
143-152) 1400( 46مجله مديريت توسعه و تحول    

143 

با توجه به نقش ميانجي  كشور در نظام بانكيمديريت رفتار سياسي  بررسي رابطه بين عوامل فردي و
  سكوت سازماني

 3محمدجمال كمالي، ،*2، سنجر سالجقه 1مصطفي پارسامقدم
  ايران ،دولتي، واحد كرمان، دانشگاه آزاد اسالمي، كرمانمديريت گروه  ،دانشجوي دكتري.1

  دار مكاتبات)عهده( ايران ،گروه مديريت دولتي، واحد كرمان، دانشگاه آزاد اسالمي، كرماناستاديار، .2
  گروه مديريت دولتي، واحد كرمان، دانشگاه آزاد اسالمي، كرمان. ايران ،استاديار.3

  1399، پذيرش: خرداد  1399اصالحيه: ارديبهشت ، 1398 ديتاريخ دريافت: 

  

  چكيده

، كشف روابط كاركنان نظام بانكي مديريت رفتار سياسيدر سكوت سازماني  نيو همچنعوامل فردي مرتبط با رفتار سياسي با توجه به اثرات گسترده 
لذا سازد.  انيرا نما يپژوهش نيو ضرورت انجام چن تيتواند، اهم يم مديريت رفتار سياسي در نظام بانكيبا  سكوت سازمانيو عوامل فردي  نيب دهيچيپ

 يدر بانك مركز يسكوت سازمان يانجيبا توجه به نقش م يدر نظام بانك ياسيرفتار س تيريمد بررسي رابطه بين عوامل فردي وپژوهش  نيهدف ا
پيمايشي  -تحقيقات توصيفي ها و روش كار در زمرهاين پژوهش از بعد هدف كاربردي و از بعد چگونگي گردآوري داده .باشديم رانيا ياسالم يجمهور
ساخته شده است. براي انجام  هاداده يآورجمع و سكوت سازماني براي ي مديريت رفتار سياسي، عوامل فرديگيرد. بدين منظور، سه پرسشنامهقرار مي

گيري تصادفي انتخاب شده نفر از كاركنان بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تعيين و به روش نمونه  356ز فرمول كوكران تعداد كار، با استفاده ا
اس پي  يافزارها نرم ازمدل سازي معادالت ساختاري  ،نمونه اي تك  Tرآزمونينظ يآمارهاي آزمون و هاروش ها ازداده ليتحل و هيتجز جهتاست. 

با مديريت رفتار سياسي رابطه مستقيم و معناداري دارد و با سكوت  . نتايج حاكي از آن است كه عوامل فردياست شده استفادهآموس  و اس اس
يكي از دهد مينشان  جينتاسازماني رابطه منفي و معناداري دارد، همچنين سكوت سازماني با مديريت رفتار سياسي رابطه منفي و معناداري دارد. 

است. موفقيت هر سازماني به تخصيص و به كارگيري مناسب ابزار، تجهيزات، پول، مواد و  فرديعوامل  ،ياسيرويكردهاي بسيار رايج در مديريت رفتار س
  است. فرديدر گرو عوامل  نيكه ا د؛منابع انساني بستگي دار

  

  : مديريت رفتار سياسي، سكوت سازماني، عوامل فرديهاي اصليواژه

 مقدمه - 1

 در ما زندگي عمدة بخش دهند. مي تشكيل را امروزي جامعة ها،سازمان

 و ميكنيم كار يكي در شود؛ با آنها سپري مي ارتباط در يا و هاسازمان
 هر مي كنيم. استفاده ديگر هايسازمان و خدمات توليدات از همزمان

 براي افراد را متفاوتي هايهدف مختلف، وظايف دادن انجام سازمان با

 پديدة هاگفت سازمان توانمي عبارتي به.[1]سازد مي محقق جامعه

 اجتماعي، روي نهادهاي بر مستقيمتأثير هستندزيرا امروزي جوامع كليدي
يك واقعيت زندگي دارند.  خانواده و قوانين و حتي اقتصاد ها،سياست

، سازماندهي، هدايت عقاليي از قبيل برنامه ريزيسازماني شامل رفتارهاي 
ها مجموعه ديگري از رفتارهاي سازماني در پس اين فعاليتو كنترل است.

تجارب شخصي وردن وحفظ قدرت است، قرار دارد.كه مرتبط با به دست آ
ها از اين عقيده حمايت كرده اند كه رفتار در سازمان ماهيتا در طول سال

سياسي است. رفتار سياسي نفوذ ارادي و آگاهانه است كه توسط افراد يا 

منافع خود (كوتاه مدت و بلند مدت) ها به منظور افزايش وحفاظت ازگروه
هاي متضاد صورت مي گيرد. دامنه تعريف مزبور بدان هنگام وجود راه حل

گسترده است كه شامل رفتارهاي مختلف سياسي زير مي شود: ندادن حد 
اطالعات اساسي به تصميم گيرندگان، شايعه پراكني، الابالي گري زمان 
كار(مثل سوت زدن)، نشت اطالعات محرمانه درباره سازمان و پارتي بازي 

با وجود ديدگاه ها و ابعاد مختلف در  .]10[يا دادوستدهاي دروني سازمان
رد رفتار سياسي، مطالعات و تحقيقات نشان مي دهد رفتار سياسي مو

مطلوب و موثر در سازمان به منظور افزايش بهره وري نيروي انساني و 
سازماني ضرورت دارد. به طوري كه امروزه با عنوان مديريت رفتار سياسي 

البته رفتار سياسي سازماني مورد بحث قرار مي گيرد. هاي رفتاردر گرايش
سازماني به اي نيست وازهاي پوياي سازماني فرايند سادهنند ديگر جنبهما
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سازمان ديگر تفاوت دارد. رفتار سياسي به داليلي كه در زير به مهم ترين 
ها، كمبود منابع، افزايش نقش سازمانهاي مبهم براي وجود هدفاست. 

استراتژيك نيروي انساني در سازمان، اهميت رضايت شغلي كاركنان، 
توسعه دانش مديريت، تاكيد بر مشاركت اثربخش نيروي انساني، تغييرات 

گيري و عدم به تر شدن فرآيند تصميمتالطم، پيچيدهمحيطي و شرايط پر
هاي بهبود و يچيده امروزي، برنامهكارگيري شيوه عقاليي براي شرايط پ

ها در عملگري و ها و ذي نفعبازسازي سازمان و اهميت رضايت گروه
وري سازمان. به طوري كه امروزه بيان مي شود موفقيت سازماني به بهره

خصوص نظام بانكداري كشور در گرو شايستگي مديران عالي سازمان در 
در سازمان به . ]5[ه استبه كارگيري رفتار سياسي مطلوب و سازند

شرايطي توجه مي شود كه بر اساس آن رفتارهاي سياسي موثر و غير 
ها شرايط موثر در سازمان توسط افراد توسعه پيدا مي كند؛ زيرا سازمان

متفاوتي از جهات موقعيت رقابتي و شرايط درون سازماني و نوع مديريت 
طور متفاوت تاثير بگذارند. دارند و مي توانند بر رفتار سياسي كاركنان به 

دهي و مديريت رفتار سياسي نيروي انساني ترين عواملي كه در شكلمهم
موثر است به سه بخش عوامل مديريتي، سازماني و فردي تقسيم مي 

(نه متغيرهاي هاي سازمان استاحتماال فعاليت سياسي از ويژگيشود. 
ي از افراد را در استخدام ها تعداد زيادمتفاوت فردي). زيرا بيشتر سازمان

هستند ولي نوع رفتار سياسي  هاي فرديخود دارند كه داراي ويژگي
پذيريم موجود در سازمان بسيار متفاوت است. اگرچه ما اين واقعيت را مي

هاي سياسي نقش مهمي ايفا كند، كه اختالفات فردي مي تواند در صحنه
را تاييد مي كند كه برخي ولي شواهد و مدارك موجود بيشتر اين واقعيت 

يت رفتارهاي سياسي هاي مشخص موجب بروز و تقواز شرايط و فرهنگ
تر بايد بگوييم هنگامي كه منابع سازمان به صورتي دقيقخاصي مي شوند.

