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Abstract: The purpose of this research was to 

investigate the relationship between employee 

negotiation skills and the level of trust and 

financial investment of customers(case study: 

Bank Saderat city of Behbahan). The research 

method in terms of purpose is an applied 

research and is a descriptive-correlational 

research in terms of collecting information. 

The statistical population of this research 

includes all employees of Bank Saderat 

Branches in Behbahan, which is 150 people. In 

this research, the whole population was 

selected by total number of samples. In this 

research, Piraeus talent inventory questionnaire 

(1981), Customer trustworthiness 

questionnaire Bagheri Ghadikolaie et al. 

(1394), Badakhshi financial questionnaire 

(1393) was used. The results showed that there 

is a significant relationship between employee 

negotiation skills (intuitive, normative, 

analytical, realistic) with customer financial 

investment (case study: Bank Saderat, 

Behbahan). 
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 مقدمه 
شود به  سرعت این تحوالت روز به روز بیش تر می. کنیم شاهد تحوالت شگرفی است دنیایی که در آن زندگی می

بخواهیم آمادگی همراهی و توان الزم برای همگامی  اگر. های دور قابل قیاس نیست طوری که به هیچ وجه با گذشته

های مناسب و ضروری را در خود ایجاد  با این تحوالت داشته باشیم به ناچار باید اطالعات، دانش، ابزارها و توانمندی

اری هایی در برقر های فنی، نیاز به داشتن مهارت در این میان هر مدیر و کارمند عالوه بر توانایی. و شکوفا کنیم

. ارتباط مؤثر با دیگران را باید الزمه کار خود قرار دهد؛ چون کارشان دستیابی و رسیدن به اهداف سازمانی است

های ارتباطی که به نحوی بر طرف مورد نظر خود بتواند نفوذ پیدا  حال برای رسیدن به این اهداف سازمانی از مهارت

ما چه به عنوان یک فرد، مدیر، سازمان و شرکت در محدودة  گذرد همه هر روز که می. کند، باید استفاده کند

 (. 0989بزاز زاده، )گیریم  تری از ارتباط با دیگران قرار می گسترده تر و پیچیده

مذاکره یعنی راه نفوذ در دیگران به  ..است 0های ارتباطی، مهارت مذاکره ترین مهارت بر همین اساس، یکی از مهم

ترین وسیله برقراری ارتباط بین انسان هاست و چون  ترین و رایج مذاکره مهم. اشیاء مادی استمنظور مبادله افکار یا 

تمام نیازها، ادامه زندگی، امنیّت، آسایش زندگی، رفاه اقتصادی، افزایش آگاهی، باال بردن سطح زندگی و 

روابط به دلیل وجود اهداف . ندترین سطح این است که با دیگران برای تأمین نیازهای خود به توافق برس پیشرفته

های در حال مذاکره تقسیم  مشترك وجود دارد، و بر این داللت دارد که ابزار دستیابی به این اهداف توسط طرف

. شوند شوند، بنابراین فرآیند مذاکره خریدار و فروشنده به طور همزمان با عناصر همکاری و تعارض روبرو می می

کند؛  کند در حالی که تعارض محیط رقابتی را برای دو طرف فراهم می ردی را تأمین میاهداف متقابل و ف همکاری، 

برای حداقل کردن این تعارض و برای . کند برای اطمینان از این که این توافق از نفع شخصی شان حمایت می

یکی . مناسب مفید استهای  های مذاکره و انتخاب تاکتیک های مصالحه، استفاده و کاربرد مهارت رسیدن به راه حل

یکی از عوامل اساسی و بسیار مهم بر . نقش مذاکره کننده است  ها از نظر مینتزبرگ های کارکنان در سازمان از نقش

باشد که  ها و فنون مذاکره می ها از مهارت ها برخورداری مدیران و کارکنان این سازمان موفقیّت و پیشرفت شرکت

های  باشد؛ پس یکی از توانمندی موفقیّت و انجام مذاکرات و عقد قراردادها می این خود یک عامل بسیار مهم در

 (. 0991اسماعیل پور، )هایی که برای مدیران و کارکنان الزم است، فراگیری و کسب مهارت مذاکره است  مهارت

حوالت عظیمی شده از آنجایی صنعت بانکداری در ایران با قدمتی افزون بر هشتاد سال، در سه دهه گذشته دچار ت

های  دوباره شاهد فعالیّت بانک 0991است و پس از بانکداری دولتی در دو دهه اول بعد از انقالب اسالمی، از سال 

