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Abstract 

This study was carried out to explain and analyze the components of manager-

subordinate communication from Islamic perspective. A qualitative thematic 

analysis was adopted to extract the required communication-related themes from 

religious sources. The statistical population of this study was comprised of books 

(including the Quran and Nahj al-balagha) and articles in the domain of Islam and 

the Infallibles’ (a) conduct, from which a sample of books and research articles were 

selected. In order to extract the themes, first the descriptive coding of basic themes 

was carried out. Then, in the interpretive coding stage, the basic themes were 

categorized into organizing themes. Finally, the determination of comprehensive 

themes – which covered all previous themes – was done. Data analysis led to the 

identification of 56 descriptive themes, 18 organizing themes, and 6 comprehensive 

themes. The main components included the enhancement of tolerance, meritocracy, 

and avoidance of arrogance.  
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 در مجموعه زیر افراد با بازرگانی مدیران ارتباطی مدل ارائه

 اسالمی فرهنگ
 2پور ، فاطمه فاضل2، زهرا حیدرنژاد1محمد ایدی

 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران .1
 ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه ایالم، ایالم، ایران کارشناس .2

 (29/03/1400 تاریخ پذیرش: ـ 17/01/1400 )تاریخ دریافت: 

 چکیده

کیفـی  انجام شد. روش تحقیـ    در رویکرد دینیزیردستان ارتباطی مدیران با های  همؤلفتبیین و تحلیل  این پژوهش با هدف
اسـتفاد  شـد  اسـت.    ارتباطات تحلیل مضمون به منظور استخراج مضامین مورد نیاز از منابع دینی مرتبط با  رویکرد ازکه بود 
ـ  .بـود  )ع(معصـومین  ةسـیر اسـالم و   ةحوزو مقاالت در  البالغه( )قرآن کریم و نهج آماری این تحقی  شامل کتب ةجامع  ةنمون

صورت  ای به عنوان مضامین پایه نخست کدگذاری توصیفی ةمرحلبودند. در  یادشد  ةحوزکتب و مقاالت علمی در آماری نیز 
دهند  گوینـد. آرـرین مرحلـه      ها را مضامین سازمان شد که آن بندی طبقهکدگذاری تفسیری مضامین پایه  ةمرحلدر  و گرفت

مضـمون   56نهایت این پژوهش منجر به شناسایی  گیرد. در ر بر میگفته را د مضامین پیش همةکه  بودتعیین مضمون فراگیر 
 و  سـاالری  شایسـته در  صـ ة تقویت سـع به  های اصلی مؤلفهاز شد.  مضمون فراگیر 6 دهند  و مضمون سازمان 18توصیفی و 

 توان اشار  کرد. دوری از تکبر می

 واژگانکلید

 .ساالری شایسته  ثرؤ  ارتباطات مارتباطات اسالمیارتباطات  
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 مقدمه

هاي درون  مجموعه كند آدمي با وجوه گوناگون اجتماع و ماهيت اجتماعي انسان ايجاب مي

 يه  ناهاد   منزله   بهه  ،سازمان .(157: 1396 و همکاران نژاد )سليماني آن ارتباط برقرار كند

 روزمره، نوعي ارتباطهات سهازماني بهي    دليل اهداف بنياني فراتر از ارتباطات  اجتماعي، به

رفتهار سهازماني    ههاي اساسهي   يکهي از فهر   (. 284: 1379)رضهایيان   كند افراد برقرار مي

و تحقه    وري بيشهتر  منظور دسترسي به باهره  هاي فردي و ارتباطي افراد به شناخت ويژگي

اند كهه   دريافته. از طرفي، مديران نيز (158: 1390 و همکاران نظري) اهداف سازماني است

هاي ارتباطي كاركنان در توفي  آنان براي دستيابي  درك انگيزه ارتباط مؤثر با منابع انساني و

ارتباطهات مهؤثر    (.284: 1379)رضهایيان   سازمان عامل مؤثري است ةشد احيربه اهداف ط

آور  الهزا  ناپهيير و   بلکه فعهاليتي اجتنهاب   درهاي بسته در جاان است، هم تناا كليد فتح  نه

)فرهنگي و همکهاران   جوامع بشري است هم  گروهي و سازماني در و براي زندگي فردي

 ههدف ناهايي   زيهرا  توصيه شهده اسهت.  اي  قاعده به نيز هاي اسالمي  در گزاره (.9: 1383

ارتباطهات   حکومت اسالمي تبليغ اسال  در جاان است. دستيابي به اي  هدف بها برقهراري  

تهوان بهه مهوارد مربهوط بهه       مهي  متون دينهي مؤثر و دوسويه ميسر است. بنابراي  با بررسي 

پهور   دري و نقهي ن)اسهک  دسهت يافهت   با زيردستانهاي ارتباطي مديران  ارتباطات و ماارت

رح طه را م ارتبهاطي ي ها فراواني از ماارت يها گوها و آموزهلمبي  اسال  ا  يد (.19: 1393

 و هها  شدههد كهه كهن    نشهان مهي   )ع(ایمه زندگي و )ص(پيامبر اعظم ةسيركرده است. بررسي 

را  ارتباطيي ها مناسبي از ماارت يگولها ا بر رفتار ارتباطي آن حاكمي ها ها و ارزش روش

در ارتباطات سهازماني   (.144: 1396داورزني و ناعمي ) كند ها ارایه مي افراد و سازمان يبرا

پردازند. بخشي از ايه    ارتباطي به تعامل با ديگران مي  اليمديران و كاركنان در دو سطح و 

شود كه در اي  نوع ارتباطات افراد با كاركنهان   ارتباطات بي  فردي در سطح افقي انجا  مي

رسهد بيشهتري     كه به نظهر مهي   ،كنند. سطح ديگر ارتباط برقرار مي سطح خود يا مديران هم

كهه در ايه  بخهش     ارتباطات عمودي اسهت  دهد، ميحجم ارتباطات را به خود اختصاص 

اصوالً مهديران و سرپرسهتان بها    ا افراد زيردست خود ارتباط برقرار كنند. مديران مجبورند ب
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ها بهه   كنند و روش ارتباطي آن )از باال به پايي ( برقرار مي ارتباط عمودي افراد زيرمجموعه

مراتبي است كه فقه  در سهاختار سهازماني معنهادار      رسمي و از طري  نظا  سلسله صورت

ههايي در   معرفتي و ارزشي اسال ، براي رفتار مديران و سرپرستان ويژگي ةحوزشود. در  مي

شه  در   بهي  ندشهو آراسهته  نظر گرفته شده كه اگر مديران به طور عا  بتوانند به آن صفات 

اسها    بهر  .(1385 و همکهاران  شهفيعي ) زيرمجموعه موف  خواهند بهود ارتباطات با افراد 

 هاسهت. در  دستان خيلي باتهر از باالدسهتان آن   تحقيقات، درك مديران از ارتباطات با پايي 

 كنند ارتبهاط مهؤثري بها    صورتي كه ادراكات زيردستان نشان داد مديران چنان كه تصور مي

قرار  تنبايد توقع داشته باشند كه چون در جايگاه مديري. مديران اند زيردستان برقرار نکرده

گونه رفتار كردن در ارتباطات آنان را دچار مشکل  چون اي  .اند بايد آمرانه عمل كنند گرفته

 (.1391)منطقي و مساعد  خواهد كرد

 بیان مسئله

ريهزي و تعلهيم و    ههاي و برنامهه   ول فعاليهت ئها مس اط نياز دارند. آنبه برقراري ارتبنيز مديران 

از مشکالتي كه مديران كمتر به آن توجه دارند الگوهاي ارتباطي است.  تربيت زيردستان هستند.

سترسازي ارتباطي، شهراي  و اقتاهایات را   ببا  ،براي ايجاد ارتباط ميان مديران و زيردستان بايد

افهراد زيرمجموعهه بها    ترسيم مدل ارتباط ميان مديران و طبع  هبفراهم و موانع را برطرف كرد و 

پيير نخواهد بود. خاطر نشان  ها و مباني ارتباطات ديني امکان رويکرد ديني بدون توجه به زمينه

باتري  نمونه و الگو ميان رهبران و مديران اسالمي از نظر الگوي ارتباطي وجود مقد   دشو مي

يهاران و افهراد   است و خداونهد بهزرچ چگهونگي ارتبهاط آن حاهرت را بها        )ص(پيامبر اسال 

توان به مباني ارتباطات ديني دست  اش به تصوير كشيده است كه از اي  رهگير مي زيرمجموعه

هاي رفتاري در هر ساختاري متناسه  بها نهوع نظها  مهديريتي اسهت و معمهوالً         ويژگي يافت.