 ؛رو به كاهش رود يا زماني كه الگوهاي موجود منابع در حال تغيير است
   .]6[وز خواهند كردبه احتمال بسيار زياد رفتارهاي مشخص سياسي بر

در سطح عوامل فردي پژوهشگران صفات مشخصه و نيازهايي را شناسايي 
كرده اند كه بر رفتار سياسي كاركنان تاثير دارند. استيفن رابينز مي گويد: 
افرادي كه نياز شديد به قدرت، آزادي عمل، امنيت و قدرت مقام دارند، 

به عمل مي آورند. افرادي كه تالش بيشتر براي به كارگيري رفتار سياسي 
داراي ويژگي خود نظارتي زيادي هستند، مركز كنترل نظر رابينز از

رفتارهايشان را دروني دانسته و نياز شديدي براي كسب قدرت دارند و با 
. افرادي كه خود ]19[احتمال بيشتري دست به رفتارهاي سياسي مي زنند

ن باورند كه ميتوانند محيط را مسئول رفتارهايشان مي دانند، چون بر اي
گيرند و شرايط را به شان را نيز كنترل نمايند، نقش فعالي را پيش مي

تر دست نفع خود جهت مي دهند. افراد رياست طلب و تشنه قدرت راحت
هاي مختلف براي كسب منافع فردي و تحقق به سياسي كاري زده و از راه
 يپژوهش احتمال م نيدر اكه  يريمتغ.]22[اهداف خود استفاده مي كنند

را  يدر نظام بانكدار ياسيرفتار س تيريمد عامل فردي و نيرود رابطه ب
افراد است. امروزه سازمان ها به علت  يكند، عامل سكوت سازمان ليتعد

يك كيفيت گرايي كه نتيجه ، انتظارات باالي مشتريان، فزايندهرقابت 

از كاركنان خود انتظار  ايبه طور فزاينده دنياي مستمري از تغيير است،
در چنين عصري  قبول مسئوليت درگير شوند. و دارند تا در انجام ابتكار

هاي محيط سازمان ها براي بقا، نيازمند افرادي هستند كه براي چالش
واكنش مناسبي از خود نشان دهند، از به اشتراك گذاشتن دانش و 

خود به هاي ورهاي تيماطالعات نمي هراسند، و براي باورهاي خويش و با
هاي توانمند سازي و ارتباطات اگر چه اين گفته ها بر كانالخيزند. پا مي

هاي ولي بسياري از كاركنان گزارش مي كنند كه سازمان باز تأكيد دارد،
ارتباطات، اشتراك دانش و اطالعات را حمايت نمي كنند، كه اين  انآن

يير هستند. بويژه، از موانع هاي مديريت تغت برنامهكسموارد داليل ش
آن چيزي بويژه هاي تغيير، نبود اطالعات، فقدان اعتماد و عمده برنامه

سكوت .]3[نامندمي »سكوت سازماني«آن را  است كه موريسن و ميليكن
هاي سازماني و گيريسازماني، با محدود كردن اثربخشي تصميم

ه هم اكنون گريبانفرايندهاي تغيير در ارتباط است. اين مشكلي است ك
ها از اظهار نظر ها است، و باعث مي شود كه بيشتر سازمانگير سازمان

افتد كيفيت خيلي كم كاركنان رنج ببرند. زماني كه چنين اتفاقي مي
همچنين سكوت ميزان انجام تغييركاهش مي يابد. گيري وتصميم

توسعه از بازخورد منفي مانع تغييرات و سازماني به وسيله ممانعت
سازماني مؤثر مي شود، از اين رو سازمان توانايي بررسي و تصحيح خطاها 

گفتن به اظهار مي كند كه ياددهي چگونه نه را نخواهد داشت. فورتادو 
ها و پيشنهادهاي زيردستان توسط سرپرستان، به يك هنر در درخواست

ها تبديل شده است. و چنين رفتارهاي منفي به خاموشي و سازمان
كوت منجر مي شوند طوري كه كاركنان در ارتباط با ناظران و سازماني س

هايي را تشويق مي كنند، از اظهار كه اين چنين رفتارها و عكس العمل
   .]8[اي در آن نمي بينندنظر خود كوتاهي كرده و نتيجه

 يمهم لعوام روگ در هاجمله بانكازهاسازمان موفقيت اينكه به باعنايتلذا
بانك  در سياسي رفتار كه آنجايي از و است سياسي تاررف ديريتم لقبي از

ميم گيرنده و مرجع مركزي جمهوري اسالمي ايران به عنوان سازماني تص
شرايط مطلوب جهت ومديريت آن سازمان رادرباشدمينيز تاثيرگذار

 عوامل موثر بر بررسي به محقق به اين دليل،دهدميگيري قرارتصميم

 موضوع لحاظ اين از كه است كرده اقدام انكاركن يسياس رفتار مديريت

 وابسته يربر متغ بسياري عوامل اساس اين بر باشدمي خاصي اهميت داراي

 تا است گرديده رسعيحاض قتحقي در هك دباشمي مرتبط آن با و بوده موثر
با شناسايي گردد. كاركنان سياسي رفتار مديريت بر موثر فردي عوامل

سكوت  ميانجيو نقش مختلف با رفتارسياسي  فردي عواملتوجه به نقش 
نيز اهميت متغيرهاي ر مديريت رفتار سياسي از يك سو وسازماني د

موفقيت سازماني از سوي ديگر درمباحث مربوط به سالمت رواني ومذكور 
رفتار  تيريمدشناسايي و تاثير عوامل فردي بر  حاضر هدف پژوهش

 ميانجيتوجه به نقش با رانيا ياسالم يجمهور يم بانكانظدر ياسيس
الب فوق الذكر سوال اساسي مي باشد. لذا با توجه به مط يسكوت سازمان

مديريت رفتار سياسي با توجه به نقش آيا بين عوامل فردي و كهآن است 
  ؟رابطه وجود داردسكوت سازماني در نظام بانكي كشور ميانجي 
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  و پيشينه پژوهش مباني نظري پژوهش - 2

 هر در مرسوم و متعارف ايپديده سياسي رفتار رفتار سياسي: مديريت
 و حسابگرانه صورت به مختلف، سازماني سطوح است. افراد در سازماني
 با كه دارند همراهي اهداف سازمان با جايي تا و كنند مي كار عقاليي
 سياستمدار منزلة به فرد هر لذا،. باشد داشته همراهي هاآن فردي اهداف

