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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect
of ostracism workplace on work engagement by
mediating emotional intelligence in the staff of General
Administration of Sports and Youth of Tehran
Province. The method of research is descriptive-survey.
The statistical population includes 180 employees of
the General Department of Sports and Youth of Tehran
Province. Among the statistical population, 120 people
were selected based on Cochran's relation with 5%
error by simple random sampling method. Standard
questionnaires were used to collect data. Cronbach's
alpha for work engagement is 0.901, ostracism
workplace, 0/918 and emotional intelligence 0.937. To
analyze the research data, structural equation modeling
using SMART-PLS software was used. The results of
the research indicate that the negative effect of
ostracism workplace on work engagement with the
mediation of emotional intelligence is among the staff
of the Department of Sports and Youth of Tehran
province.
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کار عواقب ناخوشایند مختلف سازمانی و فردی مانند سالمتی،
مقدمه

رضایت شغلی و تعهد عاطفی به همراه دارد( Balliet &Ferris,

در دنیای پویا و پیچیده امروز ،کارکنان برجسته میتوانند پایه-

 .)2013طردشددددگی در محی کار موجب کاهش همکاری در

ای ضروری برای موفقیتهای رقابتی پایدار سازمانها

محل کار شددده ( )Beshlideh et al, ,2015و میتواند فرصددت

باشند( .)Zhang, Ling,Zhang &Xie, 2015عجین شدن با

تعامل اجتماعی را کاهش دهد که برای تواناسدددازی افراد در

عملکرد

برآورده سدداختن نیازهای روانی آنان ض دروری اسددت .در واقع

است( .)Chandra Sahoo, 2015عجین شدن با شغل موجب

طرد شدگی در محی کار ،بالقوه بر سالمت روانی و ج سمانی

دلبستگی عاطفی کارکنان نسبت به سازمان و درگیری هرچه

کارکنان تأثیرگذار است( )Heaphy, Dutton, 2008بویژه امروزه

بیشتر کارکنان در شغل و مأموریتهای محوله به آنان

این مطلب اهمیت ب سزایی پیدا کردها ست؛ زیرا کار گروهی به

Alhosseini

طور چشمگیری افزایش یافته که مستلزم نیاز به تعامل اجتماعی

شغل

،)Work

(Engagement

میشود( Firouzkouhi

نشانگر

Almodarresi,

 .)Berenjabadi,2017عجین شدن با شغل باالی کارکنان

و ارتباطات با همکاران است(.)Sundstrom et al, 2000

موجب عملکرد بهتر آنان شده و همچنین سطح کارایی و

طردشددددگی در محی کار ،متغیری بسدددیار تأثیرگذار در

میدهد( & Kaya, Ataman

اح ساس بد واب ستگی و کاهش عجین شدن با شغل ا ست

وفاداری را نیز افزایش

( .)O'Reilly , Robinson, 2009مددطددالددع دۀ

.)Aydin,2017
طردشدددددگی در محی

کددار ()Ostracism Workplace

Altan Doğan

( )2016ب یان میدارد که طردشددددگی در محی

کار ،میزان

پدیدهای اسددت که در سددازمانها شددیوپ پیدا کرده و متأسددفانه

تالشهای شغلی را کاهش میدهد ( .)Altan, 2016باوجود

مدیران و کارگزاران سدددازمان ها نسدددبت به آن بیتوجها ند

رواج و اهمیت طرد شدگی در محی کار ،تحقیقات کمی این

()Beshlideh et al, ,2015؛ این مطلب میتواند از جمله عواملی

پدیده را بررسددی کردهاند()Ferris et al, 2008؛ بنابراین مهم

است ( Leung et al.

ا ست که تأثیر طرد شدگی بر عجین شدن با شغل درر شود.