 ها و باورههاي موجهود در ههر سيسهتم ارزشهي اسهت       هاي هنجاري برگرفته از ارزش سياست

 در رويکرد ديني، نوع ارتباط مديران و افراد زيرمجموعه و چگونگي رفتهار (. 1394اده ز )مادي

 بر اي  اسا  پژوهش حاضر از سه .شود معرفتي و ارزشي تفسير و تدوي  مي ةحوزدر  مديران

داراي اهميت است. نخست اينکه به لحاظ نظهري تهاكنون   شناسي  روشو  عملي و نظري  جنب
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 ايه   انجها  نشهده اسهت و   با زيرمجموعه با رويکرد دينهي  ارتباطات مديران عنوان  پژوهشي با

  الزمه  . زيهرا كنهد شهاياني   كمه   ارتباطات ةحوزدر  نگرش و بينش بابودتواند به  پژوهش مي

مديريت اسهالمي و   هاي امروزي در كشورهاي اسالمي تجايز مديران به اصول هدايت سازمان

 بهر ايه  اسها     .ها و متون اسهالمي اسهت   اسا  آموزه برارتباط با زيرمجموعه طور ويژه  به

الگهوي  موضهوعي   مباحهث دانهش و   ةحوزتواند باعث پيشبرد  پژوهش حاضر در نگاه اول مي

هاي پژوهش حاضهر در عمهل نيهز     دو ، يافته  وهلرويکرد اسالمي شود. در  باارتباطي مديران 

ههاي كشهورهاي    سهازمان  . زيرارار گيردسياستگياران سازمان ق مديران و ةاستفادتواند مورد  مي

هاي اسالمي هستند. در ناايت پهژوهش   منطب  بر آموزه اسالمي نيازمند پيشبرد اهداف سازماني

. پهژوهش  كنهد  مديريت اسالمي نيز كم  مهي  ةحوزپژوهش در شناسي  روشحاضر به پيشبرد 

مديريت در متون  ةحوزهاي متغيرهاي  شد و واكاوي مؤلفه انجا مامون تحليل  ةشيوحاضر با 

هاي  توان نشانگرها و مؤلفه بديع است و از اي  طري  مي اسالمي با تحليل تماتي  در نوع خود

كه محققان را بهه واكهاوي    ،ضرورت پژوهش حاضر .كردي  متغير را به باتري  نحو شناسايي 

سازي  و غني دينيموضوعي مديريت با رويکرد اهداف  ، پيشبرددكرترغي   دينيهاي  در آموزه

. همچنهي  تهاكنون پژوهشهي در    بودهاي ديني  آموزهمديريت اسالمي با توجه به  ةحوز مباحث

ضرورت احسا  شد كهه پژوهشهي    خصوص موضوع پژوهش حاضر انجا  نشده است و اي 

هاي ديني مها راهگشهاي    از آنجا كه آموزه .دگير انجا  اخالقي اصول رعايت با و علمي ۀ به شيو

 كه مها را بهه   نيز دستورهايي دارداي و ارتباطات  رفتار حرفهدر زمين   نيازهاي بشر است و هم 

)مصهطفي و   كنهد  هدايت مي ها در سازماناصول ارتباطي ارای  راهکارهايي جات ناادينه كردن 

رويکرد  ر مبنايبزيردستان ارتباطات صحيح با  ةشيوهدف پژوهش حاضر تبيي   ،(1393قدسي 

در زيردسهتان  با هاي ارتباطي مديران  همؤلف: اند از عبارت هاي پژوهش الؤستري   مام. بود ديني

 هاي ديني چگونه است؟ در گزارهزيردستان با  مديران مدل ارتباطي اند؟ هاي ديني كدا  ارهگز

 تحقیق  ةپیشین

توانهد بهه نهوعي در     مي ي هاي متعددي نياز دارند كه هر  مديران در قرن حاضر به توانايي

بها زيردسهتان   اي  ميان توانايي برقراري ارتباط  در .تأثيرگيار باشد ها آنروند زندگي و كار 
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است. ارتباطات مبناي الز  براي مديريت كارآمهد اسهت. از    ي بسيار مامها از ماارتيکي 

وظهاي    دادن كهه بهراي انجها     ،طري  ارتباطات است كه مديران رواب  بهي  اشهخاص را  

نس  و  )حسيني كنند سازند و حفظ مي شان به نحو مطلوب ضرورت دارد، برقرار مي روزانه

يکهي از   ،و صهحيح در سهازمان، پيوسهته    مهؤثر وجود ارتباطات  (.29: 1391پور  مصطفوي

ارتباطهات مهؤثر   . (144: 1396)داورزنهي و نهاعمي    عوامل موفقيت به حساب آمهده اسهت  

و برعکس ارتباطات  شود و كيفيت كار نيروي انساني مي ،اثربخشيافزايش كارايي،  موج 

رفتگي شهغلي را   و حتي تحليل رددادنبال  خستگي جسماني و ناكامي عاطفي را به غيرمؤثر

 (.106 :1398 )روزبان و همکاران آورد مي همراه  به

نظهر   ههايي در  معرفتي و ارزشي اسال  براي رفتار مديران و سرپرستان ويژگي ةدر حوز

در ارتباطهات بها    ،ش  ، بيندشوها آراسته  توانند به آنگرفته شده كه حتي اگر به طور عا  ب

 هادسهتور ابالغ  :اند شرح دي بها  . در اي  زمينه شاخصافراد زيرمجموعه موف  خواهند بود

 /)ههود  اعتهدال و اسهتقامت   ،(115/ ، هود4 /)ممتحنه الگو  ارای ،(3و  2 /طور ،107 /)شعرا

  عادالنه توزيهع   ،(65/ )انفهال  توجهه بهه كاركنهان    تشوي  و ترغيه  و  ،(109 /يونس ،112

 ساالري شايسته ،(8 /، مجادله11 /)حشر )چاپلوسان( گان حيف دوچار ،(7 /)حشر امکانات

 (.92: 1389)فروزنده دهکردي و كوثري ( 12 و 9 /)مایده و ترفيع

انسهان، الگوهها و قواعهد و آدابهي ارایهه      دهي ارتباطات متعدد  ح و جاتالصابراي  ،دي 

دهد؛ تا جايي كه حتي رشد و نمو دينداري ناظر به كيفيت و مطلوبيت ارتباطات اجتمهاعي   مي

و تبيي  انديشمندان، يکي از علل عمدة نفهو    (159 /عمران آل) مطاب  آيات قرآن. شود فرد مي

شخصيت و نحوة معاشرت پيهامبر     و البتهال  نظا  ارتباطي و رفتاري اسالو گسترش دي  اس

مثهل ايثهار،    ه ميالق اسه الاي از اخه  همچنهي  بخهش عمهده    (.1388مطاري )بوده است  اكر 

نيز صرفاً در زندگي اجتمهاعي و عرصه  ارتباطهات     ه مارباني ،گيشت، تواضع، حس  برخورد

اطهات انسهاني   رو، نگاه ديني بر لزو  ارتب  اي  فردي امکان ظاور و بروز خواهد داشت. از ميان

شهده   با مطالعات انجها   (.1394زاده  )مادي كند ناي ميرا ف و قطع رواب  الاختو  داردتأكيد 

شهود؛ هرچنهد در    موضوع تحقي  با اهداف مهورد نظهر احسها  مهي      زمينتحقيقاتي در  خأل
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اسهت بها توجهه بهه اينکهه       گفتنهي . هاي نزدي  به موضوع تحقيقاتي انجا  شهده اسهت   زمينه

بهه   نظهر و  خهارجي صهرف    پيشيناسالمي انجا  گرفته است از بيان  ةحوزپژوهش حاضر در 

اسهتخرا  مهدل   »اي بها عنهوان    ( در مقاله1398) شداخلي اكتفا شد. روزبان و همکاران  پيشين

بايهد  ارتباطهات   كردنهد بيان  «هاي اجتماعي مجازي مديريت ارتباطات سازماني در بستر شبکه

به اههداف و او    سطوح، سازمان براي رسيدن هم در  ،مؤثر باشد. بدون ارتباطات مؤثر و باز

دادن اهميت ارتباطات مهؤثر بهدان دليهل اسهت كهه انجها        . وپا خواهد زد عملکرد خود دست

و كنتهرل را بهراي مهديران تسهايل      ،ريزي، سازماندهي، ههدايت، رهبهري   برنامه وظايفي نظير

 يهاري  زمهان  از اسهتفادة باتهر   و فه  همهاهنگي  مهديران را در تحقه  وظي   نهي  كند و همچ مي

جريان ارتباطات مؤثر در سازمان پيوندهاي محکم ميان مديران و كاركنان را توسعه . درسان مي

و  صهدرايي كنهد.   ها را مولّدتر مهي  كنند كه آن نفس پيدا مي پس از آن كاركنان اعتمادبه .دهد مي

هاي ارتباطي مديران منابع انسهاني در   مدل شايستگي»اي با عنوان  مقاله( در 1398) همکارانش

 ستون مديريت است. شايستگي ارتباطي يه  مهدير   ارتباطاتكنند  بيان مي «صنعت بانکداري

 . نمايهد سب  ارتباطي خود را با همکهاران در محهي  كهاري تنظهيم      چگونه كه بدي  معناست

بررسي تأثير ارتباطهات سهازماني بهر    »اي با عنوان  اله( در مق1396نس  و محمودزاده ) فاطمي

كننهد كهه ارتباطهات نظهامي      بيان مي «آه  جماوري اسالمي ايران تسايم دانش در شركت راه

مشهترك بهراي فعاليهت سهازمان و در ناايهت        زمينسازي و ايجاد  براي هماهنگي و يکپارچه

  ارایه كهه ارتباطهات اثهربخش منجهر بهه       انهد  بر آنوري سازمان است و همچني   افزايش باره

هاي مختل   هنگا  و تسايم دانش ضمني در اليه و به ،اطالعات مناس ، صحيح، كامل، سريع

زينلهي و   .آورد را فراهم ميمديران   وسيلاتخا  تصميمات مناس  به   و زمين شود ميسازمان 

كننهد كهه    بيان مي «و رهبري سازماني ارتباطات درون»اي با عنوان  ( در مقاله1395) ميرحسيني

سازماني هستند در دستيابي به موفقيت سهازمان   رهبر و سيستم ارتباطي كه متناس  با ساختار

سيسهتم ارتبهاطي كهه واجهد      همچنهي ، رهبهر و   دارند. اي كه فعاليت دارد تأثير مثبت در زمينه

ناپهييري بهه    سي  جبرانند آا مل با الزامات ساختار سازمانيهايي هستند كه در تقابل كا ويژگي