سازمان در سياسي رفتار مرتبط، متون اساس كند. بر مي عمل سازمان در
نمي  داده اجازه رسمي طور به كه رفتاري :است شده تعريف چنين ها

پذيرفته  سازمان در گسترده طور به يا شود نمي تأييد اداري طور به شود،
 هزينة به شخصي، نفع حداكثركردن براي تالش معناي به و شود نمي

 دارند، طلبانه منفعت ماهيتي سياسي است. رفتارهاي آن اعضاي يا سازمان

مي و شوندمي سازماني سياسي هايفعاليت سازمان درگير اعضاي لذا
 حفظ را خود منافع سياسي، گوناگون هايتاكتيك از استفاده با كوشند

  .]22[بخشند توسعه يا كنند
فراگرد اثرگذاري بر افراد، رفتار، يا عواطف شخص ديگر را نفوذ  نفوذ:

گويند. شخص ديگر مي تواند رئيس(نفوذ پايين به باال)، كارمند( نفوذ باال 
(نفوذ مورب) باشد. نفوذ، پاسخ رفتاري نسبت به به پايين) يا يك همكار

گيري اي است كه از طريق به كاراعمال قدرت و يا به عبارت ديگر نتيجه
  .]18[قدرت حاصل مي شود

 رفتار بر تا دارد الف شخص كه ايبالقوه توان از است عبارت قدرت قدرت:
 را كاري تا دارد مي وا شخص ب را كه ايگونه به گذارد اثر ب شخص
  .]19[كرد نمي چنين بود اين از غير اگر كه(دهد انجام

مديراني كه احساس مسئوليت دارند براي  قدرت: مسئوالنه مديريت
كنند و اين در حالي است كه از قدرت كسب قدرت اجتماعي تالش مي

شخصي امتناع مي ورزند. اين امر افزون بر آگاهي از قوت نسبي پايگاه
تواند در استفاده اثربخش از قدرت به مديران كمك هاي قدرت، خود مي

هاي گوناگون يت است كه قدرتكند. به هر حال، اين نكته حائز اهم
هاي پاداش و موجب دو شيوه بسيار متفاوت از تغيير رفتار ميشوند. قدرت

تنبيه و قدرت قانوني يا عرفي منفي، رفتار افراد را سازگار مي سازند. از 
سوي ديگر قدرت قانوني يا عرفي مثبت، قدرت خبرگي و قدرت صالحيت 

يهي است رفتار از روي ميل، برتر از هاي راغبانه مي شوند. بدموجب رفتار
هاي شرطي شده(رام شده) است، چراكه با انگيزش دروني هدايت رفتار

هاي مي شود. كاركناني كه صرفا سازگاري نشان مي دهند به اعمال قدرت
مكرر از جانب مافوق نياز دارند تا در جهت مولد هدايت شوند: در حالي 

د، خود آغازگر مي شوند و نيازي به كه كساني كه كار را از خود ميدانن
  .]14[نظارت دقيق ندارند

فراگردي كه طي آن افراد مي كوشند  ديگران: تصويرپردازي مديريت
تا واكنش ديگران نسبت به افكارشان يا تصوير خود در ذهن ديگران را 
پيگيري كنند و مثبت جلوه دهند مديريت تصويرپردازي ديگران ناميده 

ثرگذاري چگونگي صحبت كردن، رفتار كردن، و جلوه مي شود. مديريت ا
هاي اثرگذاري در جهت مثبت جلوه كردن را در بر مي گيرد. بيشتر تالش

شود كه برخي از دادن خود در ذهن ديگران است، ولي مالحظه مي
  .]21[ه دهندئكاركنان سعي دارند تصويري بد از خود ارا

 موقعيت در افراد عمدي و ارادي از نفوذ است عبارت سياسي: رفتار

 به دست آوردن، به منظور خود از منافع حفاظت يا افزايش براي تضاد،

 مورد پيامدهاي به دستيابي براي ديگر منابع و از قدرت استفاده و توسعه

  .]20[ها وجود داردمورد انتخاب در اطمينان عدم كه موقعيتي در فرد نظر
جديدي در ادبيات علمي سكوت سازماني، مفهوم  سكوت سازماني:

ها نيز شناخته شده نيست. نخستين بار در است. از اين رو، در سازمان
، تميز آن با تعريفي از موريسن و ميليكن امكان پذيرشد. 2000سال 

) مفهوم سكوت كاركنان را خودداري از بيان 2007پيندر وهارلوس(
قعيت تغيير آن مو واقعيات در مورد مشكالت سازمان با فردي كه دقيقا در

تعريف ديگري از سكوت دارد: سكوت به  هزنمشكالت است، مي دانند. 
نوشته هاي  معني حرف نزدن، ننوشتن و... نيست، بلكه شامل صحبت ها و

   .]3[اقتدار است اعتماد و زودگذر، بدون هويت،
هنگامي كه اكثريت افراد، فردي را بعنوان فرد ساكت نام  مطيع: سكوت

مي نهند، منظور آنها اغلب آن است كه وي بطور فعال، ارتباط برقرار نمي 
كند. سكوت حاصل از اين نوع رفتار، سكوت مطيع نام دارد و به خودداري 

ها، اطالعات يا نظرات مربوطه بر اساس تسليم و رضايت دادن از ارائه ايده
  .]17[هر شرايطي اطالق مي گردد به

رس درفرد ازارائه احساس تانگيزه اين نوع سكوت،تدافعي: سكوت
به دليل محافظت از ي ممكن است افرادواقع گاهاست.دراطالعات 

ها، ايدهارائه ازخودداري حفاظتي)به  خودنگيزه شرايط خود(اموقعيتو
تعمدي وغير  عي،رفتاريسكوت تدافالعات يا نظرات مربوطه بپردازند.اط

  .]2[مي رودتهديدهاي خارجي بكاردازحفظ خومنفعالنه است كه به منظور
سكوت نوع دوستانه عبارتست از امتناع از بيان  نوع دوستانه: سكوت

ها، اطالعات و يا نظرات مرتبط با كار با هدف سود بردن ديگر افراد در ايده
ي و همكاري. هاي نوع دوستي، تشريك مساعسازمان و بر اساس انگيزه

سكوت نوع دوستانه، تعمدي و غير منفعالنه است كه اساسا بر ديگران 
  .]23[تمركز و تاكيد دارد

ها و ازيپژوهشگران صفات مشخصه و ن ،يدر سطح فرد فردي: عوامل
ها اثر دارند. از نظر انسان ياسياند كه بر رفتار سكرده ييرا شناسا يعوامل

است و  اديآنان ز يخود كنترل يكه خود نظارت يصفات مشخصه، كاركنان
به كسب قدرت دارند  يديشد ازيدانسته و ن يمركز كنترل رفتارها را درون

 يكه خود نظارت يفرد .زننديم ياسيس يدست به رفتارها شترياحتماال ب
از خود  يشتريب تيحساس ياجتماع يهادارد نسبت به محرك ياديز

