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  چكيده
 )Communication( »ارتباطات« حاضر، عصر ويژه به متمادي، عصرهاي طول در
 يتاهم يانسان و فناورانه يعي،طب يها يهسرما كنار در ياجتماع يةسرما عنوان به

 ارتباط ايجاد با كند كوشش يدبا يريمد هر دليل اين هب .است يافته العاده فوق
 وجود به را سازنده و متقابل يترضا احساس و تفاهم حسن ،مثبت ةدوجانب
 احساس تفاهم، ايجاد زمينة ،افراد يمعنو و يماد يازهاين ينتأم با و آورد
 از تا سازد فراهم يكديگر با را كارگران و كاركنان متقابل يخرسند و يترضا
 به يدنرس راستاي در افراد يافتگيرشد و يزشانگ ايجاد باعث طريق، اين

  .شود سازمان اهداف
 ةهم زحمات حاصل و يآسمان اديان تمامى ةچكيد اسالم، ي،طرف از
 نعمتي عليكم وأتممت دينكم لكم أكملت مليوا« با كه اسالمى .است الهى انبياى

 تمام انسان بر را نعمت و شد كامل )33 :احزاب( »دينا سالمإلا لكم ورضيت
 و انحرافات ها، كمبود دچار )ص( اكرم پيامبر وفات از پس اسالم .كرد

 علي حضرت پيامبرگونة رهبري و حكومت شروع با كه شد متعددي مصائب
 ديگر همانند حضرت، آن حكومت .تبازگش خويش اصلي يگاهجا به )ع(

 ارتباطي هاي مهارت داشتن با كه داشت نياز اميراني و مديران به ها، حكومت
 با نيز و باشند مراجعان و كاركنان خرسندي و رضايت جلب درپي مؤثر،
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 ياري خود اهداف به رسيدن در را حكومت دوسويه، و مؤثر ارتباط اين ايجاد
 و ارتباطات ابعاد تشريح با تا برآنيم حاضر مقالة در رو اين از .كنند

 )ع( علي حضرت حكومت دوران در را آن نقش ارتباطي، هاي مهارت
  .سازيم مشخص
  ).ع( علي حضرت حكومت، ارتباطي، هاي مهارت ارتباطات، :ها كليدواژه

  
  مقدمه .1

 و اجتماع گوناگون وجوه با آدمي كه كند مي ايجاب انسان اجتماعي ماهيت
 نهاد يك عنوان به سازمان ).26 :1373 دعايي،( كند برقرار ارتباط آن درون هاي مجموعه
 بين سازماني ارتباطات نوعي روزمره، ارتباطات از فراتر بنياني اهداف دليل به اجتماعي،

 و انساني منابع با مؤثر ارتباط كه اند دريافته نيز مديران طرفي، از .كند مي برقرار افراد
 شدة طرّاحي اهداف به دستيابي براي آنان توفيق در كاركنان ارتباطي هاي انگيزه درك

  ).284 :1379 رضاييان،( است مؤثري عامل سازمان
 هاي مهارت« و خوب ارتباطات برقراري بدون را خود كار تواند نمي مديري هيچ
 مديران اساس، اين بر ).320 :1385 پاريزي، نژاد ايران( دهد انجام خوبي به ،»ارتباطي
 كم از بايد بنابراين .هستند سازمان در صحيح ارتباطات ايجاد مسئول مختلف، سطوح

 الواني،( بدانند را مؤثر ارتباطات برقراري نحوة و باشند آگاه ارتباطي فرايند كيف و
 مقيمي،( است مديران موفقيت كليدي عناصر از يكي مؤثر ارتباط ).267 :1379
 است، جهان در بسته درهاي تمامي فتح كليد تنها نه مؤثر ارتباطات ).311 :1385
 در سازماني و گروهي فردي، زندگي براي آور الزام و ناپذير اجتناب فعاليتي بلكه

  ).9 :1383 همكاران، و فرهنگي( است بشري جوامع تمامي
 پاسخ و كنند درك درست را شما منظور افراد كه است آن مستلزم مؤثر، ارتباطات

 شما نظر مد كه مسيري در ترجيحاً را اطالعات تبادل جريان كه باشد نحوي به آنها
  ).6 :1383 هلر،( ببرد پيش است،

 نهايي هدف چراكه نيست؛ مستثنا قاعده اين از نيز علي حضرت حكومت دوران
 برقراري با هدف اين به دستيابي .است جهان در اسالم تبليغ اسالمي، حكومت
 در موجود هاي خطبه و ها نامه بررسي با بنابراين .است ميسر دوسويه و مؤثر ارتباطات
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 در مديران ارتباطي هاي مهارت و ارتباطات به مربوط موارد به توان مي ،البالغه نهج
  .يافت دست )ع( علي حضرت حكومت

 )ع( يعل حضرت قصار كلمات و ها نامه ها، خطبه از يا مجموعه البالغه نهج درواقع
 درمجموع ها، نامه بخش در .است شده ميتنظ و يآور جمع يدرضيس همت به كه است

 :كرد ميتقس دسته سه به توان يم يموضوع نظر از را آنها كه است شده ذكر نامه 79
 يها هيتوص( 31 ةنام آنها، نيتر مفصل كه است يتيترب و ياخالق يها نامه ،اول ةدست
 ةدست و ه؛يمعاو با حضرت مكاتبات ،دوم ةدست ؛است )حسن امام فرزندش به شانيا

 به ت،يريمد و حكومت مسائل ةدربار حضرت كه است يموارد )نامه 39 باًيتقر( سوم
 درواقع .اند فرموده انيب يركلش و يكشور كارگزاران به خطاب مختلف، يها مناسبت

 مباحث به ،البالغه نهج در )ع( يعل از شده  نقل يها نامه از يمين كه كرد ادعا توان يم
 و عهدها منشورها، نيا در شانيا توجه نيشتريب .دارد اختصاص تيريمد و حكومت

 تيريمد و حكومت ةويش و الگو نوع، بر ران،يمد و كارگزاران به شده ابالغ يها نامه
 در موجود مطالب و ها نامه يبررس با رو، نيا از ).1380 ،ياعراف( است بوده مبذول
  :از اند عبارت پژوهش نيا در نظر مورد ياساس مسائل ،البالغه نهج

  چيست؟ موفق مديريت ياجرا در ارتباطي هاي مهارت و ارتباطات نقش .1
 علـي  حضرت حكومت ادارة در مؤثر ارتباطي هاي مهارت برقراري و ارتباطات .2

 است؟ داشته نقشي چه )ع(
  

  مديريت در ارتباطات برقراري ضرورت .2
 اي حرفه هاي محيط در فردي ميان ارتباطات برقراري تأثير و اهميت به افراد همة امروزه
 يبرا يفرد يانم مهارت هاي كالس برگزاري شاهد زمينه اين در و هستند واقف

