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Abstract: 

 The purpose of this research was to investigate 

the relationship between employee negotiation 

skills and the level of trust in 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, Pirate's Negotiation Skills 

Questionnaire (1981), Customer Trust 

Inventory Bagheri Ghadikolaie et al. (2015) 

was used. The results showed that there is a 

significant relationship between employee 

negotiation skills (intuitive, normative, 

analytical, realistic) with the level of trust in 

customers (case study: Bank Saderat city of 

Behbahan). 
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 مقدمه 

از مشکالت پر فراز و نشیب است؛ در این شرایط آدمی نیاز به مهارتهای ارتباط با دیگران دارد  دنیای کنونی سرشار

وقتی که ما از لحاظ مهارتهای هوش هیجانی و مذاکرهای در . که این مهارتها را از راههای اکتسابی باید بدست آورد

با باال رفتن زمینه های ادبی، اخالقی و . یمسطح عالی باشیم، می توانیم کلیه مشکالت و نارساییها را از بین ببر

فلسفی میزان اعتماد که یکی از پایه های خودشناسی است در ما افزایش یابد؛ میتوانیم رفتار دیگران را در مسیر 

همه ی ارگانهایی که رهبرانشان قدرت افزایش اعتماد و مهارت های مذاکره ای . ترقی و رشد ایده آل قرار دهیم

اشند، مسئولیت پذیری بهتری دارند؛ یعنی در کار خود موفق و رشد فکریشان بیشتر است و حتی در باالیی می ب

در نتیجه مدیران باید بتوانند به اهداف سازمانی خود و . افزایش میزان ارباب رجوع در خارج سازمان موفق باشند

داد های آنان دست یابند و رابطه ی افراد تحت نفوذ خویش سازماندهی خوبی داشته باشند و به توانایی و استع

مستقیمی با توانایی سازمانی افراد برقرار کند و همچنین می توان بیان کرد که مهارت مذاکره باال می تواند در 

و به طور کلی روابط بین فردی میزان . گذاری مالی نقش تعیین کننده داشته باشد اعتماد و جذب سرمایه و  سرمایه

رفیت های مدیریت در کار، میزان احترام به نیاز و احساسات دیگران از عناصر مهم تعیین همدردی و همحسی، ظ

مهارت مذاکره به عنوان یکی از عوامل بسیار موثر . کننده در ارزشیابی میزان کارآمدی مدیران و کارکنان خواهد بود

ع انسانی، انتخاب گزینش، بهبود در موفقیت فردی شناخته شده است و همچنین عامل مهمی در برنامه ریزی، مناب

 .تواند باشد روابط مدیران با مشتریان،و جذب حداکثری در ورود به دنیای کاری و جذب سرمایه می

تحقیقات نشان داده است که مهارت های مذاکره می تواند نقش مهمی در ایجاد اعتماد به مشتریان بر شرکت داشته 

، 0زابل و همکاران.)هزینه های عملیاتی و افزایش درآمد خواهد شد باشد که باعث افزایش توان رقابتی، کاهش

امروزه پیشرفت اقتصادی و تجاری کشور به پیشرفت صنعت بانکداری به پایه صنایع دیگر در کشور و  (.178: 111 

ر در حال حاضر، بخش بزرگی از مالکیت این صنعت د. همچنین صنایع بانکی سایر کشورهای پیشرفته بستگی دارد

دست دولت است، اما با ظهور برخی از بانک های خصوصی، رقابت در صنعت بانکداری آغاز شده است، اما با این 

دستیابی به مزیت رقابتی نیاز به بهبود خدمات ارائه شده . وجود شکاف بزرگ با سطح بانکداری جهانی وجود دارد 

با مشتریان با یکدیگر، بانک های مختلف می توانند نقاط با کشف رابطه بین عملکرد بازاریابی و نحوه برخورد . دارد

. ضعف خود را بهتر درک کنند و بنابراین نیازهای مشتریان خود را درک می کنند و سعی در حل آنها می کنند

بنابراین الزم است اثربخشی مهارت های مذاکره با مشتری از طریق تأثیر بر افزایش اعتماد مشتریان و در نتیجه 

بر همین اساس در این تحقیق به بررسی رابطه (. 1: 0981ابزری و همکاران، )ه گذاری مالی آنها سنجیده شودسرمای

بانک صادرات شهرستان : مطالعه موردی)گذاری مالی مشتریان  بین مهارت مذاکره کارکنان با میزان اعتماد و سرمایه

 .خواهیم پرداخت( بهبهان

 پیشینه تحقیق

« انگذار سرمایهة در جمع آوری سرمای اضطراب تماد و کنترلاع»، در تحقیقی با عنوان (107 )  کلمن و همکاران

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

                                                
1- Zabelh et al.  