گذارد و در  يم شياز خود به نما ياديز ياجتماع يدهد، سازگارينشان م
دارد مهارت  يكمتر يكه خود نظارت ينسبت به كس ياسيرفتار س

بر  ندانند چو يم شانيكه خود را مسئول رفتارها يدارد. افراد يادتريز
نقش فعال  يبرا نديكنترل نما زيرا ن طشانيتوانند مح يباورند كه م نيا

وسوسه  شتريبه نفع خود ب يطيمح طيبه خود گرفتن و جهت دادن شرا
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طلب و تشنه قدرت راحت  استيندارد كه افراد ر يشگفت يشوند و جا يم
 عكسب مناف يرا برا يشتريب يو ابزارها زننديم يكار ياسيتر دست به س

فرد در  يگذار هيسرما زاني. گذشته از موارد فوق مرنديگيبه كار م يفرد
توانند خود را به  يكه م يگريد يهااز سازمان يسازمان و ادراك و كي

بر  يدر سازمان فعل تيها منتقل كند و انتظارش از موفقآن سازمان
. گذارد يرود اثر م يم ياسيمشروع س ريغ يهاكه او به دنبال ابزار يزانيم

 يگذار هيسازمان سرما كيقدر فرد از نظر زمان و كسب مهارت در  هر
 ياسيس يدست به رفتارهادارد كه  يكرده باشد احتمال كمتر يشتريب

 نيگزيشود. هر قدر فرد جا يمتضرر م شترياگر اخراج بشود ب رايبزند: ز
داشتن دانش  ايمطلوب بودن  ليبه دل -داشته باشد يشتريب يشغل يها
ارتباط با افراد با نفوذ خارج از  اي اديشهرت ز اي ابيكم يهامهارت اي

نامشروع را  يهايكار ياسيدارد كه مخاطره س يشترياحتمال ب - سازمان
 يدر استفاده از ابزارها يكم تيانتظار موفق ي. سرانجام اگر فردرديبپذ

بزند اندك  ياسيدست به رفتار س نكهيداشته باشد احتمال انامشروع 
نا مشروع به احتمال  يابزارها يريگدر به كار تيبود. انتظار موفق خواهد

افراد با تجربه و قدرتمند است كه با مهارت كامل به  تيحوزه فعال اديز
كه  يورزند و كاركنان كم تجربه و ساده لوح يمبادرت م يباز ياسيس

 يگمان تالش ميخود ندارند ب تيدرباره احتمال موفق يقضاوت درست
داشته باشند از  تواننديآنچه كه م اليتا آنچه را كه دارند به خ كنند

در  تياهم نيشتريداراي ب تيشخص هاييژگيو .]18[دست ندهند
كه اغلب در  تيهاي شخصيژگيكاركنان هستند. و ياسيس رييدرگ
 يمورد بحث قرار م ريشوند در ز يمطرح م يهاي سازماناستيس اتيادب
خود براي كنترل اتفاقات رخ داده  يي. اعتقاد كاركنان در مورد توانارنديگ

. كاركنان دو نوع اعتقاد هاستآن ياسيس رييدر سازمان مربوط به درگ
نوع  كيخود براي كنترل اتفاقات در سازمان دارند.  ييدر مورد توانا

اعتقاد كه كنترل  نياست با ا يشامل كاركنان ياعتقاد به نام كنترل داخل
 يخود دارند. نوع دوم باور به نام كنترل خارج يشخص جيبر نتا ادييز

 يها توسط برخآن يزندگ دكنن ياست كه احساس م يشامل كاركنان
اثر  استيبر ادراك س يشخص عوامل ]2[دشو يكنترل م يخارج روهايين

-يمرتبط م يسازمان استيعوامل را با س نيكه ا يا هيدارند. سازوكار اول
از سازمان، در  يمنصفانه و حرفه ا ،ييعقال دگاهيد نيب يدوگانگ كند،

 شينفوذ و خوقدرت افراد با يهايشده توسط باز تيهدا دگاهيمقابل د
  ضيمربوط به درك تبع هياولخدمت از سازمان است. در اصل سازوكار 

انسان، اخالق  تيدربارة ماه نانهيبدب ديعقا يبه معنا ييگرا اولياست. ماك
برآورده كردن اهداف  يبرا بكارانهيفر يهاكيتاكت يريبه كارگ رشيو پذ
به طور مثبت با  ييگرااوليكرد ماك اني) ب1985(برمنيب .]4[است يشخص

) به يشي(خودپايارتباط دارد. خودنظارت هدرك شد يسازمان استيس
رفتار خود اشاره دارد، به  ميكنترل و تنظ يافراد برا ييو توانا ليتما
از آنها دارند نفوذ كنند و مربوط به  گرانيكه د يكه بر ادراكات ياوهيش
  . ]9[برداشت است تيريمد

رفتار  شتريب كبه ادرا دياز خود با ندهيحس فزا كيانتظار داشت  توانيم
با درك  يشيكه خودپا ديرس جهينت نيبه ا)1989(زيفرمنجر شود. ياسيس
افراد احساس  كه است يزانيكانون كنترل ممرتبط است. يسازمان استيس
 يرونيب يروهاين ليبه دل ايشخص  يدرون يروهايتوسط ن عيكنند وقايم

 ني) به ا1978مابرگ (شوند. يم جاديكه خارج از كنترل شخص است ا
  .]10[دارد استيبا ادراك س يكانون كنترل ارتباط مثبت كهديرس جهينت

پژوهشي در ارتباط با رفتارهاي سياسي در سازمان به تدريج در  شواهد
 ادبيات بررسي منظور حال افزايش است. براي روشن شدن مطلب به

 به موارد داخلي و خارجي تحقيقات چارچوب در تحقيق پيشينه و نظري

  كرد: اشاره مي توان زير
 الگوي وتبيين طراحي عنوان تحت ،تحقيق)1393(همكارانو زادهبيك

 استان ايوحرفه فني هايدانشكده كاركنان رفتارسياسي مديريت
 كاركنان حاضركليه تحقيق آماري جامعه.دادند انجام شرقي آذربايجان
 تعداد باشدكهمي شرقي آذربايجان استان ايحرفه و فني هايدانشكده

 نامه نامه،پرسش پرسش دو اطالعات آوري جمع ابزار.نفراست 150 آنها
 ازتكنيك بااستفاده تحقيق هاييافتهشد.استفاده  دوبرينجيرفتارسياسي

 عوامل مديريتي، عوامل(گروه درسه عامل17داد نشان عامل تحليل
 سياسي رفتار مديريت بر گذار تاثير ازعوامل)فردي عوامل و سازماني
   ]5[شد وشناسايي مشخص ايوحرفه فني هايدانشكده كاركنان دربين
 هايسازمان در رفتارسياسي تبيين به ،درپژوهشي)1392( نژادشيخي
 عوامل شناسايي براي الگويي طراحي آن غايي هدف و پرداخته دولتي
 از استفاده با پژوهش اين هايداده. است سازمان در سياسي رفتار بر مؤثر
 روش با آب صنعت كارشناسان و مديران از نفري 525 نمونه يك