های  اند فعالیّت کرده ها تالش بانک(. 0980زمانی مقدم و الهیجی، )خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری بوده است 

نقش پویایی  مردم، به همچنین در خدمت رسانیو  کشور گذاری کالن مایهسر در اقتصادی اهرم عنوان به را خود

 آن ها، پیشرفت روزافزون تکنولوژی، وضعیّت زندگیتغییر  تحوالت جامعه و و تغییر به توجه با اما. ایفاء کنند

ماندگاری این  باید برایو  نیست کافی کنونی های روزمره فعالیّتو  فعلی خدمات که تنها ارائهاند  ها نیز دریافته بانک

نیز  صنعت بانکداری ایران. نمایند مشتری و در نهایت سرمایه او کوشش حفظاعتماد و  های اقتصادی در جذب بنگاه

کند اما  می ایفاء های اقتصادی در فعالیّت ای کننده تعیین نقش اقتصاد کشور، در های تأثیرگذار پایه از به عنوان یکی

 با های ایرانی بانک معنی دار فاصله بیانگر دنیا روز بانکداری و بانکداری ایرانموجود میان صنعت  شکاف
                                                

1. negotiation 

2. Mintzberg 
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 به مشتریان و نظام بانکداری بین روابط در نظر وجود چنین شرایطی لزوم تجدید. بین المللی استاستانداردهای 

حساب به ها  بانک دلیل وجودی باید چون مشتریان را سازد ضروری می ها را و موفقیّت بانک درآمد منبع اصلیعنوان 

 در واقع مشتریان تأمین کننده. باشد ها می آن موفقیّت در تعامل با میزان به بستگیها  و رشد بانک بقاء که آورد

 بینی، تعیین و هدایت نیازهای پیش آنان، بلکه آشکار نیازهای تنها شناخت نه باشند؛ لذا ها می مالی بانک منافع

از  نیازها برای جذبِ اعتماد مشتری این رفع در جهت خدمات ارائههای  برنامه اجرای و طراحی پنهان مشتریان،

 (.0980رحمانی و واردی، )باشد  می بانک در فعالیّت هر گونه ارکان اساسی

ها و جذب سرمایه مشتریان در عصر فرا رقابتی بیش از پیش در  اهداف در رویکردهای جدید بازاریابی بانک در واقع

گیرند و  ها بیش تر از قبل با مردم در ارتباط قرار می در اقتصاد جهانی که بانک. جلب اعتماد مشتریان استگروه 

شود و تالش برای ایجاد اعتماد در مشتریان  ها پیچیده می ها و روابط بین آن شوند؛ سیاست ها متکی می حتی به آن

 عوامل (.119 ، 0ستون و کلین)شود  تبدیل می ها و مؤسسات مالی و اعتباری به یک عامل حیاتی برای بانک

 موری مؤسسه. اعتماد مؤثرند در ایجاد متعددی
 های دولتی عوامل وفای به عهد، در سازمان خود تحقیق در 

و اهمیّت به  کارکنان و نحوه مذاکره با مشتریان، کیفیّت مدیریت رفتار افواهی،تبلیغات  اشتباهات،از  یادگیری

ها به  بانک(. 112 ، 9گیل و همکاران)کرد  عنوان اعتماد ایجاد در عوامل از جمله مهم ترین را دیدگاه مشتریان

 دهند؛ زیرا موفقّیت قرار مورد توجهتری  به طور جدی را باید مقوله مهارت مذاکره مالی ارائه دهندگان خدمات عنوان

زیتامل )شود  می مشتریان اعتماد و جذب سرمایهرابطه در نهایت سبب ایجاد  ایجاد رابطه صمیمانه و تداوم ها در آن

شوند و  ها قلمداد می در واقع مشتریان عامل کلیدی و محوری در تقویت و ارتقاء بانک (.110 ، 1و همکاران

ها و منابع، محور ایجاد اعتماد و نگهداری و جذب مشتری و سرمایه مشتری  گیری کلیه اهداف، استراتژی جهت

مشتریان برای بانک هایی که دغدغه حفظ و توسعه جایگاه رقابتی خویش را در بازار دارند،  حفظ اعتماد. باشد می

با توجه به تغییرات و تحوالتی که اخیراً در صنعت بانکداری ایران رُخ داده است؛ از . شود چالشی استراتژیک تلقی می

قابت در این صنعت در حال های دولتی به بخش خصوصی، ر های خصوصی و پیوستن بانک جمله گسترش بانک

