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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the role of communication competence 

in the cultural intelligence of Tehran province Agricultural Bank managers. The 

study was applied in terms of purpose and mixed-methods in terms of data 

collection and analysis. Thematic analysis and structural equation modeling were 

used in the qualitative and quantitative phases, respectively. In the thematic analysis 

phase, 15 participants were interviewed who had been selected through snowball 

sampling. The dependability of the interviews was 77 percent in interviewee 

reviews, and test-retest reliability was 75. In the quantitative phase, a researcher-

made questionnaire was distributed among 200 managers and high-ranking officials 

of Tehran province Agricultural Banks who had been selected through systematic 

random sampling. The content validity of the questionnaire was found to be 89%, 

while Cronbach’s alpha showed 82 percent of internal reliability. The results 

revealed that in order to put their communication competence into practice, 

managers paid special attention to individual factors such as communication skills, 

optimism, and respecting addressees’ values as well as organizational factors such as 

support from top managers, organizational capacity, organizational culture, and 

organizational structure. In order to put into practice their cultural intelligence, 

managers should pay attention to motivational factors such as the ability to interact 

with different cultures and behavioral factors such as behavioral intelligence. 

Finally, structural equation modeling showed that the communication competence of 

managers has a positive effect on their cultural intelligence.  
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مدیران  هوش فرهنگی برارتباطی   شایستگیمؤثر نقش بررسی 

 (استان تهران موردی: مدیران بانک کشاورزیمطالعة )

 2سارا نجاری، 1سحر صدرائی

 کاربردی، تهران، ایران ـ . دکترای مدیریت دولتی، مربی دانشگاه جامع علمی1

 . دکترای مدیریت دولتی، مربی دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران2

 (02/07/1401 تاریخ پذیرش: ـ 27/11/1400 )تاریخ دریافت:

 چکيده

. بـود مدیران بانک کشاورزی اسـتان ترـران   هوش فرهنگی  برشایستگی ارتباطی  ثرؤنقش مبررسی  از این مقاله هدف اصلی
ی از معادالت سـاتتاری  از تحلیل مضمون و در نوع کمّ در نوع کیفی بود که ترکیبینوع اجرای آن  کاربردی و پژوهش هدف

کـه اتتمادپـذیری آن در    شـد  امجگیری گلوله برفی ان نفر به روش نمونه 15در تحلیل مضمون مصاحبه به تعداد استفاده شد. 
 جامعـه  .شـد  ساتته استفاده محققپرسشنامة ی نیز از درصد بود. در روش کمّ 75درصد و پایایی بازآزمون نیز  77بازبینی اتضا 

 یتصادف صورت  بهنفر  200به تعداد  ینمونة آمار واستان ترران  یبانک کشاورز یو رؤسا رانیمداز  نفر 400به تعداد  یآمار
 درصـد مـورد   82و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ بـه میـزان    درصد 89به میزان  آن که روایی محتوایی انتخاب کیستماتیس

همچـون    ای بـه توامـل فـردی    نتایج نشان داد مدیران برای ایفای نقش شایسـتگی ارتبـاطی توجـه ویـژه     قرار گرفت.تأیید 
 یتگریاحمـ توجـه بـه    ی همچـون سـازمان  توامـل و  کردهمخاطبان های  و احترام به ارزش ،گرایی های ارتباطی، مثبت مرارت

بایـد  برای ایفای نقش هوش فرهنگی مدیران نیـز   .کنند یسازمانو ساتتار  ،یسازمان فرهنگ ،یسازمان تیظرف ،یتال رانیمد
های متفاوت و توامل رفتـاری همچـون هـوش رفتـاری توجـه       توانایی تعامالت با فرهنگ توجه به توامل انگیزشی همچون

ـ کنندای  ویژه ثیر مثبتـی بـر هـوش    أ. در نرایت با معادالت ساتتاری به این نتیجه رسیده شد که شایستگی ارتباطی مدیران ت
 فرهنگی آنان دارد.

 واژگانکليد

 .توامل فردی و سازمانی، مدیران، هوش فرهنگی ،توامل انگیزشی و رفتاری ارتباطی،  شایستگی
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 مقدمه

هرا در الرالو و    وسرار سورون س سرانما     سوم میالدی و در دنیای پرتالالم  سبر   هزارة در 

جرب  و فظر    و  التین مدیتا  را به عووا  یک مزیت رقابت  شواسای  الا شایبتهاند  رقابت

 در الا ساخت خواهد قادر را انبا   ارالبام شایبتگ  (.Islam & Imran 2016: 51-62) سوود

سه مردیتا  نیرز    شود قائل زیالما مختلف های تیموقع یبتا مواس  ارالبامات های گونه ا یم

 تیر موفق در یدیر سل عوامرل  انمردیتا     ارالبرام  شایبرتگ   ان این قائده مبرتنو  نیبرتود.  

 ان  کر ی عوروا   بره  را ارالبرا    واقعر  مرور  بره  دیر با تا یمرد . رود  مر  شمار به ها سانما 

 سوورد  تیتیمرد  را اختالفرات  و هرا  الظراوت  بتوانورد  الرا  دهورد  الوسرعه  مهر   یهرا   بتگیشا

(Draganidis & Mintzas 2016: 51.)  اهتم مورد نیان رهبرتا  و مردیتا     نیز هوو فتهوگ

سورد الرا در رویراروی  برا      نیتا ظتفیتر  برتای رهبرتا  و مردیتا  ایمراد مر       . شود اللق  م 

 Elahi) سوورد به مور شایبته اقدام و باشود های مختلف درک و فه  درست  داشته  فتهوگ

الوانود  سوود م  م ها و مدیتان  سه ارنو استتاالژیک هوو فتهوگ  را درک  سانما . (2016

در  سوورد  با استظاده ان شایبتگ  ارالبام  سه با دیگتا  ایماد م ها و الووع فتهوگ   ان الظاوت

(. Duvois et al. 2014: 33) استظاده سوود ابت  و بتالتی در بانار جهان جهت ایماد مزیت رق

نفمرت   های ارالبام  جدید بره  در مواجهه با موقعیت ( بت آ  بودند سه2013) 2و آنگ 1ارل 

های  یافت سه بتوا  ان آ  بتای بتقتاری ارالبا  استظاده ستد. الردوین   الوا  عالئ  و نشانه م 

ها یرک   هوو فتهوگ  باالست. الوانای  مدیتیت در این موقعیتدهودة  چوین موقعیت  نشا 

س با الوجه به ایوکه شایبرتگ   نمیوهدر همین  .(1398 ناده فبینامتیان هوو فتهوگ  است )

نمیور   شرود و ان سروی دیگرت در     مدیتا  در بخش خدمات بیشتت ان گبشته افبرا  مر   

ی دار بانکصوعت فونة در  مدیتا  هوو فتهوگ  بتشایبتگ  ارالبام   مؤثتنقش بترس  

الگروی  ارائر   س ضرتورت  استاسا  المتبه و درک مدیتا  مشهود  سمبودهای پژوهش  بت

 شود. افبا  م  مواس  و بتخاسته ان المتبیات مدیتا  سامالً

                                                                                                                   
1. Early 

2. Ang 
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 لهئبيان مس

 نیری الع در  لیبرد   بر  نقرش  یامرتون  جها  در سه است  عیصوا ان  کی داری بانک صوعت