 .)2011طردشدگی در محی کار ،وقتی تعریف میشود که فرد

شددواهد نشددان میدهد ،کارکنان طردشددده ابلب دارای تعهد

یا گروهی زمانی که رفتار اجتماعی مناسدددب ندارند ،از سدددایر

سازمانی کم ،عجین شدن با شغل کم و نگرش منفی نسبت به

اعضای سازمان کنار گذاشته می شوند .طردشدگی ممکن است

سدددداز مان های به کار گ ماردها ند و همچنین افرادی که

موجب شود فرد یا گروه اح ساس چ شمپو شی ،محرومیت و

عجینشدددگی کمی به شددغلشددان دارند ،عملکرد پایینی نیز

ک ننددد( Mlika, Ben Khelil & Haj

دارند )2008( Ferris et al .نشدددان دادند که هوش هیجانی

)Salem,2017؛ پس میتوان گفت طردشددددگی در محی کار

( )Emotional Intelligenceقوی باعث افزایش اثربخشدددی،

عبارت است از :حذف فرد یا گروهی در انجام اقدامی که سایر

تأثیر و کنترل فردی می شود .محققان مختلف ا شاره دارند که

اع ضای سازمان درگیر آنند؛ درحالی که ا شتیاق دا شتن افراد از

هوش هی جانی قوی ،مز یت مهمی در ارت با طات بین فردی

ا ست( Robinson, O'Reilly & Wang,

است ( .)Ferris et al, 2008هوش هیجانی میتواند بر واکنش

)2013؛ به بیان دیگر طردشدددگی ،محروم شدددن ،نادیده گرفته

افراد ن سبت به طرد شدگی در سطوح مدیریتی تأثیر بگذارد و

شدن و مورد بیتوجهی واقع شدن به و سیلۀ افراد و گروهها،

پ یا مد های منفی آن را کاهش د هد( .)Zhang, 2017هوش

تجر بهای مشدددترر در زمی نه های اجت ماعی مختلف از جم له

هیجانی مفهومی خوشبینانه در میان محققان و متخصصان در

محی کار تعریف شده ا ست .تجربۀ طرد شدگی م ضر ا ست؛

دورۀ حاضر است .هوش هیجانی به طور گستردهای میتواند

زیرا در مخالفت با نیاز ذاتی ما به تعلق اسدددت که برای رفاه ما

عجین شدن با شغل را بهبود بخ شد .مطالعات ب سیاری ن شان

حیاتی اسدددت .طردشددددگی در محی کار به پدیدهای فراگیر

داده اسدددت که هوش هیجانی رابطۀ مثبتی با عجین شددددن با

تبدیل شده ا ست ( .)Ferris et al, 2008طرد شدگی در محی

شغل دارد(.)Chandra Sahoo, 2015

باشد که بر عجین شدن با شغل تأثیرگذار

نددادیددده گر ف تن پیدددا

نظر اجتماعی منا سب
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از آنجایی که عجین شدددن با شددغل به طور مسددتقیم از

