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Abstract 

Objective: The emergence of private banks alongside state-owned banks and the 

increasing intensity of competition between them has caused banks to spend a large part 

of their energy and power to improve their performance and productivity, which can be 

increased by increasing management coaching activities. Therefore, the purpose of this 

study is to identify coaching indicators in service organizations (studied in the private 

banking industry). 

Methods: This research is of mixed type. The type of research in the qualitative section 

was content analysis. The participants in this section were professors and experts in the 

banking system. The sample size was selected by 15 people after theoretical saturation 

and purposefully. Data were collected through semi-structured interviews and data 

analysis using the thematic technique. The type of research in the quantitative part was 

descriptive-survey in which the statistical population was equal to all employees of 

private banks with a sample size of 257 people and selected by category. Data analysis 

in this section was using confirmatory factor analysis and Amos software. 

Results: The findings showed that the categories of coaching in the field of private 

banking include "knowledge and expertise, ethics, personality traits, shared values, 

leadership, coaching techniques, management skills". 



Conclusion: Using the findings of this study can nurture the talents of employees and 

turn human resource weaknesses into strengths for the organization. It also increases the 

succession capacity of the organization and in the long run, can increase productivity in 

the organization. 
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 چکیده
 یادید اریها  خ   س ها ئوجب ش م امل     انک اک اکیش ت رقا ل ئ  ی  اف ا  د    یها در  هار  انک  خصوص یها ظاور  انک هدف:
   اک دمنل   رواک ئ لیهیئ  یههیئه  هایلیفعا   ی    ا اف ا ه یخود نما ی ر   رواک خود را صهف روج      ابود عملکهد    اهم یاد انهژ

 .( امل خصوص ی)ئورد ئطا ع  در صهعل  انک ار  خ ئار یها در مادئاک یههیئه  یها شاخص ی پژ ه  شهاما نیا  فه نی ها ها افل؛ی

  هه گاک این  خ  پژ ه  را امناری     ائیخ   امل. نوع رحقیق در  خ   یف   رحلیل ئضموک  ود    ئشار ل نوع این رحقیق اد: روش
ها دادم صورت ه فمه  ان خاب گهدی . گهدا رینفه      51داد    حجم نمون  پس اد اشباع نظهی    رع اد ئ خصصاک نظام  انک  رشکیل ئ 

پیمایشن    -  رحلیل اط عات    ر ش فن ئضموک انجام ش . نوع رحقیق در  خ   م   روصنیف   ماخ ارئه    رج ی  نیم  اد طهیق ئصاحب 
ای ان خناب گهدین .    صورت طبقن   نفه      712های خصوص   ود    رع اد نمون   ها ه  ا    ائاری اک را  ها ه  ا  لی   ار هاک  انک ود    جائع

 .اف ار ائوس  ود ها در این  خ   ا ام فادم اد رحلیل عائل  رأیی ی   اد طهیق نهم رج ی    رحلیل دادم

 شخصنی     هنای   یژگن   اخن ،   دانن    رخصنص   »ئه یههی در عهص   انک اری خصوص  شنائل  های  ها نشاک داد ئقو   یاف  : ها یافته
 .امل« ئ یهیل هایفهوک ئه یههی  ئاارت رهبهی  های ئش هک  اردش

ور   های روان  ام ع ادهای  ار هاک را شکوفا  هدم   نقاط ضعف ئها ا انسان  را    نقط  ق های این پژ ه  ئ  ام فادم اد یاف  : گیری نتیجه
 ری را در منادئاک   روانن   انهم   په ری را  های مادئاک اف ای  دادم   در  له ئ ت ئن   مادئاک رب یل  ه . همچهین این ئس ل  روانای  جانشین

 اف ای  ده .

 ای خ ئار    انکه مادئاکئه یههی  ئ یهاک  : ها کلیدواژه
 

در    یهیئن   یهنه یئه  یهنا  شناخص  ی شهاما(. 5311) ئیها  جمشی ی عل    ئحم    لو    ورن م علیهضا؛  ائیه بیهیاستناد: 

  .277 -611(  4)57  ئ یهیل د     . خصوص یها  انک
------------------------------------------------------------ 

 277 - 611صص.   4 م  شمار57 مر  د 5311  د    ئ یهیل 
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 مقدمه

  شود  ئ احساسجوائا  نیاد    ر یکهدهای نوین در ئ یهیل  ی  اد پی   ما ق   ائه دم  ا رغییهات پهش اب    

خود را  ا رغییهات هماههگ مادن    در رام دم یا   را   ه   ها  مک ئ اد جمل  ر یکهدهای        مادئاک 5ئه یههی

 شه یان   پیشه  ئ یهاک    فهاره اد رهبهی ئ یها در حا  حاضه در عهص  مادئاک    اه اف خود گام  هدارن .  یائ لیئوفق

 .شون  ریانهی م  خ قیل   نوا   ی ر ان  نق  یک ئه   را  ادی  هه    اد این رام مبب اف ای   اهم ر ش   در

ق م ئان ک در اه اف   رعا ات خود امل      ئعهای  فهایه  همهاه  ئ ا م   حمایل اد فهدی  های ثا ل یههیئه 

ئام   امام  امل.  یها  ژگی  فائق ائ ک  ه رهس   رقویل   نیه ئه  ماخ ن نقاط قوت     ه اکیپیمودک راه  ئ

طور ئ ا م  ه  ها  فهایه  یادگیهی   پیشهفل فهد امل      یلئه یههی ههه رسایل  هدک اجهای فعا  ههید اکی    

 یاه     ا یاف ن رام  ه   یک ئه      افهاد ) ار هاک(  مک ئ  ه   فهایه های پیشهفل   رش    خ قیل افهاد رمه   ئ

اک ئ بوعشاک خ قان    نوا ری در انجام  ظایف  خود را  ا رغییهات  فق دادم   در جال رحقق اه اف خود   مادئ

 (.5316) ظیف  د مل   رادئهد ق یهی   کوشه  

 اد    گویه  ئ  انهلس اک ئ یهاک اد درص  هش اد. امل اف ای  حا  در مهعل    ئ یهاک رومط ئه یههی

 نقاط اد  سیاری در ر ن  این (.7651  7دیپ ای هه  )م  راههمای  را خود  ارئه اک    ر د ئ  ان ظار هایشاک مادئاک

     ون    (7652  1ریسیاردی  گارمیا   ارچه-موئ  )راپ ( 7654  4جهو   ) یم هم ( 7655  3چین ) انگ جااک اد جمل ؛

 رغییه م     رواک ئ  را اف ای  ( این7651) 2فارین   همکاراک های  هرم  شود. طبق ئ  ( ئشاه م7654  6 ی وان  )ر شا

 یک د م . ئ یهاک    انسان  ئها ا ئه  ی  ار هد یک اد افهاد رومع  پذیهی جالئس و یل ئکاک رغییه ا     داد نسبل

عبارر    . رهبهی فهههگ  ه  یش ه رمه   موم    نمایه  رسایل را رومع    دان  خواهه ئ یهاک ئ     ف ایه م ان ظار

  ا  ارئه اک رهادی هم خود   ار هاک اد حمایل در ئ یهاک ئاارت اد اطمیهاک ممل    انسان  ئها ا عملکهد ئس و یل

 (.7676  2 ارر    ئیلهه)ئک امل یاف   رغییه مادئاک رومط ش م رعیین ام هارژی   ها اردش

 ح ا ثه      ئوجود های شایس ه   ابود در دیهدم اک     مک  های ئ یهی   ر یکهد نوع  عهواک ئه یههی   

  حاظ اد هم ئ یهی    ذا ئه یههی ( 7652  1) اگس ف  اررور   هاردیشخص   ار هاک امل  های پ انسیل رمان ک

  5؛ رانسکانن  ئک     ی اال7652  56امل )ئارسو  هدم جلب خود    را ای ف ایه م ی ع ق  عمل   حاظ    هم   نظهی

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1 Coaching 
2 CIPD 

3 Wang 
4 Kim 
5 Rapp-Ricciardi, Garcia and Archer 
6 Rosha  
7 Fatien & et al 
8 McCarthy & Milner 
9 Wagstaff, Arthur, & Hardy 
10 Matsuo 
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 فهئان ه   یهیل ئ شائل؛ مه   رهبهی رف ارهای  ا ئقایس  (. ئه یههی ئ یهی   در7652؛  اگس ف   همکاراک  7652

 ئ یهی   ئه یههی اصل  ه ف(. 7652 همکاراک    رانسکانن) امل ه ایل ئ ک    رسایل راههمای       ه ه    

 اررباطات ر شن   هقهاری   رهظیم طهیق اد  یژم    (7652  7  ) دیهدم اک پیشهفل   عملکهد خود ارائ ی   هانهیخ ن

 دادم نشاک همچهین رجه   ئطا عات(. 7655  3همکاراک   ا یهجه)  ادخورد امل دادک   دیهدم اک های دی گام گس هش

 عملکهد  (7652 ئارسو ) یادگیهی ئانه  های  دئیه  در دیهدم اک   های ئفی ی ئ یهی    ن ایج ئه یههی    امل

 (.7676  4ژائو    یو)    همهام دارد شغل  رضایل  ( 7652 همکاراک    رانسکانن)

ئ یهی   در  ئه یههی. امل 1ئورد رومع  ئها ا انسان  در مادئان  ر یکهدهای  هجس   ئؤ ف  یک ا هوک ئه یههی

6ئه   عهواک    ئ یه" ای م نی  ها مادئاک اد  سیاری   دارد ر اج ای ف ایه م طور های  هون    مادئاک
  هه  ئ  ربلیغ را "

 ش م   گذاری پای  مادئان  رومع  ئ خصصاک   ئه یههی ئ خصصاک رومط ئه یههی های (. ئ  7651دی  پ ای)م 

2ئه یههی"   ئه    ین  ا  یفیل ر ا ط حفظ اهمیل   اک  ا انسان  اررباط
  ین ها شباهل اد  هخ   جود ئعهای    "

روان  ئها ا   مادئاک ئ   ها هاین ئه یههی در(؛ 7661  2ئورین    ار ک) امل رف اردرئان    ئه یههی هایر ش

 رواک  اعث اف ای   ارای  مادئان  گهددهای علم    رجه   را در اخ یار همکاراک قهار ده    این ائه ئ  دارای 

 (.7651  1گیه الئو   رکچ )دی

ان     ا ر ش  سیار    دنبا  رقا ل  ا  ای در  ادار ئواج  های خ ئار  همچوک  انک   ا رقا ل پیچی م ائه دم مادئاک 

ها  ها ردم   اشه       د یل رهوع   رع اد ئش هیاک خود  ایس   ئهاقبل نمایه     ان ظارات   رضایل اک  ها ئ مایه  انک

ها ئوجب ش م امل     های د       اف ای  ش ت رقا ل ئیاک اک های خصوص  در  هار  انک شود. اد موی  ظاور  انک

 ری خود نمایه      ا اف ای       ابود عملکهد    اهمها  خ   سیار دیادی اد انهژی   رواک خود را صهف روج    انک

  اد هه دئان  ی (.    همین د یل  5313رواک    اک دمل یافل )ئشیهی   همکاراک  های ئه یههی ئ یهیل ئ فعا یل

در شهایط  حهاک  ژمی   ار هاک خود شون      یههیئه  هیدرگ  طور  اقع امل    ئ یهاک در هم  مطوح      ادین

 امل.  شغل یاف ای  فشارها انههی   ها رأثیه گذاش   امل. ئطا عات جاان     ه هم  جوائا   مادئاک   هون یاق صاد

قهار دهه    ا رأ ی   ه نقاط قوت در   مادئان یام هارژ ی ای    وانه  اه اف فهد را در رام ا   عهواک ئه  ئ یهاک   

 ج ین   هه    در  اریرا   ش هی  یهیرمان ک ام ع ادها   یادگ لی   فعل شهفل یرش   پ ی ها لیها احساس ئس و  اک

 هاتیی ا رغ ره ایقادر امل     ار هاک  مک  ه     خودشاک را مه  ئه  عهواک   اناک را  اال  بهن . ئ یه ی ر  اهم