. شدند آزمون كمي صورت به و گردآوري) ايسهميه(قشري گيرينمونه
 سازماني و شغلي فردي، عوامل دهدمي نشان نهايي مدل نظري تبيين
 خود نوبه به كه شوندمي سازمان در سياست از برداشت ايجاد موجب
 ارتباط نيز سياسي اراده و سياسي مهارت. دهندمي رواج را سياسي رفتار
 تعديل مثبت جهت در را سياسي رفتار و سياست از برداشت بين
 و كنترل كانون فردي متغيرهاي تأثير پژوهش اين در. كنندمي

  .]10[نگرفت قرار تأييد مورد سياست از برداشت بر خودپايشي
 بر موثر عوامل شناسايي عنوان تحت تحقيقي ،)2014(  همكاران و 1جام

 با تحقيق اين. دادند انجام بانك كاركنان بين در سياسي رفتار مديريت
. شد انجام بانك كاركنان از نفر 150 بين در نامه پرسش ابزار از استفاده

 مدير، با تعامل كار، سابقه جنسيت، عوامل كه داد نشان پژوهش هاييافته
 مديريت بر موثر عوامل از سازماني ساختار مشاركت، سازماني، ساختار
   .]13[است شده شناخته بانك كاركنان بين در سياسي رفتار

 تيپ بين رابطه تبيين هدف با پژوهشي ،)2014( همكاران و 2بليچل
. دادند انجام دولتي كارمندان بين در سياسي رفتار مديريت با شخصيتي

 رفتار مديريت با گرا درون شخصيتي تيپ بين كه داد نشان پژوهش نتايج
                                                            
1 .Jaam 
2 .Blickle 
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 تحقيق ايجتن همچنين. دارد وجود مستقيمي و دار معني رابطه سياسي
 رابطه سياسي رفتار مديريت با گرا برون شخصيتي تيپ بين داد نشان
 درون افراد كه گفت توانمي اساس اين بر. دارد وجود داري معني و منفي
  ]7[دارند سازمان در خود سياسي رفتار مديريت به بيشتري تمايل گرا

  سواالت پژوهش و مدل مفهومي - 3

  سوال اصلي:
 ميانجيمديريت رفتار سياسي با توجه به نقش آيا بين عوامل فردي و 

 ؟رابطه وجود داردسكوت سازماني در نظام بانكي كشور 
 سواالت ويژه:

رابطه عوامل فردي با مديريت رفتار سياسي در نظام بانكي كشور آيا  .1
 ؟مستقيم دارد

رابطه عوامل فردي با سكوت سازماني در نظام بانكي كشور آيا  .2
 ؟مستقيم دارد

عوامل سكوت سازماني با مديريت رفتار سياسي در نظام بانكي  آيا .3
 ؟رابطه مستقيم داردكشور 
به عنوان متغير مالك مورد توجه  ياسيرفتار س تيريمد قيدر اين تحق

آن توسط عوامل  يراتتغي شودكه تالش مي يقرار گرفته است، متغير
 ريبه عنوان متغ سازماني سكوت و بينپيش يبه عنوان متغيرها فردي

  مورد تفسير و تشريح قرار گيرد. يانجيم
 مدل از اقتباسفردي ( عوامل رسدمي نظر به پژوهش، متون بررسي با

 اندكي با 1389دفت ترجمه پارسييان و اعرابي چاپ ريچارد ال يساختار

 )1393مديريت رفتار سياسي(اقتباس از مدل رضاييان  موجب )تغييرات
 انجامد. همچنين،مي سياسي رفتار گيريشكل به كه شوندمي در سازمان

 عوامل فردي و بين ارتباط نقش ميانجي سكوت سازماني در تاكنون

 در پژوهش انتهايي لذا، بيانيه است. نشده بررسي سياسي مديريت رفتار
  است. شده ارائه مفهومي مدل قالب

  متغير وابسته
پنج مديريت رفتار سياسي: به لحاظ عملياتي اطالعات اين متغير در قالب 

ديگران  تصويرپردازي قدرت، مديريت مسئوالنه بعد نفوذ، قدرت، مديريت
       استاندارد  اياز طريق پرسشنامه سياسي وارد مدل شده و و رفتار

گيري اندازه )1390جيسون كول كويت، جفري لي پاين، مايكل ويزن (
  شود. مي

  متغير مستقل
قالب متغيرهاي  به لحاظ عملياتي اطالعات اين متغير كه در عوامل فردي:

 Spector       استاندارد  اياز طريق پرسشنامه مختلف وارد مدل شده و
  شود. گيري مياندازه )1394( نقل از طالقاني و همكارانبه 

  متغير ميانجي
سه بعد  كه درسكوت سازماني: به لحاظ عملياتي اطالعات اين متغير 

 وارد مدل شده ودوستانه بوده  نوع تدافعي و سكوت مطيع، سكوت سكوت

فصلنامه ( و همكاران، عادل صلواتي استاندارد اياز طريق پرسشنامه
  شود. گيري مياندازه )1393مديريت دولتي، 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1393(رضاييان،مدل مفهومي پژوهش ):1(شكل

  شناسيروش  - 4
كه در آن از روش  است پيمايشي_توصيفياز نوع تحقيقات تحقيق حاضر 

همبستگي استفاده شده است. در چنين تحقيقاتي، پژوهشگر به دنبال 
 همبستگي بين متغيرهاي ذكر شده دربررسي رابطه احتمالي و اندازه 

 همبستگي ضريب و تست يت آزمون از پژوهش اين درباشد. تحقيق مي

  است. شده استفاده پيرسون نيز
برداري، غير احتمالي در وش نمونهگيري تصادفي ساده و رروش نمونه

هاي مربوط به آن، براي كاركنان بانك دسترس استفاده شده و پرسشنامه
حجم مركزي جمهوري اسالمي ايران طراحي شده است. جهت تعيين 

استفاده گرديد كه بر اساس محاسبات صورت  از فرمول كوكران نمونه
ها آوري دادهر جمعنفر تعيين شد. ابزا 356گرفته، حجم نمونه تعداد 

سوالي  28سوالي سكوت سازماني، پرسشنامه 20پرسشنامه 3مشتمل بر 
-گزينه .بود مديريت رفتار سياسيسوالي  57عوامل فردي و پرسشنامه 

هاي در نظر گرفته شده براي هر سوال عبارتند از:(كامالً موافقم، موافقم، 
 2، 3، 4، 5با ارزش تاحدي موافقم، مخالفم، كامالً مخالفم) كه به ترتيب

   گذاري گرديده است.نمره 1و

مديريت رفتار 
 سياسي

 نفوذ-

 قدرت-

مديريت مسئوالنه -
 قدرت

مديريت تصويرپردازي -
 ديگران

 رفتار سياسي-

 عوامل فردي

  مشورت با كاركنان-

درخواست هاي -
  الهام بخش

توانمند سازي -
  كاركنان

سبك رهبري كار -
  مدار

  ارزيابي عملكرد-

كاهش عدم -
  اطمينان

استخدام افراد آزاد -
سكوت   انديش

 سازماني

 سكوت مطيع-

سكوت نوع -
 دوستانه

 سكوت تدافعي-
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  هاي برازش عوامل فردي و مديريت رفتار سياسيشاخص :)1( جدول

