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The purpose of this study was to test the political 

behavior model on managers' decisions with the 

mediating role of organizational identity and the 

moderating role of organizational trust in sports 

organizations. The study sample was all middle managers 

Federations, Youth and Sports Ministry, Office of Sport 

and Youth Sports provinces and provincial heads of 250 

people, of whom 104 subjects were randomly selected. 

The present study is a descriptive-correlational survey 

research and applied research that was conducted in the 

field. Data collection was through four questionnaires of 

political behavior (17 questions), managers' decision 

making (14 questions), organizational trust (12 questions) 

and organizational identity (16 questions).Validity and 

questionnaires were confirmed. Reliability was also 

reported through Cronbach's alpha coefficient (political 

behavior =0.89, managers' decision = 0.92, 

organizational trust =0.85 and organizational identity 

=0.90). SPSS software, SPSS sample power and Smart 

PLS were used to analysis the data. The results showed 

that organizational trust has a positive and significant 

effect on managers' decisions. Political behavior has a 

positive and significant effect on managers' decisions. 

Political behavior has a positive and significant effect on 

organizational identity. Organizational identity has a 

positive and significant effect on managers' decisions. 

Political behavior also has a positive and significant 

effect on managers' decisions through organizational 

identity. Finally, the results showed that organizational 

trust can moderate the relationship between political 

behavior and managers' decisions as a positive and 

significant effect. According to the results, it is suggested 

that when appointing managers, persons should be 

selected who care about the role and opinion of 

employees in organizational decisions and consider 

consulting in their activities.  

 Keywords: Political Behavior, Managers' Decisions, 

Organizational Identity, Organizational Trust. 
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گیری  آزمون مدل رفتار سیاسی بر تصمیم
 های ورزشیمدیران در سازمان

 

 وجدانی طباطباییایلیا سادات 
 تیگروه ترب ی،ورزش تیریمد شیگرا یبدن تیترب دانشجوی دکتری

 ن،یقزو ،یدانشگاه آزاد اسالم ن،یواحد قزو ،یو علوم ورزش یبدن
 .رانیا

 *فریبا محمدیان

و  یبدن تیگروه ترب ،یورزش تیریمد شیگرا یبدن تیترب ستادیارا
 .رانیا ن،یقزو ،یدانشگاه آزاد اسالم ن،یواحد قزو ،یعلوم ورزش

 زهرا نوبخت رمضانی
و  یبدن تیگروه ترب ،یورزش تیریمد شیگرا یبدن تیترب ستادیارا

 .رانیا ن،یقزو ،یدانشگاه آزاد اسالم ن،یواحد قزو ،یعلوم ورزش
  دهیچک

گیری  هدف این پژوهش آزمون مدل رفتار سیاسی بر تصمیم
اعتماد تعدیلگر  میانجی هویت سازمانی و نقش مدیران با نقش

آماری پژوهش حاضر  های ورزشی بود. جامعهسازمانی در سازمان
ها، وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل کلیه مدیران میانی فدراسیون

ها به های ورزشی استانها و نیز روسای هئیتورزش و جوانان استان
عنوان نمونه به صورت نفر به 104نفر بودند از این افراد  250تعداد 
همبستگی از نوع  -ی انتخاب شدند. پژوهش حاضر، توصیفیتصادف

های کاربردی است که مله پژوهشهای پیمایشی و از جپژوهش
ها از طریق چهار آوری داده جمعصورت میدانی انجام شد. به

 سوال(،14) گیری مدیران تصمیم سوال(،17) رفتار سیاسیپرسشنامه 
روایی و  سوال( بود.16) سازمانیهویت و سوال( 12) اعتماد سازمانی

ها مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایایی نیز از طریق پرسشنامه
تصمیم گیری  ،89/0=رفتار سیاسیکرونباخ ) ضریب آلفای

( 90/0=هویت سازمانیو  85/0=اعتماد سازمانی ،92/0=مدیران
افزارهای ها با استفاده از نرمداده تحلیل گزارش شد. همه تجزیه و

SPSS، SPSS Sample power،Smart SPSS   انجام
بر اثر مثبت و معناداری اعتماد سازمانی نتایج نشان داد که گردید. 
اثر مثبت و معناداری بر  رفتار سیاسیدارد.  گیری مدیرانتصمیم 
اثر مثبت و معناداری بر  رفتار سیاسیدارد.  گیری مدیرانتصمیم 

تصمیم اثر مثبت و معناداری بر  هویت سازمانیدارد.  سازمانی هویت
 گیری مدیرانتصمیم بر  رفتار سیاسیدارد. همچنین  گیری مدیران

. در نهایت نتایج دارد یاثر مثبت و معنادار سازمانی هویت قیاز طر
اثر مثبت و معناداری به صورت تواند اعتماد سازمانی مینشان داد که 

تعدیل کند. با را  گیری مدیرانتصمیم و  رفتار سیاسیرابطه بین 
برگزیده  یمدیران، افراد نییهنگام تعشود پیشنهاد میتوجه به نتایج 

 یسازمان یهایریگ میدر تصم کارمندانشوند که به نقش و نظر 
خود مدنظر قرار  یهاتیداده و مشورت با آنها را در فعال تیاهم

 دهند.
رفتار سیاسی، تصمیم گیری مدیران، هویت  :کلمات کلیدی

 سازمانی، اعتماد سازمانی.
 25/08/1400تاریخ دریافت: 
 05/11/1400تاریخ پذیرش:

 faribamohamadian47@gmail.comنویسنده مسئول: 
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 مقدمه
ها به مدیران تغییر و تحوالت محیطی موجب شده تا سازمان