 هاي مهارت به مربوط هاي پژوهش يل،دل ينهم به .يمهست مختلف افراد و متخصصان
 ).11 :1386 همكاران، و يهارج( است يافته فراوان رونق يراخ يها سال در ياجتماع
 با تا است، ديگران احساسات و عقايد با ارتباط برقراري معناي به انساني، مهارت
 وي در بودن اجتماعي خوي ديگران، سوي از ارتباط ايجاد و مطلوب پاسخ دريافت
  ).4 :1386 قرايي،( يابد پرورش

 ريزي برنامه و كنند مي هدايت را كاركنان هماهنگي، و ارتباطات ايجاد ازطريق مديران
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 كم از بايد مديران رو اين از ).124 :1383 مهربان، و يمرتضو( دهند مي انجام را كنترل و
 الواني،( بدانند را مؤثر ارتباطات برقراري نحوة و باشند آگاه ارتباطي فرايند كيف و

 ينكها نخست :است اهميت حايز مديران براي دليل دو به مؤثر ارتباطات ).167 :1379
 دهي، سازمان ريزي، برنامه وظايف آن، از استفاده با مديران كه است فرايندي ارتباطات
 كه است فعاليتي ارتباطات دوم، .رسانند مي انجام به را كنترل و هماهنگي رهبري،
 ).27 :1379 جواهري،( دهند مي تخصيص آن به را خود وقت اعظم قسمت مديران،

 داشتن اسالمي، حكومت ازجمله ها، حكومت تمامي حيات تداوم  براي كه آنجا از
 و حاكمان رهبران، كافي تسلط عالوه، به و است الزامي شايسته و كارآمد مديريتي
 و ها سياست تحقق باعث تواند مي زيردستان با بهتر رفتار در حكومت اين مديران

 ارتباطي مهارت هاي ويژگي كسب راستاي در تالش ضمن بايد آنان شود، اهدافشان
  .شوند معرفي پيشرو و جهاتي حكومت يك عنوان به اسالمي، دانش بر متكي
  

  ارتباطات تعريف .3
 صورت به فارسي در كه است افتعال باب از عربي اي واژه لغوي، نظر از »ارتباط«

 و پيوند بستگي، معناي به مصدر، اسم صورت به و ربط ،»پيونددادن« معناي به مصدري،
 شده مشتق »رتباط« لغت از »ارتباطات« كلمة لحاظ اين به .رود مي كار به پيوستگي

 در ديگر، عبارت به يا كردن عمومي معناي به التين زبان در خود لغت اين كه است
 گفت توان مي ديگر، سوي از ).9- 8 /1 :1386 فرهنگي،( است قراردادن عموم معرض

 ساية در آيند برمي درصدد افراد وسيله آن به كه است فرايندي از عبارت ارتباطات
  ).113 /3 :1375 فريمن، و استونر( يابند دست مشترك مفاهيم به نمادين هاي پيام مبادلة

 و افراد بين معاني و مفاهيم اطالعات، انتقال از است عبارت مديريت، در ارتباط
 و احساسات بلكه نيست، نظريات و وقايع به محدود تنها اطالعات اين كه كاركنان
 ارتباطات گفت توان مي عالوه به ).353 :1384 ميرسپاسي،( شود مي شامل نيز را عواطف
 به شخص يك از انساني رفتارهاي و افكار و اطالعات انتقال فن« از است عبارت
  ).47 :1383 بدرقه،( »ديگر شخص

 اغلب( محركي ،)ارتباط ةبرقراركنند( شخص يك آن، طي كه است فرايندي ارتباط
 :1380 اقدم، ةعليزاد( دهد تغيير را )مخاطب( افراد ديگر رفتار تا دهد مي انتقال )كالمي

 توسط آن درك و ديگر منبع به منبع يك از اطالعات انتقال از عبارت ارتباطات، ).28
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  ).217 :1380 جاسبي،( است منبع آن
  

  مديريت در ارتباط برقراري اهداف .4
 مـديران  نقـش  ايفـاي  در عوامـل  ترين مهم از يكي را ارتباطات عامل مينتزبرگ، هنري
 تحقق زير هدف هشت كاركنان و مديران بين صحيح ارتباطي كانال استقرار با .داند مي
  :يابد مي

  ؛شود مي ارائه كاركنان به وظايف آميز موفقيت انجام براي مشخصي رهنمودهاي .1
  ؛شوند مي مطلع سازمان هاي رويه و عمليات از كاركنان .2
  ؛شود مي داده آموزش سازمان ةمجموع در آنان وظيفة اهميت دربارة كاركنان به .3
 دسـت  بـه  را الزم بـازخورد  كارشان انجام چگونگي و عملكرد دربارة كاركنان .4
  ؛آورند مي

  ؛گيرد مي قرار كاركنان دراختيار سازماني اهداف بر وقوف براي الزم اطالعات .5
  يابد؛ مي كاهش ها تنش و شود مي برقرار مؤثر اي رابطه سازمان، محيط در .6
 اصلي وظيفة چهار انجام مسير در موجود هاي تنش مؤثر، و سالم ارتباطات ايجاد .7

 حداقل يا برد مي بين از را )كنترل و رهبري هدايت، دهي، سازمان ،ريزي برنامه( مديريت
  ؛دهد مي كاهش
  )1387 زواره، يتتول( .شود مي مديران وقت تنظيم و كردن هماهنگ بهتر موجب .8
  

  ارتباطات نقش .5
 :1390 زنـوز،  بهرامـي ( كند مي ايفا نقش چهار ارتباطات سازمان، يا گروه يك در
ــارت .1 ):17 ــرل، و نظ ــاد .2 كنت ــزه، ايج ــات، .3 انگي ــات .4 احساس  و اطالع

  .پاسخگويي
 مراتب سلسله ها، سازمان .كند مي كنترل را اعضا رفتار روش، چندين به ارتباطات

 رعايت را آنها بايد اعضا و كاركنان كه دارند رسمي هاي دستورالعمل و اختيارات
 كنترل را اعمال تواند يم )معيارها و هنجارها رعايت يعني( طريق اين از گروه .كنند
 بهبود روش و كارها انجام ةشيو چون مطالبي ساختن روشن ازطريق ارتباطات .كند
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 از بسياري براي .كند مي ايجاد انگيزه سازمان اعضاي و كاركنان در عملكردها
 روابط يعني( اجتماعي ارتباطات منبع ترين مهم گروه سازمان، اعضاي و كاركنان
 نفرت، نمايانگر گيرد، مي شكل گروه درون در كه ارتباطاتي .است )تعامل يا متقابل
 ارتباطات، نقش آخرين .است او احساسات نوع و فرد رضايت يا استيصال ميزان

 ارائه را اطالعاتي تواند مي ارتباطات .است گيري تصميم ةزمين در تمهيداتي يجادا
 رد ازطريق توانند مي و دارند نياز آنها به گيري تصميم براي ها گروه و افراد كه كند
 را حل راه بهترين و ارزيابي را اجرايي مختلف هاي شيوه ها، داده كردن بدل و

