،اقدام فرد بر علیه سازمان و کاهش
سطح رضایت شغلی و ایجاد دلزدگی و خستگی در محیط کار و کاهش کارآیی و بهرهوری منجر
به کاهش عملکرد سازمان خواهد شد .با شیوع طردشدگی در سازمان ،جوّ سازمانی نیز متأثر از
این پدیده خواهد بود طردشدگی به دلیل اتالف زمان و استعداد کارکنان و عدم شکوفایی
خالقیت کارکنان موجب اتالف منابع سازمان خواهد شد و القای احساس بد طردشونده به
دیگران و ادراک بیعدالتی در سازمان انگیزش کارکنان را متأثر خواهد ساخت .اختالل ارتباطات
سازمانی از طریق عدم شفافیت ارتباطات و اختالل جریانهای اطالعاتی از دیگر پیامدهای
طردشدگی در سطح سازمان میباشد.
پیامدهایی چون دشمنی در سازمان ،نداشتن حس تعلق به سازمان و عدم سازگاری فرد با
همکاران نیز در نتیجه طردشدگی ایجاد میشود که کاهش رفتارهای شهروندی را در سازمان
رقم میزند .طردشدگی پیامدهایی از جمله غیبت ،ترک محیط کار و تأخیر ،جزیرهایشدن محیط
سازمان ،اخالل در فرآیندهای تسهیم دانش و سکوت سازمانی را نیز در پی خواهد داشت.
.5نتیجهگیریوپیشنهادها 

همانطورکه اشاره شد ،پژوهش حاضر درراستای عدم غنای نظری مفهوم طردشدگی و
فقدان مدلی در این زمینه در مبانی نظری پژوهش ایران و همچنین شناسایی ابعاد مختلف این
مفهوم در بافت سازمانی ،با بهرهگیری از استراتژی نظریه دادهبنیاد مدلی اکتشافی در سازمان
مرکزی بانکهای ملت و خاورمیانه توسعه داده است.
مدل تدوینشده نشان میدهد که طردشدگی پدیدهای روانشناختی است که هرچند تأثیرات
اولیه در سطح فردی دارد و فرد طردشده را از لحاظ روحی درگیر میسازد؛ اما دارای تبعاتی در
سطح فرد ،گروه و سازمان نیز است .عوامل زیادی میتوانند بر بروز این پدیده سازمانی تأثیرگذار
باشند؛ مدل اکتشافی پژوهش از جهات مختلف این عوامل را تجزیهوتحلیل میکند؛ دو دسته
عوامل مربوط به طردکننده و عوامل مربوط به طردشونده به عنوان علل و محرکهای
طردشدگی شناسایی شدند؛ عواملی چون تازهوارد بودن فرد ،تفاوتها و عدم همخوانی اهداف،
ارزشها و رفتارهای فرد با گروه یا افراد ،ویژگیهای فردی منتسب به فرد طردشونده و انسجام
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گروه طردکننده ،احساسات ،شخصیت و نگرش فرد طردکننده و فشارهای بیرونی بر گروه
طردکننده میتواند علت بروز پدیده طرد باشد.
طرد میتواند هدفمند یا بدون غرض و از روی بیتوجهی انجام شود .بعد از اینکه کارمندی از
سوی همکاران طرد شد در مرحله اول از لحاظ احساسی شدیداً درگیر شده و آثار احساسی
کوتاهمدت در وی نمایان میشود؛ اما با گذشت زمان سعی میکند پدیده پیشآمده را توجیه کند
و با آوردن دالیل و تفسیر موضوع در ذهن خود به حلوفصل آن بپردازد که اگر دلیل موجهی
برای طرد نیابد ،آثار عملی کوتاه یا بلندمدتی در فرد طردشده مشهود خواهد بود.
مدل اکتشافی پژوهش نشان میدهد عوامل بسیاری ممکن است فرآیند طردشدن را
تحتتأثیر قرار دهد .فرهنگ سازمانی ،ویژگیهای گروهی ،ویژگیهای شخصیتی و ویژگیهای
جمعیتشناختی از متغیرهایی هستند که میتوانند فرآیند طردشدگی را متأثر سازند.
تحلیلهای کیفی انجامشده در این پژوهش ،پیامدهای بیشماری را برای طردشدگی آشکار
کرد که در جمعبندی جامعی این پیامدها در سه سطح فرد ،گروه و سازمان مطرح شده است.
در سطح فردی ،طردشدگی در وهله اول بر احساسات فرد اثر میگذارد که در پژوهش اتلس
و موریرا )3333( 3نیز به بخشی از آنها اشاره شده است .کارکنان با مواجهه با این پدیده معموالً
احساس سرخوردگی میکنند و در برخی موارد عصبی میشوند؛ حس غیرمفید بودن و دیگر
احساسات منفی در کارمندان طرد شده میتواند شکل گیرد که در پژوهش کویی 0و همکارن
( )3331نیز بخشی از این احساسات مطرح شده است.
طردشدگی میتواند آثار مثبتی نیز داشته باشد ،مثالً کارمند طردشده گاه برای اثبات خود
بیشتر تالش میکند و همچنین تمرکز بیشتری بر کار دارد.
همانطور که جونز )3332( 1نیز بدان اشاره کرده است ،طردشدگی عالوه بر اینکه فرد را
دچار انزوا از جمع میکند ،مانع تمرکز وی بر کار میشود .ممانعت از بروز خالقیت و استعداد،
افسردگی و تضعیف اعتمادبهنفس [مشابه پژوهش ) ]Baumeister & Leary, (1995از دیگر
پیامدهای فردی طردشدگی است.
در سطح گروهی نیز طردشدگی ،دارای آثار مثبت و منفی بسیاری است از جمله آثار مثبت
میتوان به کاهش کشمکشها و منازعات درونگروهی و همچنین قرار گرفتن افراد همگن در
یک گروه ،اشاره کرد .طردشدگی همچنین باعث تضعیف کار تیمی ،کاهش ارتباطات غیررسمی
مثبت و تقویت دیدگاههای انحصارطلبانه در گروه خواهد شد.