عنوان یکی از عوامل مهم در جهت فائق آمدن بر خود به
های محیطی نگاه کنند. در چنین تحوالت، تقاضاها و چالش

شماری های بیتوانمندیها و شرایطی مدیران نیازمند مهارت
های مختلفی را باشند. مدیریت علم سازمان بوده، فعالیتمی
منظور اداره صحیح سازمان )سطح خرد( و جامعه )سطح به

ریزی، هایی مانند طرحفعالیت ؛دهدکالن( انجام می
دهی، هدایت، کنترل و هماهنگی، ثبت و گزارش امور و سازمان

های مدیریت، . جوهر تمام فعالیت]16[ بندی و اعتبارات بودجه
آید به شمار می آنناپذیر  گیری است که از اجزای جداییتصمیم

های سازمان انتخاب، مشیو در هر وظیفه مدیریت )تعیین خط
ها و عملیات مدیریت( به نحوی ارزیابی و در تمامی فعالیت

 هایگر است. به تعبیر دیگر یک رابطه دوسویه بین فعالیتجلوه
 گیری مدیران وجود دارد. برخی از صاحبمدیریت و تصمیم

گیری دانسته و  نظران، کیفیت مدیریت را تابع کیفیت تصمیم
ترین وظیفه مدیر است؛ تنهایی مهمگیری به معتقدند که تصمیم
ها، اثربخشی و کارآمدی گیری طرح و برنامه زیرا کیفیت تصمیم

آید، ها به دست میها و کیفیت نتایجی که از اعمال آناستراتژی

. ]17[کند همه تابع کیفیت تصمیماتی است که مدیر اتخاذ می

. ]18[توان جوهره و اساس مدیریت نامید گیری را می تصمیم
جوهر مدیریت  عنوانگیری به از تصمیم( 2015) چیریکونتز و وا
گیری را در تمام وظایف  ( تصمیم2002) رابینزاند. یاد کرده

 سکی، جانیو به گفته مالت ]20،19[داندمسلط و جاری می
گیری یعنی مدیریت و مدیریت  تصمیم( 2021) و کورادو زیمون

 تصمیمبیان کرد که  (2018) لو . همچنینگیری یعنی تصمیم
نیرو و منابع یک سازمان برای گیری برای استفاده کارا از 

توان اذعان داشت که می ].21،22[ مدیران امری ضروری است
گیری، مفهومی فراگیر بوده و منحصر به سازمان و  تصمیم

مدیریت نیست؛ بلکه حضور یا دخالت مستقیم و غیرمستقیم آن 
ها، توجه پژوهشگران و دانشمندان را به خود در بسیاری از زمینه

است. هر کس در طول زندگی خود، تصمیمات جلب کرده 
گیری در سازمان و  گیرد؛ ولی تصمیممختلف و گوناگونی می

باشد و همیشه ای برخوردار میمدیریت، از اهمیت و جایگاه ویژه
ناپذیر از مدیریت، در ادبیات مدیریت  عنوان بخشی جداییبه

یکی از گیری با توجه به اینکه تصمیم . ]23[مطرح بوده است 
ثیرگذاری گیری مدیران موجب تا وظایف مدیران است و تصمیم

( 2015) چیریکونتز و واو طبق گفته  شودبر عوامل مختلفی می
مشی منوط وجود طرح، برنامه، سیاست و خطکه مطرح کردند 

رفتار لذا یکی از این عوامل  ]19[ گیری است به وجود تصمیم
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 1401، بهار 2، شماره 4فصلنامه آمایش سیاسی فضا                                                                            دوره 

در این خصوص نتایج مطالعات عبداللهی، راسخ و  سیاسی است.
 نشان دادند که در مقایسه با فرایند تصمیم( 1399قاسمی )

 ،اساس فرایند عقالییی رفتار سیاسی، اتخاذ تصمیمات برگیر
کند. زمانی که میزان اثربخشی بیشتری در سازمان ایجاد می

 مسئوالن و کارشناسان برای گرفتن تصمیمات مهم به دنبال
آوری اطالعات مربوط در جمعباشند و سعی کسب اطالعات می

گیری  شده و سپس تصمیم له یا مشکل یا فرصت ایجادئبه مس
طور حتم در مسیر دستیابی به اهداف سازمان و هستند به

گیری خواهند  اثربخشی تصمیمات گرفته شده پیشرفت چشم

( به این نتیجه 1397همچنین رضایی و همکاران ) .]1[ داشت
در بروز  یریگ میتصم تیو ماه طیادراک از مح دست یافتند که

رمضانی راد و همکاران  .]2[ موثرند رانیدر مد یاسیرفتار س
اری از نگرش ردمدیران با برخو( به این نتیجه رسیدند 1396)

توانند می کارکرد گرایانه و سازنده نسبت به رفتارهای سیاسی،
به فرصت فراهم سازند. به  امکان تبدیل اینگونه تهدیدها را

های سیاسی عبارت دیگر، نگرش مثبت مدیران به مقوله رفتار
های منفی آن رفتارها به سوی ممکن است در تبدیل نقش

سازندگی و بهینه سازی امور سازمانی نقشی کامال کارساز ایفا 

خصوص رفتار سیاسی وجود  هار نظرهای متفاوتی دراظ .]3[کند
 سیاسی رفتارهایای از پژوهشگران بر این باورند که دارد؛ عده
 از ایحوزه گسترده بر بالقوه منفی آثار و است مضر و استرس زا
و دهکردی و همکاران  ]18،4[دارد  فردی و کاری پیامدهای

(، بر این عقیده هستند که رفتارهای سیاسی 1399)
دهند تا بدون نیاز می به مدیران این امکان راکه اند هاییلیتفعا

به طی کردن مسیرهای رسمی و اداری مناسب به اهداف خود 
 تواند اهدافواقع رفتار سیاسی می در سازمان دست یابند در

