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 چكیده
نفری از مدیران  111این پژوهش با هدف شناسایی رابطۀ سبک تفکر و شایستگی مدیران انجام شد. نمونه   

پرسشنامه استاندارد بوده و  استفادهمورد  نه گیري تصادفی انتخاب شدند. ابزاربانک ملی  با استفاده از روش نمو

نتیجه تحلیل سلسله مراتبی، برای گروه اول شامل . شده استتحلیل  SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار 
درصد از تغییرات  11نشان داد که سبک هایی تفکر )قانون گذار، کلی، اجرائی و سلسله مراتبی( 

درصد تغییرات شایستگی مدیران توسط گروه دوم که  7 تبیین می کنند وشایستگی مدیران بانک ملی را 
اندازه همبستگی برای بقیه  نتایجو شامل سبک های تفکر درونی و سلطنتی می باشد، قابل تبیین است. 

 انواع سبک های تفکر معنی دار نبوده است.
 

 بانک ملی. سبک تفکر، شایستگی،هاي كلیدي: واژه
 

  مقدمه -1
در دنیاي رقابتی و پیچیده ي امروز، مدیریت اصولی و شایسته، الزمه ي بقا، پویایی و رشد یک سازمان است. 
هنگامی که به منظور دستیابی به اهداف سازمان و رسیدن به سطحی از عملکرد مؤثر از مجموعه اي از شایستگی ها 

ازمان حاکم می شود. اغلب مدلها در تعریف شایستگی به دانش، توانایی ها، استفاده شود مدیریت شایسته مدار بر س
هایی اشاره کرده اند که با اهداف سازمانی مرتبط اند )دري و  مهارت ها، ویژگی هاي شخصیتی، رفتارها و صالحیت

کونتز نشگاهی، ؛ نه نقل از مجموعه مقاالت جهاد دا1811؛ ابوالعالیی، ،1811؛ غفاري و همکاران،1811همکاران،
(. بنابراین براي شناخت مدیران شایسته و کارآمد باید به مهارت ها، شناخت ها، نگرش ها، 1811و همکاران، 

از آنجا که شایستگی مانند سایر جریان هاي ذهنی تحت تأثیر نوع نگرش و تفکر  .عواطف و شخصیت آنها توجه کرد
 .سازند با شایستگی مرتبط باشند جیحی تفکر فرد را مطرح میرسد سبکهاي تفکر که شیوة تر می فرد است به نظر

مهارتهاي  توانند خود و دیگران را درك کرده و سبکهاي تفکر، ابزاري قوي هستند که به وسیلۀ آنها افراد می
خود حکومتی » هاي مطرح در این زمینه، نظریۀ یکی از نظریه(. 1997، 1استرنبرگ)اجتماعی خود را بهبود بخشند 

براي مدیریت یک  هاي متفاوتی است. این نظریه معتقد است همانگونه که راه( 1997-1991) استرنبرگ »5نیذه
استرنبرگ  .کنند استفاده می هاي خود متفاوتی براي بهره گرفتن از تواناییهاي  جامعه وجود دارد افراد نیز از شیوه

مل )شا شکلها( قضاوتگر و قانون گذار اجرایی، شامل سبک) هاسبک و در پنج بعد کنش13هاي تفکر را در  سبک
 ها ، حیطه(شامل کلنگر و جزءنگر( سطح ها )و ناساالري دسته ساالري مرتبه ساالري یا سلسله مراتبی، فرد ساالري،

 .بندي نموده است دسته( و محافظه کار اد اندیش)آز ها و گرایش( نگر و برون رون نگر)د
سبکهاي  سبک تفکر را به دو نوع سبک تقسیم کردند. اولین نوع سبکهاي13این ( 1111) 6ژانگ و پاستیگلیون

پردازش اطالعات پیچیده  مولّد خالقیت هستند و به (از قبیل قانونی، قضایی، کلنگر، سلسله مراتبی و آزاداندیش) تفکر
لش طلبیده و پذیراي خطر به چا گیرند، تمایل دارند هنجارها را نیاز دارند. افرادي که این سبک تفکر را به کار می

به پردازش اطالعات ساده  (کارانه محافظه از قبیل اجرایی، جزیی، تک قطبی و) هستند. دومین نوع سبکهاي تفکر

                                                           