الگو های ذهنی اعضدددای گروه ک مک ک ند و به طور مؤثر

هم کاری کارم ند ا ندازهگیری میشدددود؛ به نظر میرسدددد

احسددداس کنند که میتوانند بر رابطۀ متعادل بین فردی تأثیر

طردشددددگی در محی کار با آن رابطۀ منفی داشدددته باشدددد

بگذارند و رابطۀ بین فردی تأثیر مسددتقیمی بر اشددتغال دارد

( .)Khanna,2016عالوه بر این ،در حالی که بحث از پدیدۀ

( .)Dachner, 2011محققان ابلب هوش هیجانی را به عنوان

Ryan

مکانی سمی مقابلهای برای مدیریت ا سترس تو صیف میکنند؛

 ) 2000( and Deciبه این نتیجه رسدددیدند که با ناتوانی در

زیرا این امر باعث می شود که خویشتنداری خود را نسبت به

حمایت از وابسدددتگی کارکنان ،عوامل اجتماعی و همچنین

اهداف مورد نظر آسانتر کند (.)Salovey, 2000

عجین شدگی شغلی کم کارکنان در محی کار ا ست،

سازمانها به بیزاری و ناهنجاری کمک میکنند؛ بنابراین منجر

با توجه به این یافتهها ،)2012( Wu et al ،ن شان میدهند که

به بیعالقگی در بخشدددی از کارکنان و در نتیجه عدم عجین

تعامل مهارتهای سددیاسددی و طردشدددگی در محی کار بسددیار

شدن با شغل آنها میشود (.)Ryan and Deci, 2000

سددخت روانشددناختی را پیشبینی میکند .مهارت سددیاسددی نیز

طردشددددگی در محی کار با عملکرد شدددناختی رابطهای

نوعی مهارت مدیریت عاطفی اسدددت .کارکنان بدون اسدددترس

منفی دارد و همچنین منجر به تأثیر منفی بر افراد طردشدددده

میتوانند از طریق عجین شدددن با شددغلشددان عملکرد بهتری را

دارای رواب منفی با جنبههای شناختی و عاطفی فرد می شود

نشان دهند .حضور هوش هیجانی در میان کارکنان مطرود شده،

چنانکه میتوان گفت این ارتباط منفی با عجین شدن با شغل،

عجین شدددن با شددغل را بهبود میبخشددد (.)Wu et al, 2012

ساختاری است که ماهیت جامعۀ خود را نشان میدهد( Rich,

کسانی که دارای درجۀ باالیی از عجین شدن با شغل شان هستند،

 .)Lepine & Crawford, 2010کارکنانی که با شغلشان عجین

وظیفه شان را مهمتر از خود شان میدانند ( .)Kanungo, 1982با

شدهاند ،در فعالیتها و عملکرد کاری خود ،نیروهای فیزیکی

تمرکز بر عجین شددددن با شدددغل ،میتوان زمینهسددداز بهرهوری

( Cognitive

بیشتری گردید ()Niazi Tabar, 2013؛ بنابراین ،مروری بر پیشینۀ

 )Engagementو عاطفی ( )Emotional Engagementخود

پژوهشددی نشددان میدهد که کاهش عجین شدددن با شددغل در

را درگیر میکنند .افرادی که با شغل شان عجین شدهاند ،تمام

کارکنان از پیامدهای طردشدددگی در محی کار اسددت .از طرفی

توجه ،اح ساس ،ات صال ،تمرکز و یکپارچگی را در نقشهای

چنین فرض میشددود که هوش هیجانی به طور بیرمسددتقیم بر

عملکردی شان دارند .عجین شدن با شغل ،به عنوان و سعت

عجین شدن با شغل کارکنان مؤثر است؛ اما از آنجا که تا به حال

ژرفای نقش خود در خدمت تعریف می شود؛ به عبارت دیگر

هیچ پژوهشدی به بررسدی مسدتقیم و بیرمسدتقیم (میانجیگری)

هرچند افراد میتوانند در کارهایشدددان به صدددورت فیزیکی،

طرد شدگی در محی کار و عجین شدن با شغل در قالب مدل

شددناختی و عاطفی مشددارکت کنند ،عجین شدددن با شددغل

علّی نپرداخته است؛ مسألۀ اساسی پژوهش حاضر ابتدا بررسی

مفهومی انگیزشدددی و چ ندب عدی اسدددت که منعکسکن ندۀ

رابطۀ مستقیم طردشدگی در محی کار با عجین شدن با شغل و

سددرمایهگذاری همزمان نیروهای فیزیکی ،شددناختی و عاطفی

هوش هیجانی ،ارتباط مسددتقیم هوش هیجانی با عجین شدددن با

( Milliman, Gatling & Kim,

شغل و سپس بررسی ارتباط بیرمستقیم طردشدگی با محی کار

 .)2018عجین شدددن با شددغل در کارکنان به طور معناداری با

با عجین شددددن با شدددغل از طریق هوش هیجانی(میانجیگری)

بسیاری از متغیرهای سازمانی مرتب است(.)Bakker, 2009

ا ست .بر ا ساس آنچه در شکل شمارۀ  1مدل مفهومی پژوهش

( ،)Physical Engagementشدددددندداخددتددی

در عملکرد کاری اسددددت.

روان شنا سان به طور فزایندهای این واقعیت را پذیرفتهاند
که عجین شددددن با شدددغل ،چیزی جز تأثیر مهارت مدیریتی
هیجانی نی ست .مهارت مدیریت هیجانی ،مکانی سمی سودمند
در میان افرادی اسددت که از سددوی دیگران به صددورت بیر
اخالقی کنار گذا شته می شوند .این مو ضوپ میتواند به درر

مشاهده میکنید فرضیههای پژوهش عبارتند از:
فر ضیۀ اول :طرد شدگی در محی کار بر عجین شدن با
شغل تأثیر معناداری دارد.
فرضددیۀ دوم :طردشدددگی در محی کار بر هوش هیجانی
تأثیر معناداری دارد.