بندی و  در این خصوص نقش .]5[ بخشند تحقق را سازمان

ای که رفتار سیاسی نه تنها به گونه( بیان کردند 1398) میرانی
تواند برای اعضای یک سازمان یا ذاتی منفی نیست بلکه می

های باشد. از دیدگاه مثبت و تئوری مفیدنیز خود سازمان 
مدیریت، رفتار سیاسی یک فرایند طبیعی در سازمان است که از 

ها و های بین گروهها و اختالفتوان تعارضطریق آن می
منافع و رضایت نفع را بررسی و حل و فصل نمود و بر ذی

در این زمینه باید اذعان  .]6[ های مختلف تاکید کردگروه

های اجتماعی و گسترش روز افزون ظهور سازمانداشت که 
ی های بارز تمدن بشری است؛ در طی دو دههآنها، از ویژگی

-اند و به سازمانها به گونه معناداری تغییر یافتهسازمان اخیر

اند تمرکز و جهانی شدن تبدیل شدههای عدم هایی با ویژگی

ها بیش از امروزه مدیران بسیاری از سازمان براین اساس .]33[
هایشان در گرو اند که مزیت رقابتی پایدار سازمانپیش دریافته

 هایی همانند فعال و مشارکتهای انسانی آنها با ویژگیسرمایه
های سال کننده در سرنوشت سازمان قرار دارد. از این رو در طی

تمرکز بیشتری به شناسایی عوامل اخیر، پژوهشگران سازمانی با 
ثر بر ادراک و رفتار کارکنان برای تحقق بهتر اهداف وم

توان گفت از جمله آنها، که می ]25[ اندها پرداختهسازمان

هویت  .]26[ بررسی سطوح اعتماد و هویت در سازمان است
های کارکنان است که پس از دهه سازمانی از جمله نگرش

به خط مقدم مطالعات سازمانی انتقال یافته و درک  1980

 .]27[مدیران را از رفتار کارکنان و سازمان افزایش داده است 
مدیران همواره به دنبال ارزیابی و ارتقای این نگرش در میان 
کارکنان خود هستند، چرا که به نتایج مثبت آن، از جمله اثر 

سازمانی، رضایت شغلی بیشتر، حس وابستگی و تعلق بخشی 
جایی هتر، تعهد سازمانی باالتر، رفتار شهروندی بیشتر و جابقوی

ویژه از هاعتماد نیز مفهومی است که ب .]26[ند مند کمتر، عالقه
های گوناگون علوم انسانی توجه زیادی به در حیطه 1990دهه 

پژوهشگران به دنبال شناخت آن شده و در مطالعات سازمانی 
فرایندها و چگونگی کارکرد آن هستند. با توجه به نقش روشن 
و اثرگذار رهبران هر سازمان در عملکردهای سازمانی، اعتماد 

توان نوعی از اعتماد پیروان و اعضا به رهبران سازمان را می
قلمداد کرد که نسبت به دیگر انواع اعتماد در سازمان، از اهمیت 

توان گفت اعتماد به رهبر ه ای برخوردار است و شاید بهویژ
ساز اعتماد به سازمان است. با وجود اهمیت هر دو این  زمینه

مفاهیم در کارکردهای زندگی اجتماعی، تحقیقات در زمینه 
اثرگذاری اعتماد به سازمان بر هویت سازمانی و یا بالعکس، 

  .]28[بسیار اندک است
رسد که گفته شد بنظر می چهاساس آنبنابراین بر

های سازمانی از اهمیت باالیی برخوردار بوده و اگر این سیاست
ری به با ها مدیریت نگردد ممکن است تاثیرات زیانسیاست

اعتماد به همراه داشته باشد. همچنین امکان دارد این امر 
را تحت تاثیر قرار دهد؛ از این رو با هویت سازمانی  وسازمان 

در سیاست  نقش مهمی های ورزشیاینکه سازمانتوجه به 
انگیزی از رند، انجام چنین مطالعات چالش برورزش کشور دا

همچنین اگر مدیران اهمیت و ضرورت زیادی برخوردار است. 
های سازمانی خود نتوانند متوجه سیاست های ورزشیسازمان

های درستی را اتخاذ کنند. گیریتوانند تصمیم د، نمینباش
های سیاستبتوانند  های ورزشیسازمانبراین، اگر مدیران بنا

طور درست کنترل کنند، ثمرهای با ارزشی را خود را به سازمانی
توجه به اینکه با  به ارمغان خواهند آورد. ورزش کشوربرای 
 پژوهشی در خصوص تاثیر رفتار سیاسی بر تصمیم تاکنون

های هویت و اعتماد سازمانی در سازمان گیری مدیران: نقش
 نین انجام چنیبنابرا قرار نگرفته است توجه مورد ورزشی
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لذا این پژوهش با توجه به  فراوان است تیاهم زئحا پژوهشی
ای را برای تحقیقات آینده باز تواند مسیر تازهنگاه ویژه خود می

 نشان داده 1مدل مفهومی این پژوهش در شکل گشایی نماید.
 شده است.