                                                                                                                                                            
1 Tanskanen, Mäkelä, & Viitala 
2 Woo 
3 Ellinger & et al 
4 Zhao & Liu 
5 human resource development 
6 manager as coach 
7 coachee 
8 Baron and Morin 
9 DiGirolamo & Tkach 
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  شغل یها بیاد طهیق افهاد    رش    رومع  دمل یا ه    در  ها ه ام  ه   ها  مک ئ  فق دهه       مادئاک  طیئح

مادئاک را ئقا م مادن   نییپا ی ر    اهم بلیغ   شغل ی  رهک مادئاک   اه  عملکهد   رعا ها شغل  ئانه  فهمودگ

یل رمان ک های ائه دی  ضعف در ام ع ادها   ع م    فعل های مادئاک اد طهف  یک  اد چا   (.7661  5 یکه)

روان   ه روانمه مادی   ها هاین ائودش ئها ا انسان  ئ ؛ (5312دادم   های  ا قوم  ار هاک امل )ئیهمپام    حسین روانای 

 (.5311 ار هاک رأثیه ئثب   داش    اش  ) اقهی   همکاراک  

ائودش  گوناگون  در فهایه  ائودش  ار هاک  ا ه ف روانمه مادی    ابود ئؤثه دان   نههش    یها ا هوها   نظام

ان     هه یک دارای ئ ایا   ئعایب  هس ه   ائا عهصه ئش هک   ئورد  انسان  طهاح       اجها گذاش   ش م یها ئاارت

انسان  امل    رهاا اد طهیق  های ی دگیهی مهئاش م   ابود ئس مه در یا ائودش      ار گهف   یها رعقیب رمائ  نظام

فهایه   یهناپذ نظام اردشیا   ئهامب قا ل حصو  خواه   ود. در  اقا اردیا   اثه خش  ائودش ج ء جبهاک یهی ارگ   

  رجای ات   ها یائودش  ار هاک امل.   ین رهریب ئوفقیل هه ا هوی ائودش     عوائل ئ ع دی نظیه مادئاک  ام هارژ

       هه    ه مادئاک رحمیل ئ  روجا نو   خود  ار ئا   قا ل ها   فهایه ها  ا س   امل    ههیک      ر شی تسار

؛  ها هاین  های ئشخص  هدک ن ایج   دم ا ردهای یک نظام شود  اماماً گهاک   دیه اددم رلق  ئ  این د یل ائودش

در   های  یف      م ا هوی ائودش  ئورد عمل   رب یل دادم ائودش  قا ل  مس ضمن اردیا   عملکهد ئهامب  ربیین

  ئذ ورروج     ئوارد   ا(. 5316)یومف   ئشعل    ئه     ناپذیه امل رحقق یادگیهی مادئان  ئورد ان ظار ائهی اج هاب

    خصوص های   انک   م ان خاب       ارگیهی ا هوی ئهامب   ئهطبق  ه شهایط   فهایه  عملکهد ئها ا انسان  

 ذا شود.    وان  یادگیهی مادئان  ئورد ان ظار    ابود  یفیل عملکهد  ار هاک را در پ  داش    اش     ش ت احساس ئ 

ان اد ر شه  را  های روانمه مادی  ار هاک اد طهیق ئه یههی ئ یهی   در مادئاک  روان  چشم انجام چهین پژ هش  ئ 

 ایجاد نمای .

های طور    پژ ه    ئه یههی ئ یهی   ئبحث  ج ی  در حودم ئ یهیل امل   هماکایناد موی    ا روج     

ده  پژ ه  جائع  در عهص  ئه یههی در حودم  انک  صورت نههف     ئ   یا ا هوی  در این ئورد  هرم  نشاک ئ 

های ئورد  هرم   چوبها   چار رم  هه یک اد ئ        نظه ئ خصوص در مطح  شور انجام نش م امل  دئیه    

های ر داف  ک در عهص  علم   رکهو وژی    همچهین ا هوهای ئوجود  ا روج     پیشهفلدارای ئعایب   ئ ایای   اشه  

های  هون  ههود ن وانس     ا روج      ار هدهای  انک   جوا هوی  انک اری نیسل.    عبارر  ام فادم اد ا هوها   ئ  

 ار هاک را    فعلیل در ا رد    الدم امل ا هوی   های ئه یههی ئ یهی   در حودم  انک اری ارائ  های  ا قوم  امل روانای 

گذاراک  انک    وانه  اد خه ج    ن ایج اک  اهم الدم را داش    اشه    همچهین اد ری اک   مهئای گهدد را ئ یهاک   هنائ 

طهف  هد.    همین د یل اهمیل   ضه رت اجهای پژ ه  ئام رواک خألهای پژ هش  در این دئیه  را  هاین طهیق ئ 

های ئه یههی  شاخص»ئطهح  هد     گون  نیارواک در پژ ه  حاضه پهم  اصل  را رم .  ذا ئ نظه ئ   ضه ری   

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1 Baker 
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  گذاراک  ئ یهاک  روانه   میامل های این پژ ه  ئ  اد ن ایج   یاف  «. های خ ئار    ام امل؟ ئ یهاک در مادئاک

 . ری اک  انک اری خصوص    د     ام فادم الدم را داش    اشه   هنائ 

 پیشینه نظری پژوهش

فهاگیهی شیوع پی ا  هدم   روجاات  سیاری را در اد یات پژ هش  دانشهاه     طور   ئه یههی در مطح جاان  

 7ی ائهیکاائودش   رومع (. انجمن 7655  5  همکاراک    خود جلب  هدم امل )مههد ئحور عملهای پژ ه 

 ار    رممیل  ای اد رخصص   ئاارت در ئیاک ئ خصصاک ئ یهیل عملکهد   یادگیهی حینحودم عهواک   ههی را ئه ی

یک  عهواک   گهی ی ائهیکا  ئه  ی ئ   شایس ه  انجمن ائودش   رومع ش می  اد یه شهاخ   امل. در نسخ 

ههی همچهین  ئه ی  اق  ئان . 7653ی رخصص در ما  حودم 56ومع    یک  اد ی ائودش   رشایس ه  اصل  در حهف 

شود    اعضای مادئاک را ی مادئان  در نظه گهف   ئ ی مادئان  یا شکل خاص  اد رومع ی رومع یک ئ اخل  عهواک   

 خش   ها را  ابود ئ  ملکهد اک ه    اثهگذاری عها یاری ئ ئها ا  یا رفا ئوانا   ئح  دیل نیرأئدر شهامای  اه اف  

(   یک فهد یا ریم امل    اد دم یا       ارجه  ئه یههی یک نوع ئشار ل  ین یک ئه   ) (.7653) یم   همکاراک  

. افهاد اد طهیق فهایه  ئه یههی  ر ی  ه  ئ اه اف ایجاد ش م رومط فهد یا ریم  پش یبان   اماس  ه  ا عادم فو،ن ایج 

فهد یا ریم   .(7676 هه  )ژائو    یو   ئ ن ایج ئه وط  رمه    ائی  ئوفقیل های رو ی  فهدی    ئوردنیادرهای    ا ها ئاارت

 های ر ش   مؤاالت هداشل  هدم    انچ ئه    ا گوش دادک   رعهیف     درحا     هه  ئ  انوک ئکا م  را ان خاب 

 .(7654 لوئبهگ  )  یا رن  جود    ج ی  را  های  ه دیهه  مک  ه     ئهاجا پیشهاادهای ئ فا ت   

رعاریف ئخ لف  اد موی ئ خصصین در ئورد ئه یههی ارائ  ش م امل       چه  ئورد اد اک پهداخ   ش م امل. 

   یا حهف الدم  های  سب اه اف  یها ی روانا    دان  ئ  یا رومع فهایه ی را ئه یههی مادئان   (7653) 3ئا  بیا   پیج

  ه ف مادئاک را دارد.  لیئأئور. رهبه فهدی امل    پ انسیل ایجاد  خ  ئام  اد  ه   ئایجاد  مادئان  را در رهبهاک

 شود  ئچه گان  ه ایل  یها  گامید یها دادمیا گه ه    ه اماس امهاد    کی    کیطهیق رعائ ت  این نوع ئه یههی اد

جال یاری در  سب اه اف روافق ش م  ها مادئاک   ها هن میادگیاح هام   اع ماد ئ قا ل امل. ئه یاک     ئبهای اک

 یا حهف ئه یههی  ه ؛  ( در رعهیف ئه یههی  یاک ئ 7657) 4ئه یههی  ا ملل نی ف رامیوک  . هه   ئهمکاری  ئه یههی

  مادئاک    ار  سب در دن گ   شغل  ا عادم فو،ن ایج در حا  پیشهفل امل       افهاد  های ایجاد  یا حهف  ی را ط 

   دهه   ئخود را  ابود    عملکهد هه   ئ ره قیعمیادگیهی خود را  ها هن میادگیفهایه  ئه یههی  قیطه اد . ه   ئ مک 

رفکه  هانهی  امل     هایه ی خ قان   فدر  ها هن میادگی. ئه یههی شها ل  ا دهه   ئ یفیل دن گ  خود را اررقا 

یک ئ خصص  عهواک   . ئه یههی یادگیهن م را هامل اک یا حهف افهاد  های ح ا ثه مادی پ انسیل فهدی     خ  ا اام

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1 Segers &et al 
2 American Society for Training and Development 
3 Maltbia & Page 
4 International Coaching Federation (ICF) 
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5 یکن   امپیه .   ا ر دارد    هه یادگیهن م  ارداک   خ ،    ائل امل شمارد  ئئح هم  اش  دن گدر  ار   
 (7663 )

    شود  ئ ل  دیا وگ  اگاهان  رعهیف  صورت      ار  سبئه یههی در دئیه   هه ؛  رعهیف ئ چهین  نی  ئه یههی را این

 .ج ی   های اررقا یادگیهی فهدی   پیشهفل مادئان  امل یها ه ی    ها فهصل  ها ئاارته ف اک رسایل 

 های مربیگری مدل

ئه یههی   پیشهفل ار ین  ئ   دنجیهم ئه یههی  ئن    گها   ئ   امکار  ئ   ئه یههی ان هها   ئ   اچیو  ئ    ئ  

4Aا ملل  ئه یههی  ئ   ئه یههی ایم  ئ   ف رامیوک  ین
های ئه وط    ئه یههی هسل   ا عناد اک در   اد جمل  ئ   7

 )   علل ئح  دیل در حجم ئقا  (  یاک دادم ش م امل. 5ج    

 گذش  های در پژ ه  ا عاد شهامای  ش م ئه یههی .5 ج   

 نویسندگان سال مدل ابعاد

 5111  گها  ئ   ها   رام پی  ر  یا اق ام اه ف   اقعیل یا  ضا ئوجود  گ یه 
جاک  ای مور    نقل 

  هناد ئک

 ئارک ئک  یهگو 7666 امکار ئ      هرم  اق ام   ها  رأیی   ه ی  دانس  ن یج   ئقیاس

های ام فادم؛  ها   ئ  دیههاک؛ رف ارها  فنئه    ا  ئ قا ل رجه یات فهدی ئه  ؛ را ط 
 ها  مادئاک   خانوادممیس م

 ئ  
 ئه یههی
 ان هها 

  یلبه 7665

ها  طهاح   هنائ  ها  اردیا   گ یه گ اری  ایجاد گ یه اردیا    ضعیل  روفاک ئغ ی  ه ف
 عمل  رشویق    حه ل

 7663 اچیو ئ  
   فیونا  ریج
 دئکوفسک 

 پامخ گوی   طهح مؤاالت قوی   ادی  پامخ  رج ی    رحکیم شوخ    ادخورد 

 ئ  
   گهی ئه  

 پیشهفل
 ار ین

 ار ین 7662

  اردیا   شایس ه  ئ یهاک مهج  قا ل  ایجاد اه اف ها چا  اررباط  ا ئ یهاک   درک 
  ئعهف  ها اکدر ئوقعیل   شهاخل رف ار جاری  ها اکجال درگیهی   های پذیهش ئس و یل

 یا ئ اخل ماخ ار مادئان   ایجاد ام هارژی  امام  در اررباط  ا نق  ئ یه در یها چا  
دن م  های -مادئان   ه   های رقا ل     یادگیهن م  ا اک ر  ه مل  ام فادم اد ئه یههی