 يجادا يةسا در كه افرادي شود مي باعث ارتباطات يت،درنها .كنند انتخاب
 پاسخگو آنها درقبال دهند، مي ارائه گيرندگان تصميم به را ياطالعات ارتباطات،

  .باشند
  مديران )Communication Skills( ارتباطي هاي مهارت .6

 آن كه است شده ها سازمان مديريت در دگرگوني باعث حاضر، عصر در يعسر تغييرات
 ازجملـه  متناسـب  هـاي   زمينـه  در جديـد  هـاي  مهارت و دانش كسب خود ةنوب به نيز

 هـر  كـه  است بديهي .سازد مي ضروري ها سازمان يرانمد براي را ارتباطي هاي مهارت
 هـاي  پيشـرفت  جامعـه،  نيازهاي با سازمان يرانمد ارتباطي هاي مهارت و دانش چقدر
 سـازمان  و مـديران  موفقيت باشد، داشته بيشتري انطباق و هماهنگي تغييرات، و علمي
 اطـالق  ييرفتارهـا  بـه  ارتباطي هاي مهارت ).22 :1379 ميركمالي،( شد خواهد بيشتر
 بـه  كـه  كند برقرار ارتباط ينحو به يگراند با يقطر آن از تواند مي شخص كه شود مي
 ).18 :1387 ي،قبـاد ( شـود  منتهـي  منفـي  هاي پاسخ از يزپره و مثبت هاي پاسخ بروز

  .بازخورد و كالمي، شنود، :شود مي شامل را مهارت نوع سه ارتباطي، هاي مهارت
  

  )Verbal Communication Skills( كالمي ارتباطي مهارت 1.6
 يا يفرد صورت به كاركنان با وگو گفت ي،كالم ارتباطي هاي مهارت از منظور
 ارتباط ).42 :1383 يدري،من و يانآهنچ( است مؤثر هاي نشست يبرگزار و يگروه

 طور به را ارتباط از خاص نوع اين .گيرد يم دربر را فرد كالم محتواي و گفتار كالمي،
 در آنچه و ها خواسته احساسات، افكار، انتقال« :كرد تعريف چنين توان مي خالصه
 و افكار شنيدن متقابالً و خود مخاطبان يا مخاطب به گذرد مي فرستنده ذهن
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  ).Argyris, Chris(، 1986: 75( يريسآرج( »آنها احساسات
  

  )Listening Communication Skills( شنود ارتباطي مهارت 2.6
 »مـؤثر  شـنود « فعـال،  طـور  بـه  را كالمـي  هاي پيام تفسير و تعبير و رمز كشف فرايند
 توانـايي  از عبارت شنود، ارتباطي مهارت از منظور ).243 :1374 رضائيان،( گويند مي

 منيـدري،  و آهنچيان( است آنها درك و ديگران سؤاالت يا پيشنهادها به توجه در مدير
1383: 42.(  

  
  )Feedback Communication skills( بازخورد ارتباطي مهارت 3.6
 را پيام بازخورد، .دهد مي تشكيل را ارتباطات فرايند ةحلق منبع، به پيام ةگيرند پاسخ
 كه است فرايندي بازخورد، ).455 :1374 گريفين، و مورهد( كند مي تأييد و مميزي
 گويد مي پاسخ در و كند مي اعالم را ارتباط برقراري پيام، كنندة دريافت آن، ازطريق

 :Schermerhorn, John R.(، 1993( شرمرهون( كند مي احساس چگونه را اصلي پيام
476.(  

  
  )ع( علي حضرت حكومت دوران در ارتباطات .7
 حضرت آن است، شده نقل )ع( علي حضرت از البالغه نهج در كه اي نامه هنهفتادو در
 به خطاب هم آن ،ها جنبه ساير از بيش حكومتي، ارتباطات ويژه به مديريت، ةجنب به

 و استانداران و قضات و لشكر سران به ،ها نامه آن در .است داشته توجه ،كارگزارانش
 آنها به بايد محوله وظايف انجام در كه است شده گوشزد مواردي مؤكّداً خراج عامالن
  :ازجمله ؛ندردك مي دقت
  
  اصلح مدير خابتان 1.7
 يتباه و فساد باتالق به را يادار نظام كه است ييها آفت ازجمله ،يشاوندساالريخو
 اريبس ستم مردم بر گمان يب د،يآ گرفتار آفت نيا به يادار نظام هرگاه .برد يم فرو

 .كرد يم يرويپ يا وهيش نيچن از )ع( يعل حضرت از شيپ ةفيخل .رفت خواهد
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 بر باشند، داشته را الزم يها يستگيشا نكهيا بدون را خود كينزد و دور شانيخو
 از شيب كه فه،يخل ييپسردا ،عامر بن عبداللّه« :مثال يبرا .بود گمارده يديكل يها پست

 المال تيب غارت به دست و شد منصوب بصره ييفرمانروا به ،نداشت سال پنج و ستيب
 در ،آمد كار يرو نكهيا از پس )ع( يعل حضرت ).164 :1373 د،يمف خيش( »ديازي

 يشاوندساالريخو به كرد، بركنار و يپاكساز را افراد نيا ،خود ياصالح گام نينخست
  .كرد باب را يساالر ستهيشا و داد انيپا

 هر بر مديريت براي ئولمس يا مدير انتخاب از قبل ي،اسالم ةجامع پيشواي بنابراين،
 هب را وي صالحيتش و توانمندي به يقين و علم با و ،بيازمايد را او بايد ،گروهي و امر
 كه چنان .ندهد قرار مبنا را خويشاوندي ةرابط هرگز ،ميان اين در و بگمارد كار

 و عزل در كه بود متّكي اصل اين بر همواره خود حكومتي ةسير در )ع(  علي حضرت
 و كارگزاران بر رو اين زا و نداند مسبوق را نسبتي و سبب هيچ كارگزاران نصب
 نهايت عمال و متولّيان انتخاب در كه كرد مي توصيه نيز مختلف بالد در خود امراي
 از بخشي در )ع( حضرت .گيرند كار هب آزمايش از بعد را نانآ و دارند مبذول را دقت

  :فرمودند اشتر مالك به خطاب خود ةعهدنام
 هوا راه از .گير كار به آزمايش از پس را آنان و كن دقت حكومت كارگزاران امور در
 ةهم جامع خودرأيي و هوس و هوا زيرا ؛مگمار كار به را آنان خودرأيي و هوس و

 تجربه اهل كه كن انتخاب را كساني ،حكومت عمال از .است خيانت و ستم هاي شعبه
 آنان اخالق چراكه ،ترند قدم پيش اسالم در و اند شايسته هاي خانواده از و هستند حيا و

 امور عواقب ارزيابي در و تر طمع كم مردمي و تر سالم ايشان ةخانواد و تر كريمانه
  .)692- 691 :1379 ،البالغه نهج( ... ترند دقيق