 یاقتصراد  ی شرکوفا  بره  د یرسر  سارآمرد  یها بانک بدو  و سوود  م ظایا یاقتصاد معامالت

 داشرتن  قرتار  لحاظ به یسشاورن بانک(. 50: 1393 همکارا و  یخوانبار) است تممکنیغ

 لیدل به زین و سشور یاقتصاد خ چت ودیفتا در بود   یسه آ  البعبه و داری بانک صوعت در

 برود    دولت لیدل به زین و است یسشاورن بخش  الوسع به سمک سه خود خاص تیمورأم

  دولت یها سانما  سیسشاورن جهاد سانما  سیدار بانک صوعت ان اع  متظاوت یها گتوه با

 .است ارالبا  در سارسوا  و سا یمشتت سشورس ان خارج نیهمچو و سشور داخل  خصوص و

 س ارالبرام  یهرا  الظاه ءسرو  انرد سره   برت آ  ببریاری ان مردیتا  عرال  بانرک سشراورنی      

  و سرانمان  فیضرع  یونردها یپو  موضوعس کی ان مختلف ادراسات و متظاوت یها بتداشت

سره چوانچره    هبرتود   سرانمان   ارالبام یهاخأل و  ارالباماال مشکالت فتدی العارضات بین

. همچورین هروو   شرود  مر  شایبتگ  ارالبام  مدیتا  القویت شود ایرن مشرکالت متالظرع    

 مشکالت دارد. ی بت اینمؤثت  نقش فتهوگ  مدیتا

بانک سشاورنی  خصوص شایبتگ  ارالبام  و هوو فتهوگ  مدیتا  محقق دردغدغ  

چره در  متظراوتس  هرای   فتهوگ بادلیل موقعیت و ماهیت شغل  با افتاد مختلف ه سه ب است

به سار الالو خود را بتای بتقتاری ارالبا  هم  و  سترو هروب سالملل بینفونة داخل چه در 

وجرود آمرد    ه بر جلروگیتی ان  بتای  دن اسا  مدیتا  بانک سشاورنی بایهمی . بتگیتد م 

هرای داخلر  و    ارالبرام  برا بانرک   الوسرع   رسان س  خدماتنحوة اختالل در عملکتدس بهبود 

سوورد  و سشف روابط ان شایبتگ  ارالبام  خود اسرتظاده   سخارج س جل  رضایت مشتتیا 

 سه این شایبتگ  نیان به هوو فتهوگ  آنا  دارد.

هروو   برت ایبرتگ  ارالبرام    ش مؤثتبوابتاینس این مقاله بت آ  است سه به بترس  نقش 

مرده در  آوجود همبائل بالگو و راهکارهای مواس  ارائ  الا بتواند با بپتداند مدیتا  فتهوگ  

 .سودرنگ  را س  بتقتاری ارالبا 
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 اهداف پژوهش
 هدف اصلي

 بانک سشاورنی یتا مد هوو فتهوگ  وشایبتگ  ارالبام   مؤثتنقش بترس  

 اهداف فرعي

 بانک سشاورنی ارالبام  مدیتا   بت شایبتگ  فتدیعوامل الأثیت بترس  

 بانک سشاورنی ارالبام  مدیتا   بت شایبتگ  سانمان عوامل الأثیت بترس  

 بانک سشاورنی مدیتا  هوو فتهوگ  بت انگیزش عوامل الأثیت بترس  

 بت هوو فتهوگ  مدیتا  بانک سشاورنی رفتاریعوامل الأثیت بترس  

 پژوهش فرضيات
 اصليفرضية 

 .است گبارالأثیتشایبتگ  ارالبام  بت هوو فتهوگ  مدیتا  بانک سشاورنی رسد  به نظت م 

 فرعي فرضيات

 .دارد الأثیتارالبام  مدیتا  بانک سشاورنی   عوامل فتدی بت شایبتگ رسد  به نظت م 

 .دارد الأثیتارالبام  مدیتا  بانک سشاورنی   بت شایبتگ عوامل سانمان  رسد  به نظت م 

 .دارد الأثیتبت هوو فتهوگ  مدیتا  بانک سشاورنی انگیزش  عوامل رسد  به نظت م 

 .دارد الأثیتبت هوو فتهوگ  مدیتا  بانک سشاورنی رفتاری عوامل رسد  به نظت م 

 نظری پژوهش ةپيشين

موفقیت سارسوا  در شغل سوودة  بیو  ( به عووا  پیش1973) 1سللود ابتدا مک را مظهوم شایبتگ 

و  سهرا  رویکتد مبتو  بت شایبتگ  مدیتیت شامل دانشس مهارتس نگرتوس ویژگر   . ستدمعتف  

هرا   آ  امرت مهر  در یرک شرغل ان     داد  دهد یک فتد بتای انمام رفتارهای  است سه اجانه م 

هرای    شایبتگ  ارالبرام  آ  دسرته ان شایبرتگ    موظور ان  (.Sarkar 2013: 254)سود استظاده 

سره   ای شایبتگ  ارالبام  یعو  داشتن الوانای  .استاست سه نمایانگت عواصت ارالبام  مدیتا  

                                                                                                                   
1. MCcleland 
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رفتاری را انتخا  سود سه م  یک رویاروی  یرا   سفتد بتواند ان میا  رفتارهای ارالبام  موجود

برتای شایبرتگ  ارالبرام     . (Glaser 2014) دهرد  انمرام  آمیز ارالبام  به مور موفقیتمواجه  

 نشا  داده شده است. 1وار در جدول  سه خالصه های متووع  وجود دارد مدل

 های شایستگی ارتباطی . مدل1جدول 

 منبع مدل سال نظر عنوان صاحب

Raul and Casanas 
 1993 

بتداری  الغییت مورد بهتهگباری عموم : شایبتگ  موجود را بدو   جای

 .دهد قتار م 

 .شود بودی م  فهتست شایبتگ : متواس  با سانما  متقاض  فهتست

 متاف : متاف  الگو متواس  با سانما  متقاض 

 همکارا  و رضایت

1390 

Boyatzis 1982 

 عوامل فتدی: خودآگاه س مدیتیت خود

دانشس مهارتس س ارالباماتعوامل سانمان : آگاه  اجتماع س مدیتیت 

 های متالبط با عملکتد شغل  الوانای  و ویژگ 

محمودی و 

 1391همکارا  

Spitzberg and 

Cupach 
1984 

 عوامل شواخت : دانش و درک

 عوامل عامظ : نگتو و انگیزو

 های ارالبام  عوامل رفتاری: مهارت

Koponen et al 

2019 

Zalapak -Shakli 1990 
 پبیتی: دلواپب  و افتتام به دیگتا  فباسیت

 العهد: المایل به اجتوا  ان اشتباهات و بتقتاری ارالبا  بهتت با دیگتا 
Koponen et al 

2019 

Connery and 

Cwoody 
2003 

صتافت و اجتماع س آرامشس الصدیق اجتماع س المتب  سانگارپبیتی: 