 ایجاد ئ قات ماخ اریاف    رمه    ه اه اف یادگیهن م  رغییه رف ار    هقهاری همسوی 
  اردیا   روانای  ئ یه  های ئ یهیل اثه خ   ایجاد ئکا مات ئه یههی میس م مادئان 

یادگیهن م    سب اط عات  درخوامل اردیا   ئه     ارائ   ادخورد اد  مادئان  ئ هامب  ا
 .طهف یادگیهن م

 3انیل 7662 ئ   انیل

 :یا حهف شهایط الدم  های یک ئه   

 ر د  ح   اگه رهبه  ئحض   جاذ    روانای   ر د    دف ه  ار رهبه   جلب اح هام  ی 
 .ما ق  یا ئ ارک شما ن ان  چی ی در ئورد

افهاد را  ا روج    یخواه  ئنیس ی   چهون   ئؤثهن ایج  اگه شما فهدی  سیار  ش م اثباتما ق  

ئ   
گهی  ئه  
 ای حهف 

7662 
 

 4هارگه 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1 Bacon and Spear 
2 Awareness, Acceptance, Action plan & Accountability 
3 oneil 
4 Hargrove 
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    افهادی اثه خ   هی ؟   رب یلدهه   ئیا  ادی   رگ     انجام  ان اد چشم   

ضهیب هوش   اال   ی ه  ئهوش عاطف    یش ه افهادی    شما ئه یههی  ش م اثباتما ق  
. این چی ی امل    شما  ای  ان ادد  ئرا    دردمه  ها اکعاطف  پاییه  دارن      ائا هوش

را     ها اکهی    امل      وانی   ا عواطف ئهف  افهاد ئانه  خشم  ار    ا خود  یا ری . ئام
 .دهی  عواطف ئثبل ئانه  د سودی رغییه

ادئوک فه دگام را قبو  شوی   شما  ای  اد اک دم   افهاد  اشی     اگه په اد شما   یادگیهن م 
دارد  یادگیهن م خوشحا  خواه  ش     م  ماعل ایه م را  ا شما مپهی  ه .  هیرأخشما 

هس ی   ئانه  داش ن یک دام اک خوب  های  االافهاد  ن دیک ش ک     اگه راه  اماک  های
 . سیار ئفی   اش  روان   ئگف ن یا شوخ   هدک  

 ش م  ئهحل  فعا   ئهحل   ا غ ئ یهیل ئه یههی ئهحل  ئهحل  ئوق   
 دنجیهم ئ  

 ئه یههی
7655 

 ی ل       پ هموک
 نقل اد پ هموک

 اجها   پای  ه   
 ئ  
 گهی ئه  
 ایم

7655 

 خ  ر انشهام  
گهی دانشهام  ئه  

می ن     نقل اد 
 پ هموک

 در صمیمیل   اع ماد ایجاد ئه یاک  فی یک  حضور ئح وا  په یا ق ررمه  مؤاالت پهمی ک
    اگاه  ایجاد  ار هاک   ا ئس قیم اررباط  ار هاک     فعا  دادک  گوش  ار هاک   ین

 پامخهوی     پیشهفل ئ یهیل ه ف  رهظیم    ری ی  هنائ  اق ائات  طهاح   ار هاک 
 اط عات  عض   ودک ئحهئان    رادداری

ئ   
ف رامیوک 

ا ملل   ین
 ئه یههی 

7657 
ا ملل  ف رامیوک  ین

 ئه یههی

 پذیهیئس و یل   ری ی رسلط  ه  هنائ   پذیهش  اگاه  ایجاد  هدک
ئ   

ئه یههی 
4A 

 5دجونه    همکاراک 7652

ری ی   رهظیم اه اف  اررباط مؤا  پهمی ک  گوش دادک  اگاه  دادک  اع مادپذیهی   هنائ 
 ئس قیم  طهاح  اق ائات

های ئاارت
 ئه یههی

 گیه الئو   رکچدی 7651

 

 پژوهشتجربی پیشینه 
 ها    رفکیک روضح دادم ش م امل. ن ایج اکهای داخل    خارج  اشارم ش م    ای اد پژ ه  در این قسمل    خ ص 

 های داخل    خارج  ای اد پژ ه  . خ ص 7ج    

نویسه گاک   
 ما 

 ها ئح  دیل ن یج  نمون  ر ش عهواک یا ئوضوع

 شارت   
 (5311عا ی  )

 یناررباط  
 یهی  ئ  یههیئه 

در  ی   ج رف ار
ئحل  ار  نق  

 یشهفلپ یانج ئ
  شغل

 یئ  ساد
ئعادالت 
 یماخ ار

نفه اد  ار هاک  366
 اح  فه ش 

 ی دار  یها شه ل

   ئانه    مهپهم ان یا یهاکئ 
 هه   م ه   عمل ئ  ئه  یک

 یهدم شاکد یه ف  ج رف ار
 .یهن گ  خود قهار ئ

رهاا    ر ا ط  ین ئ غیهها 
اشارم ش م   نوا ری اد  ا ل 
 رومع  ئ   ن اش   امل.

حسیه  
ائیهی   
 رضادادم

 هرم  رأثیه 
ئه یههی ئ یهاک 
ارش   ه عملکهد 

 همبس ه 
 ار هاک نفه اد  571

ام اک  یه م انک ا
 ئادن راک

دهه م اک امل    ن ایج نشاک
 ارش  رأثیه ئ یهاک ئه یههی
 رف اری  عملکهد ئعهاداری  ه

نوا ری اد  ع  رومع  ئ   
 صورت نههف   امل.

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1 Dejonghe &late  
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رف اری   ن ایج  (5312)

عملکهد  انک  ا 
را ی   ه نق  
ئیانج  

خود ارائ ی 
  ار هاک

 ه    همچهین ارائ یخود 
 ار هاک  انک  عملکهد خه ج 

 دارد.

احم دادم   
همکاراک 

(5316) 

 یا هو  طهاح
 یهپه رش ئ 

در   عهواک ئه    
 ا    خ  د   

 اف ای  هم یکهدر 

 فهارحلیل

 ی هاامهادی   
 های ئؤ ف  یی رأ

ئه وط  اد نظهات 
نفه خبهم  46
نفه  1    دانشهاه
  ل یهاکاد ئ 

ها نشاک داد    په رش یاف  
عهواک ئه   در  خ   ئ یه   

اف ای د     ن یج  را ط  هم
مادئاک   فهد امل. این عوائل 
   همهام هم   در یک را ط  

اف ا  اعث په رش رعائل    هم
 شون .عهواک ئه   ئ  ئ یه   

ه     صورت این پژ 
فهارحلیل  ار ش م   جهب  
نوا ری اک  رلفیق 

های گذش      پژ ه 
طهاح  ا هوی په رش ئ یه 

عهواک ئه    ودم  در    
حا      در پژ ه  حاضه 
ع  م  ه ام فادم اد اد یات 
گذش    ام فادم اد نظه 
ئ خصصاک   نخبهاک در 
 این دئیه   ودم امل.

احم دادم   
همکاراک 

(5316) 

 ینرا ط     رم ه
عهواک     یهرف ار ئ 
 ه  یل ا رما  ئه 

رهک خ ئل 
 ار هاک   ا نق  

 یانج ئ
  شغل یها نههش

 یئ  ساد
ئعادالت 
 یماخ ار

 ار هاک نفه اد  166
م اد  دارت رام   

 یشاهماد

 ه  ئه    عهواک    یهرف ار ئ 
   اه    شغل های نههش
   رهک خ ئل  رأثیه  یلرما

 ئس قیم دارد.

ر ا ط  ین ئ غیهها    
پهداخ   ش م   نوا ری اد 
 ع  رومع  ئ   ئه یههی 

  جود ن ارد.

امماعیل    
همکاراک 

(5316) 

 هرم  راثیه 
ئه یههی مادئان  
 ه رف ارهای 

غیهئو   فهدی در 
ئحیط  ار  نق  
ئیانج  جو 
 مادئان  ئثبل

 یئ  ساد
ئعادالت 
 یماخ ار

 ار هاک نفه اد  713
 یشه ل ها

ئهطق   یم پ ه ش
 یاق صاد یژم 

 ئاهشاه

نشاک دهه م اک امل؛  یجن ا
ئه یههی مادئان  راثیه ئثبل   
ئعهاداری  ه جو مادئان  ئثبل 

جو مادئان  ئثبل همچهین  دارد.
در را ط   ین ئه یههی مادئان  
  رف ارهای غیهئو   فهدی در 
ئحیط  ار )قل ری در ئحیط  ار 
  اد خود  یهانه  شغل ( نق  

 . ه   ائل ایفا ئ ئیانج  

صورت  م   ار ش م  رهاا   
های  یف  در این    اد ر ش

 دئیه  ام فادم نش م امل.

عب خ ا   
همکاراک 

(5317) 

عوائل  ی شهاما
 یجادئؤثه  ه ا
 یههامادئاک ئه 

 د ف 

نفه اد نخبهاک  52
دانشهاه    

ای صهعل  حهف 
  یم 

پژ ه  شائل رومع   یها یاف  
  ئعهف ی؛ههیئفاوم ئه 

اد  یههیئه    وئ یها یش ر
   عهفاک   پالوان  ردش جمل 

 ی ن    ام ئ یلرصوف  ره 
علوم  یادگیهی یها ر ش   هخ
خودائود   یها مبک ئانه  یه د

ارائ   ی اً  ناا    رجه  یان قاد

اد ر ش د ف   ار ش م  در 
حا      در پژ ه  حاضه 
اد ر ش  یف     م  
 ام فادم ش م امل.
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امل     ه   مادئان یا هو

ئعمو    یها   دی گامخ ف  هخ
 یرا ن  صهفاً ا  ار یههیئه 

 یئانه  ام اد شاگهد  ائودش
 یک ام هارژی لک     عهواک 

رومع  هم دئاک حکمل در  ی ها
 .نههد   ار هاک   مادئاک ئ

میمهن   
همکاراک 

(7676) 

 یها ومع  ئاارتر
 یهاکئ  یههیئه 

  جاان یه در دئ
 نفه ئ خصص 77  یف 

 ینشاک داد    اجها یجن ا
 یهیل ن  رهاا مبک ئ  یههیئه 

 یه لک   ل شه ل را رحل رأث
در ده .   قهار ئخود ئثبل 

اجهای ئه یههی  ئ یهاک ع ق  
   پی ا  هدم  یش هی     ار هاک
در  ی یج   فهههگ شه  

ها شکل گهف    اد شه ل یاری س
نشاک  یهاکئ  یها امل. پامخ

اح ما   یش هها      اکده    ئ
ئ شهج    یطشها سدارد اد پ
      یه  وچک ه  ها یها گه م

 یدنبا  رام حل  اشه    فضا
    ارئه اک   هه .  ا  یش هی 

  اناا اد  یههیئه  یکهدر 
  ئشک ت ر دئهم خ ص ئ

    یش هیشون    اع ماد  
 دارن . یهدم اکد

صورت  یف   ار ش م      
ی ها رهاا    ئاارت

ئه یههی ئ یهاک پهداخ     
های ئه یههی  مایه شاخص

در اک ئورد غفلل قهار 
 گهف   امل.

گیه الئو دی
 5  رکاچ

(7651) 

   یهاکئ  یحروض
رهبهاک  ا ام فادم 

 یها اد ئاارت
 یههیئه 

 یف    
  م 

نفه اد  56
ئ خصصاک ئ یهیل 

نفه اد  514  
  ار هاک

 اد ام فادم ده  ئ  ن ایج نشاک
 رومط ئه یههی ایه ئاارت
    ئه وط رهبهاک      ئ یهاک
  االره گه م امل  عضو رعائل
رهک   اه     اری  ا ه ر ا ط

 شغل  را    همهام دارد.

این پژ ه     نق  
رهبهاک   ئ یهاک در ام فادم 

های ئه یههی  اد ئاارت
اشارم دارد   ئه یههی را 

صورت  ل  در داش ن    
 ه . در  ئاارت  هرم  ئ 

حا      ئه یههی ع  م 
ها   ه ئاارت    مایه شاخص

 نی  روج  دارد.