 حتي و ببرد را بهره بيشترين موجود اندك هاي سرمايه از تواند مي شايسته مدير يك
 هدف و مبنا چراكه ؛كند اداره ممكن وجه بهترين به را كشور ،اقتصادي حاد شرايط در

  :فرمودند )ع(حضرت آن كه چنان ،است جامعه تعالي و رشد فردي چنين
 دارد، امري مديريت و كار انجام براي را الزم شايستگي و كفايت كه كسي تنها و تنها

  )1383 حسني،( .است سرپرستي براي برگزيدن مستحق
  :فرمايند مي )ع( حسن امام فرزندش به خطاب )ع( علي حضرت عالوه، به

 اگـر  و رسانند؛ هالكت آبشخورهاي به و برانند، را تو طمع هاي بارگي اينكه از بپرهيز
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 تو چه داني، كه كن چنان نگرداني، حجاب را نعمتي خداوند خدا، و خود ميان تواني
 :1373 ،البالغـه  نهج( نماني محروم و بگيري را خويش حصة و بيابي را خود هاي  بهره
304.(  
  :فرمايند مي كاركنان گزينش ضوابط دربارة )ع( علي حضرت
  .ةالمتقدم  االسالم في والقدم ةالصالح بيوتات اهل من والحيا، ةالتجرب  اهل منهم توخ و

 كاري ةتجرب شتندا .1 :دهند قرار نظر مد را ريز موارد ديبا كاركنان انتخاب يبرا
 نهضت در بودن پيشگام .4 ،خانوادگي اصالت .3 ،عفت و حيا .2 ،محوله مسئوليت در

  )1391 زنجان، تبيان انديشة و دين واحد( .اسالمي
 گزينش هنگام در بايد مسلمانان امر ولي كه شود مي استنباط فوق، موارد به باتوجه
 قـوي  ارتباطي هاي مهارت داشتن ساية در امر اين و باشد داشته را الزم دقت كاركنان

 تـوان  داشتن با )ع( علي حضرت رو اين از .شد خواهد محقق خود زيردستان با رهبر
  .پوشاندند عمل جامة هدف اين به خود پيروان با ارتباط برقراري در باال

  
  ئوالنمس به راهشد و بخشي آگاهي 2.7
 در ارتباطـات  هـاي  نقـش  از يكـي  زيردسـتان  و پيروان به اطالعات دادن كه آنجا از

 اعـزام  و حكومتي كارگزاران انتصاب آغاز همان از )ع( علي تحضر است، سازمان
 بـا  و پرداخـت  مـي  انآن تكاليف و ها ليتئومس تبيين و حكم ابالغ به ،مالياتي مأموران

 در مثـال،  رايب ؛كرد مي حجت اتمام هانآ با و راهنمايي را ايشان ،عهدنامه و نامه دادن
  :فرمايند مي اشتر مالك به خطاب ،)مالك عهدنامة( معروف ةعهدنام

 حكومت از است، رفته تو از پيش واليان بر آنچه داشتن خاطر به است واجب تو بر
 يا بجاست )ص( ما پيامبر از كه اثري يا اند، نهاده كه نيكويي سنت و اند، كرده كه عدلي
 و كرديم، رفتار بدان ما ديدي بدانچه كني اقتدا پس .خداست كتاب در كه واجبي
 بر را خدا حجت آن در من و .نهاديم تو برعهدة عهدنامه اين در آنچه پيروي در بكوشي

 من .نبود اي بهانه را تو رود، خود هواي پي در خواهد تو نفس چون تا داشتم، استوار تو
 گونه هر انجام بر او بزرگ قدرت و راست، او كه فراگير رحمتي با خواهم مي خدا از

 عذري داشتن از .بود آن در او خشنودي آنچه در دهد توفيق را تو و من كه درخواست،
 در نيك آثار و بندگانش ميان نيكو نام گذاردن و آفريدگانش، و او پيشگاه در آشكار
  ).341 :1373 ،البالغه نهج( كرامت فراواني و نعمت تمامي و شهرها
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 ةعام بر كارگزاران بر عالوه را خود بخشي آگاهي و اطالعات ةدامن )ع( علي حضرت
 و گستراند مي ،بودند جامعه در هاآن اجرايي بازوان و خويش حاكمان رو هدنبال كه نيز مردم
 اغلب در )ع( حضرت .بخشيد مي آگاهي بود، رويشان پيش در كه هايي فتنه دربارة آنها به

 ضمن و كرد مي گوو گفت مردم با ،شد مي ايجاد حكومت پيرامون كه هايي فتنه و مسائل
 از مواليشان كنار در را خود استواري كه خواست مي آنها از بيدارسازي و بخشي آگاهي
 توان حضرت، آن حكومت دوران در هايي نشست چنين برگزاري رو اين از .ندهند دست

 )ع( حضرت آن هاي خطبه پاي به مردم عامة تا طلبيد مي را اي قوي ارتباطات برقراري
  .بنشينند
  
  ئوالنمس كار بر نظارت 3.7

 )است ارتباطات هاي نقش از يكي كه( لكنتر و نظارت نقش ايفاي در )ع( علي حضرت
 بلكه ،كرد نمي اكتفا عهدنامه يا و موعظه ،خطابه يك به بود، برگزيده كه ئوالنيمس كار بر

 حضرت تا گمارد مي آنان بر جاسوساني دليل، اين هب .كرد مي نظارت رفتارشان بر همواره
 كه كرد مي تقاضا نيز مردم از حضرت اين، بر عالوه .دنساز آگاه هانآ كاري اوضاع از را
 خود، هايپيشنهاد و انتقادات از و باشند داشته نظارت والنئمس كار بر نزديك و دور از

 اين ،)ع( علي حضرت .دهند گزارش حضرت به را امر ةنتيج و سازند مند بهره را ايشان
 نظارت ايشان كار بر مردم تا داشت مي محفوظ خود به نسبت همه از قبل ،مردم بر را حق
 يك در كه چنان بماند؛ محفوظ احتمالي غفلت و ضعف از و دنباش داشته اشراف و

  :فرمود مردم به عام خطاب
 آن مـن  بر شما حق اما من، بر شما يبرا هم و است يحقّ شما بر من يبرا !مردم يا

ـ ب از را شـما  حـقّ  و ءيف و مباش رخواهتانيخ كه است ـ يزم و بپـردازم  المـال  تي  ةن
ـ تبع بر كه است آن شما بر من حقّ اما و ... سازم فراهم شما بر را علم يريفراگ  و تي

 و بـت يغ در مـن  بـه  كـردن  حتينصـ  از و ديباش بند يپا من به نسبت خود تعهدات
  )210 /4 :1374 خواه،يمعاد( ... و ديننك غيدر حضور

ـ  در توان مي را )ع( حضرت آن حكومتي نظارت و رفتار شاخص  قهرآميـزش  ةنام
  :فرمود كه كرد مشاهده حنيف بن عثمان به خطاب

