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 چکیده 

ا هدف با پژوهش این در   نزلتـم  و  بدبینی  بر  سیاسی  رفتارهای  و  شغلی  امنیت ثربررسی  سازمانی 

را   جامعةمنتخب    ورزشی  هایفدراسیون کارکنان    همة  .شد انجامورزشی    هایفدراسیون پژوهش  آماری 

 قدرت اساسها برانتخاب فدراسیون  .داستفاده ش ندمهدفگیری روش نمونه در این پژوهش از   تشکیل دادند.

عنوان به  نفر  181مورگان    کرجسی و  که براساس جدول   بودهای المپیک و آسیایی  بازیدر  ها  آوری آنمدال

 ها از گردآوری داده  برای  د.بو همبستگی مطالعات نوع از و توصیفی پژوهش این.  ندشد  نظر گرفتهدر  نمونه

 منزلت نامة »پرسش  ، ( 1998همکاران،    و  دین« )سازمانی  بدبینینامة »پرسشاستفاده شد:    نامهچهار پرسش

میرانی،  نقشبندی  )  «سیاسی  رفتارنامة »پرسش  ، (1992،  آشفورث  و  میل« )سازمانی  نامة پرسشو    (2018و 

)شغلی  امنیت» ابزارهای    روایی.  (2000،  همکاران   و  نیسی«  محتوایی  و   از گروهی  توسط  پژوهشصوری 

ابزار  ، همچنیند.  ش  تأیید نظرصاحب اساتید پایایی  کرونباخ    برای  آلفای  ضریب  برای .  دشاستفاده  از 

  ی پژوهشهایافتهد.  استفاده ش  اس.پی.اس.اس. و اسمارت پی.ال.اس.  های افزاراز نرمها  داده تحلیل  وتجزیه 

و بدبینی سازمانی    منزلتامنیت شغلی بر    سازمانی و  منزلتاثر مستقیم رفتارهای سیاسی بر    که  نشان داد

بود؛ درحالی بر  ک معنادار  بدبینی سازمانی  اثر  و  بدبینی سازمانی  بر  اثر رفتارهای سیاسی  سازمانی   منزلته 

  منزلت ینی سازمانی بر  رفتارهای سیاسی و امنیت شغلی از طریق بدبغیرمستقیم  اثر    ، همچنینمعنادار نبود.  

معنادار   گرفتتوان  می  .نبودسازمانی  هر  نتیجه  کارکنان    مدیران  چهکه  واضحبا  باشندرفتاری  داشته    و   تر 

 . یابدمیمنتخب نیز افزایش  ورزشی هایمنزلت سازمانی فدراسیون رنگ کنند، مرا ک  خود رفتارهای سیاسی
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 مقدمه 
  کارکنان  فردی  تکامل  کاهش .است  آن  وریبهره  سطح  ارتقای  ،سازمان  هر  در  اهداف   ترینمهم  از  یکی

  کنندمی دیگران و  خود دربارة  منفی تفکرات توسعة به  شروع آنان که  افتدمی اقفات زمانی  مانساز در

  ، شودنمی  قدردانی   ها آن  هایموفقيت  از  کنند  تصور  و  نشوند  شناخته  کارشانواسطة  به  کارکنان   اگر

امروزه(2017بين،  )جهان  کنندمی  پریشانی  و  اضطراب  استرس،  از  هایینشانه  نمایش  به  شروع  . ، 

این    بگذارند و  اثر  سازمان  کل  بر  بتوانند  تاهستند    تریگسترده  هایمداخله  دنبالبه  سازمانی  رهبران

کنند؛ کنترل  را  منفی    از  بيرون  افراد  که  باشند  معتقد  کارمندان  که  زمانی،  اساسبراین  احساسات 

 غرور  احساس  این  کهدهد  می  دست  هاآن  به   غرور  احساس  دارند، ها  آن  به   مثبتی  دید  سازمان

در    . شودمنجر    شهروندی  رفتارهای  و   سازمانیدرون  مشارکت   مانند   مطلوبی   نتایج  به  تواندمی

  ،1آکتوران به سازمان )آکارای و  ميت مطالعات مدیریتی و بينش  های اخير با توجه به افزایش اهدهه

.  اندکردهنی و رفتار کارکنان در محيط کار توجه  موضوع رفتار سازمابه  ها  مدیران و سازمان(،  201۵

تحت سازمان  در  کارکنان  عواملأترفتار  محيطاز  گوناگون  ثير  استهای  جمله  که ای گونهبه؛  کاری 

، افشاردوست)  گذاردمیثير  أ مشارکت در سازمان را ت  بهگرایش کارکنان  بر  های کاری  ویژگی محيط

فيض زکیشریعتی  عبدالحسينیآبادی،  و  به2013  ،زاده  شغلی  امنيت  مهم(.  از  یکی  ترین عنوان 

  ی عنوان عاملبه  دهد و میسوددهی در سازمان را افزایش  وری و  ای محيط کاری، ميزان بهرهه ویژگی

در    ،امروزه  کند.می  ایفاکارکنان    ن و منزلت سازمان درافزایش شأ نقش مهمی را در حفظ و    ،حياتی

سازمان از  پ بسياری  رابطيشهای  داردة  رو  وجود  سازمان  و  کارکنان  بين  بهبلندمدتی   که صورتی؛ 

می  ،طرفازیک  اطمينان  سازمان  به  سرمایهکارکنان  صورت  در  که  ارتقای دهند  و  آموزشی  گذاری 

  ،دیگرد و ازسوی مند شوبهره  هانآ   از بازده  یندههای آند در سالتوامیسازمان    ها،آندانش و مهارت  

ت و  شغلی  امنيت  درمورد  میأ کارکنان  حاصل  اطمينان  خود  نيازهای  و  سوری)  کنند مين  یوسفی   ،

مين نيازهای کارکنان به آن  أ با افزایش امنيت شغلی و ت  اندها در تالشسازمان  (. 2014، مقدم بانیشع

امنيت شغلی  بازدهی ال ادراک  بر    باال زم برسند.  تأثير چشمگيری  کاهش رفتارهای  توسط کارکنان 

همچنين   و  کنارهنيتسياسی  و    گيرانههای  )صنوبر  دارد  شغل  ترک  قصد  ،  اقدامرحيمیهمچون 

امر201۵ این  کاهش  هزینه  (.  را  کارمندیابی  سرمایه  دهدمیهای  توسع و  و  آموزش  در   ة گذاری 

و کمتر از   شده است نياز به امنيت کمتر توجه  به  ها سازمان  بيشتراما در  ، دهد کارکنان را افزایش می

با چالشسازمان  بيشتر  ،روازاین؛  شودارضا می...    نيازهای فيزیولوژیک، تعلق و روبیها ها  -رو می هی 

 شوند.  