واكاوی نقش طردشدگی در محیط كار بر عجین شدن با شغل :با میانجیگری هوش هیجانی 153 /

فرضیۀ چهارم :طردشدگی در محی کار بر عجین شدن با

فر ضیۀ سوم :هوش هیجانی بر عجین شدن با شغل تأثیر

شغل از طریق هوش هیجانی تأثیر معناداری دارد.

معناداری دارد.

هوش هیجانی

عجین شدن با شغل

طردشدگی در محیط کار

H1

شکل شمارۀ  .1مدل مفهومی پژوهش
روش

 0/94گزارش نمودهاند .در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی

روش پژوهش ،جامعۀ آماری و نمونه :در اجرای این پژوهش

این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که 0/918

از رویکرد کمی؛ یعنی برای تأیید یافتهها از مدلسازی معادالت

است.

ساختاری استفاده شده است .از حیث نتیجه این پژوهش جزء

پرسشنامۀ عجین شدن با شغل :عجین شدن با شغل توس

تحقیقات کاربردی است؛ زیرا درصدد استفاده از نتایج به دست

 10گویه مورد سنجش قرار گرفته است و پاسخهای آن بر

آمده برای به کارگیری و بهرهگیری در ادارۀ کل ورزش و

اساس طیف لیکرت  5درجهای از  1برای (هرگز) تا  5برای

جوانان استان تهران است .از نظر شیوۀ گردآوری دادهها ،از

(همیشه) نمرهگذاری میشود .این پرسشنامه توس

نوپ تحقیقات توصیفی و از نوپ پیمایشی است .جامعۀ آماری

 )2003( Schaufeli and Bakkerتوسعه یافته است .نمونهای

پژوهش حاضر را کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان

از گویههای پرسشنامه به این شرح است« :احساس میکنم در

تهران تشکیل میدهند که  180نفرند .حجم نمونه با توجه به

کارم سرشار از انرژیام» .در پژوهش حاضر جهت تعیین پایایی

رابطۀ کوکران و سطح خطای  5درصد  120است .روش

این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که 0/901

نمونهگیری به کار گرفته شده در پژوهش تصادفی ساده است.

است.
پرسشنامۀ هوش هیجانی :در پژوهش حاضر از پرسشنامۀ

ابزار پژوهش

 )2002( Wong and Lawاستفاده شده است؛ این پرسشنامه

پرسشنامۀ طردشدگی در محیط كار :در پژوهش حاضر برای

شامل  15گویه است و پاسخهای آن بر اساس طیف لیکرت

Ferris et al

 5درجهای از  1برای (هرگز) تا  5برای (همیشه) نمرهگذاری

( )2008استفاده شد؛ این پرسشنامه  10گویه دارد و پاسخهای

میشود .نمونهای از گویههای پرسشنامه به این شرح است:

آن بر اساس طیف لیکرت  5درجهای از 1برای (هرگز) تا 5

«من درر خوبی از احساساتم دارم» .در پژوهش حاضر برای

برای (همیشه) نمرهگذاری میشود .نمونهای از گویههای

تعیین پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده

پرسشنامه به این شرح است« :دیگران من را در محل کار نادیده

شده که  0/937است.

سنجش طردشدگی در محی

کار از پرسشنامۀ

میگیرند» .فریس و همکاران ( )2012در پژوهش خود ضریب

برای بررسی روایی همگرا ( )Convergent Validityاز

پایایی این پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ بین  0/89الی

( Average Variance

میانگین واریانس به اشترار گذاشته
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 ))AVE( Extractedاستفاده شده است .مقدار باالی 0/5

بهتر ،این جدول مطلوبیت روایی واگرای مدل را نشان

نشان از کافی بودن و مناسب بودن این معیار است .مقدار

می دهد.