 فرا يهمانيم به را تو بصره اهل جوانان از يمرد كه ديرس خبر من به !فيحن پسر يا
 كه طعام از پر يها ظرف و رنگانگ يغذاها با ،يا شتافته يمهمان آن به هم تو و خوانده
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 كه يكن قبول را يقوم ةسفر به شدن همانيم كردم ينم اليخ .شد آورده وستيپ به
 ،البالغه نهج( !خوانند يم يهمانيم به را توانگرشان و رانند يم جفا به را محتاجشان

1379: 661(  
 را كسي كارگزارانش كه كند عمل اي گونه هب نبايد اسالمي ةجامع زمامدار ،بنابراين

 كـامالً  پسـت،  ارتقـاي  و حفـظ  نظـر  از و نبينند خود عزل هب قادر حتي و كار بر رظان
 خويش قدرت استحكام راستاي در آمده، دست هب فرصت اين از و كنند، امنيت احساس
 يـك  يـا  و سـازمان  در ارتباطات هاي نقش از يكي كه آنجا از .ندكنب را استفاده كمال
 )ع( علـي  حضـرت  است، كنترل و نظارت ،ناميم مي حكومت را آن كه تر وسيع قلمرو
  .كشيدند تصوير به احسن نحو به خود حكومت دوران در را نقش اين

  
  ئوالنمس اموال و دارايي كنترل 4.7

 با كه است علوي حكومت برتر هاي شاخصه از المال بيت ةعادالن تقسيم و عدالت برپايي
 راستاي در مردم بين اموال ةعادالن تقسيم و تنظيم و كارگزاران اموال و ها ييدارا كنترل
 در )ع( علي موال يياجرا سياست اولين اين و خورد مي رقم آنها معيشتي وضعيت بهبود

 نسبي تمكّن يك به را زيردستانشان تا كرد مي امر كارگزاران ةهم به كه بود حكومت
 )ع( حضرت كه چنان ؛بازدارند ،بينجامد تخلّف به كه مالي نياز هرگونه از را هانآ و برسانند

  :نويسند مي اشتر مالك به
 اصالح در آنان يبرا برنامه نيا رايز ،ده فراوان را )كارگزاران( آنان ةريج سپس

 است، آنان ردستيز آنچه در انتيخ از و بخشد يم توان و قوه وجودشان،
 بر كنند، انتيخ امانت در اي و تابند باز سر فرمانت از اگر صورت آن در ؛دارد  يبازم
 صدق اهل از يجاسوسان و كن يدگيرس شانيكارها به پس .است تمام حجت آنان
 با مدارا و يامانتدار سبب شانيا كار از تو يپنهان يبازرس رايز ،بگمار آنان بر وفا و
  )692 :1379 ،البالغه نهج( .بود خواهد تيرع
 بيماري اين درمان به ،گرفت دست در را امور زمام آنكه از پس )ع( علي حضرت

 كارگزاري عليه گزارشي هرگاه ايشان، حكومت دوران در .گماشت همت مسري و مزمن
 قلمرو و نگرد مي خود مال بسان ،المال بيت به و برتافته سر حق مسير از كه رسيد مي

 چهارپايان بسان و داند مي خود نزديكان و خويشان و خود براي بوستاني را خود حكومت
 فرمان از سر كارگزار با و داد مي نشان بازتاب زود خيلي حضرت ،چرخد مي چراگاه آن در
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 قاعده ،كارها داشتن نظر زير و بازرسي ،ساالر شايسته نظام در .كرد مي برخورد ،برتافته
 چيز همه ،ساالر شايسته نظام در .آن رهبري و نظام ةبرپادارند هاي ركن از ركني و است
 ،ها تالش ،ها شايستگي ،ها توانايي هم :دارد قرار تيزنگر بازرسان نگاه زير در

 و ها سستي ،ها كاري كم ،ها كاستي هم و شود مي ديده برجسته ... و ها مداري قانون
 داشتن ساية در هدف اين .است هميشگي و هوشمندانه ،تالش و نگاه اين .اه شكني قانون

  .شد خواهد محقق خود پيروان با رهبر قوي ارتباطات
 محقق امر اين بود، عدالت برپايي علوي حكومت هاي شاخصه از يكي كه آنجا از
 طرفي، از .خود كارگزاران بر )ع( علي حضرت نظارت و كنترل ساية در مگر ،شد نمي

 با رهبر قوي ارتباطات داشتن بر منوط سازمان در قوي نظارتي و كنترلي سيستم داشتن
  .بود پوشانده عمل ةجام احسن نحو به هدف اين به حضرت آن كه است زيردستان

  
  مردم درمقابل نئوالمس پاسخگويي 5.7

 بود كرده طراحي اي گونه به را خود حكومت ،الهي معارف براساس )ع( علي حضرت
 .دندكر مي مطالبه نئوالمس از را خود حقوق راحتي به و داشتند اظهارنظر حقّ مردم كه

 اختصاص مردم شكايات و امور به رسيدگي براي را روز از ساعتي خود، ،)ع(  حضرت
 در مردم تا كرد بنا كوفه در را )شكايات خانة( »القصص بيت« منظور ينا هب و داد مي
 به )ع( امام راستا اين در .بنشينند گوو گفت به يشخو حاكم و موال با واسطه بدون ،آن

 و بشتابند مردم امور به رسيدگي براي عصر و صبح كه كرد مي توصيه خود فرمانداران
 تأكيد ،مكّه فرماندار ،عباس ابن به كه چنان ؛دهند پاسخ واسطه بدون مردم هاي پرسش به

  :فرمود
ـ برخ گوو گفت به آنان با و نيبنش )مردم( آنان خاطر به را روز طرف دو ـ  !زي  و تـو  نيب

ـ د از را يازمندين و نباشد ات چهره چون يدربان و زبانت جز يرسان اميپ مردم،  دارتي
  )730 :1379 ،البالغه نهج( .مكن محروم

 به »مالك« و »اسامه« مثل ،ويژه نمايندگان فرستادن با آن، بر عالوه ،)ع( حضرت آن
 سنّت تا داشت سعي مختلف، شهرهاي در مردم براي نامه ارسال و مردم ميان

 خود كارگزاران به و دهد رواج را نئوالمس و مردم بين مستقيم ارتباط و پاسخگويي
 رايب ؛بمانند وفادار و بند پاي آنان، به خود عهدهاي دربرابر و دممر قبال در دبياموز
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  :دفرمو تأكيد ،مصر فرماندار ،نخعي اشتر مالك به خطاب مثال،
 بـه  دادن پاسـخ  ازجملـه،  ،برخيزي آنها انجام به خودت بايد كه است امور از قسمتي

 حاجات به دادن جواب نيز و ناتوانند ييپاسخگو از منشيانت كه آنجا دولت، كارگزاران
 همكارانت آن به پاسخ و رسد مي تو به حاجاتشان كه روزي همان در مردم، مطالبات و
 :همـان ( .بـده  انجـام  روز همان در را روز هر ةبرنام پس ،كند مي ناراحت و تنگدل را