ديدگاه ارتباطي شخصيت با »اي با عنوان  ( در مقاله1394) معتمدي .آن سازمان خواهند رساند
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كند كه منظور از رويکرد ارتباطات تعامل و ارتباطي اسهت كهه    بيان مي «تکيه بر منابع اسالمي

ارتبهاط بيشهتري بها    است كه افرادي كه  بر آنو ديگران دارد و  ،فرد با خود، خداوند، طبيعت

گيرند كه به محي  كم  كند. فهرد بها اعتقهاد بهه اينکهه خداونهد        طبيعت دارند تصميماتي مي

توانهد بهه    ارتباط مؤثر فهرد بها ديگهران مهي     فرايندكند.  اسا  ايمني است احسا  قدرت مي

دلبستگي فرد با موضوع دلبستگي خود برگردد و در ناايهت خودشناسهي را محهور      تاريخچ

عاهنفري و  كنهد.   اصلي علو  و معارف بشري معرفي مهي  ةجوهرانواع ارتباطات و نيز  اصلي

بررسي عوامل مؤثر بر اثربخشي ارتباطات سهازماني در  »اي با عنوان  ( در مقاله1394) مزروعي

افزايهي   اي از واحدها و افراد است كه با ههم  سازمان شبکهكنند كه  بيان مي «ي  سازمان دولتي

دهنهد.   مهي عملکهرد سهازماني را افهزايش    در ايجاد ارتباط معنادار و هدفمند واحدها و افهراد  

نظهري و   .محقه  شهود   سهازماني هاي  شود تا هدف سازماني اثربخشبنابراي ، بايد ارتباطات 

گيهري سهازمان    تري  عامل تصهميم  اند كه توانايي ارتباطي مام ( اشاره كرده1390) شهمکاران

در ماتريسهي   استخدا  و موفقيت افراد هنگا  شهروع بهه كهار اسهت. مهديران معمهوالً      هنگا  

 كنند. راهکارهاي ارتباطي را انتخاب مي دوسطحي، اثربخشي و مقدار اطالعات، يکي از

 های گذشته های ارتباطات سازمانی در پژوهش همؤلف ةخالص .1جدول 

 گيري مقبل از تصمي برقراري ارتباط دوستانه 1396 سلطاني و صواتيان
 ارتباط منطقي بي  كاركنان و مديران 1394و همکاران  مرادي
 اهميت دادن به بازخورد در ارتباط با ديگران 1394و همکاران  مرادي
 گوش دادن فعال به حرف كاركنان 1394و همکاران  مرادي

 هاي ارتباطي چندگانه استفاده از كانال 1393 سلطاني
 هاي ارتباطي غيررسمي استفاده از شبکه 1394و همکاران  مرادي
 بخشي از اجتماع منزل رفتار مديران با كاركنان به  1394و همکاران  مرادي

 افراد در ارتباط باگياري و بدزباني  پرهيز از منت 1393 سلطاني
 رجوع ارباب در برابرپرهيز از اعمال قدرت  1393 سلطاني

 دوستي نوع 1392 و همکاران نصر اصفااني
 ديگر وفاق و همدلي با ي  1386 آبادي شعباني و تاح

 مؤثرتعامل و ارتباطات  1386 و همکاران زاده جاجرمي
 كار گروهي و مشاركت اجتماعي 1393 اسحاقي

 جلوگيري از فساد و انحراف در وظاي  1396 سلطاني و صواتيان
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 روش تحقیق

هها يها    پديهده  دربهارة  شدانه  ترشكش ، توصي ، تبيهي ، و گسه   شهژواصلي هر پف هد

ص است. در ههر پهژوهش، پژوهشهگر، پهس از تعيهي  و تعريه  مسهئله و        اي خاه پديده

روشهي را   هدههد، چه   يهاي آن، بايد تعيي  كند كه چه افرادي را مورد مطالعه قرار م فرضيه

اسهتفاده   گيهري  اندازه  وسيلت از چه العاآوري اط عكند، براي جم انتخاب مي شوهژبراي پ

يه  پهژوهش    حاضهر  پژوهشها چيست.  داده لوتحلي كند، و مؤثرتري  راه براي تجزيه مي

بها   هها  نامهه  و پايهان  هها  مقالهه ي از از تحليل مامون تعهداد با استفاده  در آن كيفي است كه

زيردستان هاي ارتباطي مديران با  همؤلفبه شناسايي  كه منجر شدندمطالعه  ارتباطات موضوع

تحليهل و گهزارش    و مامون روشهي بهراي شهناخت    . تحليلهاي ديني شد بر اسا  گزاره

منظور از الگهو مهدلي اسهت كهه از طريه  نظهم       . هاي كيفي است الگوهاي موجود در داده

ههاي متنهي    ي براي تحليل دادهفرايندروش  آيد. اي  دست ميه هاي مستخر  ب مفاومي داده

و  )ماهاجراني  كند غني و تفصيلي تبديل مي هايي هاي پراكنده و متنوع را به داده است و داده

آيات قرآن ويژه  به هوهش حاضر از كت  و مقاالت معتبرهاي پژ داده. (209: 1398 همکاران

به منظور اسهتخرا   . به دست آمد ه اسا  رويکرد ديني البالغه، رفتار سازماني بر ناج، كريم

اي شهناخته   ابتدا كدگياري توصيفي صورت گرفت كه اي  كدها به عنوان ماهامي  پايهه  در 

هها را   كهه آن  ندشهد  بندي طبقهاي  كدگياري تفسيري، ماامي  پايه  مرحلدر  ،شدند. سپس

ماهامي    همه  كهه   بهود دهنده گويند. آخري  مرحله تعيي  مامون فراگير  ماامي  سازمان

 و ن توصيفيمامو 56ناايت اي  پژوهش منجر به شناسايي  درگيرد.  گفته را در بر مي پيش

دليهل اينکهه   بهه  ههاي اصهلي( شهد.     مامون فراگيهر )مؤلفهه   6 دهنده و مامون سازمان 18

ي متصهور نيسهت و   هاي كم ه  شپژوه ن همچونآماري براي آ  جامع است،پژوهش بنيادي 

كهه   شهد بدي  معنا كه منابعي انتخهاب  ؛ يا تئوري  خواهد بود گيري نيز نظري روش نمونه

موضوع پژوهش بها   .كنند تحقي  فراهم مي براي پاسخ به سؤالرا بيشتري  اطالعات و داده 

انتخهاب   اسالمي فرهنگ در مجموعه زير افراد با بازرگاني مديران ارتباطي مدل ارایهعنوان 

جاهت سهنجش    .بررسي شهد  در متون ها و ابعاد مختل  آن همراه مؤلفه آنو مصادي   شد
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پايايي هاي ديني،  اسا  آموزه بر ،زيردستاني مدل ارتباط مديران با ها ميزان اعتبار شاخص

 شد. اي  شاخص ميهزان  تعيي ها از طري  شاخص تکرارپييري )تواف  بي  دو كدگيار(  تم

اشهاره  اي  سنجد. پايايي بي  كدگياران به درجهه  سازگاري درك يا معاني مشترك مت  را مي

بندي و كدگياري،  مقوله فرايندكنند.  ديگر را تکرار مي كدگيار نتايج ي  چند دارد كه دو يا

مت  را بهه يه  شهيوه كدگهياري كننهد، تکرارپهيير خوانهده         كه كدگياران ي  در صورتي

آشهنا و متخصهص بهه     (كدگهيار ) شود. بدي  منظهور محقه  از يه  همکهار پژوهشهي      مي

بتواند برخي از متون  كند تا از اي  طري  تحقي  كيفي استفاده مي بندي در كدگياري و مقوله

. دكنه صهورت تصهادفي انتخهاب و كدگهياري      ( را بهالبالغه آيات قرآن كريم و ناجاصلي )

 :شرح است دي بتواف  بي  دو كدگيار  ةشيوپايايي به   محاسباصلي  فرمول

(1) 100* 
 تعداد توافقات

 درصد پايايي =2*
 تعداد كل كدها

 ت.زارش شده اسگ 2 نتايج حاصل از كدگياري افراد خبره به همراه پايايي در جدول

 پایایی بین دو کدگذار ةمحاسب. 2جدول 

 تعداد توافقات تعداد کل کدها عنوان ارزیاب ردیف
تعداد عدم 

 توافقات

پایایی بین دو 

 کدگذار

1 M1 23 9 2 26/78 

2 M2 45 15 6 66/66 

3 M3 34 12 4 05/70 

 58/70 12 36 102 كل 4
 

همکهار   ي كهه محقه  و  يشود، تعداد كل كدها مشاهده مي (2)گونه كه در جدول  همان

و تعهداد كههل   ، 36ها بي  اي  كدها برابهر   كهل تواف تعداد ، 102 اند برابر كرده ارزياب ثبت

مقهدار پايهايي بهي  كدگهيارها برابهر       (1رابطهه ) . با استفاده از است 12 هها برابر عد  تواف 

 .قبولي براي نشانگرهاي پژوهش حاضر است كه مقدار قابلبه دست آمد  58/70

 ضهري  نسهبي روايهي   )CVR  هاي از دو ضري  روايي مؤلفه  محاسبدر ناايت جات 
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از متخصصهان   CVRشاخص روايي محتوا( اسهتفاده شهد. بهراي تعيهي      ) CVI محتوايي( و

، مفيهد اسهت ولهي    اسهت  قسهمتي )ضهروري   اسا  طي  سه درخواست شد هر آيتم را بر

 نظهر در ايه  مطالعهه    . تعداد متخصصان موردكنند ندارد( بررسي ضرورتي ندارد، ضرورتي