 AVEعجین شدن با شغل( ،)0/538هوش هیجانی()0/538
و طردشدگی در محی

کار ( )0/587مناسب و بیشتر از

 0/5است .برای بررسی روایی واگرا (

روش اجرا و تحلیل دادهها

Discriminant

روش اجرای پژوهش به این صورت بود که بعد از مکاتبات

 )Validityاز ماتریس که توس فورنل و الرکر( )1981ابداپ

الزم با ادارۀ کل ورزش و جوانان استان تهران ،کارکنان انتخاب

شده ،استفاده شده است .همان طور که در جدول( )1مالحظه

و پرسشنامهها بین آنان توزیع و بعد از تکمیل توس

می شود از آنجا که مقادیر جذر  AVEاز مقادیر موجود در

مشارکتکنندگان جمعآوری گردید .در ادامه برای آزمون

خانه های زیرین و راست قطر اصلی بیشتر است ،میتوان

فرضیات مطرحشده از مدلسازی معادالت ساختاری ،ضریب

گفت در مدل پژوهش متغیرهای مکنون بیشتر با سؤاالت

همبستگی پیرسون ،روش بارون و کنی و سوبل استفاده و داده-

مربوط به خود تعامل دارند تا با سازههای دیگر؛ به بیان

های جمعآوری شده به وسیلۀ نرمافزار  SMART- PLSانجام
شد.

جدول  .1نتایج روایی واگرا
هوش هیجانی

متغیرهای پژوهش

عجین شدن با شغل

عجین شدن با شغل

0/734

هوش هیجانی

0/491

0/733

طردشدگی در محی کار

-0/486

-0/656

طردشدگی در محی کار

0/766

یافتهها

سؤاالت و متغیرهای مکنون مربوط ،برازش مدل ساختاری،

برای تحلیل دادههای پژوهش از شاخصهای آمار

بررسی رواب بین متغیرهای مکنون و برازش مدل کلی.

توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (پیرسون

در ادامه با استفاده از شاخصهای ضرایب مسیر (بتا) و

و معادالت ساختاری) استفاده شد .بر اساس یافتههای پژوهش،

معناداری آن (مقادیر  ،)T-valueضریب تعیین ( )R2متغیرهای

کار ( ،)1/62هوش

مکنون درونزا ،ارتباط پیشبین ( ،)Q2اندازۀ اثر ( )F2و

هیجانی ( )3/79و عجین شدن با شغل ( )4/12است .همچنین

شاخص  ،GOFبه بررسی برازش مدل ساختاری و کلی

ضرایب چولگی و کشیدگی متغیرهای مورد مطالعه در بازۀ

مستخرج پرداخته خواهد شد .همانطور که در جدول()3

قابل قبول ( +2و  )-2قرار دارد؛ بنابراین اینگونه استنباط می-

مشاهده میشود ،مقادیر بار عاملی و ضرایب آمارۀ تی بین

شود که توزیع دادهها نرمال و دادۀ مشکلسازی در دادههای

سؤاالت و متغیرهای مکنون مربوط به خودشان به ترتیب بیشتر

گردآوری شده وجود ندارد.

از  0/4و  1/96است؛ بنابراین معناداری رواب بین هر سؤال،

میانگین متغیرهای طردشدگی در محی

2

برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش معادالت ساختاری

با متغیر مربوط به خودش تأیید میشود 𝑅 .معیاری است که

( Partial Least

میزان تأثیر یک یا چند متغیر برونزا را بر یک متغیر درونزا

 )Squaresو نرمافزار  Smartpls2استفاده شده است .تحلیل

نشان میدهد .همانطور که در جدول( )2مشاهده میشود،

مدل مستخرج از مدلسازی معادالت ساختاری در سه مرحله

مقدار ضریب تعیین عجین شدن با شغل( )0/288و هوش

بین

هیجانی ( )0/431نشان میدهد که طردشدگی در محی کار

) (SEMبا رویکرد حداقل مربعات جزئی

انجام میپذیرد :برازش مدل اندازهگیری ،بررسی رواب
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میتواند پیشبینی کنندۀ  43/1درصد از تغییرات هوش هیجانی

طردشدگی در محی کار با عجین شدن با شغل( )0/057کمتر

باشد .همچنین طردشدگی در محی کار و هوش هیجانی در

از شدت تأثیر هوش هیجانی بر عجین شدن با شغل()0/064

مجموپ توانستهاند  28/8درصد از تغییرات عجین شدن با شغل

است.