 
 مفهومی پژوهشمدل : 1شکل 

 
 

 پژوهش یروش شناس
های همبستگی از نوع پژوهش -پژوهش حاضر، توصیفی
صورت کاربردی است که به های پیمایشی و از جمله پژوهش

آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران  میدانی انجام شد. جامعه
ادارات کل ورزش و ها، وزارت ورزش و جوانان، میانی فدراسیون

ها به های ورزشی استانتئیها و نیز روسای هجوانان استان
عنوان نمونه از نفر به 104تعداد  . در نهایتنفر بودند 250تعداد 

 SPSS) پاورسمپل ، SPSSحجم نمونه  طریق نرم افزار تعیین

Sample Power .به ( به صورت تصادفی انتخاب شدند
معادله ساختاری واریانس محور توجه سازی منظور اجرای مدل 

فرض اساسی این رویکرد حائز اهمیت است و بایستی  به پیش
پیش از اجرای مدل مورد بررسی قرار گیرد. یکی از این 

( برای تعیین 1999ها حجم بهینه نمونه است. مولر )فرضپیش
متر آزاد برای برآورد نمونه از نسبت حجم نمونه به پارا حجم

، حد متوسط آن 1به  5کند. وی حداقل این نسبت را استفاده می
عنوان  1به  20و حد باالی آن را نسبت  1به  10را نسبت 

با توجه به حجم  . با این حال در پژوهش حاضر]29[ کندمی
دادن حداقل نسبت حجم نمونه به تعداد  جامعه و با مدنظر قرار

روش  و پارامترهای آزاد، پیچیدگی مدل متغیرهای مشاهده شده
نمایی )نیاز  برآوردهای پارامترهای آزاد برآورد حداکثر درست

 5های مفقود )کمتر از داشتن به حجم نمونه متوسط(، حجم داده
متغیره با حجم نمونه اصل بر این  درصد( و رابطه نرمالیتی چند

 دلنفر به منظور اجرای م 104گذاشته شد که حجم نمونه 
فرض ی کفایت الزم را دارد. دومین پیش سازی معادله ساختار

در پژوهش حاضر به منظور بررسی  چندگانه است. خطیهم

ها معادله ساختاری از خطی بین متغیرهای مستقل در مدلهم
( و تحمل VIF) انسیتورم وارمقادیر مربوط به دو شاخص 

(Toleranceکه نشان دهنده میزان هم ) متغیرهای خطی بین
ها آوری داده برای جمعاستفاده گردیده است.  ،باشندمستقل می

به ترتیب از پنج پرسشنامه مربوط به اطالعات شخصی 
)جنسیت، سن، میزان تحصیالت و سابقه کاری(، پرسشنامه 

گیری  سوال، پرسشنامه تصمیم17که شامل  ]6[رفتار سیاسی 
سوال، پرسشنامه اعتماد سازمانی که شامل 14که شامل  مدیران

سوال بود،  16هویت سازمانی که شامل سوال و پرسشنامه  12
 10نظران )پس از دریافت نظر کارشناسی صاحب استفاده شد. 

نفر از اساتید مدیریت ورزشی( در مورد روایی صوری و محتوایی 
اس پنج ارزشی ها با مقیپرسشنامه و انجام اصالحات، پرسشنامه

. ]32-6،30[ لیکرت )کامال مخالفم تا کامال موافقم( تهیه گردید
ها با استفاده در ادامه در یک مطالعه مقدماتی پایایی پرسشنامه

تصمیم گیری ، 89/0= رفتار سیاسیاز ضریب آلفای کرونباخ )
= هویت سازمانیو  85/0= اعتماد سازمانی، 92/0= مدیران

الزم به ذکر است که پژوهشگر اقدام به ( برآورد شد. 90/0
های پرسشنامه کرد و پس از کنار گذاشتن پرسشنامه 114توزیع 

پرسشنامه تکمیل شده مورد تجزیه و  104مخدوش تعداد 
-ها از روشتحلیل آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده

های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. همچنین، برای 
گیری از تحلیل عاملی تاییدی روایی سازه ابزار اندازهبررسی 

استفاده گردید. با توجه به نتایج آزمون چولگی و کشیدگی که 
ی ها از توزیع طبیعتوان گفت که دادهبودند، می -3و  3در بازه 

ها با استفاده از نرم دادهبرخوردارند. همه تجزیه و تحلیل 
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 Smart و SPSS ،SPSS Sample Powerافزارهای 

PLS  .انجام شد 
 

 هایافته

برای برآورد حجم نمونه از نرم افزار حجم نمونه استفاده شد. با 
مدنظر قرار دادن حداکثر متغیر مستقل اثرگذار و درصد خطای 

نفر برآورد  104، حجم نمونه 05/0و حجم اثر  80/0، توان 05/0
 شد.

 
 برآورد حجم نمونه :1جدول

 حجم نمونه حجم اثر توان آزمون درصد خطا

05/0 80/0 05/0 104 

  
نفر  104از نشان داد که  توصیفی هاییافته از حاصل نتایج

 83/61کنندگان مورد مطالعه  ی، اکثریت شرکتنمونه آمار
درصد نیز زن بودند. همچنین بیشتر  17/38مرد و بقیه  درصد
سال با  50تا  41های پژوهش در محدوده سنی بین نمونه

سال با  30درصد و کمترین در رده سنی زیر  15/39فراوانی 
 درصد قرار داشتند. مدرک تحصیلی بیشتر شرکت 2/9فراوانی 

درصد کارشناسی و کمترین مدرک تحصیلی  13/29کنندگان 
بیشترین  ،د. در آخرباشدرصد دکتری می 21/4کنندگان  رکتش

 87/26سال  15تا  11کنندگان مربوط به سابقه کاری  شرکت
 5زیر  کنندگان مربوط به سابقه کاری درصد و کمترین شرکت

  د.بود درصد 45/12سال 

 
 از شاخص تحمل و عامل تورم واریانس خطی چندگانه با استفاده برآورد هم :2دول ج

 متغیرها
 خطی چندگانههای همشاخص

 عامل تورم واریانس شاخص تحمل

 569/1 624/0 رفتار سیاسی

 789/1 574/0 هویت سازمانی

 152/1 563/0 اعتماد سازمانی

تحمل  شاخص مقدار، 2شده در جدول حسب مقادیر برآورد بر
 5/2تر از پایین انسیتورم وار شاخص مقدارو  40/0باالتر از 