 
1. Acaray & Akturan 
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رو، بروز مشکالت رفتاری است. با کاهش امنيت شغلی ميزان تعهد  های پيش ترین چالش یکی از مهم

میهکا   کم کمکارکنان   رفتارهای  یابد ش  طریق  این  از  از  و  را  می   خودی  نشان  دهد نشان  دهندة  که 

ب آنان  بدبينی  و  است کهمحيط کاری  ه سازمان وحس منفی  این وضعيت، طبيعی  در  است.    شان 

پوشيدن کارکنان  ای روانی، نگرش افراد و حتی لباسینده ار فربیابد و  رفتارهای سياسی افزایش می

رفتار   بيان کرد  توانمی.  (2007فياضی،  و    سرشتگذارد )رحمانثير می أ ت  از   آن دسته  سياسی  که 

  و   پاداش  توزیعدر    اما  ندارد،  ضرورت  سازمان  در  رسمی  طورها بهآن  دادنانجام  که  است  هایی فعاليت

اده و  زعباس  ،نژاد(. عزیزی201۵فر،  کنند )آریایی و بهشتینفوذ می  اعمال  سازمانی  منابع  تخصيص

 کسب   برای  سازمان  یک   در  است که  هایی فعاليت  شامل  سياسی  ( معتقدند که رفتار2011)حسنی  

  که پذیرد  می  صورت  موقعيتی   در  طلبقدرت  فرد  یک  های به اولویت  شدن اهميت قائل  برای  و   قدرت

پژوهشگران  دارد  وجود  سازمان  در  ثباتفقدان    یا  اطمينان  فقدان  موقعيت  آن  در که  دریافته.  اند 

 کارکنان هاینگرش و ادراکات در تفاوت ثيرتأ تحت واند  پنهان  اغلب سازمان در سياسی رفتارهای

 ؛2008  1د )سوميا و پانچاناتهام، نشو می تعيين واقعيت از  افراد درک یا عمل ماهيت براساس  و  هستند

 سياست، ادراک که اندکرده استدالل پژوهشگران  ،(. همچنين2010  ،2، دارات، فولر و پارکرآتينک

، دارد )یوال فردی و کاری پيامدهای از ای گسترده  حوزة  بر ایبالقوه منفی آثار  و است  مضر  و زا استرس 

بيندوست و  داناییفانی، شيخ  ؛2011،  3جعفری  و حسننزاد،  ( 2017)  4زیبنبرگ(.  2014،  زادهفرد 

ت افزایش  از قبيل  پيامدهای منفی  با  رفتار سياسی در سازمان  به ترک سازمان،  بيان کرد که  مایل 

وری افزایش رقابت منفی، کاهش رضایت شغلی، کاهش بهرهبدبينی سازمانی،  منافع،  تعارض درمورد  

است مرتبط  ضعيف  شغلی  عملکرد  همچنينو  ازآنجا.  غالباً،  رفتارها  این  فریب  که  تهمت،  کبا  اری، 

تواند ماندگاری کارمند  میاین امر  اند، مشروع استفاده از قدرت همراههای نا گرانه و روشاعمال توطئه 

وزارت ورزش و جوانان    ،(. امروزه2017در کار را کاهش دهد و بر استرس کارمند بيفزاید )زیبنبرگ،  

نتوانند   رفتنقش مهمی در سياست ورزش کشور دارد. مدیرانی که  ارهای سياسی کارکنان خود به 

بنابراین،توانند بسياری  نمی  توجه کنند، را برطرف کنند؛  اگر مدیران سازمان    از مشکالت سازمانی 

زشی را برای سازمان و ار ، ثمرات باکنترل کننددرست  طور  ه بتوانند رفتار سياسی کارکنان خود را ب

 (.2018، نژادو حسين نقشبندی ،ميرانیارمغان خواهند آورد )  کارکنان به

کنند. ساختارهای سازمانی  سازمانی ایفا می   راهبرددر تدوین و اجرای    را  مهمی  نقش  انسانی  منابع

. این  اندقرار گرفتهتأثير تهدیدهای متفاوتی  ها و منابع انسانی تحتتغيير هستند و سازمان جدید روبه

 
1. Sowmya & Panchanatham 

2. Atinc, Darrat, Fuller & Parker 

3. Ullah, Jafari & Bindost 

4. Zibenberg 
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برانگيز است که بتواند برای حفظ کارکنان تالش کند  چالشبرای مدیریت منابع انسانی موضوعی  امر

اه ازجملةو  کند.  اجرا  را  سازمانی  تهدید  داف  میاین  که  تها  کرد  اشاره  سازمانی  بدبينی  به  وان 

از پژوهشگران به آن به به از مهمتازگی بسياری   اندهای کارکنان توجه کردهترین نگرشعنوان یکی 

ی از موضوعات رفتاری است که اثرهای مهمی بر  (. بدبينی یک 2014،    1، کارسوغلو و اصالننار)سي

ها و معایبی  پوشی از محروميتسازمان دارد. محدودکردن تصورات درمورد بدبينی سازمانی به چشم

دربارةمیمنجر   بدبين  افراد  که  می  شود  بيان  و  احساس  خود  سازمانی  سازمان  بدبينی  کنند. 

را   آشکاری  و  نهان  میرفتارهای  پياکند  مجسم  دارندکه  مهمی  سازمانی  نشان  مدهای  مطالعات   .

افزایش رفتارهای سياسی و    ر محل کار است که باعثعوامل تأثيرگذار ب  بدبينی یکی از  که  دهد می

می  مغرضانة سازمان  در  پژوهشو    شودکارکنان  این  نتایج  اخيرسالدر  ها،  براساس  کارکنان   های 

فزایندهبه بدبين شدهاطور  نوریپوراند )حسنی  بدبينی سازمانی    (.2008،  کياییو    ،  در  اصلی  باور 

شده است و به اقداماتی این است که اصول صداقت، عدالت و درستکاری قربانی منافع شخصی مدیر  

فریبانگيزه  ةپایبر و  پنهانی  )کولمنجر  کارانه  های  است  ووگل شده  و  بروش  بدبينی  2006،  2،   .)