ها با آموزش نحوه مذاکره به کارکنان خود با مشتریان، میزان اعتماد  افزایش است؛ در نتیجه الزم است بانک

گذاری مالی مورد پایش و سنجش قرار  گیری کرده و تأثیر آن را مورد بر جذب سرمایه مشتریان خود را به دقت اندازه

گذاری  قیق به بررسی رابطه بین مهارت مذاکره کارکنان با میزان اعتماد و سرمایهبر همین اساس در این تح. دهند

 .خواهیم پرداخت( بانک صادرات شهرستان بهبهان: مطالعه موردی)مالی مشتریان 

 پیشینه تحقیق

« انگذار سرمایهة در جمع آوری سرمای اضطراب اعتماد و کنترل»، در تحقیقی با عنوان (102 ) 5کلمن و همکاران

گذاران را  تواند نقش قابل توجهی در کنترل اضطراب و جمع آوری سرمایه سرمایه اعتماد میکه نتایج نشان داد که 

نتایج « گذاری تأثیر رفتارشناسی بازار روی سرمایه»، در تحقیقی با عنوان (101 ) 2وپرین و تاناسیکو .داشته باشد

                                                
1. Sutton & Klein 

2. Morrie 

3. Gill et al. 

4. Zeithaml et al. 

5. Kallmann et al.  

6. Operan & Tanasescu 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifva_YkZrUAhUMElAKHXSdBpsQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fisiarticles.com%2Farticle%2F48205&usg=AFQjCNGlh64wTSWvK3DYZIDDXG6SLRz7aQ
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114006455
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 .گذاری در بازار مؤثر باشد بر سرمایه تواند نشان داد که که تجارت بر اساس عدم اعتماد و رفتارهای غیر منظقی می

0وو و لین
 و رضایت مشتری مشتری دریافتی اعتماد منافع فروشنده، رفتار بین رابطه»، در تحقیقی با عنوان ( 10 ) 

 فروشنده، و نوع مذاکرهرفتار  از حاصل دریافتی مشتری اعتماد منافع نتایج نشان داد که «هزینه بر اساس تئوری

 از بسیاری بر خالف کند که بیان می تحقیق این همچنین. است وفاداری مشتری و تعیین رضایت در مهمی عامل

 روی بر اثری اما چندان دارد، به فروشندهوی  وفاداری بر مستقیمی تأثیر رضایت مشتری اگر چه تحقیقات گذشته،

 .ندارد شرکت به مشتری وفاداری

 یک مطالعه: بانکداری صنعت در بانک انتخاب معیارهای»، در تحقیقی با عنوان (100 )  کاتیرسیوگلو و همکاران

 تلفنی، خودپرداز، دسترسی با بانکداریهای  غرفه تعداد نشان داد که نتایج« رومانی شهرهای در از مشتریان تجربی

 به دسترسی و بانک ک، اندازهبان و تصویر شهرت آنان،بانک و نحوه مذاکره  کارمندان افراد توسط به شخصی توجه

، در (118 ) 9همکاران و آبهیمان. هستند مشتریانجانب  از بانک انتخاب ترین معیارهای اینترنتی، مهم بانکداری

همچون نوع  نتایج نشان داد که عواملی« هنددولتی  بزرگهای  بانکهای  شعبه برخی مطالعه»تحقیقی با عنوان 

 مکانی بانک، موقعیّت و استقرار محل کارکنان، محیط بانک، سطح تحصیالت مشتریان،انسانی با  نیروی مذاکره

های  سپرده جذب بر مؤثر عوامل از را بانکی امور های دولت در دخالت کاهش و دولتی و مقررات قوانین تبلیغات،

 انسانی نحوه مذاکره نیروی افراد،های  سرمایه جذب ترین و اثرگذارترین عامل ها مهم آن عقیده به. اند مردم برشمرده

1مائو و چن .است
« اعتماد مشتری جلب طریق از فروشنده بررسی نحوه مذاکره»، در تحقیقی با عنوان (118 ) 

 ایفاءمشتری  در وفاداری اساسی نقشی اعتماد مشتری، جلب طریق از فروشنده که نحوه مذاکره نتایج نشان داد

 البته که .داردوجود  به شرکت مشتری اعتماد و فروشنده به مشتری بین اعتمادمتقابلی  رابطه همچنین. کند می

 روی فروشندهبه  مشتریاعتماد  تری از تأثیر بیش شرکت، به اعتماد مشتری یعنی. است بیش تر بر اولی دومی تأثیر