را پیشبینی نمایند .مقدار  𝑄2عجین شدن با شغل ( )0/15و

برای بررسی برازش مدل کلی معیار  GOFکه توس

هوش هیجانی ()0/22در حد مناسبی قرار دارد و نشان از

تننهاوس و همکاران )2004(1ابداپ گردید ،استفاده شد و طبق

معیار 𝑓 2

فرمول موجود مقدار  GOFبرابر با  0/445و بیشتر از  0/36به

قدرت پیشبینی مناسب مدل دربارۀ این سازه است.

شدت تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته را نشان میدهد.

دست آمد که بیانگر برازش قوی مدل کلی پژوهش است.

همانطور که در جدول( )2مشاهده میشود ،شدت تأثیر
جدول  .2نتایج معیارهای برازش مدلهای ساختاری و كلی مربوط به مدل اصلی
مسیر(فرضیه)

ضریب

مقدار

مسیر

تی

𝟐𝒇
متغیر

𝟐𝑹

𝟐𝑸

متغیر

متغیر

وابسته

وابسته

ضریب همبستگی
پیرسون

وابسته

r

sig

طرد شدگی در محیط كار  عجین شدن با شغل

-0/288

2/398

0/057

0/288

0/15

-0/473

0/00

طرد شدگی در محیط كار  هوش هیجانی

-0/657

10/583

-

0/431

0/22

-0/636

0/00

هوش هیجانی  عجین شدن با شغل

0/302

2/276

0/064

0/288

0/15

0/472

0/00

𝟓𝟒𝟒̅̅̅̅𝟐 = √𝟎. 𝟓𝟓𝟒 × 𝟎. 𝟑𝟓𝟗 = 𝟎/
𝒔𝒆𝒊𝒕𝒊𝒍𝒂𝒏𝒖𝒎𝒎𝒐𝑪√
𝑹 × ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅

جدول  .3بارعاملی و ضرایب مسیر متغیرهای پژوهش
سازه
طردشدگی در
محیط كار

عجین شدن با
شغل

سؤال
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18

ضریب
0/697
0/863
0/615
0/720
0/671
0/677
0/868
0/932
0/883
0/689
0/494
0/714
0/747
0/643
0/774
0/603
0/773
/870

بار عاملی
11/510
28/439
7/270
8/072
6/941
6/110
31/060
22/508
28/451
21/384
3/775
11/216
17/888
6/112
18/612
5/122
21/212
35/713

سازه

هوش
هیجانی

سؤال
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
Q29
Q30
Q31
Q32
Q33
Q34
Q35

ضریب
0/798
0/842
0/507
0/758
0/630
0/791
0/744
0/650
0/747
0/705
0/742
0/803
0/762
0/863
0/743
0/788
0/802

بارعاملی
17/812
28/385
6/372
14/083
8/671
13/067
10/928
11/105
14/864
9/881
15/553
22/653
17/908
38/098
12/674
15/965
18/241
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براساس یافتههای پژوهش میزان تأثیر طردشدگی بر هوش

همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان میدهد که طردشدگی در

هیجانی ، -0/657میزان تأثیر هوش هیجانی بر عجین شدن با

محی

کار بر عجین شدن با شغل  -0/288عالوه بر تأثیر

شغل  0/302و میزان تأثیر طردشدگی در محی کار بر عجین

مستقیم ،به طور بیرمستقیم و از طریق هوش هیجانی تأثیر

شدن با شغل  -0/288است .بر مبنای بار عاملی و ضرایب

بیرمستقیم  -0/198را دارد که بیشتر از  -0/288است؛

مسیری که در جدول شمارۀ  3آمدهاند ،میتوان گفت فرضیۀ

بنابراین میتوان نتیجه گرفت که طردشدگی در محی کار بر

تأثیر معنادار طردشدگی در محی کار بر عجین شدن با شغل

عجین شدن با شغل با میانجیگری هوش هیجانی تأثیر

(فرضیۀ اول) ،فرضیۀ تأثیر معنادار طردشدگی در محی کار بر

معناداری دارد که به این ترتیب فرضیۀ چهارم پژوهش نیز تأیید

هوش هیجانی (فرضیۀ دوم) و فرضیۀ تأثیر معنادار هوش

میگردد .جدول شمارۀ  4نتیجۀ بررسی فرضیههای پژوهش را

هیجانی بر عجینشدن با شغل (فرضیۀ سوم) تأیید شدند.

نشان میدهد.