و صداقت نقض    ، امنيتاز اخالق، عدالت  اعتقاد کارکنان به این امر است که انتظارات  سازمانی نتيجة

و دليل  کند ها نفوذ می(. این نگرش منفی در بسياری از سازمان2014صفاپور و خورکی، شده است )

پيامد از  از موضوعات مشکلبسياری  نامطلوب و منفی سازمانی و یکی  کار است های   ساز در محل 

فریس)جيمز پرو هووارترو    ،  و  به200۵،  3، همينگتون  سازمانی  بدبينی  احساسات    صورت(.  داشتن 

شود که در نهایت مشکالت متعددی را برای س تعریف میکارکنان مانند خشم، نااميدی و یأ   منفی

  دارند،  بدبينی سازمانیافرادی که    (.2010،  4، آتاالی و شاهين کند )اوزلرکارکنان و سازمان ایجاد می 

  اعتماد از  سطح معينی  شوند.  احساس منفی به سازمان شناخته میبا داشتن  اعتمادی و  با نگرش بی

ی سازمان حياتی است تا  برای اعضا،  نظر خواهد گرفتبه اینکه سازمان منافع کارکنان را در اعتقاد یا 

بدبينی سازمانی باید به سطوح پایين تعهد به    ؛ بنابراین،احساسی عميق با سازمان برقرار کنند  رابطة

)چيابوروسازما باشد  مرتبط  لوملی ن  و  بانکس  پنگ،  مطالعات  2013،  ۵،  نتایج  خصوص  این  در   .)

بيدک  و  آن201۵)  6تيکين  از  حاکی  بدبينی    (  کردند  احساس  کارکنان  اینکه  به  توجه  با  که  بود 

وجود    رغم؛ زیرا، احساس کردند ماندن در سازمان علیند به تعهد خود ادامه داد  ،ی وجود داردسازمان

 
1. Cinar, Karcıoglu & Aslan 

2. Cole, Bruch & Vogel 

3. James, Ferris, Hochwarter, Herrington & Perrewè 

4. Ozler, Atalay & Sahin 

5. Chiaburu, Peng, Banks & Lomeli 

6. Tekin & Biduk 
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( نشان داد 201۵)  1، راماسی و بونایوتونتایج پژوهش بيلين  ،بدبينی سازمانی مفيدتر است. همچنين

منفی    سوگيرانة  کاهش بدبينی سازمانی و رفتارهایر  ب  ی مثبتبا آرامش، اثر  کاری همراه  که محيط

پژوهش براساس  یکی،  گذشتههای  دارد.  سازمانی  سا  بدبينی  در  مهم  بسيار  عوامل  است؛  از  زمان 

 همچنين   و  خود   عالی  اهداف  به  دستيابی   راستای  در  بدبينی، سازمان  نقش  به  توجه  و بااساس  براین

  هایمحدودیت  و   موانع  و   باشد   داشته  ویژه   توجهی  خود  انسانی   منابع  به  باید   توسعه  مسير  در  حرکت

 شوند. میمنجر  کارکنان بين بدبينی   به که عواملی  ویژههبکند؛  برطرف را موجود

های متعاقب تصویرشان در جامعه و ادراک  ،توانند بر آن اثر بگذارند ها مییکی از عواملی که سازمان

است  منزلت ونریل  سازمانی  و  پروین  پژوهشگران(.  1060،  2001،  2)اشميدتز،  اهميت بر    برخی 

بهبود   راستای در مهم عنوان یک روش و آن را به اند در چارچوب سازمان تأکيد کرده سازمانی  منزلت

،  4، دوکریل و هارگوایلدوتن  ؛۵۵0،  1991،  3)دوتن و دوکریچ اندشرکت پيشنهاد داده  کلی د  عملکر

ازسوی 237،  1994 ب  منزلتهرچه    ، دیگر(.  سازمان  همشودمی  يشتریک  احتمال  پنداری زاد، 

با آن   پيدا می  نيزکارمندان  ها  سازمان  ،بنابراین؛  (1060،  2001،  )اشميدتز و همکاران کندافزایش 

ر وری دبهرهبيشترین  ایجاد کنند تا بتوانند به    شانپنداری را در کارمندانزادباید احساس تعلق و هم

اظهار  نيز    ( 199۵)  7و دوگوی  يلِر(. ت121،  1998،  6پرت؛  3۵7،  1983،  ۵نی )چ شان برسندکارکردهای

و در  شدن هستند  دارای حس شناخته  ،شوند شناخته می  با منزلتهایی که  د کارمندان سازماندنکر

سازمانشان  درون   دارند؛ به  بيشتری  امنيت  و  تعهد  سازمان  ارتباط  ،چون   احساس  چنين  های  با 

احترام به خود و در  معتبری تقویت  برای خودافزایی  به  ایجاد منبعی  توان می  شود.میمنجر  نتيجه 

به  مفاهيم  گفت   تأثمربوط  بر ذی  ريیک سازمان  مفاهيم شامل شهرت،    ان نفعمهمی  این  دارد.  آن 

پرستيژ منزلت و  تک اعضا به حفظ  تک  ، هانیا  بينشود. از  حتی هویت سازمانی میو    منزلتاعتبار،  

وجود  تمایل  سازمانشان   برای  منزلتدارند.  آن  از  بيرون  در  مهم  ها  سازمان  بيشتر  سازمان  امری 

میبه سازماننحویبه  ؛رودشمار  پاداشها  که  بهاز  خود  بيرونی  پرستيژ  و    برایهایی  نشانه  ةمنزلها 

، )موسوی  کنند می   ای خود در نظر مخاطبان داخلی و خارجی، استفاده ایجاد و تعميم هویت هسته

مطالعة  .(2017،  خدایاریو    قياسی  نتایج  )  براساس   منزلت   یادار  که   هایی شرکت  ،( 2017داودی 

  ملزومات  برای  کمتریهزینة    کنند،می  جذب  اشتغال  برای  بيشتری  و  بهتر  هایاکاندید  ،باشند  بهتری