700(  
 منجر مسئوالن خودكنترلي به مردم، درمقابل مسئوالن پاسخگويي فرهنگ ايجاد

 دارد قرار مردم بيناي چشمان نظارت تحت كند احساس ليئومس اگر چراكه ،شود مي
 طوري را خود كارهاي باشد، پاسخگو عمومي افكار به بايد خود كارهاي درمقابل و

 گونة به آن از بتواند مردم هاي خواسته و ها پرسشگري درمقابل كه دده مي سامان
 و رضايت جلب باعث رعيت و حاكم بين وثيق ارتباط ،طرفي از .كند دفاع منطقي
 انگيزه ن،آنا ياري براي آن، بر عالوه و شد خواهد ايشان به نسبت مردم محبت

 نخواهد فراهم ديگر هاي جوسازي و شايعات پذيرش براي زمينه و آيد مي وجود به
  :فرمايد مي اشتر مالك به خطاب )ع( حضرت رو، اين از .شد

 از اسـت  اي شـعبه  حـاكم  مانـدن  پرده در كه مكن طوالني رعيت از را تنماند پنهان
 از را حاكمـان  امر اين و رعيت از حاكم ماندن پنهان و امور به اطالّعي كم و ييتنگخو
  )702 :همان( ... دارد مي باز ،است پوشيده آنان بر كه آنچه دانستن

  :فرمايد مي ارتباطي چنين هدف تبيين براي ،ادامه در
 اظهـار  بـه  و كن ارائه آنان به را عذرت آشكارا ببرد، تو بر ستمي گمان رعيت هرگاه
 بر نفس دادن عادت موجب عذر اظهار چراكه ؛برگردان خود از را آنان هاي گمان عذر،
 بـه  را تـو  عـذرخواهي  ايـن  و است رعيت به نسبت نرمي و مهرباني و حسنه اخالق
  )703 :همان( .رساند مي خود حق به رعيت واداشتن در ات خواسته

  
  حكومت دوران در )ع( علي حضرت ارتباطي هاي مهارت .8
 بـا  طريق آن از تواند مي شخص كه شود مي اطالق رفتارهايي به »ارتباطي هاي مهارت«

 هـاي  پاسـخ  از پرهيز و مثبت هاي پاسخ بروز به كه كند برقرار ارتباط نحوي به ديگران
 كارگزاران با خود ارتباطات برقراري در )ع( علي حضرت رو اين از .شود منتهي منفي

  :كردند مي استفاده زير شرح به بازخورد و شنود كالمي، مهارت سه از مردم عموم و
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  كالمي ارتباطي مهارت 1.8
 وگو گفت از عبارت مهارت، نوع نيا كه شد انيب ،يكالم يارتباط مهارت فيتعر در
 در )ع( يعل حضرت ف،يتعر نيا برطبق .است يگروه اي يفرد صورت به كاركنان با
 ديبا كه را ييها نكته ،يشفاه ةگون به او .داشت يا ژهيو روش ،كارگزاران نشيگز

 را شيخو حكومت عهد ،ينوشتار ةگون به و كرد يم گوشزد رد،يگ قرار گرانيد فراراه
 ةادار يچگونگ و مردم با رفتار يچگونگ از دها،ينبا و دهايبا از ،آن در و نگاشت يم

 گونه همان ؛كرد يم روشن را كارگزاران اراتياخت حدود و گفت يم سخن ... و جامعه
 »مصر تيوال به سعد بن سيق« ،»مدائن تيوال به ماني بن فةيحذ« انتصاب هنگام در كه
 از پس ،لهئمس بعد نيا به امام ،رو نيا از ).1379 ،يذاكر( مينيب يم »اشتر مالك« و
 و داشت ديتأك و تدق ،ياسالم نيسرزم از يا منطقه يبرا يا ستهيشا شخص نشيگز

 ادآوري يو به را ييدهاينبا و دهايبا ،داشت يم ليگس ييسو به را يكارگزار هرگاه
  :ازجمله ،شد يم

 در چه ،رواها ترك و نارواها انجام و حرام به خود كردن آلوده و گناه از زيپره .1
 بر يريگ سخت و جامعه ستگانيشا و كوكارانين به يكين .2 ؛نهان در چه و دايپ

 و انصاف و حق برابر خراج يآور جمع .4 ؛مردم با نرمش و مدارا .3 ؛بدكاران
 نيب شده يگردآور يها خراج پخش .5 ؛شده روشن يمرزها و حد از درنگذشتن

 يبرا وقت از يبخش كردن ژهيو .7 دست؛فرو ةطبق به يدگيرس .6 ؛عدالت به ازمندان،ين
 روز و شب از يبخش كردن ژهيو .8 آنان؛ يازهاين به يدگيرس و مردم به ييگوخپاس
 آنان نه كه يا گونه به ،مردم با نماز گزاردن .9 ؛واجبات گزاردن و پرستش و شياين يبرا

 آنان؛ به بخشش و ييشاوندگرايخو از زيپره .10 د؛يآ وارد يكاست نماز بر نه و برمند
 از مردم درآوردن و يروشنگر  .12 ؛دور اي باشد كينزد ،دار حق به حق رساندن .11

 از زيپره .14 ؛يشكن مانيپ از زيپره و مانيپ به يوفا .13 ؛خود به نسبت ،بد يها گمان
 شيستا داشتن دوست و ينيبرترب خود ،يخودپسند از زيپره .15 ناروا؛ به خون ختنير
 .17 ؛شده انجام يكارها شمردن بزرگ و تيرع به يگذار منت از زيپره .16 گران؛يد

 شتاب از زيپره .18 زاند؛يبرانگ را مردم و خدا خشم ،وعده خلف كه ،ها وعده به عمل
 انجام زمان كه ييكارها انجام در يسست و دهينرس فرا آنها انجام زمان كه ييكارها در
 و يسركش ،يتند از زيپره .20 ؛خشم هنگام به ،يشتنداريخو .19 است؛ دهيرس فرا آنها
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 انيوال ةخاطر و ادي كردن زنده و نيشيپ كانين شيستا .21 ده؛يناسنج سخن و يززبانيت
  ).همان( كوين يها سنت گذارندگان و شهيپ تلاعد

 طي گزيد، برمي مسئوليتي انجام يبرا را فردي هرگاه )ع( علي حضرت ن،يبنابرا
 امور انجام در خيانت و كوتاهي از كرد، يم مشخص دقيق طور هب را او وظايف فرماني

 علي نظر از البته .دكر مي سلب را جويي بهانه هرگونه امكان ،وسيله ينا  هب و داد مي بيم
  الهي، احكام به عمل قيامت، روز از ترس ،اتقو رعايت اداري، وظايف بر عالوه )ع(

 از ديگر اخالقي ةنكت ها ده و نامحروم نيازهاي رفع ايشان، با مهرباني و مردم با مدارا
 تبيان انديشة و دين واحد( است اسالمي حكومت كارگزاران انساني و اخالقي وظايف
  ).1391 زنجان،
  