1. Atlas & Morier
2. Coie et al
3. Jones
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در نهایت ،طردشدگی در سطح سازمانی پیامدهای بیشماری را در پی دارد که اهمیت این پدیده
سازمانی را که در بیشتر موارد به دور از چشم مدیران شکل میگیرد دوچندان میکند .با تأثیراتی
که در سطح فرد و گروه مطرح شد ،بیشک طردشدگی بر عملکرد شغلی افراد تأثیرگذار خواهد
بود که بیشتر پژوهشگران ( )Griffin et al., 1998آن را مطرح کردهاند؛ همچنین با ایجاد
نابهسامانی در محل کار و تخریب فضای کار و جزیرهای شدن سازمان از طریق طرد شدن
کارمندان ،جوّ سازمانی نیز متأثر میشود .با صرف زمانی که در بروز و حل طردشدگی رخ
میدهد ،منابع سازمانی هدر میرود و خالقیت کارکنان کمتر بروز پیدا میکند .انگیزش کارکنان
از مهمترین عواملی است که توسط طردشدگی آسیب میبیند؛ بهخصوص اگر طرد از سوی
سمتهای باالتر از کارمند صورت بگیرد؛ زیرا فرد در سازمان احساس بیعدالتی میکند و این
حس منفی ممکن است به کارکنان دیگر نیز القا شود .طردشدگی همچنین ارتباطات سازمانی را
مختل کرده و همانطور که هیتالن و همکاران )0226( 3ادعا کردهاند رفتار شهروندی کارکنان را
کمرنگتر میکند .غیبت ،ترک محیط کار و تأخیر ،از دیگر پیامدهای جانبی طردشدگی است.
طردشدگی همچنین سکوت سازمانی را افزایش میدهد و در فرآیندهای تسهیم دانش اختالل
ایجاد میکند.
در راستای نتایج پژوهش و مدل اکتشافی ترسیم شده ،پیشنهاداتی برای کاهش وقوع پدیده
طردشدگی و پیامدها و آثار آن مطرح میشود:
فرهنگ