 62/0ها بيشهتر از   آيتم هم CVR مقدار  ها آن هم نفر اختيار شد و با توجه به نتايج نظر  10

شد كه   استفاده AVE ةشد واريانس استخرا  سؤاالت ميانگي  هم برآورد شد. بر اي  اسا  

 .گزارش شده است 3هاي پژوهش در جدول  حس  مؤلفه نتايج آن بر

 های دینی اساس آموزه های ارتباط مدیران با زیرمجموعه بر همؤلفروایی محتوای  ةمحاسب. 3جدول 

 CVI CVR AVE نشانگرهاتعداد  های فرعی تم های اصلی تم

حمايت و همدلي 
 با كاركنان

امر به معروف و ناي از 
 منکر

2 866/0 73/0 80/0 

 78/0 71/0 933/0 4 و احسان ريتعاون در خ

احسا  مسوليت 
 همگاني

5 8/0 73/0 78/0 
    

 80/0 79/0 933/0 4 آميز رواب  محبت
 86/0 64/0 866/0 3 اعتماد و اعتمادسازي

 اغما  سازماني

 79/0 66/0 8/0 2 پوشي چشم
 78/0 80/0 88/0 3 گيشت و عفو

 79/0 78/0 933/0 3 توجه به شخصيت افراد
 80/0 78/0 866/0 2 مؤثرشنود 

 دوري از تکبر
 87/0 79/0 866/0 5 صالبت و قاطعيت
 86/0 80/0 933/0 3 فروتني با زيردستان

 ساالري شايسته
لياقت توجه به كفايت و 
 كاركنان

5 866/0 79/0 93/0 

 79/0 79/0 1 7 گزيني شايسته

 صدر  تقويت سع

 93/0 82/0 8/0 3 صبر و شکيبايي
استواري در برابر 

 مشکالت
2 1 80/0 79/0 

 سخاوت و شجاعت
6 933/0 64/0 79/0 
    

هاي  ويژگي
 اخالقي

 80/0 66/0 1 10 روي اعتدال و ميانه
 خل  و رعايت حس 

 ادب
4 8/0 80/0 87/0 
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 های پژوهش يافته

 زيردستانارتباط مدير با هاي متني در خصوص  داده هم ها،  در گا  نخست، براي آشنايي با داده

كد باز استخرا  شد و در گا  بعدي  60هاي مکرر، در گا  دو   از بازخواني سبازخواني شد. پ

شده بروز و ظاور يافتند. پس از آن  گياري يادداشت ماامي  پايه از تحليهل و تركيه  جمهالت

دهنده تعيي  شهد.   سازمان مامون 18 امون پايه،م 56گيري  با توجه به شکل ،و در گا  چاار 

 پژوهشگر طي  گرفت دهنده و همچني   هنيت شکل با توجه به ماامي  سازمان ،در گا  پنجم نيز

هها بههه يکههي از    الگوههاي درون دادههها و  مامون فراگير مشخص شد. تم 7پژوهش، تعداد 

شوند. در رويکرد  شناسايي مي( باال به پايي )ه قياسي  يا نظري (پايي  به باال) هقراييتدو روش اس

شده  هاي گردآوري شوند و از داده ها مرتب  مي به خود داده شده بيشتر هاي شناسايي استقرايي، تم

نظري پژوهشگر به   عالقها از  داده ه قياسهي نظهريكهه در رويکهرد  درحهالي ؛آيند به دست مي

معمهوالً  . آينههد  كاري وي بيرون مهي   زمينپژوهش و   پيشينشوند و از طري   موضوع ناشي مي

موضهوع مهد نظهر كمتهر      زمينه  شهود كهه در    موضوعي به پژوهش پرداخته مي بارةهنگامي در

د رويکرد استقرايي در پيش گرفتهه شهو   گونه موارد باتر است باشد. در اي  اي ظاهر شهده نظريه

 و ايهه  پههژوهش بههراي اسههتخرا  ماههامي  پايههه دربنههابراي   (.1393 و همکههاران )محمههودي

ماههمون  18 ماههمون پايههه، 56 .دهنههده و فراگيههر از روش اسههتقرايي اسههتفاده شههد سههازمان

ارتباط  بارةمتون موجود در هم كد باز در  60شده از  مامون فراگير حاصل 7و  ،دهنده سازمان

 .اند ارایه شده 4در جدول  دينيهاي  در گزارهزيردستان با  مديران

 آمده از مطالعات دینی دست مضامین به .4 جدول

 متن کدهای باز
 سبقت در خيرات. 1
 توجه به عمل صالح. 2

 خيرات دعوت به. 3

توجه  عمل صالح مؤلف هاي اسالمي در ارتباطات خويش بايد به  اعااي سازمان
 به سوي خيرات. (148 /ديگر سبقت بگيرند )بقره از ي كارهاي ني   د و درنكن

 .بشتابيد )فَاستبقُوا الخيراتِ(
 ارتباطاتتقويت . 4

 وليت مشتركئحس مس. 5
 همکاري و همياري. 6

 تقواي اجتماعي .7

مشترك در آنان ايجاد كرد تا در  وليتئحس مسبراي تقويت ارتباطات، بايد 
 جاتآميز با دارا بودن حس مشترك همکاري و تعاون  و محبت صميميفااي 

ها را به همکاري و نيکوكاري  كريم انسانن آقرنيل به اهداف انجا  وظيفه كنند. 
 كند دعوت و از تعاون بر گناه و ظلم ناي مي تقواي اجتماعيو 
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 آمده از مطالعات دینی دست مضامین به .4 جدولادامة 

 متن کدهای باز
 وظاي عمل به . 8

 همکاري و همياري  روحي. 9
نسبت به اري كپرهيز .10

 ديگر ي 
 عد  تعاون بر ظلم .11

خويش عمل كنند  وظاي  قانونيبايد فراتر از  مؤثراعااي ي  سازمان براي ارتباطات 
ياري  اريكپرهيزديگر را در نيکوكاري و  ي  داشته باشند. همياريو  همکاري  روحيو 

 .(2 /)مایده و ظلم نکنيد تعاون بر گناهكنيد و 

 واداشت  به كارهاي ني . 12
 منع از كارهاي ناشايست. 13

 /كنند )توبه آنان امر به معروف و ناي از منکر مي .ديگرند مردان و زنان همه دوستدار ي 
منع از ديگر به كارهاي ني  و  ، عالوه بر دوستي و محبت، با وادار كردن ي منانؤم(. 71

 كنند. ديگر برقرار مي ي  تري با رواب  انساني مستحکم ،كارهاي ناشايست
 تعل  خاطر. 14

 محبت به همديگر. 15
 مشف  و ماربان. 16

به  تعل  خاطرمدير و زيرمجموعه محبت و  مؤثراز جمله عوامل مام در ايجاد ارتباطات 
شود. پيامبر و يارانش و همراهان او  ديگر است كه موج  استحکا  رواب  انساني مي ي 

 .(29 /)فتحند ا و ماربان ديگر مشف  با ي بر كافران بسيار سخت و 
 ديگر محبت به ي . 17

 دلسوزي. 18
 خيرخواهي. 19

 ةثمرخيرخواهي را محبت و عش  دانسته و فرموده است  ةثمر )ع(حارت علي
محبت است. اگر خيرخواهي از سوي مديران يا افراد زيرمجموعه عينيت  خيرخواهي

 كند. يابد در قل  طرف مقابل محبت ايجاد مي

 تصدي  در گفتار. 20
 سويي گفتار و عمل هم. 21

اگر  .شود اجرا شود گونه كه صادر مي هايشان آن مديران انتظار دارند دستورالعمل معموالً
داشته باشد  گفتار و رفتارشان همخواني باشند ومديران به محتواي پيامشان پايبند 

ايد، چرا به زبان چيزي  شوند. اي كساني كه ايمان آورده ها ملتز  مي كاركنان نيز به پيا 
بترسيد از اينکه سخني بگوييد و خالف  كنيد؟ گوييد كه در مقا  عمل خالف آن مي مي

 (.3 و 2 /آن عمل كنيد )ص 
 خويي مدارا، نر . 22
 خشونتنداشت  . 23

 سنگدل نبودن. 24

فرمايد از پرتو رحمت  ن ميست. قرآارف  و مدارهاي مورد نياز مديران  يکي از ويژگي
سنگدل بودي از اطرافت الاي با آنان )زيرمجموعه( نر  و ماربان شدي و اگر خش  و 

 .(159 /عمران )آل شدند پراكنده مي
 گيشت و عفو. 25

 پوشي و اغما  چشم. 26
 بخشيدن. 27

از  بخشايشو  پوشي چشمطور كه خود انتظار  آن ؛ك  رفتار عفو و اغما با مرد  به 
 .(279ص  ،2الکلم،    خدا داري )غرر الحکم و درر

 خشمفرونشاندن . 28
 داري خويشت . 29
 پرهيز از تندگويي. 30

تواند نقش  هاي رفتاري كه در ارتباطات ميان مديران و زيردستان مي يکي از ويژگي
 )ع(است و اما  عليغا   و فرونشاندن خشمو  داري خويشت كليدي ايفا كند 

فرمايد: بر آتش خشم خويش و بر طوفان حمله و بر سطوت دست و تيزي زبان  مي
 .(53  نامالبالغه،  اجن) داري ك  و ناسزا خويشت  تندگويي خود چيره باش و در

 گيشت و عفو. 31
 بعد ازن آقراشتباهات زيردستان داشته باشند.  در برابرو عفو  بخشايندگيمديران بايد 