 
1. Bellini, Ramaci & Bonaiuto 

2. Smidts, Pruyn & Vanriel 

3. Dutton & Dukerich 

4. Dutton, Dukerich, & Harquail 

5. Cheney 

6. Pratt 

7. Tyler & Degoey 
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 که  آورندمی  دستهب  را  رایگانی  خبری  پوششبدبينی کمتری به آنان وجود دارد و    پردازند،می  خود

  به   که  را  دیگری  مزایای  ،درنهایت  .بود  نخواهد  نيز  آن  از  کمتر،  نباشدبيشتر    تبليغات  از  ارزشش  اگر

 (. 2017د )داودی، ن دهمی گسترش  ،کنند می کمک سود کسب

های ورزشی  فدراسيون  برای  شدهردر زمينة متغيرهای ذک  یطراحی مدل  ،شدهبا توجه به مطالب گفته 

فراهممسئو  ایراندر    که در ليت  حضور  و  نخبه  ورزشکاران  رشد  برای  امکانات  و  تسهيالت  کردن 

افرقابت کسب  و  داخلی  ميدان های  در  بينتخار  برهای  را  دارالمللی  زیادی عهده  اهميت  از  ند، 

های تأثيرگذار  لفهعنوان یکی از مؤانسانی به  با توجه به اهميت نقش نيروی  برخوردار است؛ بنابراین،

های ورزشی، در این پژوهش سعی شده است به این پرسش پاسخ  ند پيشرفت و انسجام سازمانر روب

فدراسيون  در  سياسی  رفتارهای  و  امنيت شغلی  آیا  که  ورداده شود  منزلت  های  و  بدبينی  بر  زشی 

امنيت شغلی و رفتارهای    ثيرتأ که  این است  هدف    در این پژوهش  ، واقعند؟ درگذارثير می سازمانی تأ

 . های ورزشی تبيين و بررسی شودبر بدبينی و منزلت سازمانی در فدراسيونی سياس

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 

   پژوهش روش
از نوع مطالعات-پژوهش حاضر توصيفی است   کاربردی هایپژوهش ةجملزاپيمایشی و    همبستگی، 

آماری پژوهش را    جامعةمنتخب   ورزشی  هایکارکنان فدراسيون  همةصورت ميدانی انجام شد.  که به

دادند.   نمونهتشکيل  این  روش  در  فدراسيون به،  پژوهش گيری  انتخاب  هدفمندمنظور    ؛بود  ها، 

پنج فدراسيون های تيمی و  های موجود، پنج فدراسيون از ورزشکه از تعداد فدراسيون صورت بدین

ورزش به از  انفرادی  جامعهای  پژوهش عنوان  فدراسيون  ة  در    انتخاب شدند  هاییانتخاب شدند.  که 

امنیت 

 شغلی

رفتار 

 سیاسی

بدبینی 

 سازمانی

منزلت 

 سازمانی
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بازیاز  گوناگونمسابقات   فدراسيونجمله  سایر  به  نسبت  آسيایی  و  المپيک  نتيجهای  بهتری   ةها 

نفر اعالم شد که    331ها  فدراسيون. تعداد کارکنان این  بيشتر بودها  آوری آنمدال  قدرتگرفتند و  

از  ها  گردآوری داده  برایند.  انتخاب شد  نمونهعنوان  به  نفر   181  1مورگانکرجسی و  براساس جدول  

که   (1998)  2دارواکر  و   ، براندسدین  سازمانی  بدبينینامة  پرسش  -1نامه استفاده شد:  چهار پرسش

 و  ميل  سازمانی  منزلت  نامةپرسش  -2است؛    رفتاری(لفه )عاطفی، شناختی و  مؤ  3  و  گویه  13دارای  

شامل    ( 1992)  3آشفورث  است؛  که  گویه  ميرانی   نقشبندی  سياسی   رفتارنامة  پرسش  -3هشت    و 

  سياست  و   همکاری  واسطةبه  موفقيت  عمومی،   سياسی  رفتار)  بعد   سه   و   گویه  1۵  که دارای  (2018)

 لفه مؤ  نُه  و  گویه  30  شامل  که  (2011)  سقایيان  شغلی  امنيت  نامةپرسش  -4و    است(  ارتقا  و  پاداش

  اقتصادی،   رضایت   شغلی،   رضایت  مناسب،   شغل   انتخاب  شغل،   در  کمتر  جایی هجاب  شغل،  بر  تمرکز)

و    روایی  .است(  سازمان  از  دفاع  و   سازمانی  تعهد   آرامش،  احساس  کار،  محيط  بودنعاطفی صوری 

تأیيد پژوهش هایابزار  محتوایی  مطالعة یک در  ادامه در.  رسيد نظرصاحب  اساتيد از  نفر  12 به 

برآورد شد:  کرونباخ   آلفای همبستگی ضریب از استفاده با نامهپایایی پرسش ،نفر  40  در بين  مقدماتی

 و امنيت   88/0=    سياسی  رفتار،  81/0=    سازمانی  منزلت،  78/0=  همکاران    و  دین  سازمانی  بدبينی

پژوهش    .84/0=    شغلی این  تجزیه در  دادهوبرای  استنباتحليل  و  توصيفی  آماری  روش  از  طی ها 

ش فرضيه   براید.  استفاده  پژوهش،  آزمون  مدلهای  واریانسسارویکرد  ساختاری  معادلة  محور زی 

شد. به برده  مدل   کار  در  رویکرد  این  از  می  استفاده  کمک  پژوهشگر  به  پژوهش  با  نظری  کند 

مدل  متغ در  درگير  اصلی  بهيرهای  مکنون نظری  متغيرهای  خطاهای    4عنوان  و  کند  برخورد 

و درنتيجه برآوردها از دقت  را در برآورد پارامترهای مرتبط با آزمون مدل دخالت دهد    ۵گيری اندازه

 6نقش ميانجی از آزمون بوت استرپينگ   برای محاسبة  تری برخوردار باشند.اطمينانبيشتر و درخور  

اسمارت   و 23نسخة  7اس.پی.اس.اس. هایافزاراز نرممحاسبات در این پژوهش دادن منظور انجامبهو 

 . شدستفاده ا 0/3نسخة  .8پی.ال.اس
 
 

 
1. Krejcie & Morgan 
2. Dean, Brandes & Darwadkar 

3. Mael & Ashforth 
4. Latent Variable 

5. Measurement Error 

6. Bootstrapping 

7. SPSS 

8. Smart PLS 
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 نتايج 
که   توصيفی هایافتهی داد  بيشترآمار  ةنمون  عنوانبه   نفر  181از  نشان    9/61)  کنندگانشرکت   ی، 