 7اممیل
(7651) 

های ئه     یژگ 
 های ئقا ل   ا 
 چا   ریم 

 نفه ئ خصص 36  یف 

   ام فادم اد  دادها نشاک  یاف  
 یههی شائلمبک ئه  یک
ئورد  یها یژگ ها     یس ه شا
ئواج  در  یلئوفق ی ها یهئ  یادن

 الدم امل. یم چا   ر ا 

های  این ئوضوع  یژگ 
را  های ئقا ل   ا   ئه  

چا   ریم   هرم   هدم  
در حا      در پژ ه  

های  حاضه  شاخص

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1 DiGirolamo & Tkach 
2 Smith 
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ئه یههی ئ یهاک  انک  
ئورد شهامای  قهار گهف   

 امل.

 5فار ر   هلل
(7651) 

در  یههیاردش ئه 
 ی روانا یجادا
در  یهاکئ  یرهبه

 یئ ارس شاه

 ئ خصصیننفه  75  یف 

ن ایج    دمل ائ م ئهجه    
شاخص  های  1شهامای  
 حمای    ئحیط( 5ئه یههی ش . 

 (3 اع ماد  اد حاصل ( ر ا ط7
 پش یبان  (4 ئحهئان   گف هوهای

 (6 رأئل  اهمیل (1 رهبهی  اد
 در د اک ئه یههی ئ ایای
 (2 ( فعا یل  اهم 2 اررباطات 

 اع ماد. (1   رفکه ئشار   

صورت  یف     این پژ ه  
پذیهی  انجام ش م   رعمیم

ره  ا  اک را    جائع    رگ
 ئشکل ئواج   هدم امل.

 یار    
 7همکاراک

(7654) 

  یهی  ئ  یههیئه 
 یات ه اد  یئه ر
  رومع    رجه 
 ی ها ی ا هو

 یله ا
 یه ما یعملکهدها

ئه ر 
اد یات 
 گذش  

---- 

ن ایج این پژ ه  حا   اد اک 
ئ یهاک را امل    ئه یههی 

های شاخص مبک 4رواک در  ئ 
یادگیهی )ئحیط  ام هارژی  

فهههگ  رغییه دادک  رومع  ئها ا 
های ئش هک انسان (  اردش

)اع ماد  اررباطات  رجارب 
ئکمل  دئاک  ئاارت  دا طلبان (  
رف ارها )ع م رقا ل  داش ن 
رعا   رخصیص دئاک  اخ یاری 
 ودک  های ئ ه    پش یبان  اد 

هاک(   شخصیل )ا قاء  ئ ی
ئ یهیل خوب  رضایل   رعا  
شغل    ابود اررباطات   اه  
ام هس   ار گه ه   عمکلهد 

  ه ی  هدن . ابود یاف  ( دم  

   صورت امهادی  ار ش م 
های    ع م ام فادم اد ر ش

ره یب   رفا ت  ین این 
پژ ه    پژ ه  حاضه 

  اش . ئ 

طور     داخل    خارج    ا هوهای ئوجود در این دئیه  پهداخ   ش م امل. هماک ای اد پیشیه    خ ص 7در ج    

های ئخ لف     ئس ل  پهداخ ه       ئه ر دئاک    ا های صورت گهف    هه   ام اد جهب  شود  پژ ه  ئ حظ  ئ 

ها   هه یک اد ئ   رم ها    یک یهه ن دیک ش م   در این ئیاک    نظه ئ ها   ئ  های  یش ه  شاخص هرم 

ها   ا هوهای گذش   اک امل  های ئورد  هرم  دارای ئعایب   ئ ایای   اشه . نک   حان  اهمیل در این پژ ه  چارچوب

های ئخ لف     صورت  ها در پژ ه  های یکهواخ   در دئیه  ئه یههی  جود ن ارد   شاخص       طور ئهسجم شاخص

    طهاح  ا هوی  در این دئیه  پهداخ   ش م امل. الدم    ذ ه امل   ا روج     این ئ هوع امل    ذا در این پژ ه    

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1 Farver & Holt 
2 Beattie & et al 
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ها   این پژ ه  اق باس اد  خ  رما   د  هی امل   ذا چارچوب ئبهای  ا  ی   های اک طهح نش م  ود   هم  شاخص

 ماخ ار اف   امل. های نیم  ا  شاف اد  خ   یف    رحلیل ئصاحب 

 شناسی پژوهش   روش

ائیخ   امل    در  خ   یف     ر ش رحلیل ئضموک یا رم   اد طهیق ئصاحب   های پژ ه  ج ء پژ ه  این

ماخ ارئه  انجام ش     رکهیک ئورد ام فادم در این  خ   رم یا ئضموک  ود.  ذا ا   ا په رکل ئصاحب  ر  ین ش     نیم 

های ئعیارهای ئشخص در په رکل اد جمل ؛ رعایل اصو  اخ ق   مؤا  ع  اد رأیی  اماری  راههما   ئشا ر  ا ام فادم اد 

دارای ح اقل ئ رک د  هی در حودم ئ یهیل  اماری  پژ ه  را  هه گاکئصاحب  اق ام    شه ع ئصاحب  گهدی . ئشار ل

بهم هس ه (    ا ما ق  صورت نظهی   عملیار  در حودم  انک اری خئها ا انسان  )ئهطق ام فادم اد اماری  این  ودم       

نظام  انک     ح اقل دارای ئ رک رحصیل   ارشهام  ارش    ما ق  خ ئل  ئ خصصاک ما  خ ئل  56خ ئل ح اقل 

 ودن    رع اد ئشخص  اد قبل  های ان خاب  نفه 51ما   ودن   ان خاب گهدی    رع اد نمون  ائاری  ها ه  ا  56ح اقل 

 اد ام فادم  ا گیهی نمون  پایاک  گیهی    صورت ه فمه  ئعیاری  ودم امل.  ذانمون  نمون  ئ نظه نبودم      عبارر 

مادی ئها ا دادم ام فادم گهدی .  ر ش ئثلث   صحل   اع بار ئطا ع   اد  یا  دم  ی هاش .  رعیین نظهی اشباع رکهیک

ئخ لف ئورد  هرم  قهار گهف   امل.  ه  های مادی    این ئس ل  اشارم دارد    یک ئطلب اد ئها ا ئخ لف   ر ش ئثلث

ها   هرم  اد یات  این اماس  در این پژ ه  اد ئها ا ئخ لف  همچوک اماری  حودم ئ یهیل  های رأیی  ئح وای ئصاحب 

(   اهم گهف   ش م 5311ا ری  رج ی    رحلیل دادم ) ادرگاک    ارگیهی  ی  اد یک پژ هشهه  های جما پژ هش      

اد   کی  هو س  ین  های  هرم  پایای  پژ ه  نی  اد ضهیب پایای  هو س   ام فادم ش م امل.امل. همچه

 نییرع یرا  ها  فهئو   . هو س شون   ئ یئ وک در د  ئهحل    گذار  ر ش نیدر ا. امل ئضموک لینظهاک رحل صاحب

PAOیا  ش م درص  روافق ئشاه م» ه حسب   امم یدادم ها ی ایپا
  امل ارائ   هدم« 5

PAO = 2M / (N1+N2)                                                                                                                          )5(  را ط 

   رهریب رع اد  لی  ئوارد    N1   N2 اش  رع اد ئوارد   گذاری ئش هک  ین د    گذار ئ   Mدر فهئو  فو،

 ین صفه )ع م روافق(   یک )روافق  ائل( امل   اگه اد   PAO  گذاری ش م رومط   گذار ا     د م امل. ئق ار

 . اش    رگ ه  اش  ئطلوب ئ  2/6

PAO = 7)726( /)344+344( = 6/23 

 شود ضهیبطور    ئ حظ  ئ     ود. هماک 344های صورت گهف    ها ه  ا    های شهامای  ش م اد ئصاحب 

ص م قهار دارد   ها هاین     23ص م    ها ه  ا  26پایای  هو س    های رحلیل ئضائین   ئه وط    مؤا  یک  یش ه اد 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 Percentage of agreement observed 
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گان  شبک  ئضائین شائل؛  گیهد. رج ی    رحلیل اط عات نی   ا ام فادم اد ئهاحل م  حاظ پایای  ئورد رأیی  قهار ئ 

 بک  ئضائین انجام ش م امل.رحویل ئ ن  رب یل ئضائین   شف   روصیف ش

های ر  ین ش م    هرم  اک در جائع  ائاری ئوردنظه  ود.  ذا  ه ف پژ ه  در  خ   م   اع باریا   شاخص

های ر  ین ش م در  خ   یف  ام خهاج گهدی    پس اد  رأیی  ر ای  صوری    های پهمشهائ  اد داخل شاخص گوی 

 36  پایای  ئق ئار  ر ی د  هرم  قهار گهفل ئح وای  اک  ر ای  مادم پهمشهائ  اد طهیق رحلیل عائل  رأیی ی ئور

نفه اد نمون  ائاری  نسبل    رودیا اک در جائع  ائاری اق ام ش . جائع  ائاری در  خ   م   ها ه  ا  لی   ار هاک 

گیهی ئح  د  و هاک  رع اد نمون   ها ه  نفه  ود     ه اماس فهئو  نمون  1666های خصوص  شاه راهاک    رع اد   انک

ا ری گهدی . الدم    ذ ه امل    پایای   های  ل پهمشهائ  اد  ای رودیا   جما گیهی طبق  نفه    ه اماس نمون  312 ا 

ها نی   ا ام فادم اد رحلیل عائل  رأیی ی  ص م    دمل ائ . رج ی    رحلیل دادم 23طهیق ضهیب ا فای  ه نباخ  ها ه  ا 

 .اف ار ائوس انجام گهفل   اد طهیق نهم

   پژوهش های یافته

 اش   پهداخ   ش م امل. م  گام های حاصل اد پژ ه     ئه وط    ئصاحب    رحلیل اک ئ در این قسمل    یاف  

ها امل    رفصیل در ادائ   اصل  رحلیل شبک  ئضائین شائل رج ی  ئ ن  ا  شاف ئ ن   مپس یکپارچ   هدک ا  شاف

 روضیح دادم ش م امل 

های  هداش    های ضبط ش م    صورت ئک وب درائ   مپس  ا یادداشل در گام نخسل  ا   ا ئصاحب  . رحویل ئ ن 5

ها رای  ش م  هم   ها رکمیل ش . پس اد اک  ا ئطا ع  دقیق ئ وک  ا   ا  های هه یک اد ئصاحب  ش م ط  جلسات ئصاحب 

   اخ صاص دادم ش . این  ار هه   ام اد  های ئس قل در قا ب ئضائین پای  شهامای  ش م      هه   ام یک ای م

های قبل   اد هماک   های پیشین  های   ا ئضائین ئشا   در ئ ن ئصاحب  ها انجام ش م   در صورت  جود  خ  ئصاحب 

 ه ی  ئضموک پای  دم   517   ا  ی     دمل ائ     در  344ها ام فادم ش م امل. در این پژ ه      عهواک نشانهه اک

 ش .