  فراد زيرمجموعافرمايد:  پيامبر خطاب به آن حارت مي خويي براي صفت نر   كر
 اغما  قرار بده.و خويش را مورد عفو 
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 آمده از مطالعات دینی دست مضامین به .4 جدولادامة 

 متن کدهای باز

 اخالق نيکو. 32
 خل  حس . 33
 بابود عملکرد. 34

خطاب به محمد  )ع(ياما  عل .است کوياخالق ندارا بودن  ياسالم ريمد گريصفات د از
باش و همواره  ميبا مرد  ماربان و مال بکر ياي پسر اب: »ديفرما يم بکر يب  اب

كه داراي  رييمد. (27 )نامه/ «ك . داريباز و لبان خندان د  افيقكنندگان را با داريد
 يسمت رهبري گروه زيخود ن تيفعال  يمح يررسمياست در سازمان غ خل  حس 
 .شود يافراد در سازمان م ييكارآ شيموج  افزا جهيو در نت دارد

 شخصيتدادن . 35
 فکري هم مشورت و. 36

 زيرا .كنند مشورت ها با زيردستان هم گيري مديران بايد در تصميم .(وَ شَاوِرهُم فِي االمر)
پرهيز از ) است ها احترا  گياشته شده شود آنان احسا  كنند به آن اي  كار باعث مي

از فکر  مورد بر نظرات شخصي و نيز باره گرفت  خودرأيي و اجتناب از پافشاري بي
 . مدير، قبل از انجا (آن ةدربارگيري  ديگران براي فام درست ي  موضوع و تصميم

 .گيري، بايد مشورت كند ريزي و تصميم ويژه در مباحث برنامه هر كاري، به دادن
 (.وَ استَغفر لَاُم)براي زيردستان  طل  آمرزش استغفار. 37
 صدر  سع. 38

ت و صالبت در كار و ي جد . 39
 عمل

 رويي گشاده. 40
 صبر و بردباري. 41

 سع  صدرمأموريت داشت   دادن يکي از مقدمات مورد نياز مديران فرهنگي براي انجا 
هاي  سخنان نادرست رنجيده نشود و بر سختي از شود مدير چون باعث مي .است

بعد از رسيدن به  )ع(حوصله و سع  صدر به خر  دهد. حارت موسي و رسالت صبر
 .ا  راگشاده گردان نبوت از پروردگار درخواست كرد: پروردگارا سينه

 اعتماد و اعتمادسازي. 42
 ظ  حس . 43

 

ديگر و دارا  ظ  به ي  سازي و استمرار حركت جمعي حُس  تري  عوامل سالم از مام
داشت. اما  بودن اعتماد است. در اي  صورت آرامش كافي براي تالش وجود خواهد 

ظ  داشته باشد محبت و دوستي آنان را به  : كسي كه به مرد  حس دفرماي مي )ع(علي
 دست آورده است.

 تواضع. 44
 آرامش و وقار. 45

براى آن مؤمنانى . باشند متواضعو  با محبتزيردستان خود  در برابرمديران فرهنگي بايد 
 (آنان با محبت و تواضع رفتار ك  بااند بال خود را فروگستر )و  كه تو را پيروى كرده

 (.215 /شعراء)

برخورداري از صالبت و . 46
 قاطعيت

 * لَأَكيدنَّ أَصنامکُم تَاللَّه و .اي برخوردار باشد مدير بايد از صالبت و قاطعيت ويژه

و سوگند به خدا كه پس از آنکه پشت كرديد پس  (58ه  57 /)انبيا ... جيا ا فَجعلَام
 .ريزريز كردها را  آن

خوب گوش دادن به حرف . 47
 ديگران

سخنان  ةدربارانديشيدن . 48
 زيردستان

درستي  به گوينده گوش بسپارد تا نکات مثبت كال  او را به رغبت و اشتياقمدير با كمال 
بينديشد و  و ها تأمل كند ها را در ظرف  ه  خود جاي دهد و دربارة آن بفامد و آن
]ما شما را بر كشتي سوار كرديم[ تا آن را براي شما ]ماي [ تيكري گردانيم  .در  بگيرد

 .هاي شنوا آن را نگاه دارد و گوش

 عطوفت و مارباني. 49
 نرمي دل. 50

برخوردار باشند كه به اي  وسيله بتوانند در جيب  خُلقي عاليو  دلي نر مديران بايد از 
 .(159 /عمران آل) فَظًّا غَليظَ الْقَلْ ِ الَنْفَاُّوا م ْ حول  كُنْت ولَو .... مخاطبان موف  باشد

 .دندش يدل بودى، قطعاً از پيرامون تو پراكنده م ... و اگر تندخو و سخت
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 آمده از مطالعات دینی دست مضامین به .4 جدولادامة 

 متن کدهای باز
 دستور دادن. 51
 خراب شدن دل. 52
 ضعي  شدن دي . 53
 نزديکي به زوال. 54

بايد مرا اطاعت كنم و  : هرگز مگو كه به م  امارت داده شده و امر مي)ع(حارت علي
تغيير و و نزدي  شدن به  ضع  دي و خرابي دل زيرا اي  روش سب  فساد و  .كنند
 .است زوال

 شکيبايي. 55
 تقوا پيشه كردن. 56

 ي: اديفرما مي است كه ييشکيباارتباط ر د مؤثر مام و از عوامل کيي از نظر قرآن،
خوب   ابطرفراخوانيد و  ييرا به شکيبا گرانيد شکيبا باشيد و ديا آورده مانيكساني كه ا

 (.200 /عمران باشد كه رستگار شويد )آل .تقوا پيشه كنيدبرقرار كنيد و 
 رعايت ادب با زيردستان. 57
 صميميت با زيردستان. 58

 احترا  گياشت . 59
 رفتار مناس . 60

و با بود  يميصم و كرد يصحبت م روهايو نياران ادب و گفتار با  تيبا رعا )ع(اما  علي
 .گياشت يم خود احترا  ياران داشت و به يرفتار مناسب روهاين

 شده مضامین فراگیر استخراج ،دهنده عناوین مضامین پایه، مضامین سازمان .5 جدول

 ماامي  پايه دهنده ماامي  سازمان ماامي  فراگير

ان
ركن

 كا
 با
لي
مد

و ه
ت 

ماي
ح

 

 امر به معروف و ناي از منکر
 كارهاي ني واداشت  به 

 منع از كارهاي ناشايست

 و احسان ريتعاون در خ

 سبقت در خيرات
 دعوت به خيرات
 دعوت به شکيبايي
 عد  تعاون بر ظلم

 وليت همگانيئاحسا  مس

 ياجتماع يتقوا
 ياريو هم يهمکار  يروح

  يعمل به وظا
 حفظ وحدت

 مشترك تيولئحس مس

 آميز رواب  محبت

 عطوفت و مارباني
 ديگر محبت نسبت به ي 

 دلسوزي
 خاطر تعل 

 اعتماد و اعتمادسازي
 ديگر ظ  به ي  حُس 

 اعتماد به همديگر
 چاپلو  و  يچ طرد سخ 
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 شده مضامین فراگیر استخراج ،دهنده عناوین مضامین پایه، مضامین سازمان .5 جدولادامة 

 ماامي  پايه دهنده ماامي  سازمان ماامي  فراگير

ني
زما

سا
  

ما
اغ

 

 پوشي چشم
 دل نبودن سنگ
 يدار  شتيخو

 گيشتو عفو 
 نداشت  خشونت
 فرونشاندن خشم

 يياز تندگو زيپره

 توجه به شخصيت افراد
 استغفار براي زيردستان

 رف  و مدارا
 عالقه و همبستگي بي  مدير و كاركنان

 مؤثرشنود 
 خوب گوش دادن به حرف ديگران

 فکري مشورت و هم

بر
تک
از 
ي 

ور
د

 

 صالبت و قاطعيت
 

 ت و صالبت در كار و عملي جد 
 برخورداري از صالبت و قاطعيت

 پاسخگويي

 فروتني با زيردستان
 دوري از بداخالقي
 تواضع و فروتني

سته
شاي

 
ي
الر

سا
 

 توجه به كفايت و لياقت كاركنان

 توجه به توانايي تخصصي افراد
 توجه به تالش افراد

 امور دادن گا  در انجا  پيش
 توجه به لياقت افراد

 امور دادن كفايت افراد در انجا 

 گزيني شايسته
 ساالري شايسته

 توجه به انگيزش كاركنان
 ارزيابي عملکرد كاركنان

سع
ت 

وي
تق

  
در

ص
 

 صبر و شکيبايي
 كاركنان  صدر با هم  داشت  سع

 حليم و بردباري

 استواري در برابر مشکالت
 استقامت در رويايي با مشکالت

 تحمل افکار مخال 

 سخاوت و شجاعت
 مخالفان و انتقادپييريتحمل 

 رويي گشاده

گي
ويژ

 
قي

خال
ي ا

ها
 

 روي اعتدال و ميانه
 زكارييپره و ييو پارسا و زهد اتقو

 ينرم و يروي در درشت هانيم
 ييجو  يع از زيو پره يپوش  يع

 خل  و رعايت ادب حس 
 حس  رفتار

 كالمي خوش
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پيشنااد داده است مدلي شامل  زيردست افرادارتباط مديران با   زمينمدلي كه محق  در 

 فرعي است. مؤلف  18و اصلي   مؤلف 6

 
 مدل نهایی پژوهش .1شکل 

شش دسته  در زيردستانمدل ارتباطي مدير با شده،  مشخص (1شکل )طور كه در  همان

 شود. مي توضيح داده ي  در ادامه هر قابل تفکي  است.