سنی    محدودةدر  پژوهش    یهابيشتر نمونه  ،همچنين.  بودند  زن(  درصد  1/38)بقيه    و   مرد درصد(  

  9/9  با فراوانی  سال  ۵0  بيشتر از  سنی  درصد و کمترین در ردة  ۵/42فراوانی  با  سال    40تا    30بين  

داشتند.    درصد شرکت  تحصيلیمدرک  قرار    کمترینو    کارشناسیدرصد(    4/۵1)  کنندگانبيشتر 

دکتری    8/2)ها  آنتحصيلی  مدرک    ۵/73)  مجرد  کنندگانشرکتبيشترین  همچنين،    .بوددرصد( 

نشان داد که    چولگی و کشيدگینتایج آزمون    .ندبوددرصد(    ۵/26) هل  ها متأ آن   کمترینو  درصد(  

 . بودند برخوردار طبيعیاز توزیع  ها داده
 

 ماتریس همبستگی پیرسون متغیرهای اصلی پژوهش -1 جدول

 سازمانی  منزلت بدبینی سازمانی رفتار سیاسی امنیت شغلی متغیر

    1 امنیت شغلی

   1 617/0** رفتار سیاسی

  1 -386/0** -6۵9/0** بدبینی سازمانی

 1 -0/ 447** 606/0** 618/0** سازمانی  منزلت

 

همبستگی بين امنيت شغلی و رفتار سياسی، امنيت  که  دهد  ماتریس همبستگی پيرسون نشان می

و   نيز  منزلتشغلی  و  و    سازمانی  سياسی  درسازمانی   منزلترفتار  است؛  معنادار  و  مثبت  که حالی، 

سازمان بدبينی  و  شغلی  امنيت  بين  نيزهمبستگی  و  سازمانی  بدبينی  و  سياسی  رفتار  بدبينی    ی، 

 ار است. سازمانی منفی و معناد منزلتسازمانی و  
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فدراسیون  :مطالعه موردسازمانی ) منزلت و بدبینی بر سیاسی رفتارهای و شغلی امنیتمدل اثر  -2شکل 

 ( ورزشی منتخب های

 

 های برازش مدل ساختاریشاخص -2جدول  

 شاخص 
پایایی  

 1ترکیبی 

  واریانس میانگین

 2شده  استخراج

  شاخص

 3افزونگی

  نیکویی شاخص

 4برازش 

 386/0 702/0 876/0 رفتارهای سياسی 

273/0 
 426/0 74۵/0 898/0 بدبينی سازمانی 

 300/0 4۵4/0 869/0 سازمانی  منزلت

 479/0 603/0 932/0 امنيت شغلی 

 

مجموع  ها درمطلوب این شاخص  اختاری با توجه به دامنةسهای ارزیابی کليت مدل معادلة  اخصش

  ،دیگرعبارتشود؛ بههای پژوهش حمایت میتوسط داده شده مفروض تدوینانگر این است که مدل بي

داده شاخصبرازش  همگی  و  است  برقرار  مدل  به  معادلةها  ها  مدل  مطلوبيت  داللت  ساختاری    بر 

 دارند.  
 

 

 
1. Composite Reliability (CR) 

2. Average Variance Extracted (AVE) 

3. Content Validity Ratio (CVR) 

4. Goodness of Fit (GOF) 
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 سازمانی   منزلتبرآورد اثر مستقیم رفتارهای سیاسی و امنیت شغلی بر  -3جدول

 متغیر وابسته مسیر متغیر مستقل
ضریب 

 تعیین

سطح  برآورد

 معناداری  استاندارد  معناداری 

 منزلت سازمانی  ---> رفتارهای سياسی 

496/0 

388/0 438/۵ 001/0 

 44۵/0 764/0 049/0 بدبينی سازمانی  ---> رفتارهای سياسی 

 266/0 764/0 -076/0 منزلت سازمانی  ---> بدبينی سازمانی 

 001/0 667/3 340/0 منزلت سازمانی  ---> امنيت شغلی 

 001/0 373/10 -683/0 بدبينی سازمانی  ---> امنيت شغلی 

 

سازمانی، اثر امنيت   منزلتاثر رفتارهای سياسی بر    به نتایج اثر مستقيم در مدل پژوهش،  با استناد 

که اثر رفتارهای سياسی بر بدبينی  حالیبدبينی سازمانی معنادار است؛ درسازمانی و    منزلتشغلی بر  

 ست.  سازمانی معنادار ني منزلتسازمانی و اثر بدبينی سازمانی بر  
 

 سازمانی  منزلتبرآورد اثر غیرمستقیم رفتارهای سیاسی و امنیت شغلی بر  -4جدول 

 متغیر وابسته مسیر متغیر مستقل
ضریب 

 تعیین

سطح  برآورد

 معناداری  استاندارد  معناداری 

بدبينی  رفتارهای سياسی 

 سازمانی 

 منزلت سازمانی 
496/0 

004/0- 499/0 618/0 

 271/0 101/1 0۵2/0 منزلت سازمانی  امنيت شغلی 

 

ن به  استناد  پژوهش،  با  اثر غيرمستقيم در مدل  از طریق  تایج  امنيت شغلی  اثر رفتارهای سياسی و 

 .سازمانی معنادار نيست منزلتبدبينی سازمانی بر  

 

 گیریبحث و نتیجه 
  لحاظ آماری معنادار بود؛ نفی و بهاثر متغير امنيت شغلی بر بدبينی سازمانی م  داد که  نتایج نشان

مبنیبنابراین پژوهش  فرضية  فدارسيونبر،  در  سازمانی  بدبينی  بر  شغلی  امنيت  ورزشی اینکه  های 

تأثير دارد پژوهش  شود. تأیيد می  ،منتخب  اینکه در  به  امنيت    های با توجه  اثر متغير  گذشته بحث 

، در بحث، بررسی و مقایسة نتایج سعی شده است  استشده  بررسی  بسيار  شغلی بر بدبينی سازمانی  

به قياس  صورت که  شودکلی  یافتهانجام  هر2017)  زاویه  سليمیپژوهش  های  .  که  داد  نشان  چه ( 