 گوی س بالغتس لطافت رک

 ای: پاسخگوی س قابلیت درک داشتنس الوجه داشتن درگیتی محاوره

 مدیتیت محاوره: العامالت ارالبام س موقعیت اجتماع 

 همدل : الوانای  درک و سهی  بود  در افبا  دیگتا 

 اثتبخش : الحقق اهداف

 هدفرسید  به مواس  بود  و الوانای  

Koponen et al 

2019 

Robin 1979 

 آمیز و الوجه منبت افتتام: الوانای  بیا  افتتام

 العمل نشا  داد  به دیگتا  وضعیت و پونیشن العامل: الوانای  عکس

 همدل : الوانای  خود را به جای دیگتی گباشتن

 پبیتی عملیاال  رفتار نقش: انعطاف

 بودی مدیتیت العامل: الوانای  جمع

 بتقتاری ارالبا محوری در  دانش

 های مبه  موقعیت در بتابتالعمل  الحمل ابهام: الوا  عکس

Koponen et al 

2019 
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 هرای  آمرونو  در ابتردای    گتفت صورت سارهای اب الوا  م  نیز فتهوگ  را هوو مظهوم

هرای   به مقوله سمدیتا س خود فتهوگ  هوو خصوص این در دانبت سه متالبط فتهوگ  بین

 مبرتمت  الطبیق الوانای  سهوو فتهوگ  مدیتا  انگیزش س شواخت س رفتاری اشاره دارد.فتع  

در الوانرد   فتهوگر  مر    برین  ارالبامرات  ادارة الوانرای   و سمختلرف  هرای  فتهوگ ان افتادی با

را قرادر   او یرک مردیت نیرز    هرای فرتدی   الوانای  های ارالبام  مدیتا  دخیل باشد. شایبتگ 

ؤثت با دیگتا  مور م  سه به لحاظ فتهوگ  ان ه  متظاوت هبتود به  های ساند در موقعیت م 

 (.Elahi 2016) دارالبا  بتقتار سو

 پژوهش يتجرب ةيشينپ

ای معلمرا  برت اسرا      بیور  شایبرتگ  فتفره    پریش » با عوروا   (1400)در پژوهش بخشوده 

برا اسرتظاده ان    «های ارالبام  و هروو اجتمراع  در برین معلمرا  ن  مقطرع ابتردای        مهارت

هرای ارالبرام  و هروو     برین مهرارت  سه فاصل شد های آماری این نتیمه  ه و رووپتسشوام

در پرژوهش عرادل    وجرود دارد.  دار  امعور منبرت    رابطای معلما   اجتماع  با شایبتگ  فتفه

برا اسرتظاده ان پتسشروامه و     «هوو فتهوگ  برت ارالبامرات سرانمان     الأثیت»با عووا   (1398)

براال برود  هروو فتهوگر  سارسورا  موجر        سره  به دست آمرد  های آماری این نتیمه  روو

سیظیرت   رفرتن ای بتای رشد سرانما  و براال    شود و این نمیوه ها م  ارالبامات سانمان  بهتت آ 

هرا   ریرزا  سرانما    . بوابتاین مدیتا  و بتنامهاستهای دولت  و غیتدولت   ارالبامات در سانما 

در پژوهش عاشرق    .فتهوگ  سارسوا  فتاه  آورند هوو یای را بتای رشد و ارالقا باید نمیوه

برا   «یدار بانرک  تا یمرد   بتگیشا  الوسع یها لظهؤم و ابعاد» عووا  با (1396) شهمکاران و

شایبرتگ  مردیتا  برانک  ان    الوسرع   هرای   ها و شاخص و مؤلظه هدف شواسای  و البیین ابعاد

سره   شرد فاصل این نتیمه  استظاده و ساختاریافته نیمهمصافب  رویکتد پژوهش سیظ  و روو 

 ر هرای ارالبرام س فور     ارنشر س شایبرتگ    ر پوج بعد فکتی دشایبتگ  مدیتا  بایالوسع  بتای 

ورده شرود.  آگانره در مردل نهرای      هرای بیبرت   مؤلظهالخصص س مدیتیت س و الوانای  به همتاه 

هراس البرهیل    گرباری بره ارنو   های شایبتگ  ارالبام  در ایرن پرژوهش شرامل افترتام     مؤلظه

در پرژوهش   .استفتدی  ارالباماتس مشارست سارسوا س فتهوگ سانمان س ارالبامات فتدی و بین

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c8ee0a757e59132a1852d255d3412f2e/search/fad4eafc7bcfdf71670132d8c6e19175
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c8ee0a757e59132a1852d255d3412f2e/search/fad4eafc7bcfdf71670132d8c6e19175
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c8ee0a757e59132a1852d255d3412f2e/search/fad4eafc7bcfdf71670132d8c6e19175
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c8ee0a757e59132a1852d255d3412f2e/search/fad4eafc7bcfdf71670132d8c6e19175
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های هوش  مدیتا   شایبتگ  متاف  و الدوین مدل» عووا  با (1396)شیتوان  و همکارانش 

نمونر   و مصرافبه اسرتظاده و    بویراد  دادهنظتیر   روو ان  «باناریا  ورنش  لیگ بتالت فوالبرال 

 نشرا  داد . نتیمره  شرد نظت انتخرا    17آماری با روو هدفمود و الکویک گلوله بتف  به العداد 

گتوه شایبتگ  هوو فتدی )هیمان س اخالقر س ارالبرام (س شایبرتگ  هروو      سدها در چهار

فتهوگر (س شایبرتگ  هروو مردیتیت  )اسرتتاالژیکس سرانمان س        سمحیط  )اجتماع س سیاس 

 د.نریاب  )الماریس رقابت س مال ( قتار دارهوو بانا  و شایبتگ  ساجتای (

 شایبرتگ   یکپارچر   مردل  بانآنمرای  » عوروا   با (2020) 1در پژوهش محمدعمت ندی 

با استظاده  مالزی در آسیای  نمیو  دارای الملل  بین دانشمویا  روی «فتهوگ  میا  ارالبامات

 یرا  ای نمیوره  متغیتهرای  ان بتخ سه فاصل شد این نتیمه  سانی معادالت ساختاری ان مدل

 افرتاد  فتهوگر   شایبرتگ  ارالبرام  برین    الوانورد برت   مر  ( غیته دینس همدل س منالً) فتهوگ 

ارالبرام  مردیت    شایبتگ » عووا  با (2019) 2در پژوهش الایما سادورنیل گبار باشود.الأثیت

روو برا   «(المللر   بین ةالولیدسوودشتست ه: مورد مطالع)مشتتی با ابط ساربتی وپتوژه در ر

 شرده در بافرت رابرط    عوامل موفقیت شواسرای   سهبه دست آمد فبه این نتیمه سیظ  و مصا

موقرع و   س دانرش فور س امالعرات بره    شامل شظافیتشتست مورد مطالعه در مشتتی  ساربتی

الوانرد عوامرل    م  های ارالبام  هوشیارانه ان صالفیت ةاستظاد. مدیت با استروابط و  سساف 

  برتگ یمردل شا »برا عوروا     (2017) 3 سونبک هیزیدر پژوهش د .موفقیت را بهبود بخشد

سره  فاصرل شرد   با روو سیظ  و مصافبه این نتیمره   «وسان لهبتا  ساخت ةپتوژ تا یمد

