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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the relationship 
between workplace ostracism and job performance with the 
mediating role of psychological capital in the Employees of sports 
and youth departments of Ilam province. The method of this 
research is applied based on the purpose and based on how to 
obtain data of descriptive-correlational research type. The 
statistical population of the study includes all employees of sports 
and youth departments of Ilam province, numbering 157 people, 
which due to the limited statistical population; the sample was 
considered as equal to the statistical population. For data were 
collected using standard questionnaires including Job performance 
of Hershey and Goldsmith (1981), job performance, workplace 
ostracism of Ferris et al. (2008) and the Psychological Capital of 
Luthans et al. (2007). For data analysis, structural equation 
modeling method was used with the help of SPSS and Smart PLS 
software. The results showed that workplace ostracism and 
psychological capital have a significant effect on employee 
performance and the mediating role of psychological capital was 
also confirmed. Therefore, to increase the performance and 
productivity of employees, managers of sports and youth 
departments of Ilam province should pay special attention to 
employees' perceptions of workplace ostracism and psychological 
capital and provide them with the opportunity to establish friendly 
relations in the organization. 
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Extended Abstract 
Abstract 
Today, the biggest and most important 
capital of any organization, especially 
learning and knowledge-based 
organizations is its human resources, 
which affects other investments of the 
organization (8). Therefore, it should be 
noted that all sports and non-sports 
organizations have been created to 
achieve specific goals and to achieve 
these goals (organizational 
effectiveness) and the optimal use of 
resources (efficiency) depends on the 
performance of human resources in 
general and staff in particular (7). 
Organizational performance is an 
indicator that measures how an 
organization or organization achieves 
its goals. Performance is a term that 
includes both the concept of activity to 
do work and the result of work (2). 
Biglari, HosainiNia and Biglari (2019) 
stated that mental stubbornness and 
happiness have a positive and 
significant effect on the athletic 
performance of girls futsal players (1). 
Rezaei and Salehipour (2019) 
mentioned the development of human 
resources as one of the most important 
components of the development of 
Iran's sports industry (8). One of the 
factors that can have a negative impact 
on relationships within the organization 
(individual, group or organizational) is 
Workplace Ostracism. Workplace 
Ostracism is one of the variables that in 
recent research in social sciences and 
psychology, much attention has been 
paid to determining its relationship 
with occupational and functional 
variables of employees (7). Also, 

Workplace Ostracism is considered as 
an important ethical issue in 
organizations and can violate social 
ethical norms in the organization and 
harm the employees of the 
organization. Accordingly, Workplace 
Ostracism can lead to destructive job 
outcomes such as reduced employee 
creative and innovative behaviors (9). 
The results of Zarei et al. (2020) 
research showed that psychological 
factors have a negative and significant 
effect on Workplace Ostracism of 
employees of sports and youth 
departments in Iran (9). Rastegar, 
Bagheri, Qharablagh and Jabbari (2020) 
stated that there is a positive and 
significant relationship between 
workplace rejection and organizational 
pessimism (6). One of the factors that 
can improve the job performance of 
employees of organizations is the 
development of psychological capital. 
This capital as one of the factors 
influencing the success and 
performance of employees in the 
workplace has attracted the attention 
of many researchers.  Psychological 
capital is a positive, state-of-the-art 
construct of latent readiness and 
capacity for individual transformation 
and includes the four components of 
"self-efficacy," "hope," "resilience," and 
"optimism."  The results of Rabiei 
Mendchin and Ebadi Ghahramani 
(2020) showed that psychological 
capital has a positive and significant 
effect on the quality of life of athletes 
of Iranian national teams (5). The 
results of Kawalya et al. (2021) showed 
that there is a direct and significant 
relationship between psychological 
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capital and happiness (4). One of the 
important concerns of organizations 
and sports managers is to recognize and 
examine important and effective 
variables such as Workplace Ostracism 
and psychological capital that may have 
many positive or negative effects on 
employee job performance. Therefore, 
the purpose of this study was to 
investigate the relationship between 
workplace ostracism and job 
performance with the mediating role of 
psychological capital in the Employees 
of sports and youth  departments of 
Ilam province.   