  پژوهش در مدل تحليل مسير اصلي داري سؤالمعني): ضريب مسير و 2جدول (

 1/0دار در سطح معني *، 05/0دار در سطح معني**
نظرات اساتيد راهنما، مشاور، متخصصين بانكداري  براي افزايش روايي از

بدين . استفاده شده است كتب و مجالت ،مطالعه مقاالتو همچنين 
گيري تحقيق، پرسشنامه ابزار اندازه رواييافزايش  ترتيب كه به منظور

ها خواسته شد و از آناوليه در اختيار متخصصان اين رشته قرار گرفت 
نظرات خود را در رابطه با سؤاالت پرسشنامه و تناسب آنها با فرضيات 
تحقيق با استفاده از گزينه هاي كامالً مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب 

 %100به ترتيب داراي ارزش عددي معادلد كه وكامالً نامناسب ارائه نماين
ترتيب روايي اينبه .ارائه نمايند ،باشدمي 0،% % 25، % 50،% 75،

عوامل پرسشنامه و  89/0پرسشنامه مديريت رفتار سياسي به ميزان 
 88/0 به ميزان سكوت سازمانيپرسشنامه و  85/0 به ميزان فردي

 .محاسبه گرديد
هاي هر تحقيق علمي آن است كه ابزار و از ويژگيكه يكي با توجه به اين 

آوري اطالعات بايد از اعتبار قابل قبول باشند، لذا از روش هاي جمعروش
كرونباخ استفاده گرديد. در اين پژوهش پايايي پرسشنامه مديريت آلفاي

و  89/0 به ميزان فرديعوامل پرسشنامه و  90/0رفتار سياسي به ميزان 
 .محاسبه گرديد 91/0 به ميزان سازمانيسكوت پرسشنامه 

هاي ، داده1397ها در ارديبهشت ماه پس از توزيع و گردآوري پرسشنامه 
ها به كمك رايانه و نرم افزار خام مورد نياز جهت توصيف و آزمون فرضيه

افزارهاي گردند و سپس تجزيه و تحليل داده با استفاده از نرماستخراج مي
SPSS  ،Minitab  وAmos صورت گرفته است و با  توجه به مقياس-

- ها از روشهاي موجود، براي تجزيه و تحليل دادهگيري و دادههاي اندازه

جهت ارزيابي الگوي  هاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده شد.
استفاده شده  )SEMيابي معادالت ساختاري(پيشنهادي از روش الگو

  است.

 هاتحليل داده - 5

گيري، از تحليل عاملي هاي اندازهمنظور برازش مدل در اين بخش به
گيري حاصل از هاي اندازهاستفاده شده است. شاخص كلي برازش مدل
  تحليل عاملي تاييدي در جداول زير آمده است:

دار بين متغير دهنده رابطه مثبت و معنانشان 2نتايج ارائه شده در جدول 
مقدار). با توجه به - p>05/0( عوامل فردي با مديريت رفتار سياسي است

ها از نوع مستقيم(افزايشي) شده اين رابطهمثبت بودن ضرايب محاسبه
با رفتار سياسي و  فرديهستند. بدين معني كه با افزايش سطح عوامل 

همچنين نقش ميانجي سكوت سازماني در جامعه مورد مطالعه، اجراي 
ها يابد. همچنين شاخصمينيز بهبود و افزايش  مديريت رفتار سياسي

  آمده است. 1برازش الگوي پيشنهادي پژوهش در جدول  براي
دار بين متغير دهنده رابطه منفي و معنانشان 4نتايج ارائه شده در جدول 

مقدار). با توجه به منفي - p>05/0عوامل فردي با سكوت سازماني است(
كاهشي) هستند. ها از نوع معكوس(شده اين رابطهبودن ضرايب محاسبه

هاي عوامل فردي، سكوت سازماني كاهش بدين معني كه با افزايش مولفه
برازش الگوي پيشنهادي پژوهش در  ها براييابد. همچنين شاخصمي

  آمده است. 3جدول 
 

  هاي برازش عوامل فردي با سكوت سازمانيشاخص ):3(جدول 

مقدار  قبولقابلحد  شاخص
 شدهگزارش

ريشه ميانگين مربعات خطاي 
 (RMSEA)برآورد 

تر از برابر يا كوچك
08/0 

058/0 

كاي اسكوئر بهنجار شده 
(CMIN/DF) 

  972/2  5تر از برابر يا كوچك

  904/0  9/0تر از برابر يا بزرگ (GFI)شاخص نيكويي برازش 
شده شاخص نيكويي برازش اصالح

(AGFI) 
  926/0  9/0تر از برابر يا بزرگ

  832/0  9/0تر از برابر يا بزرگ (CFI)شاخص برازش تطبيقي 
  921/0  9/0تر از برابر يا بزرگ (NFI)شاخص برازش هنجار شده 

  835/0  9/0تر از برابر يا بزرگ (TLI)لوئيس  - شاخص تاكر
  964/0  9/0تر از برابر يا بزرگ (IFI)شاخص برازش افزايشي 

  

ضريب   سؤال
 مسير

t نوع  نتيجه  مقدار
  رابطه

 مستقيم  تأييد سؤال  77/4**  94/0 مشورت ←رفتار سياسي

 مستقيم تأييد سؤال  68/2**  37/0 انگيزه الهام بخش ← رفتار سياسي

 مستقيم تأييد سؤال  34/5**  43/0 توانمندسازي ← رفتار سياسي

 مستقيم  تأييد سؤال  60/4**  82/0 سبك رهبري ← رفتار سياسي

 مستقيم  رد سؤال  67/1  12/0 ارزيابي عملكرد ← رفتار سياسي

 رفتار سياسي كاهش عدم ←
 اطمينان

 مستقيم  تأييد سؤال  78/3**  66/0

 شدهگزارشمقدار  قبولقابلحد  شاخص

ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد 
(RMSEA)

 08/0 068/0تر از برابر يا كوچك

كاي اسكوئر بهنجار شده 
(CMIN/DF)

  438/2  5تر از برابر يا كوچك

  965/0  9/0 تر ازبرابر يا بزرگ (GFI)شاخص نيكويي برازش 
شده شاخص نيكويي برازش اصالح

(AGFI) 
  935/0  9/0تر از برابر يا بزرگ

  813/0  9/0تر از برابر يا بزرگ (CFI)شاخص برازش تطبيقي 
  982/0  9/0تر از برابر يا بزرگ (NFI)شاخص برازش هنجار شده 

  811/0  9/0تر از برابر يا بزرگ (TLI)لوئيس  -شاخص تاكر
  892/0  9/0تر از برابر يا بزرگ (IFI)شاخص برازش افزايشي 
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پژوهش در مدل تحليل مسير  داري سؤالضريب مسير و معني ):4(جدول
  اصلي

ضريب   سؤال
 مسير

t نوع  نتيجه  مقدار
  رابطه

تاييد   - 49/4**  - 51/0 مشورت ←سكوت سازماني
 سؤال

 معكوس

درخواست الهام  ← سكوت سازماني
 بخش

 معكوس رد سؤال  - 32/1  - 21/0

 معكوس رد سؤال  - 69/0  - 04/0 توانمندسازي← سكوت سازماني

تاييد   - 98/2**  - 07/1 سبك رهبري مدار← سكوت سازماني
 سؤال

 معكوس

كاهش عدم ← سكوت سازماني
 اطمينان

تاييد   - 71/4**  - 03/1
  سؤال

 معكوس

تاييد   - 21/2**  - 04/4 ارزيابي عملكرد← سكوت سازماني
  سؤال

 معكوس

  1/0دار در سطح معني *، 05/0دار در سطح معني**                   
دار بين متغير دهنده رابطه منفي و معنانشان 6نتايج ارائه شده در جدول 