جدول  .4نتایج مربوط به بررسی فرضیۀ چهارم
بارعاملی

نتبجه

ضریب

مسیر
طرد شدگی در محیط كار  عجین شدن با شغل

-0/288

2/398

تایید

طرد شدگی در محیط كار  هوش هیجانی

-0/657

10/583

تایید

هوش هیجانی  عجین شدن با شغل

0/302

2/276

تایید

تأثیر طرد شدگی در محیط كار بر عجین شدن با شغل با میانجیگری هوش هیجانی

-0/198

تایید

تأثیر مستقیم طردشدگی در کار بر عجین شدن با شغل-0/288:
تأثیر بیر مستقیم طردشدگی در کار بر عجین شدن با شغل-0/198 :
تأثیر کل طردشدگی در کار بر عجین شدن با شغل-0/486 :

بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر طردشدگی در محی کار بر

طردشدگی در محی

عجین شدن با شغل و همچنین بررسی نقش میانجیگری

کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان تهران است .با وجود

هوش هیجانی بر این رابطه است .عجین شدن با شغل میتواند

طردشدگی در محی

کار شاهد عجین نشدن کارکنان با

موجب افزایش بهرهوری سرمایههای انسانی ،تعهد سازمانی و

شغلشان خواهیم بود که این تأثیر معنادار و منفی در عملکرد

تمایل به ماندن در سازمان شود .عجین شدن با شغل موجب

آنان خود را به وضوح نشان خواهد داد .طردشدگی در محی

میشود انگیزۀ ذاتی کارکنان افزایش یافته و احساس اجتماعی

کار موجب احساس و نگرش منفی در کارکنان شده و بر

کار را در برخواهد داشت.

تعامالت گروهی و سازمانی کارکنان تأثیر چشمگیری گذاشته،

کارکنانی که با شغلشان عجین شدهاند میتوانند عملکرد

موجب میشود تا عالقۀ کارکنان در سازمان کاهش یافته و در

باالتری در سازمان داشته باشند و این عجینشدگی را به

نهایت نتوانند با شغل خود عجین شوند .عجین شدن با شغل

صورت فیزیکی ،شناختی و عاطفی بروز دهند .در این میان

بر اساس مدل  )2010( Rich et alدارای ابعاد فیزیکی ،شناختی

طردشدگی در محی کار بر سالمت جسمی و روانی کارکنان

و عاطفی است .با وجود طردشدگی در محی

کار ،شاهد

تأثیرگذار بوده و میتواند تعامل فرد را در تیمهای کاری تحت

کاهش عجین شدن با شغل در تمام این ابعاد خواهیم بود؛ این

تأثیر قرار دهد .نتایج پژوهش حاکی از تأثیر معنادار و منفی

یافتۀ پژوهش با یافتههای پژوهشهای

بودن و هدفمند بودن در محی

کار بر عجین شدن با شغل در میان

Heaphy & Dutton
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( )2000( Sundstrom et al ،)2008و  O'Reilly & Robinsonشدن با شغل ،یافتۀ پژوهش حاضر بوده و در مقاالت گذشته
( )2009همسوست .طردشدگی در محی کار به سالمت روانی