 

Methodology 
The method of this research is applied 
based on the purpose and based on 
how to obtain data of descriptive-
correlational research type.  The 
statistical population of the study 
includes all employees of sports and 
youth departments of Ilam province, 

numbering 157 people, which due to 
the limited statistical population; the 
sample was considered as equal to the 
statistical population. For data were 
collected using standard questionnaires 
including Job performance of Hershey 
and Goldsmith (1981), job 
performance, workplace ostracism of 
Ferris et al. (2008) and the 
Psychological Capital of Luthans et al. 
(2007).  For data analysis, structural 
equation modeling method was used 
with the help of SPSS and Smart PLS 
software. 

 
Results 
Based on Tables 1 and 2, as well as the 
measurements obtained from factor 
loads (Figure 1) and comparing them 
with the desired reliability and validity, 
it can be confirmed that the reliability 
and validity of the research model is 
appropriate. 

 

Table 1 - Convergent reliability and validity indices 

Variables - 
Optimal value 

Cronbach's 
alpha 

Combined 
Reliability (CR) 

AVE 2R 

More than 
0.70 

More than 0.70 
More than 

0.50 
More than 

0.10 

Job 
Performance 

0.925 0.931 0.814 0.560 

Workplace 
Ostracism 

0.815 0.845 0.691 0.000 

Psychological 
Capital 

0.905 0.922 0.766 0.542 
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Table 2 - Fornell & Larcker table values for divergent validity 

Psychological 
Capital 

Workplace 
Ostracism 

Job Performance  

  0.7342 Job Performance 

 0.7123 -0.4878 
Workplace 
Ostracism 

0.7922 -0.4878 0.5343 
Psychological 

Capital 

 

 
Figure 1- Path coefficients and factor loads of the research model 

 
 

As shown in Figure 1, approximately 
56% of job performance is based on the 
variable of Workplace Ostracism and 
the other 44% includes other 
dimensions.  According to Sobel Test 
(1982), the value of »t« is obtained 
through the following formula, which if 
this value is greater than 1.96, can be 
confirmed at the 95% confidence level 
that the effect of the mediating variable 
is significant: 

2 2 2 2 2
4.7

(b ) (a s ) (s s )a

a b a b

a b
t

s


= =

 +  + 

 

 

It is also used to examine the intensity 
of the mediating role of a Variance 
Accounted for (VAF). VAF is as follows: 
 

12 23 12 23 13( ) / (P )VAF P P P P=   +  
 

According to the VAF, 45% was 
obtained for the mediating role of 
psychological capital in the relationship 
between Workplace Ostracism and job 



137                                                   Sport Psychology Studies, Volume 10, No 38, 2022 

 

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

performance. Therefore, it is accepted 
that the mediating role of psychological 
capital in the relationship is partial and 
we conclude that there is a positive and 
significant relationship between 
Workplace Ostracism and job 
performance through the mediating 
role of psychological capital. 

In addition, the Goodness of Fit (GOF) 
index is an indicator for examining the 
overall fit of the model to predict 
endogenous variables. As mentioned 
below, the calculated value for GOF is 
0.730 and greater than 0.360, and 
therefore it can be said that the overall 
model fit of the research is very strong 
and valid:

  

( )2( ) .641 .832 .730GOF Avg Communalities Avg R=  =  =

 
The overall results also showed that 
workplace ostracism and psychological 
capital have a significant effect on 
employee performance and the 
mediating role of psychological capital 
was also confirmed.   
 
Discussion and conclusion 
In general, it can be said that employees 
who have less rejection and higher 
psychological capital, because of their 
characteristics such as efficiency, 
optimism, hope and resilience, better 
tolerate the hardships and stresses of 
work and sports environments and 
because they are more goal-oriented, 
more inclined to succeed. The  
 

 
combination of these factors leads to 
better performance in their profession 
and occupation. Therefore, to increase 
the performance and productivity of 
employees, managers of sports and 
youth departments of Ilam province 
should pay special attention to 
employees' perceptions of workplace 
ostracism and psychological capital and 
provide them with the opportunity to 
establish friendly relations in the 
organization. 
 