مقدار). با توجه - p>05/0سكوت سازماني با مديريت رفتار سياسي است(
ها از نوع معكوس(كاهشي) شده اين رابطهبه منفي بودن ضرايب محاسبه

ي، رفتار سياسي كاهش هستند. بدين معني كه با افزايش سكوت سازمان
برازش الگوي پيشنهادي پژوهش در  ها براييابد. همچنين شاخصمي

  آمده است. 5جدول 

  سكوت سازماني با مديريت رفتار سياسيهاي برازش شاخص :)5(جدول

مقدار  قبولقابلحد  شاخص
 شدهگزارش

ريشه ميانگين مربعات خطاي 
 (RMSEA)برآورد 

تر از برابر يا كوچك
08/0 

048/0 

كاي اسكوئر بهنجار شده 
(CMIN/DF) 

  243/2  5تر از برابر يا كوچك

  913/0  9/0تر از برابر يا بزرگ (GFI)شاخص نيكويي برازش 
شاخص نيكويي برازش 

  (AGFI)شده اصالح
  945/0  9/0تر از برابر يا بزرگ

  804/0  9/0تر از برابر يا بزرگ (CFI)شاخص برازش تطبيقي 
شاخص برازش هنجار شده 

(NFI)

  973/0  9/0تر از برابر يا بزرگ

  924/0  9/0تر از برابر يا بزرگ (TLI)لوئيس  -شاخص تاكر
  848/0  9/0تر از برابر يا بزرگ (IFI)شاخص برازش افزايشي 

  
  
  

پژوهش در مدل تحليل مسير  داري سؤالضريب مسير و معني :)6(جدول 
  اصلي

ضريب   سؤال
 مسير

t نوع  نتيجه  مقدار
  رابطه

سكوت  ←رفتار سياسي
 سازماني

تأييد   -45/6**  - 55/0
  سؤال

 معكوس

  1/0دار در سطح معني *، 05/0دار در سطح معني**          
دار بين متغير دهنده رابطه مثبت و معنانشان 8نتايج ارائه شده در جدول 

مقدار). با توجه به مثبت - p>05/0عوامل مديريتي با رفتار سياسي است(
ها از نوع معكوس(كاهشي) هستند. شده اين رابطهبودن ضرايب محاسبه

با رفتار سياسي و همچنين  فرديبدين معني كه با افزايش سطح عوامل 
نقش ميانجي سكوت سازماني در جامعه مورد مطالعه، اجراي مديريت 

برازش الگوي  برايها يابد. همچنين شاخصنيز كاهش مي رفتار سياسي
  آمده است. 7پيشنهادي پژوهش در جدول 

  هاي برازش الگوي پيشنهادي پژوهششاخص :)7جدول (

 شدهگزارشمقدار  قبولقابلحد  شاخص

ريشه ميانگين مربعات خطاي 
 (RMSEA)برآورد 

 08/0 053/0تر از برابر يا كوچك

كاي اسكوئر بهنجار شده 
(CMIN/DF) 

  753/3  5 تر ازبرابر يا كوچك

شاخص نيكويي برازش 
(GFI) 

  923/0  9/0تر از برابر يا بزرگ

شاخص نيكويي برازش 
  (AGFI)شده اصالح

  821/0  9/0تر از برابر يا بزرگ

شاخص برازش تطبيقي 
(CFI) 

  928/0  9/0تر از برابر يا بزرگ

شاخص برازش هنجار شده 
(NFI) 

  974/0  9/0تر از برابر يا بزرگ

  845/0  9/0تر از برابر يا بزرگ (TLI)لوئيس  -شاخص تاكر
شاخص برازش افزايشي 

(IFI) 

  920/0  9/0تر از برابر يا بزرگ

  

پژوهش در مدل  و بررسي سؤال داري آنضريب مسير و معني): 8(جدول 
  تحليل مسير اصلي

  1/0دار در سطح معني *، 05/0دار در سطح معني**

  نوع رابطه نتيجه  مقدار t ضريب مسير  سؤال
 ← سكوت سازماني
 عوامل فردي

 معكوس رد سؤال  - 64/1  - 12/0

 رفتار سياسيمديريت 

 سكوت سازماني ←

 معكوس  تأييد سؤال  -30/4**  - 22/0
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): نتايج معادالت ساختاري براي بررسي الگوي پيشنهادي پژوهش (بار 2شكل(
  استانداردشده) عاملي

شده از طيف هاي معرفيمناسبت شاخصبا توجه به اينكه جهت سنجش 
) 00/3ها از عدد (ليكرت استفاده شده است؛ بنابراين براي تأييد شاخص

دهد استفاده شده است. را نشان مي كه سطح متوسط مورد سنجش
) 00/3چنانچه نمره شاخص در نظر گرفته شده بيشتر از مقدار نظري (

  .باشد، شاخص پيشنهادي در مدل باقي خواهد ماند

 بررسي نتايج پرسشنامه مولفه هاي سكوت سازماني ):9(جدول 

  نتيجه مقدار- t  pآماره   انحراف معيار ميانگين مؤلفه
سكوت 

 دافعيت

 تأييد  000/0  87/5  79/0  67/4

سكوت 
  مطيعانه

  تأييد  000/0  01/5  18/4 83/0

سكوت نوع 
  دوستانه

  تأييد  000/0  76/4  99/0  75/4

 

) 00/3سكوت سازماني بيشتر از مقدار نظري (نمره  9با توجه به جدول
مي باشد، بنابراين  مؤلفه پيشنهادي در مدل باقي مي ماند. شاخص 
پيشنهادي در مدل باقي خواهد ماند. نتايج حاصل از اين آزمون در جدول 

هاي سكوت تدافعي، سكوت آورده شده است. تمامي شاخص 9شماره 
د خبرگان قرار مطيعانه، سكوت نوع دوستانه مورد تأيي

  ميانگين نظر خبرگان).<3اند(گرفته
  بررسي نتايج پرسشنامه مولفه عوامل فردي :)10(جدول 
انحراف   ميانگين مؤلفه

  معيار
آماره 

t  
p-

 مقدار

  نتيجه

  تأييد  000/0  15/5  68/0  54/3 مشورت با كاركنان
  تأييد  000/0  48/4  73/0  31/3 درخواست هاي الهام بخش

 تأييد 10/1 16/4 000/0  61/4 كاركنانتوانمند سازي 

 تأييد  000/0  80/3  70/3 97/0 سبك رهبري كار مدار

  تأييد  000/0  58/7  44/0  35/3 شاخص عيني ارزيابي عملكرد

 تأييد  000/0  48/5  84/0  65/4 كاهش عدم اطمينان

  تأييد  00/0  58/6  72/0  76/4 استخدام افراد آزاد انديش
  

) يعني 00/3نمره عامل فردي بيشتر از مقدار نظري ( 10با توجه به جدول
مي باشد، بنابراين  مؤلفه پيشنهادي در مدل باقي مي ماند. بنابراين  76/5