افزایش می  ،بدبينی سازمانی کمتر باشد  بدبين ی امنيت شغلی کارکنان  اگر کارکنان به سازمان  ابد. 
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عملکرد  بر  که هم  است  ای روانی  . بدبينی عارضهکنند احساس تعلق بيشتری به سازمان می  ،نباشند

تأثير می سازمانی  عملکرد  و هم  بهفردی  فردی  کطوری گذارد؛  بعد  در  فرد بدبينی  ه  استرس  باعث 

کند؛  مدیر و سایر همکاران خود نگاه    عتمادی به اود که همواره با چشم بیشو موجب می  شودمی

صدد تصاحب  این باور است که حتی کارکنان در  ارد و بر، حالت آشفتگی روحی و روانی دنتيجهدر

دارد.    همراهای است که خطرهای فردی برای وی بهگونهها بهجایگاه فردی وی هستند و فعاليت آن

تواند  و نمیتمرکز الزم را ندارد وظایف خود  دادن بهينةن وضعيت برای انجامطبيعی است فردی با ای

ت نظر مدیریت  چون وی قادر نيستی انجام دهد. از بعد سازمانی نيز  درسخود را بهوظایف سازمانی  

کند جلب  را  فعاليت  سازمان  در  قابلو  مشارکتی  سازمانی  تيمی  داشتهای  باشدقبول  عملکرد  ه   ،

می کاهش  وی  می  و  یابدسازمانی  ناکام  سازمانی  اهداف  تحقق  چنين   ،ماند. همچنيندر  با  افرادی 

نارضایتی  بسا ممکن است  مسيرهای پيشرفت شغلی نيستند و چه  کردنی قادر به طیدیدگاه نگرش

(. با توجه به نتایج 2016بين،  همراه داشته باشد )جهانها را بهآن مدیر تنزل مقام و جایگاه سازمانی  

  سازمانیبدبينی  کند.می  ایجاد  سازمان  در  مهمی  نگرشی  پيامدهای  سازمانی  توان گفت که بدبينیمی

-نمی  بهبود  را  شغلی  امنيت  اما  ،است  ثيرگذارتأ   کارکنان   شغلی  امنيت  رب  مهمنتيجة    یک  عنوانبه

موجب   سازمانی   بدبينی  افزایش  و  شود میمنجر    شغلی  امنيتنبود    هب  سازمانیبدبينی  بخشد.  نيز 

 . دهدمی افزایش را شغلی ازخودبيگانگی احساس وشود می  کارکنان  خدمت ترک افزایش

های ورزشی منتخب تأثير  رفتارهای سياسی بر بدبينی سازمانی در فدارسيون دیگر نتایج بيانگر آن بود که  

  مثابةدیدگاه اول به سياست سازمانی بهدر  دو دیدگاه وجود دارد:  در ادبيات سياست سازمانی  .  د ن دار 

روشفعاليت و  میها  نگریسته  نفوذ  این    اعتقادو    شودهای  همان که  است  بر  سازمانی  سياست 

میروش استفاده  دیگران  از  خود  منافع شخصی  برای  کارکنان  که  است  درحالیهایی  در  که  کنند؛ 

شود و ادراک کارکنان  های ادراکی و ذهنی سياست سازمانی پرداخته میبيشتر به جنبه  دیدگاه دوم 

نظران و  شود. صاحببودن درنظر گرفته میگيری ميزان سياسیبرای اندازههای سازمانی  از سياست

شود و  های اعضای سازمان ایجاد میپژوهشگران این دیدگاه معتقدند محيط سياسی از طریق فعاليت

صورت  ها بهسازمان   ا،گيرد؛ زیرثير قرار میتأ ها، عمليات و فرهنگ سازمانی تحتمشیاز طریق خط 

را تصویب نکرده بيشتر  رسمی رفتارهای سياسی  این مفهومها بهسازماناند و    صورت رسمی وجود 

تفرقهبی و  می قاعده  انکار  را  وسيلةانداز  تنها  بنابراین،  اندازه  کنند؛  برای  متغير،منطقی  این    گيری 

  ( معتقدند 2018)ميرانی و همکاران  .  (2013،  1)بارتون و آمبروسينیادراکات اعضای سازمان است  

عمومی مجموعة برای کسبفعاليت  رفتار سياسی  است که  و    هایی  اعمال قدرت  و  افزایش  قدرت، 

منابعبه سایر  می  وسيلة به  ،کارگيری  انجام  موقعيتاشخاص  در  بتوانند  طریق  آن  از  تا  های  شود 
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های فردی کارکنان توان گفت که تفاوتهای دلخواه خود برسند. میزده به هدف نامطمئن و آشوب

که افرادی که رفتارهای سياسی مثبت ریطوهب  ش مهمی در بروز رفتارهای بدبينانة سازمانی دارد؛نق

  خوب سازمانی و تحقق اهداف آن احساس  هایدارند، در برابر اتفاق مندی به سازمان  از قبيل عالقه

افتخار می  دهد، ها دست می به آن  هيجان این سازمان احساس  را  ، مکنند از بودن در  شتاقانه خود 

انجام می  دادنداوطلب  سازمان  در  جدید  آن   و  نندبيامور  از  بدبينانه  رفتارهای  وقوع  به  امکان  ها 

ممکن   حد  کهمیکمترین  است  درحالی  این  گرایش  رسد؛  با  از  کارکنان  سياسی  رفتار  منفی  های 

که    یا افرادی  برخورد سازمانیترین  حتی با کوچکراصبری در مقابل نامالیمات سازمانی و ناقبيل بی

آن ویژگی اضطراب در  به حدی  های  و  ها  با همکاران  برخورد  در  و  ندارند  تمرکز سازمانی  است که 

بروز رفتار بدبينی سازمانی هستند.    پردازند، افرادی هستند که مستعد ارباب رجوع به پرخاشگری می 

شکست برای  همواره  افراد  خود  این  سازمانی  می بههای  محيطی  موانع  رفتارهای  دنبال  و  گردند 

بورند  بينند که مجخود را در وضعيتی می  موارد نيز  ای ازو در پارهکنند  ناشایست خود را توجيه می

  خود احساس حقارت و شرمندگی کنند ها و رفتارهای ناشایست سياسی  خاطر سوءظناز دیگران به

 . (2013، و همکاران چيابورو)

گویای  که  نتایج  بود  بر    این  تأثير دارد های ورزشی  سازمانی در فدارسيون   منزلت امنيت شغلی   . منتخب 

و در این راه از هيچ   کنند جایگاه برند خود می یها تمام تالش خود را در راستای ارتقاامروزه سازمان

نمی مضایقه  زیادی  تالشی  بسيار  ارزش  از  مشتریان  بين  در  برند  جایگاه  کنونی  دنيای  در  کنند. 