Keywords: Workplace Ostracism, Job 

Performance, Psychological Capital
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 مقالة پژوهشی

ب  یبررس مح  یطردشدگ  نیرابطة  شغل   طیدر  عملکرد  و  م  یکار  نقش    ی انجیبا 

 المیدر کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ا یشناختروان ةیسرما
 

 2یمنظم نی رحسیام ، 1یی رضا نیالدشمس 

 

 (مسئول سندةی)نو  رانیا الم،یا الم،یدانشگاه ا ،یدانشکدة علوم انسان ،یگروه علوم ورزش ار،یدانش .1
تهران،   ،ییرجا  دیشه  ریدب  تیدانشگاه ترب  ،یدانشکده علوم ورزش  ،یورزش  تیریگروه مد  ،یورزش  تیریمد  اریاستاد .2
 رانیا

  

 ده یچک
 ی کار و عملکرد شغل  ط یدر مح  ی طردشدگ  نیرابطة ب  ی پژوهش بررس  ن یاز انجام ا  هدف

  الم یدر کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ا  ی شناختروان  ةیسرما  ی انجیبا نقش م
دست  به   یو بر اساس چگونگ  یپژوهش بر اساس هدف، کاربرد  نیبود. روش انجام ا

داده  پژوهش آوردن  نوع  از  آمار  یهمبستگ-یفیتوص  یهاها  جامعة  پژوهش    یاست. 
  ل یدلنفر بود که به   157به تعداد    المیکارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ا  ة یّشامل کل
در نظر گرفته   یشمار برابر با جامعة آمارصورت تمامنمونه به   یجامعه آمار  تیمحدود
 تیو گلداسم  یهرس  یاستاندارد عملکرد شغل  یهاها از پرسشنامه داده   یگردآور  یشد. برا

  ی شناختروان   ةی( و سرما2008و همکاران )  سی کار فر  طیدر مح  یطردشدگ(،  1981)
ها از روش مدل  داده   لیو تحل  هیمنظور تجز  . بهدی( استفاده گرد2007لوتانز و همکاران ) 

.ال.اس استفاده  ی.اس.اس و اسمارت پیاس.پ  ی به کمک نرم افزارها  یمعادالت ساختار
بر   یشناخت روان   ة یکار و سرما  طیدر مح  ینشان داد که طرد شدگ  ژوهش پ  جیشد. نتا

تأث م  ی معنادار  ریعملکرد کارکنان  و نقش  مورد    زین  یشناختروان   ة یسرما  ی انجیدارند 
ادارات    رانیکارکنان، مد  یورعملکرد و بهره  شیمنظور افزا  به  نیقرار گرفت. بنابرا  دییتأ

 یکارکنان از طردشدگ  یهابه ادراک   یاژهیو   توجه  یستیبا  المیورزش و جوانان استان ا
ا  یشناختروان  ةیکار و سرما  طیدر مح و فرصت  باشند  در    جادیداشته  روابط دوستانه 

 .آنان فراهم آورند یسازمان را برا

مقدمه 
بزرگ   سازمانی، هر سرمایة ترینمهم و  ترینامروزه 

  محور، منابعیادگیرنده و دانش  هایسازمان خصوصبه
 سازمان هایگذاریسرمایه  سایر که است آن انسانی

پور،  )رضایی و صالحی دهدمی  خود قرار  تآثیر  تحت  را
همة .  (2019 که  داشت  اذعان  بایستی   بنابراین 

برایسازمان ورزشی  غیر  و  ورزشی  نهادهای  و   ها 

 یابیدست و  اندوجود آمده به  خاص اهدافی به رسیدن

 از بهینه دةاستفا اهداف )اثربخشی سازمانی( و  این به

تاریخ دریافت: 

19/01/1400     

تاریخ پذیرش:  

24/03/1400 
 

   واژگان کلیدی: 

  ط یدر مح یطردشدگ

  ،یکار، عملکرد شغل

 ی شناختروان  ةیسرما

------------------------------------------------------ 
1. Email: Sh.rezaei@Ilam.ac.ir 
2. Email: Amirhosein.monazami@yahoo.com  

------------------------------------------------------ 
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طور عام  به منابع انسانی گرو عملکرد منابع )کارآیی( در
به  کارکنان  می و  خاص  )رضایی،  طور  . (2018باشد 

 تحقق چگونگی که است شاخصی عملکرد سازمانی

نماید. می گیریاندازه  را  مؤسسه یا یک سازمان اهداف
 انجام برای فعّالیت مفهوم هم که ای استواژه  عملکرد