2. Kallmann et al.  

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
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نتایج « یگذار تأثیر رفتارشناسی بازار روی سرمایه»، در تحقیقی با عنوان (101 ) 0وپرین و تاناسیکو .داشته باشد

 .گذاری در بازار مؤثر باشد تواند بر سرمایه نشان داد که که تجارت بر اساس عدم اعتماد و رفتارهای غیر منظقی می

 وو 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 کهنتایج نشان داد  «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 ) 9کاتیرسیوگلو و همکاران

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

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

، در (118 ) 1همکاران 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 انسانی با مشتریان، 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 قیدهع به. اند مردم برشمرده

نتایج « اعتماد مشتری جلب طریق از فروشنده بررسی نحوه مذاکره»، در تحقیقی با عنوان (118 )5مائو و چن .است

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

 دومی تأثیر البته که .داردوجود  به شرکت مشتری اعتماد و فروشنده به مشتری متقابلی بین اعتماد رابطه همچنین

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

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

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

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

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

7رومن
 مشتری به شرکت وفاداری و اعتماد رضایت، نوع مذاکره فروشنده، بررسی»، در تحقیقی با عنوان(119 ) 

 وفاداری و رضایت، اعتماد به منجر نوع مذاکره فروشنده که نتایج نشان داد «اسپانیا در واقع بانک روی مشتریان سه

 .گردید خواهد فروشنده شرکت متبوع به بیش تر مشتری

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 ادراک شده مشتریان خدمات سرمایه سرمایه

                                                
1. Operan & Tanasescu 

2. Lin & Wu 
3. Ktircioglu et al. 

4. Abhiman et al. 

5. Chen & Mau 

6.       & Ruiz 

7.       

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114006455
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یعقوبی و همکاران  .اردگذاری د نوع مذاکره کارکنان، اعتماد، خودکارآمدی و آگاهی تأثیر معناداری بر میزان سرمایه

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  که عوامل انسانی بیش ترین تأثیر را در جذب و حفظ سپرده

 انسانیسرمایه  توسط مشتریان اعتماد جلب تأثیر»، در تحقیقی با عنوان (0981)باقری قادیکالیی و همکاران  .است

راز  بودن در مذاکرات، صادق وفاداری، از اعم مشتریان اعتماد جلب نتایج نشان داد که ابعاد« رضایت میزان بر

 آمل شهر درملّی بانک  شعب مشتریان رضایت بر که بودن است یاور مشتری و اعتبار و شهرت بودن، نگهدار

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

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

دمت به مشتری، تعهد کامل نسبت به مشتری در توسعه و انسانی، الگو قرار گرفتن رؤسا، شناخت مشتری، ارائه خ

  .ها نقش دارد موفقیّت بانک

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

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

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

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

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

 . کارکنان به روش تمام شمار به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است

 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

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

گزینه : باشد نمره گذاری سؤاالت این پرسشنامه به شرح زیر می. 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 ق همبسته کردن نمرات این آزمون با پرسشنامه روایی این پرسشنامه از طری :نماید گیری می اندازه

همچنین پایایی کلی این . بدست امده است 79/1، برابر با (111 )  رویکردهای مذاکره ساخته ویمست و کالینتون

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

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

 :بدست آمد 0

 

 

 

                                                
1. Pierre  

2. Wimest & Clinton  
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 ضرایب پایایی پرسشنامه سبک مهارت مذاکره. 7-4جدول 

 آلفای کرونباخ ابعاد

 89/1 سبک واقع گرایی

 99/1 سبک تحلیلی

 98/1 سبک هنجاری

 97/1 سبک شهودی

 پرسشنامه اعتماد مشتریان

 سؤال 00شامل  ، طراحی و ساخته شد؛(0981)توسط باقری قادیکالیی و همکاران اعتماد مشتریان که پرسشنامه

صادق بودن، : های این پرسشنامه شامل مؤلفه .شود می افراد توسط این پرسشنامه سنجیده اعتماد میزان که بود

در این پرسشنامه به منظور پاسخ . باشد شهرت و اعتبار، میزان وفاداری، راز نگهدار بودن و یاور مشتری بودن می

 کامالً و ندارم، مخالفم نظری موافقم، موافقم، های کامالً گزینه برای ترتیب به و شده است لیکرت طیف دهی از

طی یک مطالعه مقدماتی برای آزمون روایی آن از ضریب  .شده است گرفته نظر در 0و   ، 9، 1، 5یب مخالفم ضرا

برای ضریب پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده . بدست آمده است 1/ 8اند که  بازآزمایی استفاده کرده

باقری قادیکالیی و )شود  تأیید می است پس پایایی آن 71/1بدست آورده اند؛ و چون بیش از  1/ 7اند که  کرده

بدست  SPSS ،95/1.0 از نرم افزار  استفاده با کرونباخ آلفای آزمون با پایایی این پرسشنامه (.0981همکاران، 