دهه م   ئضائین فهاگیه  ا روج     ئضائین پای   رب یل ئضائین  پس اد دمل یاف ن    ئضائین پای   ئضائین مادئاک .7

ده  ئج د ئضائین ا  ی  یا هماک ئضائین پای     ئضائین  ان  اع ش ن . در این ئهحل  ر ش دم امل  ا مادئاک

ئضموک  76ره رههموک مادد. در این ئهحل   ه  فهاگیهره   ئه  یر های اصل  رهی دمل یا یم    ئا را    ئضموک ان  اع 

 دهه م ام خهاج ش م امل. مادئاک

.  شف   روصیف شبک  ئضائین   ا  هرم    رحلیل ئضائین ئهربط هفل ئضموک فهاگیه؛ ا ف( ا  ائات انجام 3

های ئش هک   ی    ر( اردشهای شخصهای ئ یهی    د( دان    رخصص  ذ(  یژگ  ئه یههی  ب( اخ ،  ج( ئاارت

 شود. ها پهداخ   ئ  د( رهبهی  ام خهاج ش م    در ادائ     رشهیح اک



 4، شماره 91، دوره 9999مدیریت دولتی،  676

 
 ای اد ئ ن ئصاحب    نحوم ام خهاج   نمون 3ج    

 مفاهیم اولیه یا کدهای باز متن مصاحبه کد مصاحبه

 5م

های ئخ لف انجام روان     شکلئه یههی در  انک ئ 
 ئاارر    رخصص   علم گیهد     ای  ئ یهاک     حاظ 

در مطح  االی  قهار داش    اشه . یک ئ یه    عهواک ئه   
ئاارت   همچهین  رف اری  اررباط   ئ  ای  ئاارت 
داش    اش  را   وان  اجهای ئه یههی را    درم    ئ یهی  

دان  ه    ای  اد پی   بهد. اد طهف  ئ یهاک    عهواک ئ
 یش هی در حودم  انک اری  هخوردار  اشه    ا  رخصص 

رعائ ت خو   داش    اشه   اد  اف ارهای  انک  اشهای نهم
  ح   ئش هیاک  هخوردار  اش   در ئحیط شغل    ا  ار هاک

راد   دارائانل  صاد،  رام هو  ح   خارج اد اک فهدی 
اش . همچهین ئ یهاک    شهاخ   ش م    ا اخ ،    نها ار

 حاظ       ئورد اع ماد  ار هاکعهواک ئه    ای  افهادی 
 اناک  اش .  شخصی   ئورد پذیهش

 مطح علم   اال 

 مطح رخصص   اال 

 ئاارت  یش ه 

 اررباط   ئ  خوب 

 اررباط رف اری خوب 

    ئاارت ئ یهی 

  دان  رخصص 

 اف ارهای  انک  اشهای   ا نهم 

 ا  ار هاک   هقهاری رعائ ت خوب  

 رام هو 

 ،صاد 

 دارائانل 

 راد نها ار 

  ، ا اخ  

  حاظ شخصی   ئورد پذیهش     

  ئورد اع ماد  ار هاک 

ها ئطا ع  گهدی   مپس ئفاهیم     ئهربط  ا  شود  ا   ا ئ ن ئصاحب  ئ حظ  ئ  3طور    در ج     هماک

ئفاهیم ا  ی  یا   های  اد نوش   ش .  ع  اد این ئهحل    ها خط  شی م ش    در قسمل  ئوضوع پژ ه   ودن   دیه اک

هم  ودن  در یک دم   قهار گهف ه     ه اماس ئفاهیم       های  اد     حاظ ئفاوئ     ن دیک   4ئطا ق  ا ج    

 حاظ های فهع       ا عهواک ئقو   فهع  ئشخص ش ن . در ناایل ئقو   4گذاری ش ن     در ج        داش ه   نام

 گذاری ش ن    ئقو   اصل  را رشکیل دادن . ره نام ئفاوئ    ئعهای  در یک دم     رگ

  ا ئه یههی ئ یهاکئهربط  یها ئضموک. 4ج    

 مقوله پایه مقوله فرعی مقوله اصلی 

 

 

الزامات 

انجام 

 مربیگری

 ئحیط  شهایط  اماس  ه ئه یههیدئاک   اق ضای  اماس  ه اخ صاص دئاک  اف   ئه یههی رسایل در یادگیهی

 شهاخل ئ ه یاک
ائودش   درک   نیادهای ئصاحب   ا اناک  ئشاه م  ار هاک  شهاخل نیادهای ئ ه یاک  شهامای 

  ار هاک  ظهفیل طبق ئ ه یاک  ئه یههی

های  اشهای   ا ر ش
 ر ریس

ئه یههی    هایر ش    همکاراک  رسلط  مؤاالت    یادگیهی  پهم   هدک  پامخ    ائودش نحوم
 های نوین ائودش ام فادم اد ا  ارهای ئخ لف در یادگیهی  اشهای   ا ر ش

اشهای   ا راهبهدهای 
 یادگیهی

های انهی ش  در حین ئه یههی  ئه یههی  ه یادگیهی  ام فادم اد ر ش  ر انشهام   ا اشهای 
 یادگیهی  هایر ش اد اماس ظهفیل ئ ه    ام فادم

 

 

 دان  فها ری
  ا حسا  اری  اشهای   هایمیس م  ا اف اری  اشهای نهم دان   ا نوین  اشها علوم  ا اشهای 
 حسا هم    ...  هایمیس م

   خارج   دان     داخل  های هفهانس    هاهمای  در شه ل  انک   عهص  در پژ هشهه ر ددان   انک    
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دانش و 

 تخصص

 اد  انک اری  شهاخل حودم  ر د هایئقا   رخصص   ئطا ع   انک اری  دان  حودم  در رخصص
 خارج    داخل    انک اری    ئه یههی  اشهاف جاان   دان    خارج  های انک

 دان  ائودش 
رجه       علم  ذ ا ت   دان   هوش   علم اد ج ی    هخورداری ئسائل یادگیهی  های روانای 
 دان  ئه یههیئهربط   رحصیل  رش  

دان  ئا     
 اق صادی

 دان   ا عموئ   اشها ئا ی   ورس  دان  ئا    دان  فهایه های ئا    دان  دان   ا اشها
 ئا   میس م رحلیل اق صادی  دان 

 

مهارت 

 مدیریتی

ئاارت   رفکه  هنائ 
 ئه ی

 های هنائ     رسلطار    نقش   ودک  رهظیم نههئوجود  ایه م   ضعیل رهظیم اه اف  اردیا  
 ها هنائ   ا  ئهطبق ئه یههی عملیار   فهایه  

 ئ یهیل دئاک
ئه یههی  در نظه گهف ن ئ ت دئاک ئه یههی  ئشخص  هدک ئکاک   ئکاک   دئاک رعیین

 ئه یههی

 خود ئ یهیل مادئاک  روانای    خود   های اه اف خود  رهظیم گف ار خود   ه ه  رف ار  ه ه  خود ئ یهی  

 رحلیل ئس ل   حل  هدک ئشک ت  اردیا    ار هاک   ادخورد     ار هاک حل ئس ل 

 

 اخالق

 پذیهیئس و یل
ائودش   حل  هدک ئشک ت   ئشک ت  هدک  ار   فای    عا   حل در  اان    عذر اد د ری
  ار هاک  رف اری

 رعایل اصو  اخ ق 
دار  ئه  نها ار  ائانل درم کار  رصمیم ئهصفان   راد رام هو  صاد، در گف ار   رف ار  فهدی

 پسهی م  خیهخوام خوب   هخورداری اد فضائل اخ ق   رف ار

  خش  داش ن   ا گذشل  ودک  اد یاد  هدک  یه   صبور   ا رحمل گذشل    خش 

 

های ویژگی

 شخصیتی

  ودک  خه م در شهایط مخل هخورداری اد اع ماد  هفس  اال  جسور  ودک  شجاع  اع ماد  هفس

 پذیهش ان قادات  طهف اری اد حق  پذیهش اش باهات  روجی  نکهدک  ار خود هههام اش باهات ان قادپذیه

 خیهخوام
نبودک   رنج مادئاک  د د در ره  داش ن   اه  خوب نیک  نیل   خیه   ارهای در  ودک  امط 
 ئ یهاک اف ادگ 

  ار  اد مهیا نش ک داش ن  رحمل داش ن  خس    ودک  پش کار پهر ش ودک   انهژی په فعا   ودک

 

های ارزش

 مشترک

 اع ماد د  طهف 
  ین ئش هک  هایاردش ئ قا ل  داش ن دا طلبان   ودک  ار هاک   ئ یهاک  های ئه یههی  اع ماد

 های ئش هک ار هاک   هخورداری اد  یژگ     ئ یه

 ئؤثه د م ان   رعائ ت خوب  رعائ ت   ئ  خوب  اررباط رف اری اررباط رعائ ت ئؤثه

 هخورداری اد دئاک   
 فهصل  ها ه

 هخورداری اد دئاک اداد  ارئه   رخصیص دئاک الدم ئ یه  اخ صاص دئاک قبل   ئه یههی ح اقل 
 یک جلس  در هف  

 

 

 رهبری

 ئ یه  هه م  رسکین هاینفوذ  حهف په اثهگذار  رهبه ئهف   رهبه  افکار اد  ودک اثهگذاری  د ر نفوذ

 رعا  مادئان 
ئصمم در انجام   هخورداری اد رعا  مادئان   ئ عا     شغل خوی   پایبه      ظایف رعهیف ش م 

 ائورات

  ودک خوب  نائ ار ئجذ ب   هخورداری اد  ج  پذیهش  ودک  شخصیل ئورد  شخصی    حاظ     ج    جذا یل

شهایط  هخورداری اد 
 الدم  های رغییه

  یه   ر حی  خود  رگ مادئاک  ع م در قلب غه ر  قوت   رکبه اد روانای  ایجاد رغییهات  د ری
 ئهف   افکار اد  ودک  ودک  د ر  ار هاک  د سود انهی م    ر حی      ار هاک  روج     دادک

 الف( الزامات انجام مربیگری

دهه م اد جمل  رسایل در یادگیهی  شهاخل ئ ه یاک  اشهای   ا  های مادئاک  ئضموک  این ئضموک فهاگیه در  هگیهن م

های ر ریس   اشهای  راهبهدهای یادگیهی امل    اشهای   ا راهبهدهای یادگیهی اد  یش هین فها ان   هخوردار  ر ش

های انهی ش  در حین ئه یههی  ئه یههی  ه ادگیهی  ام فادم اد ر شی  ر انشهام   ا اشهای امل      ئطا ب  اد جمل ؛ 

...الدئ  ائه »در این دئیه  گفل  3شون م شمارم  ئصاحب  یادگیهی اشارم دارد.  هایر ش اد اماس ظهفیل ئ ه    ام فادم
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های یادگیهی  ام فادم اد ر شهای ئه یههی اد جمل  اشهای   ا راهبهدهای ئه یههی ارام ه  ئ یه    فهوک   ئاارت

در این دئیه   2شون م شمارم  همچهین نظه ئصاحب «. های ر انشهاخ    های اثهگذاری در اناک امل...یادگیهی   ئاارت

های ائودش   یادده    یادگیهی   در ئهحل  اجهای ئه یههی  ای  ئ یه    فهوک ئه یههی اد جمل  ر ش»...چهین امل 

شود  الدئ  ئه یههی ئ یهاک در  طور    ئ حظ  ئ   ذا هماک«. ام  یادگیهی اشهای  داش    اش ...همچهین    ر انشه

های ر ریس   یادگیهی  اشهای   ا راهبهدهای یادگیهی  رسایل در یادگیهی    های خ ئار   اشهای   ا ر ش مادئاک

 شهاخل ئ ه یاک امل.

 ب( اخالق

پذیهی  رعایل اصو  اخ ق    گذشل    خش   دهه م ئس و یل این ئضموک در پژ ه  حاضه شائل ئضائین مادئاک

داری  ئه  نها اری  ائانل رادامل    رعایل اصو  اخ ق  اد ا  ویل  االی   هخوردار امل      ئفاهیم  اد جمل ؛ 

ه  خوب   هخورداری اد فضائل اخ ق   رف ار پسه ی م   پسهی م  ص اقل  ئ خوب   هخورداری اد فضائل اخ ق   رف ار

 هخورداری اد انصاف  رام هوی   ص اقل  » ه   در این دئیه   یاک ئ  51خیهخواه  اشارم دارد. ئصاحب  شون م شمارم 

سایل روان   اعث راخ ، خوب  رضایل شغل   ار هاک  مؤا  پهمی ک  د ری اد رکبه   غه ر ئه یاک در ئحیط شغل  ئ 

پذیه   ذا الدئ   هخورداری اد اخ ، خوب در ائه ئه یههی این امل    خود ئ یهاک ئسو یل«. در ائه ئه یههی گهدد

  ودم  ص اقل در گف ار   اعما  داش     اگذشل    خش   ودم   اصو  اخ ق  را در مادئاک رعایل  هدم  اش .