وسان چهرار متغیرت نهظتره     بتای ایماد یک مدل ان شایبتگ  مدیتا  پتوژه در بخش ساخت

 دهد. قتار م  الأثیتشایبتگ  سل  مدیت پتوژه را الحت 

 يقو ابزار تحقروش 

ان نروع   التسیبر  ان لحراظ روو اجرتا    سراربتدی و  ان لحاظ ماهیت و هردف  فاضت قیالحق

صورت روو التسیب  )آمیخته( انمام شرد. در رویکرتد سیظر  ان روو    ه سه باست  الحلیل 

                                                                                                                   
1. Muhmad-Umar Nadeem 

2. Taija Sardonil 

3. Konski 
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گرتدآوری   ابرزار .   ان روو الوصیظ  پیمایش  استظاده شدالحلیل مضامین و در رویکتد سمّ

ساخته  محققپتسشوام    ساختاریافته و در بخش سمّ نیمهمصافب   امالعات در بخش سیظ 

 سادارات متسزی بانک سشراورنی معاونا  مورد مطالعه در بخش سیظ  مدیتا  و   جامعبود. 

 یسره دارا   یالتال نیبد ؛ودشترا دا  و علم ی اجتا  ژگیسه هت دو وبودند  سنظت 15به العداد 

هرت   زیر و ن نرد بود یدار بانرک  نیو همچو  تیتیمد ةفونو متالبط با هت دو   عال التیالحص

 برود.   تیتیمرد   المتبر سرال آ    10سره فرداقل    ودداشتسال  15 ان شتتیب یسار  سابق کی

 است.دهودة جامع  یادشده  نشا  2جدول 

 کیفیمرحلة های اعضای نمونه در  . ویژگی2جدول 

 پست سازمانی ردیف
 مدیریتیتحصیالت 

 مدیریتیسابقة  خدمتسابقة 
 یدار بانکتحصیالت 

 سال 14 سال 20 دارای مدرک الحصیل  در هت دو رشته رییس اداره 1

 سال 13 سال 21 دارای مدرک الحصیل  در هت دو رشته رییس اداره 2

 سال 11 سال 16 دارای مدرک الحصیل  در هت دو رشته معاو  اداره 3

 سال 12 سال 16 مدرک الحصیل  در هت دو رشته دارای رییس اداره 4

 سال14 سال 22 دارای مدرک الحصیل  در هت دو رشته رییس اداره 5

 سال 11 سال 17 دارای مدرک الحصیل  در هت دو رشته معاو  اداره 6

 سال 11 سال 16 دارای مدرک الحصیل  در هت دو رشته معاو  اداره 7

 سال 13 سال 19 در هت دو رشتهدارای مدرک الحصیل   معاو  اداره 8

 سال 16 سال 23 دارای مدرک الحصیل  در هت دو رشته معاو  اداره 9

 سال 15 سال 22 دارای مدرک الحصیل  در هت دو رشته معاو  اداره 10

 سال 16 سال 20 دارای مدرک الحصیل  در هت دو رشته معاو  اداره 11

 سال 11 سال 17 رشتهدارای مدرک الحصیل  در هت دو  ادارهرئیس  12

 سال 11 سال 18 دارای مدرک الحصیل  در هت دو رشته ادارهرئیس  13

 سال 18 سال 25 دارای مدرک الحصیل  در هت دو رشته معاو  اداره 14

 سال 20 سال 28 دارای مدرک الحصیل  در هت دو رشته معاو  اداره 15
 

 بانرک  ةخبرت  ا سارشواسر  و معاونرا   و تا یمرد  شامل نیز  سمّمتفل  آماری در جامع  

گیرتی بره صرورت الصرادف       نظرت برود سره نمونره     387 العداد به الهتا  استا  در یسشاورن
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. شرد نظت انتخرا    200 به العداد فتمول سوستا  اسا  بتو نمونه  انمام گتفت سیبتماالیک

س بودنرد نظت مرتد   159نظت ن  و  41های آماری  نظت ان نمونه 200الوصیظ  نشا  داد در آمار 

باالالتین میتا  الحصیالت لیبانس و  بودس سال 20سال الا  16ساری آنا  بین سابق  باالالتین 

 بودند.متأهل بیشتت آنا  

  نیز ان روو اعتبرار محتروا اسرتظاده شرد.     سمّمتفل  در خصوص روای  پتسشوامه در 

 فتاوانر   وگتفرت   قتار مدیتیت فونة استادا  ان نظت 10 اختیار موظورس پتسشوامه در بدین

 محاسربه  محتروای   روایر   نبربت  سپس و مشخص پتسشوامه های گویه با فتد هت موافقت

د. همچورین ان روو آلظرای   برو  893/0 آمده دست شاخص روای  محتوای  به در نهایت .شد

شرده   ستونباخ بتای العیین پایای  آنمو  استظاده شد سه در این الحقیرق نیرز آلظرای محاسربه    

 بود. 82/0

ضرتی  چرولگ  و سشریدگ  مقردار     محاسب    نیز با بخش آمار استوبام  روو سمّدر 

قرتار داشرت و همچورین برتای       -3+ و 3برانة  متغیتها در هم  آنمو  چولگ  بتای آمارة 

متغیتهرا  همر   الونیرع   . بوابتاینقتار گتفت -5+ و 5بانة آنمو  سشیدگ  نیز این مقدار در 

شرده ان معرادالت    برین متغیتهرای مکورو  و مشراهده    نتمال بود. به موظور بترسر  روابرط   

 .شدساختاری استظاده 

نظرت ان مردیتا  و    15سه برا   بودساختاریافته  نیمهمصافب  شده در روو سیظ   ابزار استظاده

شرد.   و ان الکویک گلوله بتفر  اسرتظاده   انمام گتفت نظت مصافبه آماری موردجامع   معاونا 

 انمام شد:  سیظ  اقداماالمتفل  ها در  یتی و دقیق بود  یافتهبتای فصول اممیوا  ان اعتمادپب

شروندگا  گرزارو نهرای  فتایورد الحلیرل را       بانبیو  الوسط اعضا: سه نظت ان مصرافبه ر 

سدگرباری  متفلر   نظرتات و پیشروهادها در    شرد صرورت مشرخص     و بدینستدند بانبیو  

 است.شده درست  اعمال  به

 3پایرای  برانآنمو  العرداد    محاسرب   پایای  بانآنمو : در الحقیق سوون  برتای  ر محاسب  

رونه سدگرباری شرد.    نمران  ده فاصرل   بار در یرک   ها دو ان آ یک مصافبه انتخا  و هت 

ها برا هر  مقایبره     ان مصافبهیک نمان  بتای هت فاصل  شده در دو  سپس سدهای مشخص
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و سردهای  « الوافرق »برا عوروا    بودنرد  مشرابه  نمران  برا هر     فاصل  شد. سدهای  سه در دو 

 3ند. نتایج فاصل ان این سدگباری در جدول دمشخص ش« عدم الوافق»غیتمشابه با عووا  

 آمده است.