 .لامردواحد  آزاد اسلامي دانشگاه ،دانشيارگروه علوم تربيتي -

 .امارات واحد دانشگاه آزاد آموزشي، تیریمد یدکتر یدانشجو -2

 .امارات واحد دانشگاه آزاد ،يدولت تیریمد یدکتر یدانشجو -3
4 Sternberg, R.J. 
5 Mental Self-Government 
6 Zhang & Postiglione 
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انگ و )ژ باشند محور می -حفظ هنجارها و اقتدار گیرند، مایل به نیاز دارد. افرادي که این سبک تفکر را به کار می
از قبیل آنارشی، الیگارشی، درونی و )مانده  چهار سبک تفکر باقی( 1815کاران، پاستیگلیون نقل از شکري و هم

 توانند در هریک از دو بسته به سبک تکلیف خاص می (بیرونی
 (.1111 ژانگ و پاستیگلیون،) انگارانه قرار گیرند هاي پیچیده و یا ساده نوع سبک

چگونه فرد محیط  گونه با انتظارات محیط تطابق یابد وبسته به این که نیمرخ سبکهاي تفکر فرد تا چه اندازه و چ
فکر به خودي خود بهتر ت در واقع سبکهاي(. 1811استرنبرگ، )گردد  را ارزیابی کند، عملکرد شغلی او مشخص می

تر باشند ذتر یا نامتناسبذمتناسب توانند یکدیگر نیستند بلکه بسته به شرایط و موقعیتهاي گوناگون مییا بدتر از 
اجتماعی که فرد در آن زندگی  هاي تفکر تا حدي به معتقد است که سبک( 1997) استرنبرگ(. 1991سترنبرگ، ا)

تفکر مختلف تأثیر دارند. بنابراین از آنجا که  کند مربوط بوده و بنابراین فرهنگ و محیط در شکل گیري سبکهاي می
ی دارند و بعضی بر حفظ سنتها و همنوایی و فردگرای ها تأکید بیشتر بر نوآوري و بعضی از جوامع و فرهنگ
 .همرنگی با جامعه تأکید دارند

 رود فرهنگ خاص از آنجا که مشاغل مختلف، مشوق سبکهاي تفکر متفاوت در انسان هستند انتظار می همچنین
. سبک کند هاي تفکر خاصی را ایجاد یا تثبیت وظایف و نقشهاي مدیران، سبک حاکم بر یک سازمان و همچنین نوع

رسد  این به نظر می تفکر افراد نه تنها بر چگونگی تفکر ایشان بلکه بر رفتار و عملکرد ایشان نیز اثرگذار است بنابر
سبکهاي تفکر قدرت پیش بینی عملکرد افراد و موفقیت و شایستگی ایشان را دارا باشد. از سوي دیگر سبک تفکر 

تمایل دارند تا سبک تفکر خویش را با مدیر  ا که زیردستان معموالا یابد چر مدیران در سازمان متبوعشان جریان می
 حاصل سبک تفکر مدیران آن سازمان باشد. اهمیت سبک هماهنگ نمایند از این رو وجود یک سازمان موفق میتواند

کنترل کند هاي فرهنگی را تحت الشعاع خود قرار داده و تأثیر آنها را  هاي تفکر تا آنجاست که حتی میتواند تفاوت
افراد داراي سبکهاي تفکر مشابه که از فرهنگهاي مختلفی هستند بیشتر از افراد  نشان داد( 1118) 1بطوریکه کرایتون

 مختلف که فرهنگ مشابه دارند با هم کنار آمده و مشکالت بین فردي کمتري را تجربه می هاي تفکر داراي سبک
 .سازمان، از ارزیابی سبکهاي تفکر سازمانی می توان استفاده کردارتقاء سازندگی و کارایی یک  کنند. به منظور

با وجودي که بسیاري از محققان حوزه مدیریت و روانشناسی صنعتی و سازمانی به دنبال موفقیت سازمانی و 
ها به دست نیامده  الگوهاي آن هستند، اما به نظر می رسد که الگوي مشخصی براي شایستگی مدیران در سازمان

. هر چند در بررسی رابطۀ صفات شخصیتی، انگیزشی و فکري مدیران شایسته و ارائۀ الگوي شایستگی براي است
و  8؛ سوفو1111و همکاران،  1ساوراز) مدیران بررسیهاي متعددي انجام گرفته و نتایج ارزشمندي ارائه شده است