 های مدیریتیج( ویژگی

ی  ئ یهیل دئاک  خودئ یهی     حل ئس ل  ئه  ئاارت   رفکه  هنائ دهه م  ن مادئاکاین ئضموک در  هگیهن م ئضائی

رهظیم ی اد ا  ویل  االرهی قهار دارد      ئفاهیم  اد جمل ؛ ئه  ئاارت   رفکه  هنائ دهه م  امل   ئضموک مادئاک

 ئهطبق ئه یههی عملیار    فهایه   های هنائ     ار   رسلط نقش   ودک  رهظیم نههئوجود  ایه م   ضعیل اه اف  اردیا  

ئ یهاک  ای    وان   های ئه یههی خود اه اف » ه  در این دئیه   یاک ئ  3شون م شمارم ها اشارم دارد. ئصاحب  هنائ   ا 

ر این د 4شون م شمارم  همچهین ئصاحب «. ری ی عمل   هدم  اش رعیین  هدم   در رام ای اجهای اه اف خوی   هنائ 

شود. ئه یههی عم ی   قص  ش م صورت عم ی   یا غیه عم ی اجها  روان    ئه یههی ئ » ه   دئیه  رشهیح ئ 

ری ی ش م   طهاح  اک  اش  در حا      ئه یههی غیه عم ی یا روان     شکل اه اف اد قبل رعیین ش م   هنائ  ئ 

خص   اد طهیق ئواج   ار هاک  ا ئشکل   راههمای  اناک   یا اد روان     ک در نظه گهف ن دئاک   ئکاک ئشناخوام   ئ 

 «.طهیق مؤا  پهمی ک   پامخ    مؤاالت همکاراک    صورت حضوری یا غیه حضوری  اش 

 د( دانش و تخصص 

دهه م  هخورداری اد دان  فها ری  دان   انک  ر د  دان  ائودش    دان  ئا      این ئضموک اد ئضائین مادئاک

اق صادی رشکیل ش م امل. ئضموک دان  ئا     اق صادی نسبل    مایه ئضائین در ا  ویل قهار دارد      ئفاهیم  اد 
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 اق صادی   دان  دان   ا عموئ   اشها ئا ی   ورس  دان  ئا    دان  فهایه های ئا    دان  دان   ا اشهاجمل ؛ 

هه چق ر ئ یهاک ئه یهه در ا عاد » ه     در این دئیه   یاک ئ  53شون م شمارم  ئا   اشارم دارد. ئصاحب  میس م رحلیل

ل   انک روانه  ئه   خو   در ئحیط شغل  خوی   اشه . فهق  ن ارد ئحیط شغئ یهی   مطح خو   داش    اشه  ئ 

ها ئ یهاک  ایس   اد دان    علم  یش هی نسبل    همکاراک  هخوردار  اشه  را   وانه  ها. در  انک اش  یا مایه مادئاک

اف ارها  دان  در دئیه  ائورات  انک   دان  های حسا هم   دان  در دئیه  نهمئه یههی نمایه . دان  در دئیه  میس م

الدم امل در » ه       یاک ئ  6شون م شمارم  همچهین ئصاحب «. دان  ئ یهی     غیهم در دئیه  قوانین حقوق   انک 

 انک اری ئ یهاک    عهواک ئه    ا میس م ئا یار    ورس  حسا هم   حسا  اری  ئا ی  عموئ  اشهای   ائل داش   

ها   ئ یهاک    عهواک ئه   در مادئاکهای امام   رواک چهین ام هباط  هد    یک  اد  یژگ  اد ئطا ب ئذ ور ئ «.  اشه 

 اشهای   ا دان  رخصص  اک حودم   رخصص    اک امل.

 های شخصیتیذ( ویژگی

دهه م اع ماد  هفس  ان قادپذیه  ودک  خیهخوام  ودک   فعا   ودک امل. فعا     این ئضموک در  هگیهن م ئضائین مادئاک

 مهیا نش ک داش ن  رحمل داش ن   خس    ودک  پش کار  ودک  پهر ش انهژی پههای اد جمل   گه  ودک     یژگ  ر ش

روان      ار هاک در این دئیه  اع ماد هفس الدم گه  ودک ئ یهاک دارد   این ئس ل  ئ  ار اشارم دارد    نشاک اد ر ش  اد

  مخل  وش   پهر ش  اش      ئ یه    عهواک ئه    ای» ه  در این دئیه   یاک ئ  57شون م شمارم را   ه . ئصاحب 

در  55شون م شمارم . همچهین ئصاحب «نهه  اش   د د رنج نباش ...د دی اد  ارها خس   نشود  پش کار داش    اش   ایه م

های شخصی   ئ یهاک    عهواک گه  ودک   پش کار داش ن اد  یژگ په انهژی  ودک  ر ش» ه     این دئیه  اشارم ئ 

روان  گه  اش     راح   ئ  ها هاین  ق   ئ یه اع ماد  هفس داش    اش ف ان قادپذیه  اش   خیهخوام   ر ش ؛«ئه   امل

 نفوذ  یش ه در  ین  ار هاک داش     اد فعا یل ئه یههی خود را  ا ئوفقیل شه ع      ارمام  همان .

 های مشترکر( ارزش

دهه م اع ماد د طهف   رعائ ت ئؤثه    هخورداری اد دئاک   فهصل  ها ه  های انجام  این ئضموک شائل ئضائین مادئاک

دهه م در ا  ویل  االرهی قهار دارد      ئفاهیم  اد  فهایه  ئه یههی امل. اع ماد د طهف  نسبل    مایه ئضائین مادئاک

 ار هاک       ئ یه  ین ئش هک  هایاردش ئ قا ل  داش ن  های ئه یههی  اع ماددا طلبان   ودک  ار هاک   ئ یهاک جمل ؛ 

ئ یهاک    عهواک » ه   ارم چهین  یاک ئ در این 5شون م شمارم  های ئش هک اشارم دارد. ئصاحب  هخورداری اد  یژگ 

 4شون م شمارم  . همچهین ئصاحب «ئه    ای  افهادی ئورد اع ماد  ار هاک       حاظ شخصی   ئورد پذیهش اناک  اش 

های ئ یهاک    عهواک  رعائ ت ئؤثه  ر ا ط د  جانب  خوب   اع ماد ئ قا ل اد جمل   یژگ » ارم چهین امل  نظهش در این

 «.ئه   امل
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 ز( رهبری

دهه م نفوذ  رعا  مادئان    ج    جذا یل    هخورداری اد شهایط الدم  های رغییه  این ئضموک شائل ئضائین مادئاک

دهه م  هخوردار امل       امل.  هخورداری اد شهایط الدم  های رغییه اد ا  ویل  االرهی نسبل    مایه ئضائین مادئاک

 دادک  یه   ر حی  خود  رگ مادئاک  ع م در قلب غه ر  قوت   رکبه اد ریروانای  ایجاد رغییهات  د ئفاهیم  اد جمل ؛ 

 1شون م شمارم ئهف  اشارم د هد. ئصاحب   افکار اد  ودک  ودک   د ر  ار هاک  د سود انهی م    ر حی      ار هاک  روج    

 ین همکاراک داش    اشه       شخصیل ئجذ    درئ یه    عهواک ئه    ای  اد » ه ؛ در این را ط  چهین  یاک ئ 

پذیه  اشه   روانای  جلب اع ماد  ار هاک   اع ماد  ظایف مادئان  خوی  رعا  داش     در رام ای انجام اک ئس و یل

 هفس را داش    اش    اعث قوت قلب در مادئاک  اش   یعه   جودش  اعث ارائ    نقط  قوت مادئاک  اش  ن  ایهک  

روان  فهایه  ئه یههی را در مادئاک   ذا  هخورداری اد رهبهی ئ «. اک رأثیهی در مادئاک ن اش    اش  جود یا ع م  جود 

 رسایل نمای .

 تخمین مدل پژوهش

     های اینش م امل. شهامای  شاخص  2در  ماخ اریاف    ئصاحب  نیم   ه اماس اد یات نظهیئه یههی ئ یهاک 

ره اد اع بار الدم  هخوردار امل یا ن    ذا  ره    میا های شهامای  ش م در جائع  گس هدم ئشخص شود شاخص

ای ئس خهج اد  خ   یف  رهظیم ش    پس اد رأیی  ر ای  صوری   ئح وای  اد طهیق نظه اماری    پایای  اک  پهمشهائ 

ا ری   ئورد رحلیل قهار گهفل. الدم    ذ ه امل    پهمشهائ   ی رودیا  جمااد طهیق ا فای  ه نباخ  در  ین نمون  ائار

دهه گاک  ا ئاهیل اصل  ئوضوع اشهای   ها را    درم   نشاک ده  را پامخ طوری رهظیم گهدی       وان  ئفاوم گوی 

ائل  رأیی ی   نهم اف ار اد طهیق رحلیل ع های اک گوی ها    های اع باریا   این شاخصر    داش    اشه . اد این

AMOS
 ام فادم ش م امل. 9

های شهط ررب    شهط ئهرب  ضه رت دارد. این ئ   شهط ررب    های ئشخص  ودک ئ    دارا  ودک د  شهط    نام

امل. همچهین ع د  54  ع د 4 اش  دیها درج  ادادی ئ    ای  ئثبل  اش     در این ئ    ا روج     ج     را دارا ئ 

رع اد پارائ ههای اداد  54  ع د   واریانس ئ غیههای ئشاه م ش م امل؛ -ع اد عهاصه غیه دای  ئارهیس  اریانسر 72

 ها رد ش م امل.  ه ئبهای ئثبل  ودک  54رعهیف ش م در ئ   امل. درج  ادادی اخ  ف  ین این د  ئق ار امل    

 ودم   اط عات ئورد نیاد  های  ها رد پارائ هها  جود دارد.  ائ م  ئ   ر  ین ش م اد نوع فهائشخص دمل درج  ادادی   

 اش . این ئ   همچهین شهط ئهرب  را نی  دارا ئ همچهین ئفه ض  دیهه رحلیل عائل  رایی ی داش ن شهط ئهرب  ئ 

 - ادرو ی  ئارهیس  اریانسها    ئهظور  ها رد پارائ هها   دیها انجام عملیات ئحامبار  در جبه ئارهیس ؛(4)ج     ؛ اش 

 (.61/6ش م ائکاک پذیهره امل؛    در دیه ائ م امل ) ا روج     مطح ئعهاداری  م ه اد  واریانس ئ غیههای ئشاه م

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1 Analysis of Moment Structures 
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 ئشخص   شهط ئهرب  غیه   ئشخص های ئ    هرم . 4 ج   

 مقدار آماره مقدار آماره

 563/21 ئق ار خ  د  72 ئ غیههای ئشاه م ش م واریانس  -رع اد عهاصه غیه دای  ئارهیس  اریانس

 54 درج  ادادی 54 رع اد پارائ ههای اداد رعهیف ش م در ئ  

 666/6 مطح ئعهاداری 54 (72-54درج  ادادی )

 

 
 

 ماخ اری ئ   ئه یههی ئ یهاکئ   . ضهایب ام ان ارد 5شکل 

دارای  یش هین ئق ار « شاخص دان    رخصص»شود ضهیب ام ان ارد ( ئ حظ  ئ 5) طور    در شکل هماک

های ئه یههی ئ یهاک شهامای  ش م دارای  م هین ضهیب در  ین شاخص« های ئش هک شاخص اردش»ضهیب   

 ( ائ م امل.7) امل. ضهایب غیهام ان ارد رمائ  عوائل نی  در شکل

 

 ماخ اری ئه یههی ئ یهاکئ   . ضهایب غیهام ان ارد 7شکل 



 4، شماره 91، دوره 9999مدیریت دولتی،  699

 
 ئه یههی ئ یهاک ماخ اری ئ   ینرخم. 1 ج   

 S.E. C.R. P ضهایب غیهام ان ارد  ضهایب ام ان ارد هاگوی 

 5  26/6  یژگ  شخصی  
   

 *** 241/54 626/6 646/5  224/6 ئاارت ئ یهی  

 *** 712/53 616/6 246/6  273/6 رهبهی

 *** 321/2 612/6 422/6  466/6 اردش ئش هک

 *** 676/53 623/6 111/6  234/6 اخ ،

 *** 421/54 626/6 656/5  225/6 دان    رخصص

 *** 623/57 612/6 263/6  611/6 ا  ائات ئه یههی

  ئاارت ئ یهی    ا  ار ص م 26 ا  ار عائل   شود    شاخص  یژگ  شخصی   ئ حظ  ئ  1طبق اط عات ج    

 23ص م  اخ ،  ا  ار عائل   46ئش هک  ا  ار عائل   های ص م  اردش 27ص م  رهبهی دارای  ار عائل   22عائل  

جا مطح   اش . اد اکص م ئ  61ص م   ا  ائات ئه یههی  ا  ار عائل   22ص م  دان    رخصص  ا  ار عائل  

های شهامای  ش م     رواک گفل  شاخصص م  م ه قهار دارد.  ذا ئ  1ها اد مطح خطای  داری رمائ  شاخص ئعه 

 گیهد. ر ئورد رأیی  قهار ئ  حاظ اع با

 های برازش و اصالح مدل برای تایید تحلیل عاملی تاییدی شاخص

 وچک ه امل  ها هاین ئ   فو،  هادش الدم را دارد.  61/6اد  CMIN/DF چوک مطح ئعهاداری 6 ا روج  ج    

یا      نحوی    در یک ئ   اشباع ش م )    ها    ئ   اف ای  ئ  ره  اش   اح ما   هادش  ا ه دادم ههچ  ئ   پیچی م

پارائ هها نی   جود رع اد پارائ هها    رع ادی امل    ائکاک رعهیف اک  جود دارد در حا      یک رام حل  های  ها رد 

 خواه  داشل(  هادش ئ    ائل خواه   ود.