 پایایی بازآزمونمحاسبة . 3جدول 

 ردیف
عنوان 

 مصاحبه

تعداد کل 

 کدها

تعداد 

 توافقات

تعداد عدم 

 توافقات

 پایایی بازآزمون

 )درصد(

1 M4 81 33 15 78 

2 M7 98 36 26 73 

3 M9 102 38 26 75 

 75 67 107 281 سل

 

س العرداد  281رونه بتابرت   نمران  ده فاصل  د ممموع سدها در دو انتایج این آنمو  نشا  د

است.  67بالغ بت ها  الوافقو العداد عدم  س107گتفته بین سه مصافبه بتابت  سل الوافقات انمام

درصرد و قابرل    75دهد نتیمره بتابرت    پایای  بانآنمو  نشا  م های متبو  به  بوابتاین یافته

 قبول است.

 ها داده يلوتحل يهتجز

 .شدمضامین )ال ( انمام  الحلیل ها در بخش سیظ  با استظاده ان روو والحلیل داده المزیه

هرا آشروا    محتروای  داده گبرتتة  بتای ایوکه محقق با عمق و ها:  . آشوای  با داده1متفل  

 .ور ساند ای غومه ها الا اندانه است خود را در آ شود النم 

خوانرد و سردهای    مر  شرده را   آوری های جمع . ایماد سدهای اولیه: محقق داده2متفل  

 سود. ها را معتف  م  سه این سدها یک ویژگ  دادهسود  م اولیه را ایماد 

قالر   بودی سدهای مختلف در  : این متفله شامل دستهمضامینجوی و . جبت3متفل  

هرای   شرده در قالر  الر     هرای سدگرباری   دادههمر  خالصر    های بالقوه و متال  سرتد    ال 

؛ دهورد  های اصل  را شرکل مر    شده است. در این متفله بتخ  ان سدهای اولیه الِ  مشخص

 شوند. و مابق  نیز فبف م  دهود م های فتع  را شکل  سه بتخ  دیگت ال  درفال 
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ایمرادستده را   یهرا  ای ان الر   متفله محقق ممموعره  : در اینمضامین. بانبیو  4متفل  

اول شرامل  متفلر   هاسرت.   ال الصظی  بانبیو  و متفل  د. این متفله شامل دو سو بانبیو  م 

هرا در رابطره برا     دوم اعتبار ال متفل  شده است. در  های سدگباری بانبیو  در سطح خالصه

 .شود ها در نظت گتفته م  دادهممموع  

های  را سه بتای الحلیرل   : محقق در این متفله ال مضامینگباری  و نام. العتیف 5متفل  

 .دوس م ها را الحلیل  سپس دادهدهد.  م و مورد بانبیو  ممدد قتار  سود م ارائه ستده العتیف 

 رد ودیده را در اختیرار دا  های سامالً آ  ای ان ال  گزارو: محقق ممموعهالهی  . 6متفل  

 دهد. را انمام م  الحلیل پایان  و نگارو گزارو

در الحقیق فاضتس سدگباری به روو دست  انمرام گتفرت. محقرق ان سره آیرت  برتای       

س ابتردا  Wordافرزار   هرا برا نرتم    مصافبهمکتو  ستد  ها استظاده ستد. پس ان  سدگباری داده

خط سشیده شد. سپس یک سُد شامل سه آیرت  بره    ها آ سدهای هت مصافبه مشخص و نیت 

 :منالًشده اختصاص داده شد.  ای مشخصه ان عبارتیک هت 

 اسرتادا   گباشرت و   آمرونو سارگراه   مرؤثت در مورد داشتن ارالبامات  تا یمد یبتا دیبا

 سرت ا  تیچه وضع در تیفتاگ وکهیا و بانک  مال تیوضعبه  دگتد  بتم ها نیا  آورد. ول  عال

 {.M5 14} شودبتآورد  دیاو با به هت فال همهسه  ؛گونه استو امکانات بانک چ طیشتا و

سد در شمارة  ةدهود شود. عدد اول ان سمت چپ نشا  بودی م  این سُد به سه آیت  دسته

مین سد در مصافبه است. فتوف انگلیب  چهاردهُدر این منال این سُد . این مصافبه است

در بتای معراو  اداره هبرتود.    Sبتای رئیس اداره و  Mگیتند شامل  سه بین دو عدد قتار م 

دهد سه مصافبه با رئیس اداره انمام گتفته است. عردد آخرت سرمت     منال باالس سُد نشا  م 

دهد سره ایرن سرد     در منال باال نشا  م  5عدد . مصافبه استشمارة  ةدهود راست نیز نشا 

 ای است سه با رئیس اداره انمام گتفته است. متبو  به هظتمین مصافبه

هرای الحقیرق     س به استوبا  فتضیههاس با روو سمّ ها و شاخص پس ان استختاج مضمو 

 با استظاده ان معادالت ساختاری پتداخته شد.
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 پژوهش های يافته

پتداخته  هامصافبه  بترس به نسیمضام لیالحل ان استظاده با س ظیس روو در سدر این پژوهش

محقرق   منالًمتواس  اختصاص داده شد.  سدهایدیگت بودند  های  سه مشابه یک به دادهشد. 

سانمان  را اسرتختاج   عواملمضمو  )فمایتگتی مدیتا  عال س ظتفیت سانمان (  سدان دو 

 .دست آمده ب 4جدول  شتحبه ان مضامین یک  های مظهوم  هت دسته .ستدد

 تحلیل مضامین مستخرج از مصاحبه .4جدول 

 کدها مضامین فرعی مضمون اصلی

 عوامل فتدی

 گوو داد  با دقتس نگاه به مخام س فن بیا س نبا  بد  های ارالبام  مدیتا  مهارت

 روی س پتانتژی خوو بود س شاد اعتمادس همدل س صمیمیتس گتای  مدیتا  منبت

 های مخام  افتتام به ارنو
های  افتتام به ارنوس مخام های فتدی  ها و ارنو سوتافتتام به 

 مخام  یها الواضع در بتابت ارنوس   مخام اجتماع

 عوامل سانمان 

 فمایتگتی مدیتا  عال 

 شایبتگ  ارالبام  داد  قتار ارالبام س معیار شایبتگ  مبافث به باور

 دارای مدیتا  الشویق ارالبام س موانع علل بترس  انتصاباتس در

 ارالبام  شایبتگ 

 وضعیت موابع مال س المهیزاتس موابع انبان  ظتفیت سانمان 

 فتهوگ سانمان 

 با یا سانما  سطوح هم  با مدیتا  داشتن ارالبا  قدرتس فاصل 

مدیتیت س  سطوح در ننا  ان مافوقا س استظاده و سطح ه  سطوح

 ای گیتیس سقف شیشه الصمی  در ننا  نظتات به اهمیت

 ساختار سانمان 
 در فتاست  فد ان بیش های بتوستاس س سوتتل های محدودیت

 محیط  الحوالت با قانون  اصول در باننگتی ارالباماتس عدم

 الوانای  العامالت عوامل انگیزش 
مود به ارالبا  بتقتار ستد  با افتاد خارج س سومکاوی و اشتیاق  عالقه

 های داخل  جهت یادگیتی سوت سایت فتهوگ

 رفتاری هوو عوامل رفتاری
های متووع داخل  و خارج س  های اعیاد در فتهوگ سوتمطالع  

 خارج  های داخل  و بتقتاری ارالبا  با فتهوگ

 