خطی چندگانه مربوط به متغیرهای مستقل توان گفت که هممی

پژوهش در وضعیت نامطلوبی قرار ندارد. بنابراین پیش فرض 
 خطی چندگانه در خصوص این متغیرها برقرار است. عدم هم

 

 برآورد هم خطی چندگانه متغیرها: 2شکل 

 
.منبع: نگارندگان  

بیشتر هستند که این امر معنادار بودن تمامی سواالت و  96/1از  Z ضرایب معناداری، تمامی 2با توجه به شکل 
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 دهد.نشان می 95/0ها و روابط میان متغیرها را در سطح اطمینان مولفه
 

 های ارزیابی کلیت مدل شاخص :3جدول 

 شاخص

 متغیر

میانگین واریانس 

 استخراج شده
 پایایی ترکیبی

آلفای  شاخص رهوی

 کرونباخ

 شاخص

 اشتراک

شاخص 

 افزونگی
 - 238/0 835/0 840/0 869/0 557/0 اعتماد سازمانی

 240/0 243/0 852/0 855/0 879/0 544/0 گیری مدیران تصمیم

 - 275/0 890/0 891/0 906/0 563/0 رفتار سیاسی

 145/0 277/0 883/0 885/0 901/0 565/0 هویت سازمانی

 Composite)یبیترک ییایپا(؛ Average Variance Extracted (AVE)) استخراج شده انسیوار نیانگیم توجه داشته باشید:*

Reliability یشاخص رهو(؛(Rho_A؛) کرونباخ یآلفا (Cronbach s Alpha) شاخص اشتراک؛ (Cross Validated Communality) ؛

  (.Cross Validated Redundancy)ی شاخص افزونگ

 

های ارزیابی کلیت مدل معادله شاخص، 3جدولبا توجه به 
ها در مجموع این شاخصساختاری با توجه به دامنه مطلوب 

های بیانگر این است که مدل مفروض تدوین شده توسط داده

ها به مدل شوند، به عبارت دیگر برازش دادهپژوهش حمایت می
ها داللت بر مطلوبیت مدل معادله برقرار است و همگی شاخص

 ساختاری دارند.
 

 الرکر و فورنل روش به واگرا روایی جدول ماتریس :4جدول 

 هویت سازمانی رفتار سیاسی گیری مدیران تصمیم اعتماد سازمانی متغیرها
 - - - 597/0 اعتماد سازمانی

 - - 587/0 834/0 گیری مدیران تصمیم

 - 602/0 755/0 876/0 رفتار سیاسی

 604/0 662/0 727/0 627/0 هویت سازمانی

، رفتار سیاسی، تصمیم گیری مدیران، هویت 4در جدول 
 که باالیی هستند همبستگی مقدار ازسازمانی و اعتماد سازمانی 

 گیریاندازه  مدل خوب برازش و مناسب واگرای امر روایی این

اساسی ارزیابی متغیرهای مکنون دهد. مقدار می نشان را
دهد چند باشد. این شاخص نشان میزا، ضریب تعیین میدرون

زا صورت زا توسط متغیر بروندرصد از تغییرات متغیر درون
سه  شود.زا محاسبه نمیپذیرد و این مقدار برای متغیر برونمی

نشان از اندازه اثر کوچک،  بیبه ترت 35/0و  15/0، 02/0مقدار 
 .]33[دارد  گریسازه بر سازه د کیوسط و برزگ مت

 
 زامیزان ضریب تعیین متغیرهای درون :5دول ج

 (R2ضریب تعیین ) متغیر
 772/0 گیری مدیرانتصمیم 

 438/0 هویت سازمانی

تصمیم  یرهایمربوط به متغ نییتع بیضر ریمقاد، 5در جدول 
و  772/0برابر است با  بیبه ترت گیری مدیران و هویت سازمانی

 زایدرون ریمربوط به متغ نییتع بیکه مقدار ضر 438/0
 نییتع بیاندازه اثر بزرگ و مقدار ضرگیری مدیران تصمیم 

زا برون ریمتغ توسطاندازه اثر م هویت سازمانی ریمربوط به متغ
نشان از برازش مناسب این دهد و یزا را نشان مدرون ریبر متغ

  .مدل است یمدل ساختار

 

 

 
 بررسی تناسب مدل :6جدول 
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 مقدار برآورد شده تناسب مدل
 (SRMR)شده استاندارد باقیمانده مربعات میانگین ریشه 089/0

 باقیمانده مربعات میانگین شاخص ریشه، 6با توجه به جدول
باشد و هر چقدر به صفر می 1تا  0مقدار بین  شده استاندارد
برای کیفیت مدل نهایی در حداقل مربعات  تر وتر مناسبنزدیک

 میانگین برای شاخص ریشه 1/0ارزش کمتر از  .باشدجزیی می

به عنوان یک معیار مناسب  شده استاندارد باقیمانده مربعات
مطلوب بودن مدل تناسب و تواند برای حداقل مربعات جزیی می

پژوهش در حالت  یمدل معادالت ساختار .را نشان دهد
 نمایش داده شده است. 3در شکل  استاندارد

 

 مدل معادالت ساختاری پژوهش در حالت استاندارد :3شکل 

 
.منبع: نگارندگان  

 

 قدرت ارتباط پیش بین مدل :7جدول 

 SSO SSE Q2 = (1-SSE/SSO) زامتغیر درون

 240/0 789/936/3 000/180/5 گیری مدیرانتصمیم 

 145/0 725/058/5 000/920/5 هویت سازمانی

است. در  2Qبینی مدل ، معیار قدرت پیش 7در جدول 
زا سه مقدار در مورد یک سازه درون 2Qصورتی که مقدار 