 ا روج     حسامی      ئق ار  ای امکوئه    حجم نمون  دارد  ا اف ای  حجم نمون      طور  ل  اح ما  رد 

    حاظ ائاری ئعهادار خواه  ش .  ها هین  S   Σیا   چها    ح   رفا ت ان ک  ین د  ئارهیس  فهضی  صفه اف ای  ئ 

 های دیهه هم روج  شود.  ای     شاخص

 ش م  ها رد ئ    های CMIN/DF شاخص  هرم . 6 ج   

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

 61361 61666 54 211563 54 ئ   ر  ین ش م

CFIاگه شاخص های 
5  NFI

5  IFI
%  اشه   ه  هادش  سیار ئطلوب    سیار ئهامب دال ل دارن    16  رگ ره اد  7

% حا   اد ئهامب ئ   امل.  ها هین  ا 16ره اد % حا   اد  هادش ئطلوب     رگ26  رگ ره  ودک این شاخص ها اد 

 ئ   اد  هادش ئهامب   هخوردار امل. 2 روج     ج   

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1 Comparative Fit Index
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 ئ    های CFI  NFi IFI  هادش های شاخص. 2 ج   

 NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI مدل

 61135 61212 61137 61226 61176 ئ   ر  ین ش م

 درص  ش م امل    نشاک اد اق صادی  ودک ئ   دارد. 16های  هادش ئق ص   االره اد  شاخص 2 ا روج     ج    

 شاخص های  هادش ئق ص . 2ج    

 PRATIO PNFI PCFI مدل

 61675 61653 61662 ئ   ر  ین ش م

RMSEAهای همچهین اگه شاخص
 اشه   ه  هادش  سیار ئطلوب ئ   دال ل دارن     61/6ره اد  وچک 3

ئ   اد  هادش ئطلو    هخوردار  1  ا روج     ج   . حا   اد  هادش ئطلوب ئ   امل 62/6ها اد  ره  ودک اک  وچک

های رواک گفل    ئ   ر  ین ش م اد شاخص  ا حذف مؤا ذ ه ش م در  ل ئ های  هادش امل.  ا روج     شاخص

 .دارای  ار عائل   م ه اد  هادش خو    هخوردار امل

 ئ    هادش  هرم   های RMSEA شاخص. 1 ج   

 RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE ئ  

 61666 61542 61611 61623 ئ   ر  ین ش م

 گیری   بحث و نتیجه

های  های خ ئار    ئورد ئطا ع  در  انک مادئاک در ئ یهاک ئه یههی ئ   طهاح    این پژ ه  ربیینه ف اد انجام 

 دان    رخصص »ئقو   ئه یههی ئ یهاک در  انک اری خصوص  شائل  2خصوص  امل. ن ایج حا   اد شهامای  

های یک  اد ئقو    ود.«  یهیلئ هایفهوک ئه یههی  ئاارت رهبهی  های ئش هک اردش شخصی    های یژگ  اخ ، 

های پژ ه   هخورداری ئ یهاک امل. طبق یاف   «دانش و تخصص»ئ   ئه یههی ئ یهاک در  انک اری خصوص   

عهواک ئوارد الدم  های ئ یهاک  روان    ئ یهاک اد دان  ئا     اق صادی  دان  ائودش   دان   انک    دان  فها ری ئ 

اناک در رام ای ئه یههی در صهعل  انک اری  اش . چها    هخورداری ئ یهاک اد دان    رخصص این  مک را    

عهواک  روان  نفوذ   رأثیهگذاری ئ یه را    ه  را   وانه      حاظ علم   ار هاک خود را راههمای   هه    این ئس ل  ئ  ئ 

عهواک ئه   در  هل  ا    ای  اد دان    رخصص  اف  در حودم  انک اری  هخوردار  اش  را رقویل  ه . ئ یه    رهبه

عهواک ئه   اد دان    رخصص  یش هی دئان     ئ یه    روانای  ئه یههی در عهص   انک اری را داش    اش . چها   را

رمان  در عهص   انک اری را    دیههاک نخواه  داشل. رینسبل    همکاراک خوی   هخوردار نباش   روانای  یا

                                                                                                                                                            
1 Normed Fit Index
2 Incremental Fit Index
3 Root Mean Square Error of Approximation
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الدم امل در  انک اری ئ یهاک    عهواک ئه    ا میس م » ه      در این دئیه  چهین  یاک ئ  6شون م شمارم  ئصاحب 

پسل    ذا الدم امل افهادی  های  «ئا یار    ورس  حسا هم   حسا  اری  ئا ی  عموئ  اشهای   ائل داش    اشه 

( در پژ ه  7655) 5ئ یهی   ان خاب شون     دان    رخصص  یش هی نسبل    مایه  ار هاک داش    اشه . ان رموک

فهایه های    ئفاهیم  ها ئ  دان       ار  سبدان  در دئیه    چارچوب   دان  رجاری   اط عات اق صادیخوی   

شود ئ یهان   های ئ ص ی  روصی  ئ  اش .  ذا ایج این پژ ه  ئ  ه    ن یج  اک ئهطبق  ا ن ئه یههی ئ یهاک  یاک ئ 

 ها ان خاب گهدد        حاظ دان  عموئ    رخصص  نسبل    مایه همکاراک مهائ   اش .  ائه ئ یهیل  انک

عهواک ئه    های دیهه ئ   ئه یههی ئ یهاک در  انک اری خصوص شهامای  ش . ئ یهاک   اد ئقو   «اخالق»

پذیهی  رعایل اصو  اخ ق     خش  در ئحیط مادئان  خود را اغش      اخ ، نیک در مادئاک  ه   ا ئس و یلروان ئ 

ها روان   ار هاک را جذب  هدم   فهایه  ئه یههی را رسایل نمای . اخ ، خوب در رمائ  دئیه  نمایه    این ئس ل  ئ 

های ضه ری  های ر ئه یههی ئ یهاک نی  یک  اد ئقو  گشامل   اثهات اک  ه هم  ئشخص امل. د ارماد   ئشکل

ها  هخوردار  اش      اخ ، ئه   اد مایه  یژگ  عهواک   ی    هه چق ر ئ یه طور   ئ اری امل. ئوفقیل ئ یهاک اخ ،

داری  راد نها اری   انلخوب ن اش    اش   در دئیه  ئه یههی ئوفق نخواه  ش .  ذا رام هوی   ص اقل  ائ

های پژ ه  اخ ، خوب اک نیسل ئ اری شهامای  ش م امل. طبق یاف  های اخ ،عهواک دیهئقو   پذیهی    ئس و یل

صورت د م ان    ئاه انان  رف ار  ه    لک  اخ ، خوب در ئحیط مادئان  اک امل    نسبل     ار     ا هم    

 هو  اش   نسبل    ئسائل شخص  گذشل    خش  خوی  ئس و یل داش    اش   در ئحیط مادئان  صاد،   رام

روان  فهایه  ئه یههی را در ها ئ دار   رف ار پسه ی م داش    اش     هخورداری اد این  یژگ داش     خیهخوام  ائانل

اد  هخورداری » ه   در این دئیه  چهین  یاک ئ  51ئصاحب  شون م شمارم  رمائ  ئهاحل مادئان  رسایل   هموار مادد.

انصاف  رام هوی   ص اقل  اخ ، خوب  رضایل شغل   ار هاک  مؤا  پهمی ک  د ری اد رکبه   غه ر ئه یاک در ئحیط 

شود این ئس ل  در مادئاک    ئ یهاک ا قا گهدد   اد   ذا پیشهااد ئ  «.روان   اعث رسایل در ائه ئه یههی گهددشغل  ئ 

 اه مام  یش هی دادم شود.ری اک    این ئقو    موی ئ یهاک    هنائ 

های ئش هک شائل امل. اردش «های مشترکارزش»ئقو   دیهه ئ   ئه یههی در  انک اری خصوص  

های اع ماد د طهف   اررباطات  رعائ ت ئؤثه  دئاک  اف  امل. هم ئ یه   هم ئ ه یاک  ای     یک یهه اع ماد دیهئقو  

هم یهه فهاهم نمایه . چوک اگه اع ماد طهفین  هقهار نباش   ار پی  نخواه   داش    اشه    شهایط اع مادپذیهی را  های

روان  اثهگذاری ئه یههی را  ابود  خش    دئاک  اف   ای   های طهفین نهفل. اد طهف  اررباطات   رعائ ت د م ان  ئ 

هاک دئان  همکاری خود را  ا ئ یهاک های ئش هک یک یهه را  شهامه .  ار ها   فهههگ جود داش    اش  را   وانه  اردش

های ئش ه   احساس شود   اگه این ئس ل  اد موی  ار هاک    ها اردش    عهواک ئه   اف ای  خواهه  داد     ین اک

 ارم چهین  نظهش در این 4شون م شمارم  ئصاحب ئ یهاک  یش ه احساس   رقویل شود  همکاری  یش ه    ا ه خواه  ش . 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1 Anderson 
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 یار     «.های ئ یهاک    عهواک ئه   امل ئؤثه  ر ا ط د  جانب  خوب   اع ماد ئ قا ل اد جمل   یژگ رعائ ت »امل 

های ئش هک شهامای   هدم    ا های ئه یههی ئ یهاک را اردش( هم در پژ ه  خوی  یک  اد ئقو  7654همکاراک )

  اش .ن ایج این پژ ه  همسو   ئهطبق ئ 

     وان   عهواک ئه    های این امل. یک ئ یه    «فنون مربیگری»د پژ ه  ئقو   دیهه شهامای  ش م ا

  اد فهوک ئه یههی اشهای   ا طور اصو   پی   بهد  ای   ا فهوک ئه یههی اشهای  داش    اش . یک ئه یههی را   

 هاین اشهای   ا  ها های ر ریس  اشهای   ا راهبهدهای یادگیهی  شهاخل ئ ه یاک  رسایل در یادگیهی امل؛ ر ش

روان  ئ یهاک را در حین ئه یههی یادگیهی  شهاخل ئ ه یاک   غیهم ئ  -های ر ریس   راهبهدهای یادده  ر ش

ها   صورت اصو   پی   بهن .  ذا یک  اد ئؤ ف  راههمای   ه  را اناک   وانه   ا ام فادم اد ر انشهام  یادگیهی  ار را   

ی در حودم  انک اری  اشهای  ئه یاک   ئ یهاک  ا فهوک ئه یههی امل. اشهای   ا فهوک های امام   های ئه یههئقو  

های رخصص  حودم ئه یههی امل    فهایه  یادده    یادگیهی ئ قا ل را  ین ئه یاک   ئ ه یاک  ئه یههی یک  اد ئقو  

 2شون م شمارم  نظه ئصاحب  ا فهاهم نمای .ای ش ک ئ یهاک    عهواک ئه یههی ر روان  حهف   ه    این ئس ل  ئ فهاهم ئ 

های ائودش   یادده  در ئهحل  اجهای ئه یههی  ای  ئ یه    فهوک ئه یههی اد جمل  ر ش»...در این دئیه  چهین امل 

های ن ایج این  خ  اد پژ ه   ا ن ایج پژ ه  «.  یادگیهی   همچهین    ر انشهام  یادگیهی اشهای  داش    اش ...