 شواسای  و استختاج شد.معیار  32و  سمضمو  فتع  9 سمضمو  اصل  4در ممموع 

گتای   های ارالبام س منبت شدهس در عوامل فتدی به مضامین مهارت های انمام با مصافبه

بوردی و الحلیرل    های مخام  اشراره شرده اسرت سره برا جمرع       و افتتام به ارنو سمدیتا 

 :شداستختاج   های امالعات گزاره
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ای ان  د و با ممموعهنهای ارالبام  را در فتایود ارالبام  خود به سار بت مدیتا  باید مهارتر 

سیظیرت ارالبرا    بد   و استظاده ان فن بیا  و نبا  سرفتارها همچو  نگاه به مخام س گوو داد 

 .سووددریافت  الا پاسخ مطلو  ان سوی مخام دهود خود را با دیگتا  ارالقا 

 وجرود  واسط  به سه دهد م  نشا  را ایشا گتای   وقایع منبت به مدیتا  منبت نگتور 

گتایر  مردیتا  صرمیمیتس     آیرد. منبرت   وجرود مر   ه پبیتی مدیت نیز ب ویژگ  مبئولیت این

و پتانتژی برود    سروی  و باعث شادیس خووسود  م همدل س اعتماد را در فتد مقابل ایماد 

 .شود م مدیت نیز 

های مخام  در واقع به ادای افتتام در ارالبامات فتدی و اجتماع  اشاره  افتتام به ارنور 

 .اسرت  متقابرل  محبرت  و سافتتام افتادس بین معاشتت های مخام  اسا  دارد. افتتام به ارنو

ایرن مضرمو  بتگتفتره ان     بگبارنرد.  افترتام  دیگت یک های ارنو به هبتود موظف دو هت یعو 

افترتام بره   س مخامر  های فرتدی   ها و ارنو سوتافتتام به های معیارها  مظاهی  درو  مصافبه

 گیتد. را به خود م  مخام  یها الواضع در بتابت ارنوس   مخام اجتماعهای  ارنو

های فاس  بتای بتون  سه به نوع  سیاست شدهس در عوامل سانمان  های انمام با مصافبه

سرانمان س    به مضامین فمایتگتی مردیتا س ظتفیرت   شود شایبتگ  ارالبام  مدیتا  ارائه م 

بودی و الحلیرل امالعرات    سانمان  اشاره شده است سه با جمع و ساختار سسانمان   فتهوگ

 :شدتاج   استخیها گزاره

گباری در  همچوین ستمایهو  باور به شایبتگ  ارالبام دربتگیتندة  مدیتا  فمایتگتیر 

 هرا معیارهرای شایبرتگ     این فونه است. این مضمو  بتگتفتره ان مظراهی  درو  مصرافبه   

 موانرع  علرل  بترسر   انتصراباتس  در هروو ارالبرام    شایبرتگ   داد  قرتار  ارالبام س معیار

 گیتد. م  هوو ارالبام  را در بت شایبتگ  دارای مدیتا  الشویق ارالبام س
سانمان  است سره    ظتفیت شوندگا  مصافبه اشارة مورد سانمان  عوامل ان دیگت یک ر 

مهیاسرت. ایرن    سرانما   در پدیده ایماد بتای سانما  امکانات آیا سه پتداند م  نکته این به

مورابع مرال س المهیرزاتس و     ها معیارهای وضرعیت  مضمو  بتگتفته ان مظاهی  درو  مصافبه

 گیتد. م  موابع انبان  را در بت
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 سه است های  الظاوت و سباورها سلیدیس های ارنو ان ای ممموعه سانمان  نیز  فتهوگر 

بررا نظررت  هررا و الظرراوت سهرراس باورهررا اسررت. ایررن ارنو مشررتتک سررانما  یررک اعضررای در

 یرا  سرانما   سطوح هم  با مدیتا  داشتن قدرتس ارالبا  فاصل شوندگا  معیارهای  مصافبه

 ننرا   نظرتات  به مدیتیت س اهمیت سطوح در ننا  ان مافوقا س استظاده و سطح ه  سطوح با

 گیتد. م  را در بت ای و سقف شیشه سگیتی الصمی  در

. دارد وجود اداری متاال  سلبله در سه است سطوف دهودة  نشا  سانمان  نیز ساختارر 

بتوستاسر س   هرای  محردودیت هرا معیارهرای    مظاهی  درو  مصرافبه این مضمو  بتگتفته ان 

 الحروالت  برا  قرانون   اصول در باننگتی ارالباماتس عدم در فتاست  فد ان بیش های سوتتل

 گیتد. م  را در بت محیط 

سره  شدهس در عوامل انگیزش  مرتالبط برا هروو فتهوگر  مردیتا        های انمام با مصافبه

هاست مضمو  الوانای  العرامالت   فتهوگ متووع های موقعیت در یادگیتی قابلیت دهودة نشا 

موردی بره    ها معیارهرای عالقره   . این مضمو  بتگتفته ان مظاهی  درو  مصافبهشداستختاج 

سومکراوی و اشرتیاق جهرت یرادگیتی سروت سرایت       و  ستد  با افتاد خارج  ارالبا  بتقتار

 گیتد. م  های داخل  را در بت فتهوگ

سره برا   اسرت  هوو فتهوگ  مدیتا  مطتح اسرت بعرد شرواخت     یک  ان ابعادی سه در 

این بعد را سه  شدفاصل بودی و الحلیل امالعات این نتیمه  شده و جمع های انمام مصافبه

 العامل در رفتار سارگیتی به الوا  درو  عوامل رفتاری نیز یافت. عوامل رفتاری الوانمودی م 

الروا    داشتن امالعات است سه مر   آ   سه بعد شواختاست مختلف  های افتاد ان فتهوگ با

ها  با هوو رفتاری مواس  به آ  دست یافت. این مضمو  بتگتفته ان مظاهی  درو  مصافبه

های متووع داخل  و خارج  و بتقتاری ارالبرا    های اعیاد در فتهوگ سوتمطالع   معیارهای

 گیتد. م  را در بت  خارج  های داخل  و با فتهوگ

گتفتره در   هرای انمرام   آمرده ان مصرافبه   دست هوجودآمده ان مضامین ب هپس ان مبافث ب

 ود.گتفت مورد بانبیو  ممدد قتار شده بودندسه بتای الحلیل العتیف  الحقیق سوون س مضامیو 

 ه یرک چر العتیرف و برانبیو  ماهیرت آن     وسریل به  شد و ها الحلیل داخل آ  یها سپس داده
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ها  دادهسه هت مضمو  سدام جوبه ان شد  سود مشخص و العیین در مورد آ  بحث م  مضمو 

 دست آمد.ه شده ب آوری مدل مظهوم  ان امالعات جمع .را در خود دارد

 

 
 شده های انجام برگرفته از مصاحبه مفهومی مدل .1 شکل

نظقر   موقممل    میلمهاقمیک  قه مق     پس از آنکه از طریق  حلیلقم موق به  قه     

اقم    فرضقله حأیلق    قه   ،کش ،  م استفمده از ه ش   ّ دست یمفته شبن گمه  بد هبحمصم

 حلقل  پرداخته ش .