 بهبود بر فروشندگان نحوه مذاکرات بررسی»، در تحقیقی با عنوان (115 ) 5رویز و رومن .دارد مشتری وفاداری

 بین روابط در مهمی نقش مذاکره توسط فروشندگانکه نحوه  نتایج نشان داد« مشتری فروشنده وبین  روابط

تأثیرگذار فروشنده  به نسبت تعهدش و اعتماد روی رضایت مشتری، نوبه خود به که کند می ایفاء فروشنده ومشتری 

  .دارد به فروشنده نسبتوی  تعهد روی مثبتی اعتماد مشتری، تأثیر و رضایت کنند که می ها بیان آن همچنین. است

نقش متغیرهای روانشناختی و آگاهی بر تمایل به »، در تحقیقی با عنوان (0985)کنجکاو منفرد و همکاران

نتایج نشان داد که « گذاری گذاری با تأکید بر نقش واسطه ای ریسک ادراك شده مشتریان خدمات سرمایه سرمایه

یعقوبی و همکاران  .گذاری دارد وع مذاکره کارکنان، اعتماد، خودکارآمدی و آگاهی تأثیر معناداری بر میزان سرمایهن

نتایج نشان داد « های مشتریان تحلیل شبکه ای عوامل حیاتی مؤثر بر جذب سپرده»، در تحقیقی با عنوان (0981)

های بانکی و به تبع آن تجهیز منابع مالی بانک داشته  دهکه عوامل انسانی بیش ترین تأثیر را در جذب و حفظ سپر

جذب و حفظ مشتری گامی در مسیر توسعه و موفقیّت »، در تحقیقی با عنوان (0980)رحمانی و واردی  .است

نتایج نشان داد که ایجاد فرهنگ مشتری گرایی، نحوه مذاکره با مشتریان، توانمندسازی منابع انسانی، الگو « بانکی

                                                
1. Lin & Wu 

2. Ktircioglu et al. 

3. Abhiman et al. 

4. Chen & Mau 

5.       & Ruiz 
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گرفتن رؤسا، شناخت مشتری، ارائه خدمت به مشتری، تعهد کامل نسبت به مشتری در توسعه و موفقیّت قرار 

  .ها نقش دارد بانک

 روش تحقیق

 -روش تحقیق از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و از حیث نحوه گردآوری اطالعات از نوع تحقیقات توصیفی

این تحقیق از این جهت یک تحقیق توصیفی است که به توصیف جزء به جزء یک موقعیّت و . همبستگی است

متغیر مستقل بر متغیرهای های آن به عنوان  تحلیل متغیرها و همچنین به بررسی رابطه مهارت مذاکره و مؤلفه

این تحقیق شامل کلیه جامعه آماری کارکنان . پرداخته است( گذاری مالی مشتریان میزان اعتماد و سرمایه)وابسته 

در این تحقیق کل جامعه آماری کارکنان به . باشد نفر مى 051بانک صادرات شهرستان بهبهان که برابر کارکنان 

 . ونه انتخاب شده استروش تمام شمار به عنوان حجم نم

 پرسشنامه مهارت مذاکره کارکنان

 مقیاس خُرده 1 و گویه 91 از که است شده ساخته ،(0890)0پیره توسط های مذاکره کارکنان مهارت پرسشنامه

 ،(سؤال 1 )واقع گرایی سبک و( سؤال 1 )تحلیلی سبک ،(سؤال 1 )هنجاری سبک ،(سؤال 1 )شهودی سبک

توسط دکتر  0999این پرسشنامه در سال  .رود می به کار افراد مذاکره سبک تعیین منظور به که است شده تشکیل

های مذاکره با هدف تعیین  پرسشنامه مهارت. سید محمد مقیمی استاد دانشگاه تهران ترجمه و به چاپ رسیده است

گزینه : باشد رح زیر مینمره گذاری سؤاالت این پرسشنامه به ش. های مذاکره افراد ساخته شده است سبک مهارت

سبک زیر را  1همچنین این پرسشنامه . 5=مستمر و خیلی 1= مستمر ، نسبتا9ً=، متوسط  = ، گاهگاهی0=هرگز 

سؤالی بررسی  5 روایی این پرسشنامه از طریق همبسته کردن نمرات این آزمون با پرسشنامه  :نماید گیری می اندازه

همچنین پایایی کلی این . بدست امده است 29/1، برابر با (111 ) کالینتونرویکردهای مذاکره ساخته ویمست و 