( همسو   7651گیه الئو   رکچ )دی ( 7652(؛  ارر    همکاراک )7654ا ملل  ئه یههی )(؛ ف رامیوک  ین7655) کپ همو

شود  ا ام فادم اد اماری  حودم ر انشهام    علوم ره ی    فهوک ئه یههی   راهبهدهای   اش .  ذا پیشهااد ئ ئهطبق ئ 

مادی ئوضوعات  اناک راهکارهای علم     ار هدی الدم را جال پیادمیادگیهی    ئ یهاک ائودش دادم شود را  -یادده 

 ئخ لف   ئوردنیاد  ار هاک را یاد  هیهن .

 «های شخصیتیویژگی»های شهامای  ش م دیهه  های طهاح  ئ   ئه یههی ئ یهاک   هخورداری اد اد ئقو  

غیههای ئ یهی   ئورد  هرم  قهار گیهد    در روان  در مایه ئ های  امل    ئ امل.  یژگ  شخصی   یک  اد  یژگ 

عهواک  رواک این ئقو   را   های ئه یههی شهامای  ش م امل   در  اقا ئ عهواک یک  اد ئقو   این پژ ه  نی    

عهواک انهی م غائب   ئغفو  ئ یهاک امل     اعث حساب ا رد.  یژگ  شخصی      های عموئ  ئ یهی   نی     یژگ 

صورت ئهف    یا ئثبل قهار گیهد    یژگ  شخصی   ئثبل    های ر دئهم ئ یهاک رحل رأثیه انچ    فعا یلشود ئ 

نفس  روان  رأثیهات ئثب   در فهایه  ئه یههی داش    اش . ئ یهی       خود اع ماد  ئ نظه این پژ ه  امل    ئ 

های مادئان  را    ده    اد طهیق  ارگه ه  فعا یل داش    اش      وان  ام هس   اضطهاب  ار هاک خوی  را  اه 

 گهدد.پی   هد   انهی م را در  ار هاک خوی  اف ای  ده    ع  شخصی   ئ یه  های  ار هاک ئورد پذیهش  اقا ئ 

ئ یه    عهواک ئه    ای  مخل  وش   پهر ش  اش      » ه  در این دئیه  چهین  یاک ئ  57شون م شمارم ئصاحب 

ن ایج این  خ  اد پژ ه   ا ن ایج  .«نهه  اش   د د رنج نباش ...د دی اد  ارها خس   نشود  پش کار داش    اش   ایه م
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شود در ان صاب ئ یهاک     شخصیل اناک روج    اش . پیشهااد ئ ( همسو   ئهطبق ئ 7654پژ ه   یار    همکاراک )

 ها  حاظ گهدد. در ان صاب شود   افهادی    اد شخصیل جذا    هخوردارن 

اد دیهه عوائل شهامای  ش م  های ئ   ئه یههی ئ یهاک در  انک اری خصوص  امل.  «رهبری»همچهین ئقو   

روان   ا ام فادم اد نفوذ شخصی     رعا ی       مادئاک خوی  دارد در رام ای اق ائات  رهبهی اثه خ    اثهگذار ئ 

روان  در جلب  ای    در اخ یار دارد  رأثیهگذاری  یش هی ئ  مک نمای . رهبهی  ا  جا ها   اه اف رعیین ش م  فعا یل

اگه رهبه در نق  همکاری  ار هاک  رسایل یادگیهی   رضایل  ار هاک در فهایه  ئه یههی داش    اش .  های همین  

ها  قضا رشاک  ه   اد اک    ینا ی   جا .پهم   ها موا  ئ اد اک ی  ها را    افهاد  هو پامخ    ینا ی اش      جا  ئه 

 یشهفلرا خودشاک در انجام  ار پ  ه   ئ ها  مک    اک ه    یک  ها د  ارها را    اک    ینا ی     جا  ه   ئ یلحما

شخصیل ئجذ    در  ین ئ یه    عهواک ئه    ای  اد » ه ؛ در این را ط  چهین  یاک ئ  1شون م شمارم ئصاحب   هه .

پذیه  اشه   روانای  جلب همکاراک داش    اشه       ظایف مادئان  خوی  رعا  داش     در رام ای انجام اک ئس و یل

اع ماد  ار هاک   اع ماد  هفس را داش    اش    اعث قوت قلب در مادئاک  اش   یعه   جودش  اعث ارائ    نقط  قوت 

ن ایج این  خ  اد پژ ه   ا ن ایج «. ثیهی در مادئاک ن اش    اش مادئاک  اش  ن  ایهک   جود یا ع م  جود اک رأ

( همسو   7651گیه الئو   رکچ )دی(  7676 ارر    ئیلهه )(  ئک7676(  رادا   احم  )7676ژائو    یو )های پژ ه 

 ئهطبق هسل.

  انک اری خصوص  امل؛های شهامای  ش م  های ئه یههی ئ یهاک در اد دیهه ئقو   «های مدیریتی ویژگی»

های  ههشخص  ئه   نیسل. رع ادی اد افهاد ام ع اد الدم  های ئه یههی اثه خ  را دارن  ائا در  سیاری اد ئوارد رام

های  سب ئوفقیل در حودم ئ یهیل ئب ه   ه ئه یههی   یک  اد رام  سب ئوفقیل در این حودم ئ فا ت امل.

ری ی   ئاارت ئ یهی    روانای   ه ه    ئ یهیل دئاک  اش   روانای   هنائ  های ئ یهی   امل.  هخورداری اد ئاارت

های رواک گفل    اک ئ یه دارای ئاارتاک را داش    اش    همچهین   وان  خودش را در مادئاک ئ یهیل  ه   ئ 

های ئ یهی   در فهایه    اش .  ذا  هخورداری اد ئاارتعهواک ئه   ئ  ئ یهی   امل   الدئ   هخورداری ئ یهاک   

در این  3شون م شمارم ئصاحب روان  اع ماد ئ ه یاک را  اال  هدم   همکاری اناک را در این دئیه  جلب نمای .  ئه یههی ئ 

رام ای اجهای اه اف خوی   ئ یهاک  ای    وان   های ئه یههی خود اه اف رعیین  هدم   در» ه  دئیه   یاک ئ 

گیه الئو   (   دی5316احم دادم   همکاراک )های ن ایج این پژ ه   ا ن ایج پژ ه «. ری ی عمل  داش    اش   هنائ 

های فه   ادرا     انسان   االرهی نسبل    مایه  ار هاک  ( همخوان  دارد. ئ یهاک الدم امل اد ئاارت7651رکچ )

ئس ل  در مادئاک  ای  روج  شود.  ذا الدم در اد یات نظهی      هخوردار  اشه  را فهایه  ئه یههی رسایل گهدد      این

های ئش هک در ئحیط ئه یههی  رهبهی   های ئه یههی اد جمل ؛ دان    رخصص  فهوک ئه یههی  اردش شاخص

های شهامای  ش م اد طهیق  جا    شاخص های شخصی   پهداخ   شود. اد اک های ئ یهی    اخ ،    یژگ   یژگ 

عهواک ئه   در  روان  دی گام خو    های ئ یهاک    دمل ائ م     همین د یل این ئس ل  ئ  علم  پژ هش    فهایه  
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 .ای را    ئه یههی اضاف   هدم امل عهص  عمل داش    اش    این پژ ه  اد یات رادم

 

 منابع

 خ ئل  ه رهک رمایل  ا ئه  عهواک     ئ یه رف ار  ین را ط   هرم (. 5316) مهجه م جق   معی    صیادی  ملیماک؛ احم دادم 
 .26-12  (5)6 مادئان   رف ار ئطا عات. شغل  های نههش ئیانج  نق  ربیین  ا   ار هاک

  خ  در ئه  عهواک     ئ یه په رش ا هوی طهاح (. 5312) صیادی  معی ؛ م جق   مهجه   شیخ   ایوب احم دادم  ملیماک؛
 .545-552 (52)1  رحو  ئ یهیلنائ   . پژ ه اف ای  هم ر یکهد  ایهاک د    

ئه یههی  چاارئین  هفهانس ئ یهیل    ئبهای  ه  ارافهین ئ یهاک په رش  های ئ    (. ارائ 5314ام ئبو  چ   ئصطف  )
 های رادی.  ئه   همای 14امفه   56حسا  اری  

   ار ئحیط در فهدی غیهئو   رف ارهای  ه مادئان  ئه یههی رأثیه  هرم . (5316ئا ی ) ن اف ا    فهج رحیم  اذین؛ امماعیل  
 .515-562(  3) 75. ایهاک در ئ یهیل های پژ ه . ئثبل مادئان  جو ئیانج  نق 

   راهاک  نیل.ای  ه ر ش رحقیق  یف    ائیخ   ئق ئ (. 5311 ادرگاک ههن ی  عباس )

مپاری جذب   ائودش ئها ا انسان    رأثیه اک  ه  (. رحلیل راهبهد  ه ک5311پور  حمی  )  اقهی  عباس؛ صا ونچ   رضا   فه غ 
 .561-537(  3)56  فصلهائ  ئطا عات ئها ا انسان روانمه مادی  ار هاک در  دارت  ردش   جواناک  

ئجل   .ئ یهی      ج رف اری در ئحل  ار  نق  ئیانج  پیشهفل شغل  (. اررباط  ین ئه یههی5311احم  )  عا ی   رضا    شارت
 .462-414( 53)3ل  ایهان  ئطا عات ئ یهی

  انک عملکهد ن ایج   رف اری عملکهد  ه ارش  ئ یهاک ئه یههی رأثیه (.  هرم 5312حسیه  ائیهی  می ئحمود   رضا دادم  ائه  )
 ایهاک در انسان  علوم   ئ یهیل های پژ ه  ئل   ار هاک  همای  خود ارائ ی ئیانج  نق   ه را ی   ا

 ائودش در گهی ئه   ئ   ربیین    هرم  (.5313) ف ح   اجارگام   ور ش؛ خهامان   ا اصلل؛ دانشمه ی  ممی    ارئاک  ئان 

 .312-321 پایی . صفحات  3شمارم   57 مادئان  د رة فهههگ  هیاد. نشهی  ئ یهیل دادم  هاماس نظهیة انسان  ئها ا

(. اررباط  ین ع ا ل مادئان  ادراک ش م  ا فهمودگ  شغل    رمایل    5313ئشیهی   یواک؛ اقای   نجف   پورملطان   حسن )
رهک خ ئل  ار هاک   رمایل    رهک خ ئل  ار هاک ادارم  ل  ردش   جواناک ام اک راهاک  فصلهائ  پژ ه  در 

 .61-26  صص 2    ما  چاارم  شمارم ئ یهیل  ردش    رف ار حه 

(.  هرم  رأثیه روانمه مادهای ئ یهیل دان   ه رضایل ئش هی  ا رأ ی   ه نق  5312دادم  نایب ) ئیهمپام   نیلوفه   حسین
 .562-576(  36)2  فصلهائ  ئطا عات ئها ا انسان روانمه مادی  ار هاک  

 مادئان  اع ماد   ئ یهیل گهی ئه   ئفاوئ  ئ   ربیین   (. طهاح 5316) ظیف  د مل  حسین   رادئهد ق یهی  غ ئحسین 
 https://civilica.com/docمادئان    هفهانس ئل  فهههگ مادئان   راهاک.  فهههگ  س ه در

اماس گهی در ائودش ئها ا انسان   ه (.  هرم  ائکاک اجهای ا هوی ئه  5316یومف   حمی رضا؛ ئشعل    ا اد   ئه    حسین )
 .712-733(  34)71نظهی  دادم  هیاد  پژ هشهائ  ئا یات  
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