  شنود ارتباطي مهارت 2.8

 يا پيشنهادها به توجه در مدير توانايي از عبارت شنود، ارتباطي مهارت از منظور
 اساس، ينا بر ).42 :1383 يدري،من و يانآهنچ( است آنها درك و ديگران سؤاالت
 والنمسئ كار بر كينزد و دور از كه كرد يم تقاضا هم مردم از )ع( علي حضرت
 ةجينت و سازند مند بهره را شانيا خود، يشنهادهايپ و انتقادات از و باشند داشته نظارت

 به چنان و كرد رفتار يا گونه به حضرت آن .دهند گزارش )ع( حضرت به را امر
 را »القصص تيب« )ع( حضرت آن .شد فرهنگ ،گزارش كه داد بها يمردم يها گزارش

 رو يوگو گفت به شيخو حاكم و موال با واسطه بدون آن در مردم تا كرد بنا كوفه در
 در را آنان و است ليقا ارزش مردم يراب كه داد ينم شعار )ع( يعل امام .ننديشنب رو در
 كار به خود سخنان ساختن يعمل در ار نشتوا ةهم بلكه د،ده يم قرار ييباال گاهيجا
 د،يرس يم يكارگزار دست از آنان رنج بر يمبن مردم يازسو كه ييها گزارش و برد يم

  .نداختا يم تكاپو به سخت را )ع( حضرت
  
  بازخورد ارتباطي مهارت 3.8
 نتيجه اين به توان مي ،بزرگوار آن سخنان بررسي و )ع( علي حضرت ةسير ةمطالع با

 آنان تا كرد مي استفاده ها راه يتمام از ،نافرمان كاركنان اصالح براي حضرت آن كه رسيد
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 حضرت آن درواقع .برد بهره يشانها توانايي و دوجو از و برگرداند حق مسير به را
 كارگزاران عملكرد از ،رسيد مي بازرسان يا و عامه مردم طرف از كه هايي گزارش ازطريق
 اقدام نبود، شده تعيين پيش از اهداف با مطابق عملكردشان اگر و گرفت مي بازخورد خود

 درخصوص )ع( حضرت آن كه هايي تنبيه ازجمله مثال، براي .داد مي انجام اصالحي
 به توان مي ،دادند مي انجام آنان عملكرد از بازخورد دريافت از پس خاطي كارگزاران

  :كرد اشاره زير موارد
 قـرار  امـام  خشـم  مـورد  ،دشـمن  با يهمكار اتهام به ،زكات كارگزار عشبه ابن .1
 يو از كوفه در و بركنار فارس حكومت از ،اختالس اتهام به ،جارود منذربن  .2 ؛گرفت
 يكـار  بـر  را او پـس  آن از امـام  اما ؛شد تبرئه بزه نشدن ثابت خاطر به و شد ييبازجو
 كوفـه  در و ريدسـتگ  اخـتالس  اتهام به ،ير كارگزار ،يميمت هيحج دبنيزي  .3 ؛نگمارد

ـ خ خـاطر  به سفوان اي بصره بندبار بازار ناظر ،اصمع بن يعل  .4 ؛شد بازداشت  كـه  يانتي
  )1379 ،يذاكر( .شد دهيبر دستش امام دستور به بود، داده انجام

 بـه  )ع( حضرت كه است اين كرد، ذكر توان مي خصوص اين در كه ديگري مثال
  :دنويس مي ،)بصره عامل( »عباس بن عبداهللا«

 پـس،  ... !اي گفتـه  سخن خشن آنان به و اي كرده درشتي تميميان با اند داده خبر من به
 باشد خوب گردد، جاري تو دست و زبان بر آنچه در كند، رحمت خدايت !ابوالعباس

  .بود خواهيم شريك آن در تو و من كه كن مدارا به كار بد، يا
 داند مي لئومس خود زيردستان تخلفات درمقابل را خود )ع( علي حضرت عالوه، به

 بـه  را ايشـان  تـا  كنند مراجعه او به دارند شكايت آنها از اگر كه خواهد مي مردم از و
  :دبرسان بدشان اعمال سزاي

 يموارد در و ديآور من شيپ را خود اتيشكا .حركتم در سپاه سر پشت خود من ...
 مـن  و خداونـد  كمـك  بـا  جز را آن دفع قدرت شما و اند شده رهيچ شما بر هانآ كه
 دگرگـون  و دهم يم رييتغ را آن خداوند كمك به من كه د؛يكن مراجعه من به د،يندار

  )1380 ،ياعراف( .سازم يم
 

  گيري نتيجه .9
 كارآمـد  مـديريت  بـراي  الزم مبناي و مديريت حوزة در مهم بسيار مهارتي ارتباطات،
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 بـراي  كـه  را اشـخاص  بين روابط مديران، كه است ارتباطات ازطريق عالوه، به .است
 .كننـد  مـي  حفظ و سازند مي برقرار دارد، ضرورت مطلوب نحو به روزانه وظايف  انجام

 الزم اطالعـات  درك در و دهند مي گوش ديگران حرف به مديران ارتباطات، وسيلة به
 فراينـدي  ارتباطات، آن، بر عالوه .شوند مي سهيم كاري، محيط در انگيزش ايجاد براي
 را نظارت و هدايت دهي، سازمان ،ريزي برنامه وظايف آن، از استفاده با مديران كه است
 ،»ارتبـاطي  هاي مهارت« و خوب ارتباطات بدون تواند نمي مديري هيچ .دهند مي انجام
  .دهد انجام خوبي به را خود كار

 در مافوق لئومس كه است اين اسالمي مديريت بر حاكم اصول از يكي طرفي، از
 تخلفات جوابگوي بايد و دارد مشاركت تر پايين سطوح كارمندان و مديران عملكرد

 سخنان به باتوجه و حاضر مقالة در شده ارائه شواهد براساس رو اين از .باشد آنان
 عامالن و استانداران و قضات و لشكر سران به هايي نامه طي كه ،)ع(  علي حضرت
 ئوالن،مس به راهشد و بخشي آگاهي :ازقبيل مواردي به را آنها ،كردند مي ارسال خراج
 اصلح مدير انتخاب ئوالن،مس اموال و دارايي كنترل ئوالن،مس كار بر نظارت

 درمقابل مسئوالن پاسخگويي فرهنگ ايجاد ،)خويشاوندساالري جاي به ساالري شايسته(
 )ع( اميرمؤمنان كه است آن ،موفق مديريت ارائة بر تأكيد ةنشان .كردند مي دعوت مردم
 كارگزاران و مديران با قوي ارتباطي هاي مهارت و خوب ارتباطات داشتن ساية در

 را »نظارت و هدايت دهي، سازمان ،ريزي برنامه« مديريت اصلي وظيفة چهار خود،
 ،ها خطبه از اي مجموعه كه البالغه نهج در مختلف موارد در .دادند انجام احسن نحو به