 اخالقيهای  ويژگي. 1تم اصلي 

آنچه ماي  برتري آدميان و سب  وااليي شأن است كرامت اخالقهي   )ع(منظر حارت علياز 

يکي از مشکالت ما ايه  اسهت كهه    . امور نقشي اساسي دارد رةها در ادا و اي  كرامت است

ههاي دينهي بهه     كه آمهوزه  شغل مطرح نبوده است؛ درحالي گاه در حوزة حرفه و اخالق هيچ

مديري كهه داراي  . توجه دارد ،اي هم در حوزة حرفه (شخصي)اخالق، هم در حوزة فردي 

نيز سمت رهبري گروههي را بهر    خل  است در سازمان غيررسمي محي  فعاليت خود حس 
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 )ع(امها  علهي   د.شهو  و در نتيجه موج  افزايش كارآيي افراد در سهازمان مهي   گيرد عاده مي

بکر بها مهرد  ماربهان و ماليهم بهاش و       اي پسر ابي»فرمايد:  بکر مي خطاب به محمد ب  ابي

. (508، 27  نامه  البالغهه،  )ناج «.باز و لبان خندان ديدار ك   قيافهمواره ديداركنندگان را با 

كهارگيري نيهروي    هها بهه   اي در سهازمان  حرفهه  يکي از راهکارها جات ناادينه كردن اخالق

ههاي دينهي، وجهود     آموزه هاست. طب  انساني مقيد به رعايت اخالقيات و قانون در سازمان

ساز رعايت اخالقيات و قهانون   ه اخالقي در كاركنان زمينه ارزشي معيارهاي ايدیولوژيکي و

ويهژه در مشهاغل كليهدي     كارگيري نيرو، بهه  هاست كه بايد هنگا  به در محي  كار توس  آن

ال وبهيش تحهت تهأثير اعمه     به آن توجه شود. انسان با وجود داشت  قوة فکهر كهم   ،سازمان

صهفات و   بنابراي ، آموزش عملي اخالق توس  مدرساني كه خود متص  به .ديگران است

تواند ي  راهکار ديگر باشد. همچنهي    رفتارهاي اخالقي باشند و قانون را رعايت كنند مي

ارزشي است، براي هماهنگي  اي از رهنمودهاي اخالقي كه مجموعه ،تدوي  منشور اخالقي

 .سازمان از ديگر راهکارهاست بي  مديران و كارمندان

 صدرة تقويت سع .2تم اصلي 

توانند به سياسهت منطقهي و اصهولي     كساني مي فق  اجتماعي و رواب  انساني در تعامالت

هاي ديگهران را بها خهوبي     به آنان محبت كنند و بدي تعامل با مرد  رف  و مدارا عمل و در

اي باشهند و ايه  همهان سهع  صهدر       پاسخ دهند كه داراي ظرفيت فکري و روحي گسترده

معناي داشت  ظرفيت كهافي روحهي و فکهري در برخهورد بها       صدر به است. بنابراي ، سع 

و  ،مسایل گوناگون است و هر اندازه فرد داراي وسعت نظر، گشهادگي دل، قهدرت تحمهل   

پيهامبر  . توان گفت كهه از سهع  صهدر بيشهتري برخهوردار اسهت       بيشتري باشد مي حوصل 

منظور به انجا  رساندن مأموريت مام و دشهوار رسهالت و نبهوت و رهبهري      به (ص)گرامي

سهو   داشت تا بتواند از ي  صدر و فراخي سينه  سعجامع  جاهلي آن روزگار نياز مبر  به 

فرسا را تحمل كند و از سوي ديگر اعراب جاهلي را كه تعصه  خهاص و    مشکالت طاقت

هها نفهو  كنهد و     أثير قهرار دههد و در دل آن  ت شديدي بر آداب و رسو  خود داشتند تحت

رو، خداوند متعهال   از اي  كند.نظر هدايت  اعمال و رفتار آنان را در جات مطلوب و مورد
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اشرف مخلوقات و خاتم پيامبران عنايت كرد و خطاب بهه   نيز اي  موهبت بزرچ الاي را به

ه   1/ )شهرح  .«عَنْ َ وِزْرَكَ الَّيِي أَنْقَضَ ظَاْرَكَلَمْ نَشْرَحْ لَ َ صَدْرَكَ وَ وَضَعْنا  أَ»او فرمود: 

. است  آن را ابزار رياست برشمرده )ع(صدر در حدي است كه علي  سعاهميت شرح يا  (.3

 «.اله الریاسه الصدر. »شدني نيست مسئوليت رهبري دادن بدون آن ابزار انجا  بدياي اسهت

انمها  : »فرمايد مي است. در جايي ديگر صهدر  سعابزار رياست  ؛(167 البالغه، حکمت ناج)

 بردبار كسهي اسههت   ؛(207حکمت  /البالغه )ناج «.الحليم م  ا ا أودي صبر و ا ا ظلم غفر

 .كه اگر آزار و ا يت شد صبر كند و اگر به او ستم شد ببخشد

 ساالری شايسته .3تم اصلي 

از نظا  يا سيستمي كهه در آن انتصهاب   است  عبارت اصطالحي فاو از نظر م ساالري شايسته

 اي گونهه  بهه  ؛شان باشهد  كاري  تجربافراد شايسته در مشاغل و مناص  مرتب  با تحصيالت و 

سهاالري امههري    شايسهته . آن كار را بيشهتر از ديگهران داشهته باشهند    دادن كه توانمندي انجا  

 مکته   اسهت.  مختله   هاي مسل  پسهنديده نهزد عقهل و فطهرت و همچنهي  مهورد تأييهد

تهوجاي را مطهرح    قابهل  نکهات  زمينهه  ايه   در توحيدي مکت  تري  كامل عنوان  به نيز اسال 

 اسهها  شايسههتگي الز    كهس جههز بهر    سنت الاي بر اي  است كهه بهه ههيچ    اصوالً كند. مي

بههراي   كسي كهه كهارگزاري را»فرمايد:  در اي  زمينه مي )ص(دهد. رسول اكر  مسئوليتي را نمي

تهر   تهر و عههالم   ها كسي هست كه از او شايسهته  داند ميان آن كه مي بگمارد درحالي مسهلمانان

اولهي  اصهل رعايهت    . «مسلمانان خيانت ورزيده اسهت   هم رسولش و اسهت، او بهه خهدا و

اسهت  شغلي  بارةتجربه و اطالعات كافي مديران يا كاركنان در و داشت  دانش ساالري شايسته

شود. ترديدي نيست كه رعايت اي  اصهل در بسهياري از مشهاغل     گياشته ميشان  عادهكه بر 

سهاالري داشهت  بيهنش سياسهي و      دومي  ويژگي سيستم شايسهته  .شده است اي پييرفته حرفه

بصهيرت الز  در امهور سياسهي و     رتبه است. مديراني كهه داراي بيهنش و   اداري مقامات عالي

جويان داخلي و خارجي اداره  ي ايجادشده توس  منفعتآساني تحت تأثير فاا اداري باشند به

اي  نکته قابهل يهادآوري    ساالري شايستهدر مورد سومي  ويژگي  .گيرند سازمانشان قرار نمي و

سهخ  بهدي  معناسهت كهه     اي  . نيست نگري گيشته فاو به م ساالري صرفاً است كه شايسته



  183     اسالمي فرهنگ در مجموعه زير افراد با بازرگاني مديران ارتباطي مدل ارائه

افهراد مهالك و معيهار      تجربه براي انتصاب افراد به مشاغل و مناص  مديريتي فق  گيشته يا 

تجربه و بصهيرت داراي تفکهر خهالق و قهوة      و بلکه الز  است مديران در كنار دانش نيست،

 ابتکار در مشاغل و مناص  مورد نظر نيز باشند.

 دوری از تکبر .4تم اصلي 

زيهرا در   .از وضعيت فردي آن است تر در ناادهاي اجتماعي و سازماني مخرّب وجود تکب ر

گيرند كه هم بهه منهابع مهالي و امکانهات      هاي عالي قرار مي پُست  سلسلها افراد در  سازمان

. بنابراي ، كند ها را دچار غرور و تکب ر مي آن شانو موقعيت سازمان دسترسي دارند هم دانش

دههي،   سهازمان  ريهزي،  مانند برنامه ه افراد در وظاي  گوناگون مديريتشود  تکب ر موج  مي

باز زنند و به خاطر  مشورت و همکاري با ديگران سر و از دادن اطالعات ه رهبري ،نظارت

د و نظهرات  نه پنداربديگهران   ههاي خهود را باتهر از    تربيني افکهار و انديشهه  راحسا  خودب

سرانجا  سازمان را در معر  سقوط و شکست قرار و  كنندرا بر ديگران تحميل  شانخود

تمايل و گرايشي خهاص اسهت. در    و مديران سازمان داراي اختيار و اراده هر ي  از .دهند

 هاي عالي سازمان قهرار گيرنهد و در دسهتر  بهودن     بسا مديراني كه در پست اي  ميان، چه

إِنَّ الْإِنْسهانَ  »فرمايهد:   مي زمينه ي ها را به طغيان بکشاند. قرآن كريم در ا منابع و امکانات آن

سهر بهه طغيهان     نيهاز بيابهد   ؛ انسان وقتي خهود را بهي  (7 و 6/ عل « ).لَيَطْغي أَنْ رَآهُ اسْتَغْني

هها بهه برخهورداري مديرانشهان از      دارد. بنابراي ، به همان ميزاني كه شکست سهازمان  برمي

ها و  شود، پيشرفت نسبت داده مي ها ي آنكفايت ر ايل اخالقي و از جمله تکب ر و طغيان و بي