اهحبقمطک مق یراه  منق       هس  عبامقم فقرد   قر شمییقت ک      ه نظر مک. 1فرضلة 

 داهد. حأثلر شم هز  

 فتض صظت
H0: 𝐵𝑖 = 0   

ام  مهمهت

 اهحبمطک

شمییت ک اهحبمطک 

 م یراه

 گرایکمثبت

 ابش فران ک

ح میت 

 م یراه عملک

احترام  ه 

ظرفلت  ام  مخمطباهزش

 سمزممنک

فرانگ 

 سمزممنک

 سمختمه سمزممنک

 حبانمیک حیممالت

 ابش هفتمه 
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 فتض یک
H0: 𝐵𝑖 ≠ 0 

 .ارالبام  مدیتا  اثت ندارد  فتض صظت: عوامل فتدی بت شایبتگ 

 .ارالبام  مدیتا  اثت دارد  فتض مقابل: عوامل فتدی بت شایبتگ 

 سبا استظاده ان الگوی معادالت سراختاری  افزار نتم  ختوج سنظت موردفتضی  آنمو   در

 آنمرو   مقردار اسرت.   مواسر  یافته بتای آنمو  فتضریه   الگوی ساختاری بتانودادس  نشا 

 یپارامتتهرا  و  یضتا سهس  معو نیبد(س 5 شماره)جدول  شد شتتیب 1.96 عدد ان سیمعوادار

  .باشود م معوادار یساختار یالگو آمدهدستبه

ارالبرام     دهد عوامل فرتدی متغیرتی اثتگربار برت شایبرتگ       ساختاری نشا  م  الگوی

بره همرین التالیر  برتای      شرود.  مر  الأییرد  اول ایرن الحقیرق   فتضری    بوابتاینمدیتا  است. 

 شود. الشتیح م  5سه نتایج در جدول شد های بعدی نیز متافل آنمو  م   فتضیه

 یاتفرض یمعادالت ساختار یالگوساز لیحاصل از تحل جینتا. 5جدول 

 فرضیه ردیف
 بیضر

 ریمس

T-

Value 

 ریمتغ

 نیبشیپ
 مالک ریمتغ

 ةجینت

 آزمون

1 
عوامل فتدی بت شایبتگ  ارالبام  مدیتا  

 .دارد الأثیتبانک سشاورنی 
0.79 6.32 

عوامل 

 یفتد

 یها  بتگیشا

  هوو ارالبام

رد فتض 

 صظت

2 
ارالبام  عوامل سانمان  بت شایبتگ  

 .دارد الأثیتمدیتا  بانک سشاورنی 
0.85 7.66 

عوامل 

  سانمان

 یها  بتگیشا

  هوو ارالبام

رد فتض 

 صظت

3 
عوامل انگیزش  بت هوو فتهوگ  مدیتا  

 .دارد الأثیتبانک سشاورنی 
0.84 7.39 

 عوامل

 انگیزش 
 هوو فتهوگ 

رد فتض 

 صظت

4 
عوامل رفتاری بت هوو فتهوگ  مدیتا  

 .دارد الأثیتبانک سشاورنی 
0.88 7.97 

 عوامل

 رفتاری
 هوو فتهوگ 

رد فتض 

 صظت

5 
شایبتگ  ارالبام  بت هوو فتهوگ  

 .دارد الأثیتمدیتا  بانک سشاورنی 
0.92 8.25 

شایبتگ  

 ارالبام 
 هوو فتهوگ 

رد فتض 

 صظت

 نتيجه

هرا مرورد    شرده ان مصرافبه   مضمو س مضامین استختاج در بخش سیظ س با استظاده ان الحلیل

الحلیل قتار گتفت و در نهایت عوامل فتدی و عوامل سانمان  متالبط با شایبتگ  ارالبرام   
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هرای مخامر س    س افترتام بره ارنو  گتایر   هرای ارالبرام س منبرت    مدیتا  با مضامین مهارت

سرانمان  و عوامرل    سراختار  سسرانمان    سانمان س فتهوگ  فمایتگتی مدیتا  عال س ظتفیت

انگیزش  و رفتاری متالبط با هوو فتهوگ  مدیتا  با مضامین الوانرای  العرامالت و هروو    

سره   شرد فاصرل  شده ایرن نتیمره    های انمام با مصافبهنمیوه . در این شدرفتاری شواسای  

ا های ارالبرام  مردیتا  ر   الواند مهارت گوو داد س نگاه به مخام س فن بیا  و نبا  بد  م 

گتایر    روی  با انتژی نیاد منبرت  خوو بود س شاد اعتمادس همدل س افزایش دهد. صمیمیتس

افترتام بره   س مخامر  هرای فرتدی    هرا و ارنو  سروت افتتام بره  ساند.  مدیتا  را نمایا  م 

افترتام بره   دهوردة   نشرا   ا مخامب یها الواضع در بتابت ارنوس   مخام اجتماعهای  ارنو

شایبرتگ    داد  قرتار  ارالبرام س معیرار   گ تشایب مبافث به باور ها در مدیتا  است. ارنو

ارالبرام    شایبتگ  دارای مدیتا  الشویق ارالبام س موانع علل بترس  انتصاباتس در ارالبام 

و مورابع   سملبد. وضرعیت مورابع مرال س المهیرزات     فمایتگتی مدیتا  عال  را در سانما  م 

 تفیت آ  سرانما  اسرت. برتای فتهورگ    ظدهودة  انبان  سه در سانما  مشخص شود نشا 

 همر   برا  مردیتا   قردرتس ارالبرا    فاصرل  شایبتگ  ارالبام س  یارالقابه موظور سانمان  نیز  

 در ننررا  نظررتات برره مرردیتیت س اهمیررت سررطوح در ننررا  ان سررانمان س اسررتظاده سررطوح

 هرای  محردودیت مرورد الوجره قرتار گیرتد.     باید ای  و الوجه به سقف شیشه سها گیتی الصمی 

 برا  قانون  اصول در ارالباماتس عدم باننگتی در فتاست  فد ان بیش های بتوستاس س سوتتل

سانمان  اگت رعایت شود باعث بتقتاری ارالبا  مطلرو  برین    محیط  در ساختار الحوالت

. در الوانرای   سوودای را ایماد  الوانود ارالبامات بهیوه و مدیتا  م شود  م وافدهای سانمان  

بره   یمورد  نرا  اسرتس عالقره   آسه یک  ان عوامل انگیزش  هوو فتهوگ   سالعامالت مدیتا 

هروو  ارالقرای  باعرث   های افرتاد  ها و فتهوگ ارالبامات داخل  و خارج  و یادگیتی سوت

مطالع  و این امت شایبتگ  ارالبام  آنا  را نیز افزایش خواهد داد. شود  م فتهوگ  مدیتا  

هرای   و خارج  و بتقتاری ارالبا  برا فتهورگ   های متووع داخل  های اعیاد در فتهوگ سوت

ی در شایبرتگ   مؤثتو نقش دهد الواند هوو رفتاری مدیتا  را ارالقا  خارج  م  داخل  و

 .سودارالبام  ایظا 
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 سراختار  مقولر   در شایبرتگ   فرونة  در خرود  الحقیقرات  در( 2017)دیزیه سونبرک   