بدست آمده است که این نتایج نشان دهنده روایی و پایایی باالی  90/1پرسشنامه برحسب ضریب آلفای کرونباخ 

-1بر طبق جدول ضرایب پایایی در تحقیق حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ (. 0999مقیمی، )آزمون در ایران دارد 

 :بدست آمد 0

 ضرایب پایایی پرسشنامه سبک مهارت مذاکره. 7-4جدول 

 آلفای کرونباخ ابعاد

 89/1 سبک واقع گرایی

 99/1 سبک تحلیلی

 98/1 سبک هنجاری

 92/1 سبک شهودی

 گذاری مالی مشتریان پرسشنامه سرمایه

سؤال بود که توسط وفایی باغکی برای بررسی  00شامل  0989گذاری مالی مشتریان در سال  پرسشنامه سرمایه

سازمان بورس اوراق بهادار طراحی و مورد  واعتباری  -ها و مؤسسات مالی گذاری مشتریان در بانک میزان سرمایه

                                                
1. Pierre  

2. Wimest & Clinton  
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های  گزینه برای ترتیب به و شده است لیکرت در این پرسشنامه به منظور پاسخ دهی از طیف .استفاده قرار گرفت

 .شده است گرفته نظر در 0و   ، 9، 1، 5خیلی کم ضرایب  و متوسط، کم خیلی زیاد، زیاد،
پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید و ده تن دیگر از اساتید مورد بررسی قرار گرفته است و ابهامات آن برطرف 

وفایی باغکی  توسط پرسشنامه اینپایایی . باشد توا و ظاهری قابل قبول آزمون میگردید که این امر بیانگر روایی مح

 21/1و چون بیش از بدست آمده است؛  SPSS ،29/1.08افزار  نرم از با استفاده کرونباخ آلفای آزمون ، با(0989)

پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید محترم راهنما و  (.0989وفایی باغکی، ) شود است پس پایایی آن تأیید می

مشاور و ده تن دیگر از اساتید مورد بررسی قرار گرفته است و ابهامات آن برطرف گردید که این امر بیانگر روایی 

افزار  نرم از استفاده با کرونباخ آلفای با آزمون پرسشنامه پایایی این. باشد محتوا و ظاهری قابل قبول آزمون می

 0.SPSS ،29/1  و تجزیه منظور به .شود است، پس پایایی آن تأیید می 21/1بدست آمده است؛ و چون بیش از 

 ضریب آزمون از و برای آمار استنباطی ؛شود استفاده می معیار انحراف و میانگینداده ها، از آمار توصیفی  تحلیل

افزار   محاسبه آماره این آزمون توسط نرمو  ؛گردید استفاده چندگانهساده و  رگرسیون تحلیل و پیرسونهمبستگی 

 0.SPSS باشد  امکان پذیر می. 

 یافته های تحقیق

را  رهایمتغبه  مربوط و دامنه تغییرات، انسیوار استاندارد، انحراف ،مد ،میانه میانگین،: شامل یآمارمشخصات در زیر 

 .میکن  مشاهده می

 ها به متغیرمشخصات آماری مربوط .  -4جدول 

 
 واریانس انحراف استاندارد مد میانه میانگین

 8/1 0 95812/1 05/9 15/9 9/9 1 مهارت مذاکره واقع گرایی

 05/1 99222/1 9 15/9 1592/9 مهارت مذاکره تحلیلی

 052/1 98528/1 5/9  0/9 1995/9 مهارت مذاکره هنجاری

 8/1 0 95891/1  /9 15/9 9/ 199 مهارت مذاکره شهودی

 081/1 11192/1  / 9 9 109/9 گذاری مالی مشتریان میزان سرمایه

 5/9 1 1291/9 مهارت مذاکره کارکنان
a10/9 9  02/1 011/1 
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ملی رابطه ی  بانک مشتریان مالی گذاری میزان سرمایه با کارکنان مذاکره مهارت بین  :7فرضیه شماره 

 .معنی داری وجود دارد

 معادله خط رگرسیون 4-4جدول 
 ضریب تعیین R مدل

 