هاسهت؛   ها نيز در گهرو برخهورداري از مهديران اليه  و باكفايهت آن      تحق  اهداف سازمان

بها   نيسهتند و همکاري و اعتماد ديگران غافل  و مشورت كساني كه از فاايل اخالقي مانند

 .كنند درستِ وظاي  مديريتي به اثربخشي و كارايي سازمان كم  مي دادن انجا 

 اغماض سازماني .5تم اصلي 

افهراد   خطهاي همکهاران و سهاير   از هاي مدير اسالمي عفو و گيشهت   يکي ديگر از ويژگي

ماربهاني بها    ،مال اي »فرمايد:  اشتر مي در فرمان خود به مال  (ع)علياما   .مرتب  با اوست

چونهان حيهوان    پوشش دل خويش قرار ده و با همه دوست و ماربان بهاش. مبهادا  مرد  را 
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اي برادر ديني  دسته ؛اند زيرا مرد  دو دسته !شکاري باشي كه خوردن آنان را غنيمت شماري

ههايي بهر آنهان     اگر گناهي از آنان سرزند يا علتاند.  ديگر همانند تو در آفرينش  تو و دست

 ند آنان را ببخشاي و بر آنان آسهان شواخواسته اشتباهي مرتک  عار  شود يا خواسته و ن

 چنان(. 564، 53  نام) داري خدا تو را ببخشايد و بر تو آسان گيرد گونه كه دوست آن ؛گير

  پيشه بخشهش را   عفهو و »فرمايد:  كه خداوند متعال در قرآن كريم به رسول اعظم خود مي

 زمينه  خداوند در اي (. 199/ )اعراف «ك .خود ساز و به نيکي فرمان ده و از نادانان دوري 

رحمت خدا تهو را بها خله     »فرمايد:  اسهالمي مي  جامعرهبهر  در مقا  )ص(به رسول اكهر 

دل بودي مرد  از پيرامون تو متفهرق   تندخو و سخت خوي گردانيهد و اگهر ماربان و خوش

ها طل   ها درگير و از خدا بر آن كنند از آن تو بد ةدربارشدند. پس چون امت به ناداني  مي

 (.159 /عمران آل) «.آمرزش ك 

 حمايت و همدلي با کارکنان .6تم اصلي 

 ظاهور  بهه  مهوقعي  همهدردي  مقابهل،  نقط  در همدلي يعني احسا  و درك كردن ديگران.

 بهه  اي پديهده  بارةدر او كه را احساسي و شويم شري  كسي با احساسات در ما كه رسد مي

ايهان باتهر بتواننهد مسهایل و     مهر چهه مهديران و كارفر  ما نيز به دست آوريم.  آورده دست

ديد كارمندان و كاركنان خود بنگرند درك و بيهنش    زاويهاي كاري را از جايگاه و  دغدغه

جات رفع مشکالت و بابود شهراي   توانند در  كنند و باتر مي ها پيدا مي باتري نسبت به آن

بخشههد و باعههث ايجههاد رفتارهههاي  همههدلي روابهه  اجتمههاعي را بابههود مههي .گهها  بردارنههد

شود. بنابراي  وقتي مديران و كارفرمايان با كارمندان و كاركنهان   كننده و پييرنده مي حمايت

ي يشترها در محي  كار احسا  پييرش و حمايت ب شوند آن كنند سب  مي خود همدلي مي

 .نتيجه احسا  باتر و خوشايندتري نسبت به كار و مديران خود پيدا كند در .داشته باشند

  و نتیجهبحث 

 ،توانند وظاي  اصلي خهود  ي است كه بدان وسيله مديران ميفرايندبا توجه به اينکه ارتباطات 

را انجا  دهند و همچني  فعاليتي است كه بيشتر وقت  ،رهبري و سازماندهي و ريزي يعني برنامه

اي برخوردار اسهت. امها    اهميت ويژه از ، ارتباط مؤثر براي مديرانشود مديران در آن صرف مي
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و  ،متأسفانه به علت غيرملمو  بودن ارتباطات در بابود رواب  انساني، تأمي  رضايت كاركنهان 

ارتبهاط مهديران بها     ةسازندمثبت و  آثار شود. ي نميافزايش كارايي و اثربخشي به آن توجه كاف

يابهد و   عينهي مهي   و سياسهي نمههود   ،هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي جنبه هم در  زيردستان

 .ويهههژه دارد. در ايههه  خصهههوص تحقيقهههات متعهههددي صهههورت گرفتهههه اسهههت  يتبلههور

 تلهخ  واقعيهت  ايه   بيانگر آمده عمل به مختل  مسایل ۀهاي اخير دربار هايي كه در سال بررسي

هاي متهوالي در نبهود مهديران  ها و شکسهت آميز نبودن برنامه كه درصد بااليي از موفقيتاست 

در . ريشههه دارد  چگونگي برقراري ارتباط با زيردستانشهان ناآشنايي آنان بها اصهول  شايسهته و

ايه    پژوهشهگران  بهاور ه به . هاي مام مديران بسيار توجه شهده اسهت ويژگي ، بههدينيمتهون 

كاركنهان و مهديران بسهيار     در انتخهاب مههديران در موفقيههت   ديني، نقهش معيارههاي نوشتار

 ةحهوز ميداني در  ههاي برجسته است و بر همي  اسا  تالش شده است تا از رهگير پژوهش

مديران بها  هاي ارتباطي  همؤلفتهري   به چهارچوب مطلهوبي جاهت معرفهي ماهم دينيمديريت 

 ههاي  همؤلفه   زمينه ها در  پژوهش .پرداخته شود ديني هاي مديريت پژوهش ةحوزدر  زيردستان

آن داشت تا در  را بر مقالهاي  پژوهشگران اما آنچه  .مطلوب است نسبتاً ارتباطي دينيمديريت 

ههاي   مؤلفهه  ههها بههه تعههدادي از    از پژوهش ي كه ههر  بودد اي  ناي  زمينه دست به قلم شو

(، 1398) (، محمهدي 1396) جفهري  مهثالً  .انهد  اشاره كهرده ها  سازماندر  دينيكليدي مديريت 

 پهور  رنهدي و سهليمان   (، جعفهري 1393) (، مصهطفي و قدسهي  1395) شعزيزآبادي و همکاران

(، 1387) جهم  (، شرفي1394) آبادي كمال  شريعتي ،هاي اخالقي مديران ويژگي مؤلف ( به 1394)

 ،صهدر   سهع  مؤلفه  ( بهه  1396) نهژاد  (، عهارف 1396) (، تهاجمير و ريهاحي  1393) آقامحمدي

 پور (، نقي1391) (، بيرامي1393) روستا محمدي و ت  (، باباجاني1396) شاهنشوهي و دادخواه

 ،(1395) ش(، احمههدي و همکههاران1391) شو همکههاران معمههارزاده(، 1392) شو همکههاران

و  (، پالوسههايي1395) عشههريه و طههاهرپور ،سههاالري شايسههته مؤلفهه ( بههه 1396) الههديني زيهه 

( بهه  1397) متقهي  مقهد   گهروي و   (، صارمي1391) شو همکاران (، كاشفي1396) شهمکاران

 نيا (، رحيم1395) كني و محمدي  (، باقري1391) زاده اسماعيلي و يوس  ،دوري از تکبر مؤلف 

(، 1388) شو همکههاران تههوره(، 1393) شو همکههارانزاده  آقهها (، حهها 1397) شو همکههاران
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(، 1399) شو ماهدوي و همکهاران   ،اغما  سازماني مؤلف ( به 1391) زاده اسماعيلي و يوس 

 مؤلفهه بههه ( 1399) شو همکههاران ، غريبههي(1394) (، يههاقوتي1399) شو همکههاران سههرفرازي

اشهاره كهرد.    تهوان  نيهز مهي   ها پژوهش ديگهر  دهبه اند.  حمايت و همدلي با كاركنان اشاره كرده

 زيهر  افهراد  بها  مهديران  ارتباطخالء توانسته است تا حدودي  گاننگارندنظر  پژوهش حاضر به

ايه  پهژوهش   د شه  بها عنايههت بههه آنچههه بيههان    نمايد. برطرف  اسالمي فرهنگ در مجموعه

 هههاي  پهژوهش  ازاسههتفاده  بها  را هاي ارتباطي مديران با زيردستانشان  همؤلفتري   مام توانست

با  ،و نشريات داراي اعتبار به چاپ رسيده است كه در مجالت ،اخير  دهدر دو  دينيمديريت 

صدر،   هاي اخالقي، سع شامل ويژگي ه اصلي مؤلف  6و به  كندواكهاوي  تحليل مامونروش 

. بهد يا  دسهت  ه حمايت و همدلي با كاركنهان  ،سازماني  ساالري، دوري از تکبر، اغما  شايسته

ها مردمي و عالقه و محبتي  پشتوان  كار مديران در پيشبرد اهداف بزرچ خود حمايتتري   مام

شود كه مرد  احسا  كنند  ها دارند. اي  مار و محبت قطعاً وقتي ايجاد مي است كه مرد  به آن

تهالش خهود را بهراي ارتبهاط      هم كند. مدير بايد  ها خدمت مي مدير نيز با عش  و عالقه به آن

اي  پژوهش كوشيد با نگهاهي جهامع بهه متهون دينهي       .زيردستان و مرد  به كار ببنددمناس  با 

 همؤلفه  6در جامع  اسالمي را بيان كند. با مطالعه  فهراوان،    با زيردستان مدير ارتباطيمعيارهاي 

بيشتر بر كاركنان نياز به ماارت اري يتأثيرگبراي اي  اصل بيان شد. معموالً مديران براي نفو  و 