ت که با شناخت این صفات نمی توان الگوي ( با این حال توجه به این نکته ضروري اس1111، 5؛ بیهام1115، 1وانگ
مشخص و ثابتی را به عنوان الگوي شایستگی ارائه داد و یا از الگوهاي موفقیت سایر جوامع استفاده کرد زیرا صفات 
مدیران موفق در جوامع مختلف یکسان نیست و تفاوت هاي فرهنگی، اختالف قوانین، عقاید، ارزشها و نگرشها از علل 

هاي مدیران موفق را در هر جامعه به تصویر  ویژگی ن مسأله هستند بنابراین باید چهارچوب خاصی ازاحتمالی ای
استفاده از الگوهاي بومی براي تعیین شایستگی مدیران  در همین راستا و به منظور( 1815 متقی و بهشتی فر،)  کشید

نظام شایسته ساالری را  ( پنج شاخص1891ران )هاشمی و همکا در ایران نیز اقداماتی انجام شده است. بعنوان مثال
گزینی، شایسته داری و شایسته پروری معرفی کرد و نتیجه گرفت که نخستین گام برای شایسته شامل: شایسته شناسی، 

اي براي سنجش شایستگی  پرسشنامه( 1891) مقیمی و رمضانتحقق نظام شایسته ساالر تعریف شایستگی هاست. 
در طراحی الگوي شایستگی مدیران ایرانی ( 1817) خراسانیشهرباف  کریق وعبدالهی فرد، . دمدیران تنظیم کردن

اي، مهارتها، ویژگیهاي شخصیتی، نگرش و بینش،  حرفهکلّی دانش و معلومات  هاي شایستگی را در شش گروه مؤلفه
 .نهایت اعتبار عمومی جاي دادند اي و در اعتبار حرفه

است که با  همواره این انعطاف پذیري وجود داشتهاست.  و مالی پویا مان دولتیبه عنوان یک سازبانک ملی 
طرح ریزیهاي قبلی  هاي خود را تعریف کرده و در بند و محصور توجه به نیازها و مقتضیات زمانی، اهداف و برنامه

ورود پیدا کرده و به سبب  نیاز هاي جدید و مورد و یا مورد ترجیح خود نماند. به همین واسطه توانسته است به حوزه
شود. به نظر میرسد شناخت این ویژگی  برخورداري از دقت و ارزیابی پیاپی کیفیت را ارتقاء داده و به موفقیت نائل

                                                           
1 Kirton 
2 Savras 
3 Sofo 
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ها می تواند براي سایر سازمان ها راهنما و امید بخش باشد به همین منظور این مطالعه تالش میکند با شناسایی 
مدیران بانک ملی، ارتباط آنها را با هم روشن کند. لزوم توجه به نیازها و انتظارات  شایستگی ها و سبکهاي تفکر

کالن مالی کشور در هر زمان ایجاب می کند تا شایستگی مدیران متناسب با اهداف، چشم انداز، ماموریتها و فرهنگ 
شناسایی رابطۀ آن با سبکهاي  حاکم بر این سازمان روشن شود. بنابراین مفهوم سازي شایستگی در این چهارچوب و

 تفکر از مهم ترین اهداف این پژوهش به شمار می آیند.
  

 روش پژوهش -2
 نفر و شامل تمـام مـدیران بانک ملی هستند. 111جامعه، نمونه و حجم نمونه: جامعۀ آماري این تحقیق      

اسبه شـد. با انتخاب تصادفی اعضای نمونه نفر مح 111تعداد افراد گروه نمونه با استفاده از جدول مورگان حداقل 
 نفر پرسشنامه ها را تکمیل کردند.111پرسشـنامه ارسـال و از این تعداد 111تعداد 

و پرسشنامۀ سبک ( 1898صداقت و همکاران )ابزار تحقیق، پرسشنامه می باشد که شامل پرسشنامۀ شایستگی  
گویه(، 17گویه است و شایستگی هاي حرفه اي )77ر پرسشنامۀ شایستگی مشتمل ب تفکر استرنبرگ می باشد.