ـ تقویت ارتباطات مثبت و صمیمی در میان کارکنان از طریق فعالیتهای فوقبرنامه و خارج از
محیط کار به صورت جمعی؛
ـ تقویت فرهنگ کار تیمی؛
ـ تشویق فرهنگ تسهیم دانش و تجربه در سازمان؛
ـ انعطافپذیرترکردن ساختار و فرهنگ حاکم در راستای پذیرش تازهواردها؛
ـ ترویج فرهنگ گفتوگو و مذاکره برای حل مشکالت؛
ـ ایجاد الگوهای رفتاری مثبت در الیههای مدیریتی؛
ـ اجتماعیسازی کارکنان تازهوارد برای آشنایی سایر کارکنان با آنان و کاهش مقاومتهای
ارتباطی؛
ـ جلوگیری از تشکیل گروههای کاری با عملکرد جزیرهای؛
ـ تقویت مهارتهای ارتباطی کارکنان و مدیران؛

1. Hitlan et al
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آموزش

ـ چرخش نیروی کار؛
ـ وجود افراد باتجربه در زمینه ارتباطات اجتماعی در هر گروه؛
ـ بازیهای تیمی و برگزاری جلسههای بینگروهی برای ایجاد صمیمیت در افراد از سوی رئیس.
ارتباطاتسازمانی 

ـ تقویت مهارتهای ارتباطی کارکنان؛
ـ تحمل شنیدن نظرات مخالف؛
ـ تعریف رویههای فعالیت به گونهای که نیاز به تعامل در بین افراد و گروهها احساس شود.
عدالتسازمانی

ـ ارتقاء کارکنان بر اساس شایستگی و پذیرش آن از سوی سایر کارکنان؛
ـ ایجاد سیستم پرداخت حقوق عادالنه و همچنین عدالت مدیر و چگونگی ارتباط با کارمندان
زیردست؛
ـ حفظ برابری و تطابق حقوق افراد در گروه و جلوگیری از اصطکاک منافع افراد [این عوامل
موجب جهتگیری افراد نسبت به یکدیگر میشود].
مهارتکارتیمیوتشکیلتیمهایکاریقوی 

ـ ترویج روحیه کار تیمی و مشارکتی؛
ـ دقت در تشکیل تیمهای کاری با توجه به سطوح افراد و زمینههای ارتباطی؛
ـ طراحی مکانیسم برخورد با گروههای طردکننده؛
ـ شکستن سکوت سازمانی و ایجاد بستری برای مطرحکردن تجربه طردشدگی در سازمان؛
ـ پیشگیری از تشکیل گروههای رسمی و غیررسمی بر اساس قومیت ،نژاد ،جنسیت و سایر
عوامل غیرمرتبط با کار و شخصیت فردی کارکنان؛
ـ شناسایی عالیق مشترک و تعریف هدف مشترک؛
ـ جابهجایی بین گروههای مختلف و توزیع مناسب افراد در تیمها؛
ـ تغییر ساختارهای عملیاتی تیمها در بازههای مشخص برای کاهش انسجام غیرضروری گروهها؛
ـ الزام فرد به تصمیمگیر در راستای اهداف گروه؛
ـ ایجاد همفکری و تلطیف افکار.


پیشنهادهايیبرایپژوهشهایآتی 

ـ سنجش تمام یا بخشی از مدل پژوهش جاری به روش کمی؛
ـ تبیین روابط بین متغیرهای گوناگون مطرحشده در مدل؛
ـ سنجش تأثیرات سایر متغیرهای سازمانی بر طردشدگی در سطح سازمان.
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