 پرژوهش  برا  سرانمان   فتهوگ مقول  در (1396)عاشق   و شتایط محیط  مقول  و سانمان 

 برا  رابطه این در پژوهش های یافته و اند یافته دست یکبان  نتایج و به هبتود سو ه  فاضت

نردی   ( و 1396شریتوان  )  نتیم  الحقیقات همچوین .دارد الواس  یادشده پژوهشگتا  یافت 

 سوست. هوو فتهوگ  با پژوهش فاضت ه مقول  ( در 2020)

  های الحقیق ان متیق روو سمّر  هاس فتضیه معیارها ان مصافبه پس ان استختاج مضامین و

فتدی و سرانمان  برت شایبرتگ      مورد بترس  و الحلیل قتار گتفت و نتیمه آ  شد سه عوامل

منبتر  برت هروو     الرأثیت منبت و همچوین عوامل انگیزش  و رفتاری نیرز   الأثیتارالبام  مدیتا  

 منبت دارد. الأثیتو در نهایت شایبتگ  ارالبام  نیز بت هوو فتهوگ  دارد فتهوگ  

 پيشنهادها

 :شود م ارائه آمده پیشوهادهای ساربتدی ذیل  دست هها و نتایج ب یافته بت اسا 

ارالبام  مدیتا  بانرک سشراورنی و هروو      شایبتگ نقش هدف این پژوهش بترس  

یس بره  دار بانرک های دولتر  در صروعت    انکبود. این بانک به عووا  یک  ان ب آنا  فتهوگ 

پیشروهاد  بورابتاین  اسرت.   خودس ان جایگاه ویژه و پتاهمیت  بتخروردار مأموریت لحاظ نوع 

این الگو در موارد استخدامس گزیوشس انتخا  و انتصابات مدیتیت س ارنیاب  عملکتد شود  م 

 مدیتا س و آمونو مدیتا  مورد استظاده قتار بگیتد.

س هرای ارالبرام  مردیتا  دارد    ی سه عوامل سانمان  بت القویرت شایبرتگ   الأثیتبا الوجه به 

ارالبامات باوری عمیرق داشرته باشرود و    پدیدة شود مدیتا  ارشد سانما  نببت به  پیشوهاد م 

این باور را به صورت عمل  در سانما  ارائه دهورد. ایرن سرار برا اجرتای مرواردی همچرو         

یتا  برت اسرا  معیرار ارالبرام س الشرویق مردیتا  و سارسورا  دارای        انتخا  و انتصرابات مرد  

 د.شو خصوص موانع بتقتاری آ  عمل  م  و همچوین الحقیق و پیگیتی در سارالبامات مواس 

های ارالبرام  دارد   ی سه عوامل فتدی مدیتا  بت ایماد و القویت شایبتگ الأثیتبا الوجه به 

الوها بتای مدیتا  بلکه بتای سرل سرانما  اقردام     نه گتای  منبتاشاع   در نمیو شود  پیشوهاد م 

تدهرای سرانمان  و بره عوروا  البلیغرات سرانمان        های  بت بُ الوا  در این نمیوه ان پیام . م شود
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گرتا   بین بود س معاشتت برا افرتاد منبرت    های  همچو  امیدواری داد س خوو . پیامستداستظاده 

مشراوره در  نمیو  ارائر   شواسا  در  شاورا  و روا الواند سودمود باشد. همچوین استظاده ان م م 

 راهگشای مواسب  خواهد بود. شود گتای  م  جهت الغییت عاداال  سه موته  به موظ 

ی سه عوامل رفتراری برت هروو فتهوگر  مردیتا  دارد و ان آنمرا سره        الأثیتبا الوجه به 

در پ  آ  اعتمراد و  و دهود  م خوب  الشخیص  رنگ  مدیتا  را به گونه سه یک سارسوا  هما 

پیشروهاد  س دهود خوب  الشخیص م  به نیز رنگ  را عدم یک سوود ارالبامات اثتبخش بتقتار م 

ها در مهیا سرتد  سیبرت  انتقرادات ان مردیتا  الوسرط سارسورا  رویکرتدی         شود سانما  م 

انتقراد ان مرواردی    ای گونره واهمره   به نحوی سه سارسورا  بردو  هری     ؛مواس  داشته باشود

 .سوودهای  بانگو  و  هماهوگ  رفتارهای مدیتا  را در چوین سیبت همچ

شرود   ی سه عوامل انگیزش  بت هوو فتهوگ  مدیتا  داردس پیشوهاد مر  الأثیتبا الوجه به 

نمیوره  اعتمادسانی و میل به الغییت در درو  سارسوا  صورت پبیتد. چوانچه مدیتا  در ایرن  

هرا و رفتارهرای    خواهود الوانبت شخصیت سوودشواسا  صوعت  استظاده  ان مشاورا  و روا 

و در  را بیابورد  د و راه نظوذ در آنا  جهرت ایمراد اعتمراد   هوخوب  الشخیص د سارسوا  را به

 نهایت انگیزو آنا  را ارالقا دهود.
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 منابع
ارالبرام  و   های ای معلما  بت اسا  مهارت بیو  شایبتگ  فتفه پیش(. »1400بخشودهس شبو  )

ارشدس دانشرگاه پیرام    سارشواس   نام س پایا «هوو اجتماع  در بین معلما  ن  مقطع ابتدای 

 .نور البتیز

 .2 س د46س و اورمزدس «دانشگاه جامع  نیان  ؛هوو فتهوگ » .(1398نادهس شیوا ) فبین

 (.1393) یدریر ف یهراد  ؛ا یافمرد اعظر    غ؛شاهچتا دیمهش  ؛محتاب الیل ؛رسول سیخوانبار

بانرک    و برانک   پرول  ةپژوهشرکد انتشرارات   سس الهتا و جها  تا یدر ا یدار بانک تیوضع

 .تا یا  اسالم یجمهور یمتسز

  یعبردالتف   سیابرتاه  نوه تضا؛یعل اموشسیس محمد؛ س ستخاب یدون  موی ن؛یغالمحب تسیرضا

 یهرا پرژوهش  فصرلوامه  س« مظهروم  چارچو  ارائه:  بتگیشا یالگوها یمعمار» .(1390)
 .49-81س ص 2سال سومس و  سنیفب امام جامع دانشگاه  انبان موابع تیتیمد

های هوشر  مردیتا  باناریرا      متاف  و الدوین مدل شایبتگ (. »1396شیتوان س مهماس  )

 .154 ر 133 ص س45س و مطالعات مدیتیت ورنش س «ورنش  لیگ بتالت فوالبال

ارشدس  سارشواس   نام س پایا «بت ارالبامات سانمان  الأثیت هوو فتهوگ (. »1398عادل س مبعود )

 .دانشگاه شهید بهشت 

 تا یمرد   برتگ یشا  الوسرع  یها لظهؤمابعادس  ی شواسا»(. 1396)  قهتمان محمد ؛فبن س عاشق

 .76 ر 57ص  (س14)4 س موابع انبان  الوسعآمونو و  س«یدار صوعت بانک

- بتگیشا نییالب و ی شواسا»(. 1391) قهیصد سی تایفبن؛ بح نسیمت  محمد؛ نارع سیمحمود

 114-143 سص 1و اولس سال س اسالم دانشگاه در تیتیمد س«دانشگاه تا یمد یها
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