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

 خطای استاندارد برآورد

0 .198 .08  .098 08/ 8  
sig F میانگین مجذورات Df مدل مجموع مجذورات 

 رگرسیون 9/928  5 1 /10 50/   111/1

 باقیمانده 81/92159 51  15/019

 کل 09/92899 58  

Sig T  مدل ضریب استاندارد نشده استاندارد شدهضریب 

 Beta معیار انحراف B 

 عرض از مبدا  10/9  /0  12/05 111/1
مهارت مذاکره  81/1  110/1 5/1 1 101/2 111/1

 کارکنان

 مذاکره واقع گرایی 512/1 501/1 198/1 208/5 1/ 11

 مذاکره تحلیلی 120/1 990/1 915/1 91/1 1/  1

 مذاکره هنجاری 519/1 8/1 1 909/1  /1 2 108/1

 شهودی مذاکره 1/  1 191/1 91/1  28/9 8/1 1

 

با توجه به مقدار ضریب همبستگی چندگانه . باشد می 0تعداد مدل تشکیل شده برابر عدد  1-1با توجه به جدول 

(198/1R= )ضریببا توجه به مقدار مجذور . باشد معنی دار می( وابسته)ستگی میان دو متغیر مستقل و مالكهمب 

به عبارتی مدل مورد . کند ، متغیر مستقل نقش باالیی در تبیین واریانس متغیر وابسته ایفاء می(1/ 08)همبستگی 

ه نشان باشد ک می 098/1در جدول باال ضریب تعدیل شده برابر . ها را برازش کند تواند داده نظر به مقدار خوبی می

را تبیین  مشتریان مالی گذاری سرمایهمیزان درصد از تغییرات متغیر وابسته  8/09 مهارت مذاکره کارکناندهد  می

نشان دهنده آن است که آیا مدل رگرسیونی تحقیق مدل مناسبی است یا خیر؟ با توجه به مقدار   Fمقدار .کند می

F  یعنی . درصد، معنادار شده است 5خطای کمتر از شده است، در سطح  8/50  که برابر  1-1در جدول

متغیرهای مستقل از قدرت تبیین باالیی برخوردار بوده، بنابراین مدل رگرسیون برآورد شده از اعتبار آماری الزم 

از قدرت پیش بینی پذیری  مهارت مذاکره کارکناننتایج جدول فوق نشان می دهد که، مولفه های  .برخوردار است

با  ضریب برابر با مذاکره واقع گرایی ه گذاری برخوردار می باشند و از بین متغیر های این تحقیق، متغیر برای سرمای

 91/1 با ضریب برابر با  مذاکره شهودیدارای باالترین قدرت پیش بینی برای متغیرسرمایه گذاری، و متغیر  198/1

، فقط 1/1 5در سطح خطای کمتر از . از قدرت کمترین قدرت را در پیش بینی متغیر سرمایه گذاری دارا می باشد

 1-09با توجه به جدول . درصد باشند 5کمتر از  معناداریشوند که دارای سطح   متغیرهایی در معادله خط آورده می
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 گذاری سرمایهدر زیر معادله مدل رگرسیونی یا معادله خط تغییرات متغیر . باشد می  10/9عرض از مبدأ برابر با 

 .کنیم را مشاهده می مشتریان مالی

مشتریان مالی گذاری سرمایه  = 10 /9  + 81/1 (مهارت مذاکره کارکنان)   

 نتیجه گیری

رابطه معناداری  گذاری مالی مشتریان بین مهارت مذاکره کارکنان با میزان سرمایه(:  )فرضیه شماره 

همبستگی میان دو متغیر مستقل و مالك ( =198/1R)با توجه به مقدار ضریب همبستگی چندگانه  .وجود دارد

، متغیر مستقل نقش باالیی در (1/ 08)همبستگی ضریببا توجه به مقدار مجذور . باشد معنی دار می( وابسته)

. ها را برازش کند تواند داده ی مدل مورد نظر به مقدار خوبی میبه عبارت. کند تبیین واریانس متغیر وابسته ایفاء می

میزان درصد از تغییرات متغیر وابسته  8/09 مهارت مذاکره کارکناندهد  در جدول باال ضریب تعدیل شده نشان می

 .کند را تبیین می مشتریان مالی گذاری سرمایه

 منابع

بررسی رابطه بین (. 0981)، سید علی و منصور زاده ، علی؛ صفایی شکیب، بابکمهدی؛ عبدالملکی ،ابزری .7

ی مدیریت و اولین همایش ملّ سنگ استان همدان،های  مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت
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موفقیّت بانکی، کنفرانس ملّی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، دانشگاه مازندران، صص 
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اثربخشی سازمانی از دیدگاه کارکنان شعب بانک ملّت، مجله مطالعات جامعه شناسی، سال هفتم، با میزان 
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