گویه( مدیران را مورد سنجش قرار می دهد. همسانی درونی گویه ها )آلفاي 11گویه( و ارزشی ) 18)شخصیتی )
به دست  79/1و  98/1، 11/1کرونباخ( براي کل مقیاس براي مولفه هاي حرفه اي، شخصیتی و ارزشی به ترتیب 

طراحی شده  1991به وسیله استرنبرگ و واگنر در سال  (TSI) استرنبرگ و واگنر ای تفکرسبک ه پرسشنامه آمد.
زیرمقیاس است. هر زیر مقیاس شامل هشت ماده است که یک سبک تفکر را اندازه  18ماده و  117شامل   واست 

رگه ساالری، هرج و سبک تفکر شامل: قانون گذار، اجرایی، قضایی، سلطنتی، سلسله مراتبی، ج 18گیری می کند. 
ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه  .مرج طلبی، کلی، جزیی، درونی، بیرونی، محافظه کارانه و آزادمنشانه است

 محاسبه شد. 71/1سبک تفکر برابر 
این مطالعه از لحاظ هدف از نوع کاربردي و از نظر روش از نوع تحقیقات همبستگی است. برای آزمون 

 استفاده شد. سلسله مراتبیو روش های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون  spssافزار فرضیه ها از نرم 
 

 یافته های تحقیق -3
به منظور بررسی ارتباط بین سبکهاي تفکر و شایستگی مدیران از تحلیل همبسـتگی اسـتفاده شـد کـه نتـایج آن در 

  ارائه گردیده است. 1جدول 
 تگی و سبک های تفکر( : ضریب همبستگی بین شایس1جدول )

 شایستگی
 مستقل متغیرهای

 ضریب همبستگی سطح معنی داری نتیجه آزمون

 قانون گذار 811/1 111/1 معنی دار

 اجرایی 111/1 111/1 معنی دار

 قضایی 157/1 811/1 بی معنی

 سلطنتی -118/1 11/1 معنی دار

 سلسله مراتبی 198/1 117/1 معنی دار

 جرگه ساالری 191/1 115/1 بی معنی

 هرج و مرج طلبی 151/1 111/1 بی معنی

 کلی 117/1 111/1 معنی دار

 جزیی 111/1 119/1 بی معنی

 درونی -156/1 116/1 معنی دار

 بیرونی 151/1 159/1 بی معنی

 محافظه کارانه 197/1 111/1 بی معنی

 آزادمنشانه 117/1 811/1 بی معنی
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 و شایستگی برای سبکسبک تفکر انواع ها بین  میشود باالترین همبستگی همانطور که در جدول فوق مشاهده
( و سبک تفکر سلسله 111/1(، سبک تفکر اجرائی )117/1فکر کلی)ت( و به ترتیب سبک 811/1قانون گذار )  تفکر

به  (-118/1( و سبک تفکر سلطنتی )-156/1( بطور مثبت و مستقیم و برای سبک تفکر درونی )198/1مراتبی )
 دست آمد.

 اندازه همبستگی برای بقیه انواع سبک های تفکر معنی دار نبوده است.
، سبک هایی تفکر )قانون گذار، کلی، اجرائی و هاي تفکر قابلیت پیش بینی شایستگی از روي سبک در مورد 

در گروه دوم  طنتی(سلسله مراتبی( درگروه اول به عنوان پیش بینی کننده های مثبت و سبک های تفکر )درونی و سل
ارائه شده  1در جدول از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد که نتایج آن به عنوان پیش بینی کننده های منفی، 

 است.
 

 ( نتایج تحلیل  رگرسیون گرسیون براي پیش بینی شایستگی از روي سبک هاي تفکر2جدول )

 
 متغیرها

 شدهضرایب استاندارد  ضرایب استاندارد نشده
 داريسطح معني Fمقدار آماره  تعدیل شده ضریب تعیین داريسطح معني tمقدار 

B خطای معیار Beta 

 00/0 17/11 197/1 11/1 11/1 77/7 19/1 17/81 91/1 گروه اول

 11/1 87/11 118/1 17/1 11/1 -71/8 -11/1 11/11 -77/1 گروه دوم

   

گروه اول شامل سبک هایی تفکر )قانون  متغیرهايتمامی جدول فوق، در  با توجه نتیجه تحلیل سلسله مراتبی
درصد از تغییرات شایستگی مدیران  11و در معادله رگرسیون جاي گرفتند گذار، کلی، اجرائی و سلسله مراتبی( 