 شده اشاره مديريتي و حكومتي مسائل به است، حضرت آن قصار كلمات و ها نامه
 در )ع( علي حضرت كه كرد استنباط توان مي البالغه نهج بيشتر ةمداق و بررسي با .است
 اي پسنديده و خوب ارتباطات مردم عموم و كارگزاران با خود حكومت دوران
 را عدالت از سرشار حكومتي قوي، ارتباطي هاي مهارت دارابودن دليل به و اند داشته
  .اند كرده هدايت و برپا

  
  منابع
  .كريم قرآن

 سـالمت  بـا  مـديران  ارتبـاطي  هـاي  مهارت رابطة« ).1383( رمضانعلي منيدري، و محمدرضا آهنچيان،
  .12 شمارة چهارم، سال ،اجتماعي و انساني علوم پژوهشنامة ،»سازماني
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 :تهـران  پارسـائيان،  علـي  و اعرابي سيدمحمد ترجمة ،مديريت ).1375( ادوارد فريمن، و جيمز استونر،
  .بازرگاني هاي پژوهش و مطالعات مؤسسة

 ،دانشگاه و حوزه مجلة ،»)ع( علي امام منظر از مديريت و حكومت به نگرش« ).1380( عليرضا اعرافي،
  .45- 22 ص بهار، ،26 شمارة

  .ني نشر :تهران ،عمومي مديريت ).1379( مهدي الواني،
 :تهـران  ،اول چـاپ  ،)معاصـر  جهـان  در( تيريمـد  يمبـان  و اصول ).1385( يمهد ،يزيپار نژاد رانيا

  .رانيمد انتشارات
  .گرمسار واحد ـ آزاد دانشگاه نشر :گرمسار ،آموزش تكنولوژي ).1383(علي بدرقه،
 قابـل  ،»جهـادي  كوشـش  و كار براي كاركنان تشويق و ترغيب محورهاي« ).1390( مريم ،زنوز بهرامي

  :زير سايت وب در دسترس
http://www.banksepah.ir/upload/modules/articles/pdfs/82.pdf 

 :تهـران  ،36 ش ،سـايپا  گسـتر  انديشـه  ماهنامة ،»مؤثر ارتباطات« ).1387( سيدمحمدرضا زواره، توليت
  .طباطبائي عالمه دانشگاه

 اسـالمي  آزاد دانشگاه انتشارات :تهران ،11 چ ،مديريت و سازمان مباني اصول ).1380( عبداهللا جاسبي،
  .تهران واحد ـ

 وزارت المللـي  بـين  علمـي  همكاري دفتر انتشارات :تهران ،تحول مديريت ).1379( منوچهر جواهري،
  .پرورش و آموزش

 /كارگزاران با ارتباط در )ع( علي امام حكومتي ةسير« ).1383 زمستان و پاييز( سيدمحمدابراهيم حسني،
  .24- 32 ص ،11- 12 ش ،اسالمي انقالب انديشة فصلنامة ،»حكومتداري و پاسخگويي

 ،»ايـران  فـوالد  صنعتي ملي گروه در مناسب سازماني ارتباطات الگوي ارائة« ).1373( اهللا حبيب ،دعايي
  .25 ش ،مديريت دانش فصلنامة

- 1 ص ،102- 101 ش ،حوزه مجلة ،»علوي حكومت در اداري ساختار اصالح« ).1379( اكبر علي ذاكري،
14.  

  .تهران دانشگاه مديريت دانشكدة انتشارات ،3 چ ،سازماني رفتار مديريت ).1374( علي رضائيان،
  .سمت انتشارات :تهران ،سازماني رفتار مديريت ).1379( علي رضائيان،

 انتشارات ميرشريفي، سيدعلي ترجمة ،الجمل ).1373( بغدادي عكبري نعمان محمد محمدبن ،مفيد شيخ
  .قم علمية حوزة اسالمي تبليغات دفتر
  .نور آواي انتشارات :تهران ،سازماني ارتباطات ).1380( رسول اقدم، عليزاده

 نشـر  :تهران ،سازماني ارتباطات هاي نظريه ).1383( مهدي خادمي، حسين؛ صفرزاده، اكبر؛ علي فرهنگي،
  .رسا
  .رسا فرهنگي خدمات مؤسسة :تهران ،12 چ ،انساني ارتباطات ).1386( اكبر علي فرهنگي،
  .اسفندماه ،150 ش ،ملي بانك ماهنامة ،»ارتباطي هاي مهارت« ).1387( مجيد قبادي،
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   :در دسترس قابل ،»سازماني رفتار و ارتباطي هاي مهارت« ).1386( اهللا امان قرايي،
www.neshastemi.com 

 تعهـد  و مـديران  ارتبـاطي  هـاي  مهـارت  بين رابطة بررسي« ).1383( حميد مهربان، و سعيد مرتضوي،
  .شانزدهم شمارة چهارم، سال ،اجتماعي و انساني علوم پژوهشنامة ،»سازماني

  .ذره نشر :تهران ،آفتاب فرهنگ ).1374( ديمج خواه،يمعاد
  .ترمه انتشارت :تهران ،4 چ ،پژوهشي رويكردي مديريت و سازمان ).1385( سيدمحمد مقيمي،
 :تهـران  معمـارزاده،  غالمرضـا  و الـواني  سـيدمهدي  ترجمة ،سازماني رفتار ).1374( گريفين و مورهد

   .مرواريد انتشارات
  .شروين انتشارات :تهران ،كار روابط و انساني منابع مديريت ).1384( ناصر ميرسپاسي،
  .رامين نشر :تهران ،مديريت و سازمان در روابط و رفتار ).1379( سيدمحمد ميركمالي،

  .آزادي پيام انتشارات :تهران انصاريان، حسين ةترجم ،سيدرضي گردآوردة ).1379( البالغه نهج
 آمـوزش  و انتشارات :تهران ،5 چ شهيدي، جعفر سيد ةترجم ،رضي دسي گردآوردة ).1373( البالغه نهج

  .اسالمي انقالب
 در دسـترس  قابـل  ،»)ع( علـي  حضرت ديدگاه از حكومت« .)1391( زنجان تبيان ةانديش و دين واحد

  :زير سايت وب
http://www.tebyan-zn.ir/News-Article/Religion_Thoughts/the_ infallibles_family/immaculates_ 

persons/imam_ali_immaculate/2012/5/14/62567.html. 
 ،فردي ميان ارتباطات در اجتماعي هاي مهارت ).1386( ديويد ديكسون، كريستين؛ ساندرز، اون؛ هارجي،

 .آرين انتشارات :تهران ،4 چ بيگي، خشايار و فيروزبخت مهرداد ترجمة
  .ساراگل انتشارات :تهران ،2 چ ميرزايي، سيدعلي ترجمة ،مؤثر ارتباط ).1383( رابرت هلر،
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