تأثیر آن بررسی نگردیده است .هوش هیجانی میتواند کنترل

کارکنان آسیب میرساند و احساس منفی آن تعامالت و

رفتارهای کارکنان را ارتقا دهد .طردشدگی کارکنان موجب

ارتباطات کارکنان را کاهش داده و از کیفیت آن میکاهد .به

عدم عجینشدگی آنان میشود .هوش هیجانی کارکنان ،آثار

همین ترتیب کارکنان از فعالیتهای گروهی خارج شده و

سوء طردشدگی را خنثا نموده و از کاهش عملکرد آنان

تالشها و فعالیتهای آنان کاهش خواهد یافت .یافتههای

جلوگیری مینماید .مدیران میتوانند با ارتقای هوش هیجانی

پژوهش نشانگر تأثیر معنادار و منفی طردشدگی در محی کار

شرای و محی بهتری را برای کارکنان ایجاد نمایند .هوش

بر هوش هیجانی است .هوش هیجانی ظرفیتی است که

هیجانی با ایجاد باورهای مثبت در افراد موجب میشود تا

کارکنان طردشده را یاری میکند تا با کنترل احساسات،

بتوانند شرای خود را درر و مدیریت کنند .تجربۀ طردشدگی

عواطف و خودمدیریتی بر احساسات و نگرش منفی حاصل

در محی کار ،تجربهای نامطلوب است که میتواند اثرات منفی

از طردشدگی فائق آیند؛ این یافته با پژوهش )2017( Zhang

بسیاری داشته باشد که عدم عجین شدن با شغل یکی از

همسوست .هوش هیجانی موجب اثربخشی ،تأثیر و کنترل

آنهاست؛ به همین دلیل مدیران سازمان بهویژه سازمانهای

فردی میگردد .همچنین هوش هیجانی بر عجین شدن با شغل

ورزشی برای مصون نگهداشتن کارکنان خود از آن باید برنامه-

نیز تأثیر معنادار و مثبتی دارد .کارمندی که دارای هوش هیجانی

ای مدون و مستمر داشته باشند .موارد زیر را میتوان به مدیران

بسیاری است ،عجین شدن با شغل نیز در او بسیار خواهد بود.

سازمانهای ورزشی برای تقویت هوش هیجانی و عدم

هوش هیجانی بسیار ،ثبات احساسی و روحی بسیاری در افراد

طردشدگی کارکنان پیشنهاد داد:

ایجاد میکند .کسانی که دارای هوش هیجانی بسیارند ،وظایف

 .1مدیران میتوانند محیطی پویا و صمیمی ایجاد کنند.

سازمانی را مهمتر از خود میدانند و این عامل را در ابعاد

تقویت رواب

دوستانه در سازمان ،میتواند موجب تعمیق

عجینشدگی ،بهویژه بعد عاطفی آن میتوانند به خوبی نشان

رواب کارکنان با یکدیگر شده و تعامالت آنان را با یکدیگر

دهند؛ این یافتۀ پژوهش با نتایج مطالعۀ )2011( Dachner

بیشتر نموده و در نهایت موجب تقویت هوش هیجانی شود.

همسوست .در نهایت پس از بررسی تأثیر متغیرها ،تأثیر

 .2با طراحی و اجرای برنامههای جمعی میتوان دوستی و

میانجیگری هوش هیجانی نیز بر تأثیر طردشدگی در محی

صمیمیت بیشتری بین کارکنان ایجاد کرد تا در سایۀ این برنامه-

کار بر عجین شدن با شغل نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

ها کارکنان فرصت برقراری ارتباط بیشتری داشته باشند.

قبل از اعمال متغیر میانجی ضریب همبستگی بین دو متغیر

 .3با مشخص کردن اهداف تیمی برای کارکنان شابل در

طردشدگی بر محی کار بر عجین شدن با شغل  -0/491بوده

یک قسمت خاص میتوان انگیزههای تعامل آنان را دو چندان

که بعد از اعمال میانجی این ضریب کاهش یافته و به -0/288

کرد.

رسیده است .این مطلب مؤید تأثیر چشمگیر هوش هیجانی

 .4ایجاد رقابت سازنده در کنار رفاقت میتواند انگیزهها

است .هوش هیجانی مکانیسمی سودمند در میان افراد ایجاد

را بیش از بیش کند و در این راستا تعیین ابزارهای تشویق

میکند تا اثرات مضر طردشدگی در محی کار بر عجین شدن

میتواند راهگشا باشد.

با شغل در آنان کاهش یابد .به طور کلی نتایج پژوهش نشان

 .5ایجاد روحیۀ خودباوری و اعتماد به کارکنان به وسیلۀ

میدهد که وقتی سطح هوش هیجانی کارکنان باال باشد ،تأثیر

استقالل کاری و بازخوردهای بهموقع میتواند کارکنان را برای

منفی طردشدگی در محی کار ،بر عجین شدن با شغل ضعیف

مشارکت و تعامل بیشتر کارکنان با یکدیگر در جهت اهداف

میشود .با استفاده از ابعاد هوش هیجانی به کارکنان طردشده

سازمانی تشویق کند.

میتوان کمک کرد تا تأثیرات منفی طردشدگی را کاهش دهند.
تأثیر هوش هیجانی بر رابطۀ طردشدگی در محی کار و عجین
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