 بانک ملی را تبیین می کنند.
ک های تفکر درونی و سلطنتی درصد تغییرات شایستگی مدیران توسط گروه دوم که شامل سب 7در حالی که  

 می باشد، قابل تبیین است. 
است، لذا نتیجه می شود مدل  15/1کمتر از  Fبراي آماره   Sig= 111/1همانطور كه مشاهده مي شود مقدار 

 معتبر است. برای هر دو گروه  رگرسیون

 

 بحث و نتیجه گیری -4
 و ارتبـاط شایسـتگی بـا بانک ملیی مدیران همانگونه که ذکر شد هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شایستگ

نتایج قابل توجهی بدست ( 1995)گانه اشترنبرگ 13سبکهاي مختلف تفکر بود. شایستگی مدیران با سبکهاي تفکر 
گیرند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین شایستگی مدیران و سبک  بررسی قرار می آمده که در ادامـه مـورد بحـث و

رابطۀ  و سلطنتی رابطۀ مثبت وجود دارد و شایستگی با تفکر دروننگرذار، کلی، اجرائی و سلسله مراتبی قانون گتفکر 
 .معناداري مشاهده نشد منفی دارد. بـین دیگـر سـبکهـا و شایسـتگی رابطـۀ

بـه درون  افراد داراي تفکر درون نگر با امور درونی سر و کار دارند و بـه درون توجـه مـیکننـد. ایـن افـراد
مداري، کناره گیري از دیگران و گهگاه ناآگاهی اجتماعی گرایش دارند بنـابراین دور از انتظـار نیسـت وظیفه  نگـري،

مدیریتی که به هوشیاري، آگاهی اجتماعی و ارتباطات مردمی نیاز دارد افراد داراي این سبک موفق  در مشـاغل
مدیریتی نمیتواند چندان مناسب باشد. نتایج معادلۀ رگرسیون این پژوهش این سبک در جایگاه  نشوند. بعبـارت دیگـر

 سبک تفکر میتواند پیش بینی کنندة عدم شایستگی مدیران باشد. نیـز تأییـد نمـود کـه ایـن
ا همة انرژی خود را به آن  افراد دارای تفکر  سلطنتی، می خواهند در هر زمان به یک کار بپردازند و تقریبا
 دهند. اختصاص 

ت، رهبر باید رود.. در این سبک مدیریگیرنده به شمار میحرف آخر بر عهده رهبر است و او تنها تصمیم
ها تقسیم کند. و عملی انجام داده و بر اساس استعدادهای افراد زیردست خود، وظایف را بین آنهای مهم گیریتصمیم

کند. در سمت مقابل، این سبک به یادی بر عملکرد ایجاد میبرداری دقیق بوده و تأکید زاین سیستم، متضمن فرمان
گاه در این ازحد افراطی خود، موردانتقاد قرار دارد. دلیل این مسئله این است که تالش کارکنان هیچخاطر شکل بیش

د. این شوطور کامل مورد قدردانی قرارگرفته نشده و کمترین اولویت به ورودی از طرف کارکنان داده میسیستم به
بعبـارت دیگـر این سبک در جایگاه مدیریتی نمیتواند  .وضعیت درنهایت ممکن است مانع رشد شخصی کارکنان شود

چندان مناسب باشد. نتایج معادلۀ رگرسیون این پژوهش نیـز تأییـد نمـود کـه ایـن سبک تفکر میتواند پیش بینی کنندة 
 عدم شایستگی مدیران باشد.
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یح میدهند مسائل را در حد بسیار وسیع و انتزاعی مورد بررسی قرار دهند ایـن افـراد بـه افراد کلی نگر ترج
 جزئیـات

هاي عملی یک موقعیت هدایت شوند. هر چند افـراد کلّـی نگـر و جزئـی نگـر بـه  توجهی ندارند و مایلند به جهت
 خـوبی

تا هر دو گروه افـراد حضـور داشـته باشـند امـا نتـایج میتوانند با هم کار کنند و براي موفقیت یک سازمان الزم است 
 ایـن

پژوهش نشان داد که کلّی نگري با مدیریت شایسته، رابطۀ مثبت دارد اما جزئی نگري با شایستگی مدیران رابطـۀ 
 معنـاداري