و فرار از اجراي خوب و كيفهي   ،ها كاري تفاهمات، كم باطي دارند. بسياري از مناقشات، سوءارت

ن پيهامبر  ددا كارها نتيج  ارتباط غيرمؤثر با افراد زيرمجموعه است. قطعاً مديري كه با الگو قهرار 

تان ها توجه كند و بتواند ارتباطي مؤثر بها مهرد  و زيردسه     اكر  و امامان معصو  به اي  شاخص

 .گير خواهد رسيد خود داشته باشد به موفقيتي چشم

 پیشنهادها

 بهه  مديريتي پست و منص  ي  از مديريت دوره دو از بعد عالي مديران دشو توصيه مي .1

 تفکهرات  و ايهده  و شهود  سايلبدي  ترتي  چرخش نخبگان تتا  يابند انتقال ديگر مناص 

 .دشو وارد اداره يا سازمان در جديد
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در  هاي جيب و گزينش، افهرادي را كهه   با اصالح سيستم ،ها سازمانشود  پيشنااد مي .2

قهواني    و اجتماعي و كاري خود سابقه و تمايل بيشتري به رعايت اخالقيات زندگي دوران

ويژه براي تصدي مشاغل كليدي سازمان توجهه   به ؛اند به استخدا  درآورند داشته و مقررات

اي  افراد قادرند رفتارهاي غيراخالقي و غيرقانوني را باتهر   . زيراضروري است  به اي  نکته

تشخيص دهند و بدون نظارت مسهتقيم مهديران سهطوح بهاالتر بهه انجها  دادن وظهاي  و        

 .هاي اخالقي و قانوني خود بپردازند مسئوليت

نهد و همچنهي    از حساسيت بيش از حد در هر زمينهه بپرهيز شود مديران  پيشنااد مي. 3

ي  معنا كهه همهواره   دب؛ دنجا و خالف انتظار آماده ساز هرا براي دريافت رفتارهاى ناب دخو

د و خود را براى تحمل ناى ابتدا از ديگران انتظار بدتري  برخورد را داشته باش لهئمسدر هر 

 د.نآن آماده كن

. دنه كنهاي مناس  آماده  العمل در مقابل رفتار ناپسند ديگران عکستوانند  مديران مي. 4

العمل خوب خهود را در   ديگران پاسخ خود و عکس يجا هبا برخوردهاى ناب هقبل از مواجا

مهثالً   .دنديگران برخورد كن نامناس شده با رفتارهاى  د و با طرح  هنى آمادهن ه  مرور كن

همچنهان   و كهنم  اگر فالن شخص به م  ناسزا بگويد به حرف او توجه نمىد نبگويبا خود 

بهه   .شود چون گناهان م  را پاك كرده و اي  صبر سب  تعالى روحى م  مى ؛دوستش دار 

ها هميشه آمادگى  هنى و روانى خود را بهراى عملکردههاى    هر حال با اي  كلمات و تلقي 

 د.نخالف انتظار مرد  فراهم ساز

شايسته و بهاانگيزه در   و از ظرفيت نيروهاي توانمند دبايمان زسابراي تحق  اهداف . 5

 نيروهها  كهردن  درگير و مشاركتي مديريت اجراي با و كرد استفاده مديريتي مختل سطوح 

وجهدان كهاري و بلهوغ     و پييري ايجاد حس مسئوليت با و سازماني گيري تصميم فرايند در

 .را تقويت و در راستاي تحکيم آن تالش كرد رمجموعهيزارتباط مديران با  دبايفکري 

هايي براي بيان حقيقت بهه مقامهات باالدسهتي در سهازمان      مکانيسمتوانند  مديران مي .6

 مورد ارزيهابي قهرار  اي  دوره به صورترا عملکرد خويش سازماني بايد  . مديراندنكنايجاد 
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هايي را در نظر بگيرند كه شايد خيلي ساده به نظهر بياينهد امها بسهيار      مکانيسمو بايد  دهند

 .ها ها و انتقاد صندوق پيشنااد و هاي سنتي مکانيسم مانندمفيدند؛ 

. دنه افهزايش ده  را نسبت به نيازها و انتظهارات كارمنهدان  شان همواره شناختمديران . 7

هها   د و ميزان رضهايت آن نهاي مختل  نظر كارمندان را بپرس د در زمينهنهرازگاهي سعي كن

 را ميزان رضايتمندي و عوامليد نتوان مياي  طري  باتر  د. بهنرا از عوامل مختل  جويا شو

 .دنو براي افزايش آن اقدامات الز  را انجا  ده نندكشناسايي  ندمؤثرارتباط كه در افزايش 
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 منابع
 قرآن كريم.

 .ناج البالغه

ههاي   بهي  ماهارت    بررسهي رابطه  »(. 1391)پور  مصطفوي كبري ؛نس ، سيد داوود حسيني

ه   89 آباد در سال تحصهيلي  سازماني مدار  شارستان پار ارتباطي مديران با سالمت 

 .40ه  27 صص (،19)5، تربيتي علو  ،«90

ارتبهاطي بها رويکهرد     يها تأثير آموزش ماارت» (.1396)ناعمي  محمد علي ؛داورزني، مريم

مجله    ،«پزشهکي سهبزوار   علهو   شغلي كاركنهان  يكار و اهمال يا ديني بر اخالق حرفه

 .150ه  143 صص (،2)25، پژوهشي دانشگاه علو  پزشکي سبزوار ه علمي

اسهتخرا   »(. 1398)رسهتگار   علي عبا  ؛فرهنگي اكبر ؛ عليدامغانيان روزبان، فرناز؛ حسي 

انجمه     فصلنام ،«هاي اجتماعي مجازي ارتباطات سازماني در بستر شبکه  مدل مديريت

 .104ه  126ص ص ،(54)15، ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات

بررسي همبستگي مديريت ارتباط »(. 1396)اسدالاي  زهرا ؛نژاد ولي نژاد، عادل؛ مينا سليماني

 در دانشگاه علهو  پزشهکي رفسهنجان در سهال     با كاركنان بر عملکرد سازماني كاركنان

 .168ه  157 صص ،17، دانشگاه علو  پزشکي رفسنجان  مجل ،«1395

 مهدير  معهرف  ههاي  ويژگي شناسايي(. »1396)  ياوشس صلواتيان، ؛محمد سلطاني، شابازي

 .1شماره   96 باار 25سال  ،ياسالم يريتمد مجله «فراتركي  روش به جاادي

 ،، تاههرانرفتههار سههازماني بهها رويکههرد اسههالمي در سههطح گههروه (.1386شههفيعي، عبهها  )

 حوزه و دانشگاه. ةپژوهشکد

 (.1390)فقياهي   ابوالحسه   ؛تسهليمي ؛ محمدسعيد عابدي جعفري زاده، محمد؛ حس  شيخ

ماامي : روشي ساده و كارآمد براي تبيي  الگوهاي موجود در   تحليل مامون و شبک»

 .198ه  151 صص ،(5)2، مديريت  انديش، «مديريت راهبردي  هاي كيفي. انديش داده

هاي ارتبهاطي   شايستگيمدل »(. 1398)ودادي  احمد ؛ والفقاري زعفراني صدرايي، سحر؛ عطاءاهلل

 .91 ه 59صص  (،4)32، مديريت و توسعه فرايند ،«مديران منابع انساني در صنعت بانکداري
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بهر اثربخشهي ارتباطهات     مهؤثر بررسي عوامهل  »(. 1394)مزروعي  غانفري، احمد؛ حسي 

 .582 (، ص2)13 ،مديريت فرهنگ سازماني ،«سازماني در ي  سازمان دولتي

بررسهي تهأثير ارتباطهات سهازماني بهر      »(. 1396)محمودزاده  ابراهيماهلل؛  نس ، عزت فاطمي

، مطالعات راهبردي دفاع ملهي  ،«آه  جماوري اسالمي ايران تسايم دانش در شركت راه

 .109 ه 72صص  (،1)1

  نامه  پايهان  ،«ههاي ارتبهاطي از ديهدگاه قهرآن     اسهتخرا  و اولويهت  »(. 1388) كوثري، سحر

 انشگاه پيا  نور.د MBAارشد،  كارشناسي

بررسي معيارهاي اخالقي مديران اسهالمي از  » (.1393)قدسي  فران  ؛الدي  مصطفي، جمال

 المللي مديريت و ماندسي صنايع. كنفرانس بي  ،«منظر قرآن مجيد

پژوهي  انسان ،«ديدگاه ارتباطي شخصيت با تکيه بر منابع اسالمي»(. 1394) معتمدي، عبداهلل

 .69 ه 51صص  (،34)12، ديني

هاي نوآوري بهاز    شناسايي مؤلفه»(. 1398)نادي  محمدعلي ؛كريمي مااجراني، مادي؛ فريبا

ابتکهار و خالقيهت در علهو      ،«سهازي نهوآوري بهاز در دانشهگاه     مدل براي پياده  و ارای

 .226ه  199صص (، 2)9، انساني

ديه  و   ،«ميالفرهنهگ اسه  الگوي ارتباطات انساني مطلوب در »(. 1394زاده، سجاد ) مادي

 .120ه  100 صص ،5، ش سياست فرهنگي

اثهرات  »(. 1390)قاسهمي   حميهد  ؛اشهرف گنجهويي   ؛ فريهده احساني نظري، رسول؛ محمد

مديران ورزشي ايران و  فردي بر اثربخشي سازماني هاي ارتباطي و ارتباطات بي  ماارت

 .174 ه 157صص  ،16، مطالعات مديريت ورزشي ،«الگو  ارای
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