را کسب نماید، به ترتیب نشان از قدرت  35/0و  15/0، 02/0
زای های برونبینی ضعیف، متوسط و قوی سازه یا سازهپیش 

 2Qشود مقادیر مربوط به آن دارد. همانطور که دیده می

دهد که گایسر بیشتر از صفر است و این نشان می -استون
 بین خوب هستند.  شمتغیرهای مستقل آنها دارای ارتباط پی

 

 پنهان یرهایمتغ نیمجموع اثرات مستقیم ب :8جدول 

 مسیر
ضریب 

 مسیر
 نتیجه سطح معناداری مقدار تی

 تایید 001/0 164/10 668/0 گیری مدیرانتصمیم  ---> اعتماد سازمانی

 تایید 001/0 073/3 627/0 گیری مدیرانتصمیم  ---> رفتار سیاسی

 تایید 001/0 149/19 662/0 هویت سازمانی ---> رفتار سیاسی

 تایید 001/0 523/9 335/0 گیری مدیرانتصمیم  ---> هویت سازمانی

 تایید 001/0 334/8 222/0 گیری مدیران تصمیم  ---> هویت سازمانی ---> رفتار سیاسی

 تایید 006/0 752/2 047/0 مدیرانگیری تصمیم  ---> اعتماد سازمانی × رفتار سیاسی
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اعتماد دهد که نشان می 8نتایج گزارش شده در جدول 
= 668/0) گیری مدیرانتصمیم اثر مثبت و معناداری سازمانی 

α ،001/0  =P)  .اثر مثبت و معناداری بر  رفتار سیاسیدارد
رفتار دارد.  (α ،001/0  =P= 627/0) گیری مدیرانتصمیم 
، α= 662/0) هویت سازمانیاثر مثبت و معناداری بر  سیاسی

001/0  =P)  .اثر مثبت و معناداری بر  هویت سازمانیدارد
دارد. همچنین  (α ،001/0  =P= 335/0) گیری مدیرانتصمیم 

 هویت سازمانی قیاز طر گیری مدیرانتصمیم بر  رفتار سیاسی
(222/0 =α ،001/0  =P) در نهایت دارد یاثر مثبت و معنادار .

اثر مثبت به صورت تواند اعتماد سازمانی مینتایج نشان داد که 
 رفتار سیاسیرابطه بین  (α ،006/0  =P= 047/0)و معناداری 

 تعدیل کند. را  گیری مدیرانتصمیم و 
 

 نتیجه گیری

است و بهبود  ترین سرمایه هر سازمانانسانی با ارزش نیروی
محسوب  اصلی رشد و توسعه سازمانی منشا وری آن،بهره
ها با توجه به به همین دلیل است که امروزه سازمان. شودمی

 های علوم مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت توسعه منابعیافته
به شناسایی  مدیریت منابع انسانی در تالش هستند تا و انسانی

. ]7[ وری نیروی انسانی بپردازندعوامل تاثیرگذار بر بهره
طور روز ها بهسازمانهمچنین با توجه به این که در حال حاضر 

بنابراین ، های پویا و در حال تغییر مواجه هستندافزونی با محیط
جهت بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی 

باری که در طول مسیر عوامل مختلف زیان چرا سازگار سازند

ها باید . لذا مدیران سازمان]8[شود سد راه اهداف سازمان می
بار را شناسایی و جهت رفع آن تالش این عوامل مضر و زیان

های ورزشی نیز از این امر . در این زمینه سازمان]9[کنند 
ن عواملی ها در معرض چنیمستثنا نبوده و همانند دیگر سازمان

هستند بنابراین مدیران باید توجه به این موارد را در ضرورت 
آزمون هدف پژوهش حاضر با  از این روکار خود قرار دهند؛ 

میانجی  گیری مدیران با نقش مدل رفتار سیاسی بر تصمیم
های هویت سازمانی و نقش تعدیلگر اعتماد سازمانی در سازمان

  انجام شد.ورزشی 
بر اثر مثبت و معناداری اعتماد سازمانی نتایج نشان داد که 

مطالعات میشرا ها با نتایج دارد. این یافته گیری مدیرانتصمیم 
 ( همخوان است1388زاده و همکاران )( و امام قلی 2012)
توان گفت که سهیم نمودن . در تبیین این نتایج می]34،10[

ن برای قائل شدگیری و ارزش رت تصمیم کارکنان در قد
ی کاری های مربوط به حوزهگیرینظرات آنان در زمان تصمیم 

 دهد. خودشان اعتماد سازمانی آنان را افزایش می

اثر مثبت و معناداری بر  رفتار سیاسینتایج حاکی از آن بود 
کریمی ها با نتایج مطالعات دارد. این یافته گیری مدیرانتصمیم 

در تبیین این . ]11[ وان است( همخ1389و همکاران ) نژاد
نتایج باید گفت که شناخت رفتارهای سیاسی در دنیای کنونی 

ی از برند، یکبه سر می ها در آن در تنازع برای بقازمانکه سا
گیری سازمانی است. دیدگاه های تصمیم ترین مولفهکلیدی

ن را در نفع سازماهای ذیسیاسی، منافع و ترجیحات گروه
لحاظ نموده و از این روست که یک مدیر با گیری تصمیم 

شناسایی رفتارهای سیاسی کارکنان و ترجیحات آنان، در امر 
یابد. توفیق می اجرای تصمیمات اتخاذ شده در عمل مشارکت و

لذا، نه تنها بایستی اقرار به وجود رفتارهای سیاسی در سازمان 
بار  نمود، بلکه بایستی وجود آن در سطح مناسب را موجب پر