ن همکـار و مشـاور ندارد. شاید بتوان گفت که افراد داراي سبک جزئی نگر باید در کنار مدیران شایسـته بـه عنـوا
 حضـور

 داشته باشند تا بتوانند به او در شناخت ماهیت کلّی سازمانش یاري برسانند. 
ها را  اولویت بندي هدف کننـد و نیـاز بـه ها را به صورت سلسـله مراتبـی تنظـیم مـی افراد سلسله مراتبی، هدف

یابند این افراد  تحقق نمی کننـد یـا الاقـل بـه یـک انـدازه کنند. از آنجا که همیشه تمامی هدفها تحقق پیدا نمی میدرك  
پژوهش حاضر نیز  کننـد. نتـایج کسـب شـده از خود را با سازمان وفق دهند زیرا نیاز به اولویتها را درك میمایلند 

 نشان داد که این سبک تفکر میتواند شایستگی مدیران را پـیش بینـی کنـد. 
این گروه  . ایجاد ، اختراع و طراحی تمایل دارند و کارها را با روش خود انجام می دهندافراد قانون گذار، به 

مولد خالقیت بوده، و انجام آن ها مستلزم پردازش اطالعات پیچیده ای است یعنی سطوح باالتری از پیچیدگی شناختی 
ه مسائلي بپردازند كه قبالا طرح ریزي و افراد قانون گذار دوست دارند قوانین را خود وضع كنند و ب را طلب می کنند.

سازماندهي نشده باشند. از  این رو می توان انتظار داشت که چنین افرادی بتوانند سطح مطلوبی از شایستگی را از 
 خود نشان دهند و این پژوهش نیز نشان داد که سبک تفکر قانون گذار می تواند شایستگی مدیران را پیش بینی نماید.

سبك تفكر اجرایي مایلند از مقررات پیروي كرده و كارهایي را به عهده بگیرند كه از قبل طرح ریزي و افراد با 
دهي شده است. کسانی که چنین سبکی دارند به پردازش اطالعات ساده نیاز دارند، افرادی که این سبک را به سازمان

افراد اجرایي دوست دارند در سازمان هایي كار  .محور می باشند -کار می گیرند، متمایل به حفظ هنجارها و اقتدار
كنند كه قوانین و خط مشي هاي آن كامالا مشخص است. این افراد سازمان هاي بروكراتیك را مي پذیرند و به راحتي 
به ایفاي نقش خود مي پردازند. عالقه دارند قوانین و مقررات خودشان و یا دیگري را تحمیل كنند، به دنبال پیروي از 
قوانین هستند. آنها سرنخ را گرفته و دنبال مي كنند تا به هدف برسند. قوانین موجود را دوست دارند و آنچنان در 
چارچوب فرو مي روند كه تغییر را نمي توانند بپذیرند. ثبات در پیروی از قوانین یکی از ویژگی های مدیران برجسته 

ائی می توانند مدیران شایسته ای باشند همان گونه که تحقیق است و لذا می توان گفت، افرادی با سبک تفکر اجر
 حاضر پیش بینی می کند.

در نهایت هیچ سبكي بهترین نیست و سبكهاي تفكر با توجه به موقعیت و شغل افراد تغییر مي كنند. یك مدیر  
آورد. افراد فقط یك سبك  كارآمد فردي است كه با تكیه بر سبك مناسب بهترین بازده را براي سازمان به ارمغان مي

تفكر خاص ندارند، بلكه الگویي از سبك هاي متفاوت و متعدد را براي رسیدن به بهترین نتیجه به كار مي برند. كساني 
كه بزرگساالن تیزهوش نامیده مي شوند، افرادي هستند كه سبك هاي تفكرشان با الگوي توانایي آنان همخواني دارد. 

بك هاي تفكر قابل آموزش هستند، پس مي توان با دادن آموزش به افراد آنها را به سوي باید در نظر داشت كه س
و با توجه به نیازها  و سازمانی  اهدافاهیت و و با توانایي هایشان رهنمون كرد، تا با توجه به مالگویي مناسب و همس

ر سازمان های بزرگی هم چون بانک ملی را دتغییرات و تحوالت، موقعیت هاي پیچیده  استقبال از مقتضیات زمانی با
 کیفیت را بخوبی مدیریت کرده و 

 .ارتقاء داده و به موفقیت نائل شوند
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