 اخير   هایسال  در مشتریان بيشتر داشته باشد.ر جذب  بثيرات مطلوبی  أ ت  ندتوایبرخوردار است و م

  خدمات  و   محصوالت  کيفيت  برعالوه  و   است  شده   دگرگون  مشتریان  انتظارات  و   ها خواسته   نيز

است    مطرح   که  جدیدی  مباحث  ازجمله.  دارند  ها سازمان  از  نيز  متعددی  توقعات   دریافتی    و شده 

پرستيژ منزلت یا  کند، تکنيک  ریان ایفا میمشت  نزد  سازمان  جایگاه  ارتقای  در  نيز  چشمگيری  نقش

زاویه،    استسازمانی   اینمی  .(2017)سليمی  برگزاریتوان  که  گرفت  نتيجه   و جلسات گونه 

برای  مدیر، با کارکنان و  یکدیگر با  کارکنان ميان صورت غيررسمیبه نظر تبادل گروهی، هاینشست 

 کمک امنيت شغلی ایجاد یندهایبه فرا تواندمی صميمی و گرم محيطی در هاتجربه و دانش تبادل

کارکنان این در کند. توجهنآ فردی دانش و هاایده به که کنندمی احساس حالت،  شود؛  می ها 

کارکنان مدیران که داشت اظهار توانمی ،بنابراین ورزشی،سازمان و  های فدراسيون ویژهبه  های 

 آفرین ارزش  تفکری سویبه خود را نگرش و  ذهنی عادات امنيت شغلی به الگوهای توجه با ورزشی،

 هایتجربه و دانش  از شود. همچنين،می  منجر  سازمان رقابتی برای مزیت خلق  به  که  سوق دهند

  سازمانی هایجنبه و عوامل عالوه،بهاستفاده کنند. کند،می کمک  سازمان ارتقای  و توسعه  به کاری که
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شغلی بهبود در که  را آن و  باشند داشته درنظر،  دارند نقش امنيت  عوامل   هااز  این  ببرند.  بهره 

 د. ننام کندهند و سازمان را خوشسازمان را ارتقا  منزلتد نتوانمی

های ورزشی منتخب سازمانی در فدارسيون  منزلتدر ادامه نتایج نشان داد که رفتارهای سياسی بر  

نتایج  نتایج    د. نتأثير دار پژوهش با  همخوانی   (2018)  ، نقشبندی و رضایی نسبصادقی  مطالعةاین 

درصد    74مجموع  در  سازمانی   نشان داد که متغير رفتارهای سياسی  ها آنپژوهش    های. یافتهداشت

ند که با توجه به مقادیر مربوط به حجم اثر شاخص  کرا تبيين می  سازمانی  منزلتاز واریانس متغير  

مقدار این  تعيين  می  ،ضریب  برآورد  معکوس  و  بهقوی  سياسی   ،دیگرعبارتشود؛  رفتارهای    متغير 

متغير    سازمانی  واریانس  تبيين  توان  و معکوس  دارد؛   سازمانی  منزلتدر حد قوی  در   را  اگر  یعنی 

باشد بيشتر  سازمانی  سياسی  رفتارهای  جوانان  و  ورزش  وزارت  آن   منزلت  ،کارکنان  در  ها  سازمانی 

 اغلب سازمان در سياسی رفتار(،  2013)  بارتون و آمبروسينین، به عقيدة  همچني  کمتر خواهد شد.

 افراد درک یا عمل ماهيت براساس و است کارکنان هاینگرش و ادراکات در تفاوت ثيرتأ تحت و پنهان

 نفع برای  واکنش و فرد ادراک از  رفتاری چنين  شوند؛ به همين دليل است کهمی تعيين  واقعيت از

(. نتایج پژوهش نيز بر مطالب  2016،  یارمحمدزادهو    زاده گيرد )بروکی، قاسممی سرچشمه شخصی

مومی حاکم بر سازمان  رفتار خود را با رفتار ع گذارد. افراد در سازمان سعی دارند  شده صحه میذکر

رفتار از  و اعتقاد دارند اگر خارج    موجود سازمان به فعاليت بپردازندو در امتداد رفتار    هماهنگ کنند

رفتار کنند، است  موجود سازمان  امر  ممکن  آن  این  این  ها  باعث جدایی  در  از مسير سازمان شود. 

همکاری با سازمان و افراد موجود در   تواند در نتيجةهایی که فرد میامکان دارد از موفقيت  عيتضو

که فرد  صورتیوجود آید؛ بهعکس نيز به  دست آورد، بهرمند نشود؛ حتی امکان دارد نتيجةسازمان به

بدهد، از دست  نيز  را  موجود  موفقيت    موقعيت  با  باشند،  سازمان همراه  رفتارهای  با  افراد  اگر  ولی 

بين  و به ارتقای خویش خوش   مند شودتواند از این موفقيت بهرهمی  نيکوصورت  هسازمان، فرد نيز ب

 باشد.  

گرفتن نقش ميانجی بدبينی سازمانی  درنظر سازمانی با   منزلت شغلی بر  امنيت    نشان داد کهپژوهش  نتایج   

،  2004)  1هرباچ و ميگنوناک   ها با نتایج مطالعةاین یافتهدارد.  ن های ورزشی منتخب تأثير  در فدارسيون 

های منفی به  گيری نگرشتوان گفت که وجود بدبينی سازمانی باعث شکلمی  ( همخوان است.82

باعث کاهش  که    شودای نامناسب در سازمان میرفتارهموجب وقوع  و این نگرش    شودمیسازمان  

. بدبينی  شودوجود عواملی باعث ایجاد بدبينی سازمانی می  ، دیگرگردد. ازطرفعملکرد سازمانی می

نبود   احساس  میامنسازمانی  ایجاد  کارکنان  در  را  درمعرض يت شغلی  را  خود  آنان همواره  و  کند 
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وظایف و تحقق اهداف    دادن بهينةانجام  امر مهم تعهد آنان را بهدانند و این  از سازمان می  جداکردن