کار هم و  کار و   1)دلشب دارد   بر در جایک  را نتیجة 
حسینی.  (2020همکاران،   بیگلری بیگلری،  و  نیا 

( عنوان کردند که سرسختی ذهنی و شادکامی  2019)
دختران   ورزشی  عملکرد  بر  معناداری  و  مثبت  تأثیر 

( توسعة  2019پور ) رضایی و صالحی فوتسالیست دارد.  
از مهم  انسانی را  مؤلفهمنابع  های توسعة صنعت  ترین 

بر   تواندمی  که عواملی از یکیورزش ایران ذکر کردند.  
سازمانی   یا گروهی فردی، از اعم سازمان درون روابط

است. داشته منفی اثر سازمان  در  شدن  طرد    باشد، 
 که است متغیرهایی جمله از  2طردشدگی در محیط کار 

 به شناسیروانهای جدید علوم اجتماعی و  پژوهش  در

عملکردی  و  شغلی متغیرهای با آن رابطة تعیین
توجّه است زیادی کارکنان  . (2018)رضایی،    شده 

کار   محیط  در  طردشدگی   یک عنوان به همچنین 
تواند  می و  مطرح شده هاسازمان  در مهم  اخالقی مسئله

 کرده  نقض سازمان را در اجتماعی اخالقی  هنجارهای
 اساس این بر  .نماید وارد  آسیب سازمان کارکنان به و 

 پیامدهای  منجر به تواندمی  کار  محیط در  شدن طرد
و   شغلی خالقانه  رفتارهای  کاهش  همانند  مخربی 

کارکنان همکاران،   نوآورانه  و  )زارعی  (.  2020گردد 
( حاکی از آن  2020نتایج پژوهش زارعی و همکاران )

عناداری بر  شناختی تأثیر منفی و مبود که عوامل روان 
سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان    طرد شدگی 

باقری  رستگار،  دارد.  ) قرهایران  جباری  و  (  2020بالغ 
عنوان کردند که بین طردشدگی در محیط کار و بدبینی 

 از یکیسازمانی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.  
ارتقاء  زمینه  تواندمی  که  واملی ع شغلیساز   عملکرد 

 

1. Delshab 

2. Workplace Ostracism 

 3شناختیروان سرمایة توسعه ها باشد،سازمان کارکنان
 بر اثرگذار عوامل از یکی عنوانبه  سرمایه این است.

عملکرد و  موفقیت  هایمحیط  در  کارکنان چگونگی 
 جلب خود  به را گرانپژوهش  از بسیاری توجّه  کاری، 

است.   روان کرده   و  مثبت ایسازه  شناختیسرمایة 
 تحوّل برای نهفته ظرفیت و  آمادگی از گونهحالت

است  شامل فردی  مؤلفة   چهار و  یا  سازه 
»امیدواری«،  و  آوری«»تاب »خودکارآمدی«، 

مندجین و  . نتایج پژوهش ربیعیباشدمی بینی«»خوش
)عبادی  سرمایة  2020قهرمانی  که  داد  نشان   )

های ملّی  شناختی بر کیفیت زندگی ورزشکاران تیم روان
 4نتایج پژوهش کاوالیا  ایران تأثیر مثبت و معناداری دارد.

( همکاران  سرمایة  2021و  بین  که  داد  نشان   )
معناداری  روان و  مستقیم  رابطة  شادکامی  و  شناختی 

شناخت و بررسی متغیرهای مهم و مؤثری  وجود دارد.  
شناختی همانند طردشدگی در محیط کار و سرمایة روان 

تأثیرات   کارکنان  شغلی  عملکرد  بر  است  ممکن  که 
های مهم  مثبت یا منفی زیادی داشته باشند از دغدغه 

بنابراین هدف از  باشد.  ها و مدیران ورزشی میسازمان
پژوهش بررسی میزان   این  در  تأثیانجام  ر طردشدگی 

میانجی سرمایة   با نقش  بر عملکرد شغلی  کار  محیط 
رزش و جوانان استان  شناختی در کارکنان ادارات و روان

                          باشد.می ایالم 

 

 پژوهش  شناسیروش
و بر    ی کاربرد  ، بر اساس هدفاین پژوهش   انجام روش

داده به  یاساس چگونگ آوردن  ن  ی هادست  از    ازیمورد 
پژوهش نو  که بوده همبستگی  -توصیفیهای  ع 