 گشتن نتایج تصمیمات دانست.
اثر مثبت و معناداری  نتایج بیانگر آن بود که رفتار سیاسی

شمشیریان  ها با نتایج مطالعاتاین یافتهدارد.  هویت سازمانیبر 
نژاد و  هادوی(، 1396نادی و مشایخی )(، 1398و همکاران )

نتایج مطالعات  .]9،12،13[ همخوان بود( 1388همکاران )
( بیانگر این بود که بین هویت 1398) شمشیریان و همکاران

پذیری سازمانی و رفتار سیاسی کارکنان ارتباط  سازمانی، جامعه

( رفتار 1388نژاد و همکاران )هادوی. همچنین ]9[ وجود دارد
سیاسی مدیران را به عنوان تعدیل کننده ادراک سیاست 

سازمانی معرفی  های شناختی و هیجانی هویتسازمانی و مولفه

توان اینگونه تبیین کرد . نتایج این پژوهش می]13[کرده است 
توان هویت های ورزشی میسازمان رفتار سیاسیکه با افزایش 

این امر موجب افزایش اعتماد و خوش  سازمان را نیز ارتقا داد
کارکنان را نسبت به حصول های ورزشی شده و سازماننامی 

  متعهدتر کند.اهداف سازمانی 
اثر مثبت و معناداری بر  هویت سازمانینتایج نشان داد که 

ها با نتایج مطالعات دارد. این یافته گیری مدیرانتصمیم 
( و 1396یی و همکاران )رضا(، 1397زاده و گیلوری )شفیع

. نتایج رضایی و ]2،14،35[( همخوان بود 2011اسمیت )
الن مدیران و مسئوکه  بودحاکی از آن ( 1396همکاران )

جهت ارتقای مشارکت  های امنیتی، اطالعاتی و حفاظتیسازمان
ای به نظام پیشنهادها نگاه ویژه ،گیری شایسته است در تصمیم

نیا و نامدارجویمی  . عسگری]14[ و انتقادها داشته باشند
 وابستگی و ارتباط موجود میان تصمیم( بیان کردند که 1393)

گیری  سازمانی مبین آن است که نه تنها تصمیمگیری و تعهد 
ثر بوده و موجبات افزایش وفراد در ایجاد رفتارهای بهنجار ما

وری و وابستگی کارکنان را از طریق دموکراسی فراهم بهره
ثر خواهد وهبود و تقویت تعهد سازمانی نیز مبلکه در ب آوردمی

نی، تغییر بود و این که تغییرات در ابعاد مختلف تعهد سازما
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طوری که آگاهی از نماید؛ بهمی متغیرهای مشارکت را طلب
وجود چنین روابطی برای مدیران از اهمیت و ضرورت فزاینده و 

. عربشاهی کریزی و نظر ]15[ باشدزائدالوصفی برخوردار می
کارگیری هتوانند به جای بمی ( بیان کردند مدیران1399پور )
های ارگانیک و ازجمله سبک سبک های بورکراتیک، ازسبک

رهبری خدمتگزار استفاده نمایند. به منظور افزایش هویت 
ن با اهداف، سازمانی بستر و شرایطی فراهم شود تا کارکنا

های خود در قالب دیگر افراد آشنا شوند جایگاه، وظایف و نقش
تواند زمینه ساز ایجاد و تقویت هویت سازمانی می که این امر

توان گفت که هرچه مدیران در تبیین نتایج میدر [. 8شود ]
های مرتبط با حوزه کاری خود، مشارکت بیشتری گیریتصمیم 

یابد، بنابراین افزایش می داشته باشند و تمایل آنها به همکاری
 یابد. احساس هویت شغلی و سازمانی آنان نیز افزایش می

گیری  تصمیمبر  نتایج بیانگر آن بود که رفتار سیاسی
. دارد یاثر مثبت و معنادار هویت سازمانی قیاز طر مدیران

(، در پژوهش خود نشان دادند 1396رمضانی راد و کیاکجوری )
 فشار کنند،می مشارکت هاگیری تصمیم در که که افرادی

 است، ادراک سیاست سازمانی از اینتیجه که کمتری شغلی

 بر سازمانی و شغلی فردی، عوامل بنابراین کنند.می تجربه

 بر مثبت طوربه نیز سیاست ادراک و دارد ت اثرسیاس ادراک

توان بیان در تبیین این نتایج می. ]3[دارد  ثیرتا سیاسی رفتار
. های متفاوتی وجود داردرفتار سیاسی در سازمان دیدگاه کرد که

بعضی به بعد مثبت و مشروع آن توجه دارند و بعضی به بعد 
های مدیریت، آن. از دیدگاه مثبت و تئوریغیر مشروع  منفی و

رفتار سیاسی یک فرآیند طبیعی در سازمان است که از طریق 
نفع را و ذی هاهای بین گروهها و اختالفتعارض توانآن می

های و بر منابع و رضایت گروه بررسی و حل و فصل نمود
در رفتار سیاسی  پژوهش بیان شد که مختلف تاکید کرد. در این

کوشند با بروز رفتارهای مثبت و منفی یا به هدف افراد می
توان . میسازمان جامه عمل بپوشند یا به مخالفت با آن بپردازند

ها باید از این رفتارها در جهت افزایش سازمان گفت که
. همچنین وری سازمان استفاده و آن را مدیریت کنندبهره

ها در آن دنیای کنونی که سازمان شناخت رفتارهای سیاسی در
های لفهوترین مبرند، یکی از کلیدیسر میبه  در تنازع برای بقا

دیدگاه سیاسی، منافع و ترجیحات . گیری سازمانی است تصمیم
گیری لحاظ نموده و از  نفع سازمان را در تصمیمهای ذیگروه