 ميانگين).<3اين مولفه مورد تاييد خبرگان قرار گرفته است(

  گيري نتيجه - 6

در پژوهش حاضر در ابتدا رابطه بين عوامل فردي با مديريت رفتار 
سكوت  ميانجيبانكي و ارائه يك الگو با توجه به نقش  سياسي در نظام

سازماني از طريق معامالت اكتشافي و نظرسنجي از خبرگان مورد 
شناسايي قرار گرفت و سپس اين عوامل در قالب الگوي طراحي شده در 

  جامعه آماري موردنظر به آزمون گذاشته شد.
ل فردي با رابطه بين عوام"نتايج حاصل از آزمون بررسي وضعيت -

همچنين  "مديريت رفتار سياسي در نظام بانكي كشور چگونه است؟
آزمون الگو ضمن تأييد الگوي پيشنهادي نشان داد كه عوامل فردي بر 
مديريت رفتار سياسي تاثير مثبتي دارد. عوامل فردي همان رفتار فرد 

رفتار هر فرد نشان دهندة نيت اوست و نيات، تابعي از انگيزش  است و
افراد و هنجارهاي دروني افراد است. رفتار فرد تحت كنترل ارادي اوست؛ 

كنند و سپس تصميم افراد در مورد پيامدها و نتايج رفتارشان فكر مي
بنابراين عوامل فردي   گيرند كه كاري را انجام دهند يا انجام ندهندمي
 و زاده عث افزايش مديريت رفتار سياسي مي شود. در اين راستا بيكبا

 مديريت الگوي تبيين و طراحي عنوان تحت تحقيق ،)1393(ديگران
 مديريتي، بيان كردند سه گروه عوامل. دادند انجام كاركنان سياسي رفتار
 سياسي رفتار فردي نقش مثبتي بر مديريت عوامل و سازماني عوامل

 توان به تحقيقات شيخين در راستاي اين فرضيه ميدارند. همچني
 و بليچل ،)2014(ديگران و جام ،)2015(ديگران و )، ميلر1392(نژاد

  نيز اشاره نمود. )2014(ديگران
رابطه عوامل فردي با سكوت "نتايج حاصل از آزمون بررسي وضعيت-

 نشان داد كه بين عوامل "؟سازماني در نظام بانكي كشور چگونه است
هاي ويژگي  فردي با سكوت سازماني رابطه منفي و معناداري وجود دارد

كه فردي و شحصيتي افراد نقش مهمي در پيشرفت سازمان دارد هنگامي
در  عوامل فردي در فرد مطلوب باشد سكوت سازماني نيز كمتر مي شود.

 و )، ميلر1392(نژاد توان به تحقيقات شيخيراستاي اين فرضيه مي
  نيز اشاره نمود. )2014(ديگران و بليچل ،)2015(ديگران

رابطه عوامل سكوت سازماني با "نتايج حاصل از آزمون بررسي وضعيت-
نشان داد كه  "؟مديريت رفتار سياسي در نظام بانكي كشور چگونه است

بين عوامل سكوت سازماني با مديريت رفتار سياسي رابطه منفي و 
 سازماني هر در مهم مسأله يك يسازمان معناداري وجود دارد. سكوت

- مي خود كاركنان از پيش از بيش هاسازمان از بسياري است. امروزه

شود، مي شديدتر آن در رقابت كه تغيير در حال مدام دنياي در خواهند
 كيفيت بر تأكيد بيشتري و رودمي باال مشتريان و شهروندان انتظارات
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 بيشتري مسئوليت و كنند بيشتري نظراظهار باشند، خلّاق شود،مي

 توانمندسازي مستلزم مقصود، اين به نيل آنكه وجود با بپذيرند، ولي

 باور اين بر كاركنان از بسياري باز است، ارتباطي هايكانال و كاركنان

 و اطالعات و تسهيم باز ارتباطي هايكانال از هايشانسازمان كه هستند
سكوت سازماني رفتار سياسي نمي كنند. بنابراين وجود  حمايت دانش

 توان به تحقيقاتسازمان را تضعيف مي كند. در راستاي اين فرضيه مي
 و جام ،)2015(ديگران و ميلر ،)1389(ديگران و زاده هادي

  نيز اشاره نمود. )2014(ديگران و بليچل ،)2014(ديگران
 هايبا توجه به نتايج حاصل از بررسي هر يك از سواالت و آزمون فرضيه

ها اشاره مي تحقيق پيشنهادهايي ارائه گرديده است كه در ذيل به آن
  گردد:

در زمينه وضعيت رابطه عوامل فردي با مديريت رفتار سياسي در نظام - 
بانكي كشور چگونه است لذا براي افزايش عوامل فردي اين عوامل 

  پيشنهاد مي گردد:
افراد تحصيل  كهگردد، ر خصوص بهبود عوامل فردي نيز پيشنهاد ميد

كرده كـه داراي تخـصص و تحـصيالت مـرتبط بـا شـغل ذيحسابي باشند 
هاي آموزشـي بـدو خـدمت، ضمن و با برگزاري كارگاه شوداستفاده 

خدمت در زمينه شغل مـورد تـصدي ذيحـسابان باعـث افـزايش مهـارت 
  .ها گرددو تخصص الزم در آن

با سكوت سازماني در نظام بانكي در زمينه وضعيت رابطه عوامل فردي - 
ها اين عوامل نقش سازي كشور چگونه است لذا براي افزايش واضح

  پيشنهاد مي گردد:
در جهت انجام  هاي فردي خود توجه كنند بطوريكهكاركنان به ويژگي

  برخوردار باشند. وظايف در چارچوب قوانين و مقررات از استقالل كافي
ل سكوت سازماني با مديريت رفتار سياسي در زمينه وضعيت رابطه عوام- 

در نظام بانكي كشور چگونه است لذا براي كاهش سكوت اين عوامل 
  پيشنهاد مي گردد:

 پيشبرد به منظور سازمان مديريت رفتار سياسي در به ضرورت با توجه

 حد از بيش سازماني به سكوت كه كرد برنامه ريزي طوري بايد اهداف

  .نشود منجر
  :شوند مي ارائه زير شرح به ويژه پيشنهادات همچنين

شود بوده است. پيشنهاد مي اين پژوهش محدود به كاركنان نظام بانكي - 
هاي دولتي در سراسر كشور به هاي بيشتري در ساير دستگاهپژوهش

و تعيين  ديگر هايسازمان و هامنظور بررسي تطبيقي مدل در شركت
  ها نيز انجام شود.تفاوت آن

. دارد مديريت رفتار سياسي وجود از مختلفي هايتوجه به اينكه مدل با - 
دارد، لذا پيشنهاد مي گردد ساير  بر در را ابعاد مختلفي هركدام كه

هاي موجود در خصوص متغير مديريت پژوهشگران با استفاده از مدل
 و مقايسه كرد يكديگر با را مدل اجزاي از هريك ميان رفتار سياسي رابطة

 .بپردازند آنها تأثير ارزيابي به
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