 گردیده اجرا 1399صورت میدانی و مقطعی در بهار به

است. حجم جامعة آماری پژوهش شامل کلیّة کارکنان  
نفر    157ادارات ورزش و جوانان استان ایالم به تعداد  

3. Psychological Capital 
4. Kawalya 
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که  می آماریجامع   تیمحدود  لیدلبه باشد   برای   ة 
صورت  به  گیری، نمونه1ساختاری  معادالت مدل تحلیل

در نظر  ی  آمار  ة جامعحجم  برابر  و حجم نمونه  شمار  تمام
ش به   .دگرفته  و  مجموع  پیگیریدر  فراوان  دلیل  های 
گر و همکاری مدیر کل محترم ادارة ورزش و  پژوهش

پرسشنامه بدون نقص   128جوانان استان ایالم تعداد  
گرفت.    عودت قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  جهت  و 

روش   دو  از  پژوهش  این  در  اطالعات  گردآوری 
کهکتابخانه ترتیب  بدین  شد؛  استفاده  میدانی  و    ای 

از   آوری پیشینه و مبانی نظری پژوهشمنظور جمعبه
کتابخانه  داده روش  گردآوری  برای  و  سه  ای  از  ها 

 و   تجزیه منظوربه پرسشنامة استاندارد استفاده گردید.  
  مانندِ توصیفی آمار هایشاخص  از هاداده  تحلیل

 نمره حدّاکثر و  حدّاقل معیار، انحراف ، میانگین،یفراوان

 ضریب آزمون از پژوهش هایفرضیه بررسی جهت و 

 ی پیرسون و تحلیل مدل معادالت ساختاریهمبستگ

 و  اس.پی.اس.اس آماری افزارهای  نرم کمک به
 .گردید استفادهاسمارت پی.ال.اس 

 

 هایافته
های به دست  و همچنین اندازه   2و    1براساس جدول  

مقدار  ها با  ( و مقایسة آن1آمده از بارهای عاملی )شکل  
توان مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی مطلوب، می 

 پایایی و روایی مدل پژوهش را تأیید کرد.

 

 های پایایی و روایی همگراشاخص -1جدول 

Table 1 - Convergent reliability and validity indices 

مقدار   -متغیرها
 مطلوب

Variables - 
Optimal value 

 آلفای کرونباخ
Cronbach's 

alpha 

پایایی ترکیبی  
(CR ) 

Combined 
reliability 

میانگین واریانس  
 استخراج شده

AVE 

2R 

   70/0بیشتر از 
More than 

0.70 

   70/0بیشتر از 
More than 

0.70 

 50/0بیشتر از 
More than 

0.50 

 10/0بیشتر از 
More than 

0.10 
 عملکرد شغلی 

Job Performance 
0.925 0.931 0.814 0.560 

 طردشدگی در محیط کار 
Workplace 
Ostracism 

0.815 0.845 0.691 0.000 

 شناختی سرمایة روان
Psychological 

Capital 
0.905 0.922 0.766 0.542 

 
 

 

 

 

 

 

 1. Structural Equation Modeling (SEM) 
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 های جدول فورنل و الرکر به منظور سنجش روایی واگرااندازه -2جدول 
Table 2 - Fornell & Larcker table values for divergent validity 

 شناختی سرمایة روان

Psychological 

Capital 

 طردشدگی در محیط کار 
Workplace 

Ostracism 

 عملکرد شغلی 

Job 

Performance 
 

  0.7342 
 عملکرد شغلی 

Job Performance 

 0.7123 -0.4878 
 طردشدگی در محیط کار 

Workplace 

Ostracism 

0.7922 -0.4878 0.5343 
 شناختی سرمایة روان

Psychological 

Capital 
       

 

 
 مدل پژوهش  یعامل  یو بارها  ریمس  بیضرا -2شکل 

Figure 1- Path coefficients and factor loads of the research model 
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مدل آزمون شده ابتدا معنادار بودن ضرایب مسیر و در  
بررسی شد که مطابق    95/0بارهای عاملی در سطح  

این    2شکل   در  عاملی  بارهای  تمام  که  شد  مشاهده 
باشند که این موضوع بدین  سطح اطمینان معنادار می 

معنی است که ضریب همبستگی متغیرهای آشکار در  
د از توانایی الزم   برآورد متغیرهای پنهان مربوط به خو

برخوردار هستند و در نتیجه نشان دهندة این است که  
  2بر اساس شکل   روایی سازه مدل مورد قبول است.