 .شود است، پس پایایی آن تأیید می 71/1آمده است؛ و چون بیش از 

 یافته های تحقیق

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

 .میکن  مشاهده می

 ها مشخصات آماری مربوط به متغیر.  -4جدول 

 
 واریانس انحراف استاندارد مد میانه میانگین

 8/1 0 1/ 9581 05/9 15/9 9/9 1 مهارت مذاکره واقع گرایی

 05/1 7/1 997 9 15/9 1597/9 مهارت مذاکره تحلیلی

 057/1 98578/1 5/9  0/9 1995/9 مهارت مذاکره هنجاری

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

 9/1   17798/1  /80 1818/9 1887/9 میزان اعتماد مشتریان

 5/9 1 91/9 1 مهارت مذاکره کارکنان
a10/9 9  07/1 011/1 
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ملی رابطه ی معنی داری وجود  بانک مشتریان اعتماد میزان با کارکنان مذاکره مهارت بین: 7فرضیه شماره 

 .دارد

 ملی بانک مشتریان مولفه های اعتماد با کارکنان مذاکره مهارتضرایب  رگرسیون : 4-9جدول 

 
مجذور ضریب  R مدل

 همبستگی

ضریب تعدیل 

 شده

 خطای انحراف استاندارد تخمین

1 *934/0 241/0 284/0 14024/0 

sig 

 

F میانگین مجذورات Df مدل مجموع مجذورات 

 رگرسیون 00/08870   9 50/99 51/5 004/0

 باقیمانده 71/0517958 59  09 / 1

 کل 7991 05/ 9 58  

Sig T ضرایب استاندارد نشده ضرایب استاندارد شده Model 

 B Model خطای انحراف استاندارد ضریب بتا

000/0 09/1   5/55 98/  8 (Constant) 

 امنیت 90/0 01/0 59/1  /15 0/ 00

 سهولت ادراکی 79/1  191/1 /01  1/ 5  044/0

 سودمندی ادراکی 0/1 1 110/1 978/1  /19 070/0

 آگاهی دهندگی 151/1 111/1 1/ 1  09/0 046/0

 کاربرپسندی 908/1  /191  /11 009/0

 

می باشد که نشان می دهد بین مجموعه  009/1بین متغیرها ( R)که ضریب همبستگی ، جدول فوق نشان می دهد

تحقیق  (ملی بانک مشتریان مولفه های اعتماد با کارکنان مذاکره مهارت)متغیرهای مستقل و متغیر وابسته

 8/09می باشد، نشان می دهد که  098/1همچنین ضریب تعیین تعدیل شده که برابر با .همبستگی قوی وجود دارد

در  (مشتریان اعتماد)وابسته به متغیر های مستقلملی  بانک مشتریان مولفه های اعتماددرصد از کل تغییرات متغیر 

دار بودن رگرسیون و رابطه خطی بین متغیرها را نشان داده جدول تجزیه واریانس نیز معنی  .این معادله می باشد

و سطح معنی F (51/5)نتایج جدول فوق نشان می دهد که، مقدارآزمون . که سطح معناداری آن را تایید می کند

، نشان می دهد که مدل خوبی می باشد، و متغیر 15/1می باشد که در سطح خطای کوچکتر از  111/1داری برابر با 

نتایج جدول فوق نشان می دهد که متغیر  .را تبیین کنند مشتریان مولفه های اعتمادقادرند تغییرات  مذاکره مهارت

برخوردار می باشند و از بین  کارکنان مذاکره مهارتاز قدرت پیش بینی پذیری برای  مشتریان مولفه های اعتماد

 اعتماددارای باالترین قدرت پیش بینی برای متغیر  591/1با ضریب برابر با  امنیتمتغیر های این تحقیق، متغیر 

 . برخودار می باشد مشتریان اعتمادبرای کمتری   از قدرت 01/1 با ضریب برابر با  سهولت ادراکی، و متغیر مشتریان
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 نتیجه گیری

با  .رابطه معناداری وجود دارد بین مهارت مذاکره کارکنان با میزان اعتماد مشتریان(: 7)فرضیه شماره 

می باشد که نشان می دهد بین مجموعه متغیرهای  009/1بین متغیرها ( R)ضریب همبستگی توجه به مقدار 

تحقیق همبستگی وجود  (ملی بانک مشتریان مولفه های اعتماد با کارکنان مذاکره مهارت)مستقل و متغیر وابسته

 مولفه های اعتماددرصد از کل تغییرات متغیر  8/09ان می دهد که همچنین ضریب تعیین تعدیل شده نش.دارد

در این معادله می باشد و از بین متغیر های این  (مشتریان اعتماد)وابسته به متغیر های مستقلملی  بانک مشتریان

با ضریب  ادراکیسهولت ، و متغیر مشتریان اعتماددارای باالترین قدرت پیش بینی برای متغیر  امنیتتحقیق، متغیر 

 .  برخودار می باشد مشتریان اعتمادبرای کمتری   از قدرت 01/1 برابر با 
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