 دهد.  های سازمانی کاهش میو آرمان

آخر، داد   نتایج  در  نشان  گرفتن نقش ميانجی  سازمانی با درنظر   منزلت رفتارهای سياسی بر    که  پژوهش 

فدارسيون  در  سازمانی  تأثير  بدبينی  منتخب  ورزشی  یافته  که    د ن دار ن های  نتایج این  و    چيابورو  پژوهش   با 

نبود 2013) همکاران   بر   که   داد   نشان حاضر  پژوهش  نتایج    . ( همسو  رفتارهای سياسی  متغير    اثر مستقيم 

 این معناداری از بين رفت.   ، کند اما زمانی که بدبينی نقش ميانجی را ایفا می   ، منزلت سازمانی معنادار است 

ابعاد متفاوت به  منزلتشود که  توان گفت وجود بدبينی سازمانی موجب میمی  شدت  سازمانی در 

شود که کارکنان سازمان را متعلق به خود ندانند و وابستگی کاهش یابد. بدبينی سازمانی باعث می

آن روبهسازمانی  همچنينها  باشد.  رفتار  ،افول  سازمانی  در  باشداگر  نداشته  وجود  سياسی    ، های 

نيروها و سرمایهسازمان می از  امر  هایتواند  این  استفاده کند و  بهرهی که دارد  اثر بخشی و  وری  به 

نامی در  وش سازمانی خود را ارتقا دهد و موجب خ  منزلتآن سازمان    تواند می  شود و منجر  سازمان  

 ها شود. بين سایر سازمان

پژوهش   نتایج  به  توجه  میبا  که پيشنهاد  می  شود  شغلی  امنيت  افزایش  ازبرای    هایی مهارت  توان 

  در   انسانی  هر  کاهد. از بدبينی سازمانی می   وجود دارد؛ زیرا،  تخصص  هاآن  در  که  ه شودکمک گرفت

و   خوبی  نویسندگان  افراد  برخی.  است  خبره  اموربرخی    مشکالت   حل  در  دیگر  برخی  هستند 

  بسيار  هایسخنران   افراد  از  گروهی.  دارند  مسائل  همة  دورنمای  به  کلی  بسيار  دید  و  دارند  توانمندی

  هایمهارت،  نخست  اساس،؛ برایندهند  قرار  خود  خطابة  ثيرتأ تحت  را  جمعيت  قادرند  و  هستند  خوبی

  در   که  رودمی  گمان  اگر  شود.  یافت  اجتماع  به  ها آن   عرضة  برای  راهی  ، سپس  و   شود   باید کشف  ذاتی

ندارد،  ایزمينه   هيچ وجود  به  گاهآن  استعدادی   آن   در  شود  سعی  و  رفت  واقعی  عالیق  سراغ  باید 

 اگر   ؛ البتهشوند  ایحرفه  فردی  جدید  هایحوزه  در  وانندتمی  هميشه  اه انسان.  شد  متخصص  هاحيطه 

،  همچنين  دهد.ها را افزایش میدهند که این امر امنيت شغلی آن  قرار   مسائل  آن  بر  را  خویش  تمرکز

می نباشد  رسد می  نظربه  که   اطالعاتی   ارائة  از  خودداریشود  پيشنهاد  ،  (فروش  تنزل  مثل)   خوب 

  نکنيم،  افشا  را  هاآن  دهيممی  ترجيح  و  خواهندما می  از  را  اطالعاتی  که  افرادی  با  تماس  از  اجتناب

اطالعاتفاش قانع  گزینشی   کامالً  شکل  به  کردن  دیگرانو  جزو   ناقص،  اطالعات  با  کردن  همه 

به را  سامانی  بدبينی  غالباً  که  شوند  گرفته  درنظر  سياسی  داررفتارهای  پيشنهاد   ند.دنبال  پایان  در 

اینکهشود  می به  توجه    تسهيم  بودن،منصفانه  شامل  که  اخالقی  رهبری  درمتفاوت    رفتاری  ابعاد  با 

  سازگاری  و  ثبات  و   اخالقی   هدایت  درستی،   و  راستی  محور،انسان  رفتار  نقش،   کردنروشن  قدرت،

  سازمانی  رفتار  در  مطرح  مفاهيم  و  متغيرها  بين  رابطة  در  اخالقی  رهبری  رسدمی  نظربه  ،دشومی

در   چهتوان گفت که هرمی  درمجموع  . کندمی  ایفا   نيز  ميانجی  نقشی  سازمانی   بدبينی  با  گرامثبت



 143                                                               ... رفتارهای و شغلی امنیت مدل اثر طراحیعابدیان دهاقانی: 
 

کم بدبينی  و  سياسی  رفتارهای  می  ،شود  ترسازمان  بيشتر  کارکنان   ، نتيجهدر  و  شودامنيت شغلی 

 .منتخب نيز افزایش خواهد یافت ورزشی هایمنزلت سازمانی فدراسيون
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Abstract 
The purpose of this study was to determine the effect of occupational safety and political 

behaviors on organizational pessimism and Prestige in sports federations. The statistical 

population of the study was all staff of the selected federations. Sampling method was 

purposive sampling. The selection of federations was based on their medal potential in the 

Olympic and Asian Games, with 181 people selected as Morgan's table. It is worth noting 

that this research is descriptive and is a type of correlation study. Data were collected from 

four organizational pessimistic questionnaires (1998), Mill's and Asfour organization 

(1992), political behavior of Naghshbandi and Mirani (2018), Nissi et al  (2000). The 

factual and content validity of the research tools was confirmed by a group of professors. 

Cronbach's alpha coefficient was also used for instrument reliability. SPSS and Smart-

PLS software were used to analyze the data. The results showed that direct effect in the 

research model of the effect of political behaviors on organizational dignity, job security 

effect on organizational dignity and organizational pessimism was significant. However, 

the effect of political behaviors on organizational pessimism and the effect of 

organizational pessimism on organizational dignity is irrelevant, as well as the indirect 

effect of the research on the effect of political behaviors and job security through 

organizational pessimism on organizational dignity. It can be said that the managers will 

be more transparent with the staff and decrease their political behavior; as a result, the 

organizational prestige of the selected sports federations will be increased. 

 

Keywords:  Job  Security, Organizational Prestige,  Pessimism, Political Behaviors, Sports 

Federations. 
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