متغیر    56تقریباً   اساس  بر  شغلی  عملکرد  درصد 
درصد    44طردشدگی در محیط کار تبیین شده است و  

 شود. دیگر را ابعاد دیگری شامل می
سوبل    آزمون  اساس  مقدار  1982)  1بر   ،)t   طریق از 

آید که در صورت بیشتر شدن  فرمول ذیل به دست می
درصد    95توان در سطح اطمینان  ، می 96/1این مقدار از  

 معنادار بودن تأثیر متغیر میانجی را تأیید کرد:  

2 2 2 2 2
4.7

(b ) (a s ) (s s )a

a b a b

a b
t

s


= =

 +  + 
 

  

میانجی نقش  شدت  بررسی  برای  یک  همچنین  گری 
شمول   از  )متغیر  واف  یا  استفاده  VAFواریانس   )

 شود. فرمول شمول واریانس به شرح ذیل است: می

12 23 12 23 13( ) / (P )VAF P P P P=   + 

با توجه به فرمول شمول واریانس )واف(، برای نقش 
روانمیانجی  بین طرد گری سرمایة  رابطة  در  شناختی 

درصد   45شدگی در محیط کار و عملکرد شغلی مقدار  
بنابرای  آمد.  دست  میانجی به  نقش  سرمایة  ن  گری 

شود  شناختی در رابطه به صورت جزئی پذیرفته میروان
می  نتیجه  با  و  کار  محیط  در  طردشدگی  بین  گیریم 

سرمایة   میانجی  نقش  طریق  از  شغلی  عملکرد 
 شناختی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.روان

 
 های پژوهش فرضیه -5جدول 

Table 5 - Research Hypotheses 

 

 هافرضیه 
Hypotheses 

 

 رابطه 
The direction of the 

hypothesis 

 ضریب مسیر 
Path 

coefficient 

مقدار معناداری  

(t ) 
Significanc 

تأیید یا رد  

 فرضیه 
Accept or 

reject the 

hypothesis 

 1فرضیه 

Hypothesis 1 

محیط کار بر سرمایة  تأثیر طردشدگی در 
 شناختی روان 

The effect of Workplace 

Ostracism on psychological 

capital 

-0.778 10.890 Accept 

 2فرضیه 

Hypothesis 1 

تأثیر طردشدگی در محیط کار بر  
 عملکرد شغلی

The effect of Workplace 
Ostracism on job performance 

-0.815 20.744 Accept 

 

 
 
 
 
 
 

   

 

 1. Sobel Test 
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 های پژوهش فرضیه -5جدول ادامة 

Table 5 - Research Hypotheses 

 

 هافرضیه

Hypotheses 

 

 رابطه 
The direction of the 

hypothesis 

 ضریب مسیر 
Path 

coefficient 

مقدار 

 ( tمعناداری )
Significanc 

تأیید یا رد  

 فرضیه 
Accept or 

reject the 

hypothesis 

 3فرضیه 

Hypothesis 

1 

شناختی بر عملکرد  تأثیر سرمایة روان
 شغلی 

The effect of 

psychological capital on 

job performance 

0.866 18.745 Accept 

 4فرضیه 

Hypothesis 

1 

شناختی در  گری سرمایة روانمیانجی
رابطة بین طرد شدگی در محیط کار  

 و عملکرد شغلی 
The effect of Workplace 

Ostracism on job 

performance with the 

mediating role of 

psychological capital 

- 4.743 Accept 

 
به   بخش مربوط  پژوهش  این  مفهومی  مدل  پایانی 

 1GOFبرازش کلی مدل است. عالوه براین شاخص  
جهت   مدل  کلی  برازش  بررسی  برای  شاخصی  نیز 

طور که در  باشد. همانزا می بینی متغیرهای درون پیش 

برای   محاسبه شده  مقدار  است  آمده  در   GOFذیل 
دست آمده است  به   36/0تر از  و بزرگ  0/ 730پژوهش  

می بنابراین  پژوهش  و  کلی  مدل  برازش  گفت  توان 
بسیار قوی و مورد تأیید است:

 

 
 

 گیریبحث و نتیجه 

نتایج استنباطی پژوهش نشان داد که طرد شدگی  
روان بر سرمایة  و عملکرد در محیط کار  شناختی 

 این تبیین در  .تأثیر معکوس معناداری داردشغلی 
 اساسی از نیازهای یکی که گفت توانمی نتیجه

 

 

 پیوند های مختلف داشتنو کارکنان سازمان افراد
 و است افراد دیگر با مطلوب و دوستانه اجتماعی
نیز کارکنان ورزشی  نهادهای  و   این از ادارات 

 با اجتماعی روابط  داشتن و نیستند مستثنی قاعده
 از خود در سطوح مختلف سازمانی یکی همکاران

1. Goodness of Fit 
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آن  نیازهای میاساسی  تبعیض  باشد.ها   وجود 
شدن   ضعیف و استعدادها رفتن هرز موجب
آن   نهایی نتیجه که شودمی کارکنان هایتوانایی 

 مافوق غلط نظرات پذیرفتن و تملق چاپلوسی،
 و  انگیزه کاهش جز  چیزی نیز  موضوع این  .است

تعارض تفاوتیبی  آورد.   نخواهد بار به  منافع و 
 در کارمندان ( دریافتند2015)  همکاران و فریس
خودباوری  از طردشدن،  زمان  تریپایین میزان 

فردی در همچنین و بوده برخوردار  و رفتار 
سازگاری هستند.  میزان  حداقل  دارای نیز  اجتماعی
در محیط سازمانی   کارکنان طرد توان می بنابراین

 زمانیعنوان »مرگ اجتماعی« توصیف کرد. را به 
 طرف از ها و ادارات ورزشیکارکنان سازمان که

 شودمی  باعث درنتیجه شوند، طرد خود همکاران
 نماید انزوا و تنهایی احساس کار محیط در فرد که
کاهش  اینتیجه خود این که ناخشنودی،  جز 

را شناختیروان سرمایة    و عملکرد شغلی ضعیف 
از دیگر نتایج این پژوهش   .داشت نخواهد پی در

روان سرمایة  مستقیم  معنادار  بر  تأثیر  شناختی 
بود شغلی  بایستی   .عملکرد  یافته  این  تبیین  در 

سرمایة   با  کارکنانی  در  که  داشت  اذعان 
از  روان  باالتری  سطح  واسطة  به  و  باال  شناختی 

برای انجام دادن وظایف سخت و  اعتماد به نفس  

به   کارشان،  بهتر  دادن  انجام  در  الزم  توانایی 
های طردشدگی کمتر مضر و  احتمال زیاد فعالیت

شود و به احتمال بیشتری به  تهدیدکننده ادراک می
می کمتری  شغلی  منفی  پیامدهای  انجامد.  تجربه 

همچنین نتایج پژوهش نشان داد که طرد شدگی  
از   کار  محیط  رواندر  سرمایة  بر  طریق  شناختی 

دارد معناداری  مستقیم  تأثیر  شغلی  در  .  عملکرد 
با  افراد  که  نمود  اظهار  بایستی  یافته  این  تبیین 

روان  سرمایة  مانند  مهم  منابع  شناختی داشتن 
ممکن است قادر به انتخاب، تغییر و تطبیق سایر 

زا باشند.  منابع برای روبرو شدن با مسائل استرس
زای اجتماعی مانند  فراد با عامل استرس که اوقتی

شوند، در جهت  طرد شدن در محیط کار مواجهه می 
با موفقیت،  حفظ تعادل آن ها و جهت کنار آمدن 

 کارکنان گفت توانمی  کلی طوربه  کنند.تالش می
سرمایة و  کمتر  طردشدگی   از   برخوردار 

برخورداریبه  باالتر  شناختیروان   از دلیل 
امید کارآمدی، چون هاییویژگی  و خوشبینی، 

از   ناشی هایاسترس  و هاسختی  باال، آوریتاب
 کنندمی تحمل بهتر را  ورزشی  و های کاریمحیط

 تمایل بیشتری هستند گراترهدف  اینکه دلیلو به 
مجموعة موفقیت به و  عوامل دارند   باعث این 

   شود.می  شانشغل و حرفه در بهتر عملکرد
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