ان و که یک مدیر با شناسایی رفتارهای سیاسی کارکن ااین روس
ترجیحات آنان، در امر مشارکت و اجرای تصمیمات اتخاذ شده 

یابد. لذا همانگونه که شرح آن گذشت، نه در عمل، توفیق می
تنها بایستی اقرار به وجود رفتارهای سیاسی در سازمان نمود، 
بلکه بایستی وجود آن در سطح مناسب را موجب پر بار گشتن 

ورزشی موفق به مدیرانی های . سازماننتایج تصمیمات دانست
نیاز دارند که با دیدگاهی عمیق، جهت مناسب و مسیر آینده 

نان را به آن مسیر هدایت کنند و سازمان را ترسیم کنند، کارک
انگیزه ایجاد تحول را در آنان به وجود آورند. مدیران همواره 
بایستی در جستجوی راه حلی برای حصول از اجرای راهبردهای 

 را برای سازمان بگیرند.ها بتوانند بهترین تصمیم خود بوده تا
اثر به صورت تواند اعتماد سازمانی مینتایج نشان داد که 

گیری تصمیم و  رفتار سیاسیرابطه بین مثبت و معناداری 
( به 2010آتینک، درات، فولر و پارکر )تعدیل کند. را  مدیران

 باالی در گیری تصمیم قدرت که این نتیجه رسیدند هنگامی

 نفوذ منظور است به ممکن سیاسی رفتار شود،می جمع سازمان

. همچنین آنها متوجه ]36 [شود انجام گیرندگانتصمیم  بر
خود  مدیران با مثبت اعتماد بر مبتنی روابط که شدند کارکنانی

 یا سیاسی برخورد کمتر آنها با کنندمی احساس دارند،

سازمانی را محیط امنی شود. در نتیجه محیط می غیرمنصفانه
بینند و از بیان پیشنهادات برای ابراز نظرات و عقاید خود می

( عنوان کردند که 2012یتساید و بارکلی ) خود ابایی ندارند. و
اگر با انصاف با کارکنان برخورد شود و نسبت به آنان رفتارهای 

آید که سیاسی انجام نشود، این باور در آنان به وجود می

. از ]37[ ند تغییرات مهمی را در محیطشان ایجاد نمایندتوانمی
نظر این پژوهشگران افرادی که در سازمان با آنها منصفانه رفتار 

کنند که سازمان برای آنها ارزش قائل شود، احساس میمی
است و از جایگاه الزم برای ارائه پیشنهادات ارزشمند 

ز این پژوهش و با توجه به نتایج به دست آمده ا برخوردارند.
توان به این نتیجه رسید که همچنین مرور ادبیات پیشینه، می

 های سازمانیسیاستبتوانند  وزارت ورزش و جواناناگر مدیران 
توانند فضایی را به وجود بیاورند می ،را از سازمانشان دور کنند

که در آن کارکنان بتوانند با آرامش و بدون ترس و دلهره 
مطرح کنند و سازمان را در راستای نیل به اهداف نظراتشان را 

سازمانی یاری کنند. در صورتی که کارکنان احساس کنند 
مدیران از شنیدن پیشنهادات مفید آنان خوشحال خواهند شد، 

و برای  کنندنسبت به سازمان احساس تعهد بیشتری می
دهند. اما اگر موفقیت سازمان تالش بیشتری از خود نشان می

شود و در نان احساس کنند از نظراتشان استقبالی نمیکارک
شود صورت بازگو کردن عقایدشان، بر علیه آنان سوگیری می

  روی بیاورند. کردن دانش پنهاندهند به عواملی مثل ترجیح می
شود مدیران پیشنهاد می با توجه به نتایج به دست آمده به

مدت آن برای در زمان اتخاذ تصمیمات به پیامدهای طوالنی 
سازمان توجه داشته باشند. تصمیماتی که آگاهانه و با دقت 

توانند موجب همراهی افراد برای دستیابی به می ،اتخاذ شوند
 یبرا شوداهداف مشترک سازمانی شوند. همچنین پیشنهاد می
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مشارکت و به  یشتریتوجه ب ،یافزایش هویت و تعلق سازمان
و گزینش آنها بر  یمدیریت ماتیدر تصم کارمندان سهیم کردن

عالوه بر این، با  .ردیصورت گ یرفتار سازمان یرهایمتغ یمبنا
توانند توجه به ارتباط مثبت هویت سازمانی و رفتار، مدیران می

با انتخاب رفتارهای مناسب در شکل گیری نوعی از هویت 
سازمانی مثبت به کارمندان و سازمان در رسیدن به اهداف 

نند. این کار نیاز به برنامه ریزی و توجه دقیق سازمانی کمک ک
هنگام شود پیشنهاد میبا توجه به نتایج به دست آمده دارد. 

برگزیده شوند که به نقش و نظر  یمدیران، افراد نییتع
داده و مشورت  تیاهم یسازمان یهایریگ میدر تصم کارمندان

 شنهادیخود مدنظر قرار دهند. به عالوه پ یهاتیبا آنها را در فعال
مدیران به منظور  یبرا یاویژه یآموزش یهادوره شودیم

در  کارمندانمناسب افزایش مشارکت  یهاآنان با روش یآشنای
برگزار گردد تا از این  رفتارهای سازمانی آنها یو ارتقا ماتیتصم

با  داد. ارتقا در این افراد زیرا ن یتوان هویت سازمانه طریق ب
تواند بازدهی را باال هویت سازمانی می توجه به این که ارتقا

برده و در توسعه و پیشرفت سازمان موثر باشد، تاکید بر این دو 
 ها ضروری است.مولفه از جانب مدیران و سازمان
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