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 چکیده

 ساختار در ایجسته بر و واال جایگاه هاسازمان کنونی دنیای در
 نافزو روز شدن تر پیچیده با. اند کرده پیدا اجتماعی و فرهنگی

 شدن برآورده جهت در ها سازمان نقش حتم طور به امروزی جوامع
 یک ایجاد. شودمی تر اهمیت با و تر حساس جامعه افراد انتظارات

 سـتا افـراد توسـط آن دریافت و پیام دادن مستلزم انسانی ارتباط
 انتقال لشک بهترین به هاپیام باید مؤثر، ارتباط یـک ایجـاد بـرای و

 هایی مهارت از دسته آن منزله به ارتباطی های مهارت. کند پیدا
 و فردی بین تعامل درگیر توانند می افراد آن واسطه به که است

 یشخصیت عوامل بررسی پژوهش این نگارش از هدف. شوند فرآیندی
.  باشد می فراترکیب روش با مدیران ارتباطی هایمهارت بر موثر

 صداقت،  عوامل آمده بدست نتایج اساس بر راستا همین در
 انوجد پذیری، انعطاف ، گرایی برون پذیری، مسئولیت سازگاری،

 رانمدی ارتباطی مهارتهای بر موثر شخصیتی عوامل عنوان به کاری
  . اند شده شناخته

 

 بفراترکی ، مدیران ارتباطی ،مهارتهای شخصیتی عوامل :واژه کلید
 

 02/02/1401تاریخ دریافت: 
 11/05/1401تاریخ پذیرش:  

نویسنده مسئول b.farrokh@iau.ac.ir   

 مقدمه
استفاده می کنیم، دقیقاً « من»معتقد است هرگاه که ما از واژه  1آدمز

کند، و این واژه به چه چیزی داللت می بدانیم چه می خواهیم
شناخت نسبتاً خوبی درباره معنی شخصیت بدست آورده ایم. 
هنگامی که شما واژه من را بر زبان جاری می سازید، در حقیقت 

یک واژه خالصه می کنید،  تمام اطالعات را درباره خودتان در
اطالعاتی از قبیل عالیق، بیزاریها، ترسها، محاسن، نقاط قوت و 
ضعف خود. واژۀ من به چیزی اشاره دارد که شما را به عنوان یک 
فرد و شخصی منحصر به فرد و متفاوت از دیگران نشان می دهد 

(1.) 
 .دابیشکل اصلی از ارتباط تبلور می چهارر هارت های ارتباطی دم

انواع ارتباط به نوع فردی، بین فردی، گروهی و جمعی تقسیم چهار 
شود. در ارتباط فردی، فرد با خود و در ارتباط بین فردی، یک می

انسان با انسانی دیگر و در ارتباط گروهی یک فرد با افراد دیگر و 
در ارتباط جمعی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو و 

دادی زیادی افراد ارتباط برقرار می شود. رادیو و تلویزیون با تع
تلویزیون از اصلی ترین رسانه های جمعی در انتقال پیام های ورزش 
هستند. پیام های این رسانه توسط دست اندرکاران، برنامه سازان و 
مجریان ورزشی به مخاطبین گسترده جامعه منتقل می شود. لذا این 

ه مهارت های ارتباطی موثر نیاز دسته افراد خود در گام نخست ب
دارند تا بتوانند با دیگران ارتباط برقرار کرده و پیام های ورزش را 

 (.2خوبی منتقل نمایند) دریافت و به
باشد:  نخست به دو دلیل ارتباطات برای مدیران حائز اهمیت می

اینکه، ارتباطات فرایندی است که مدیران با استفاده از آن وظایف 
یزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل را به انجام برنامه ر

رسانند. دوم اینکه، ارتباطات فعالیتی است که مدیران قسمت می
دهند، زیرا، فرایند زیادی از وقت خود را به آن اختصاص می

های خود را دهد تا مسئولیتارتباطات به مدیران این امکان را می
 .( 3)  ایفا کنند

 
 مبانی نظری

خصیت به جنبه های نسبتاً ثابت و با دوام یک فرد که او را از ش»
دیگران متمایز می کند و درعین حال پایه ای برای پیش بینی در 

تعریف دیگر از شخصیت . اطالق می شود  مورد رفتار آینده اوست،
نشأت گرفته است تعریف  یپژوهش که می توان نام برد و از کارهای

فتار را دریک موقعیت معین و با یک شخصیت آنچه ر:»کاتل است 
 (. 4حالت عاطفی معین تعیین می کند )

توان به طور ساده در الگویی که شامل سه فرایند ارتباطات را می
جزء اصلی ارتباط یعنی فرستنده پیام، پیام و گیرنده پیام است، نشان 

 داد.

 

_________________________________ 
1 . Adams 

 فرستنده پیام پیام گیرنده پیام
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 و همکاران  رادپور فاطمه  418

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 (.5الگوی ساده فرایند ارتباطات) -1شکل

 :1مهارت های ارتباطی مدیران 

اثربخشی سازمان به وجود مدیرانی )همانند سایر اعضای سازمان( 
 هایی را هم برایوابسته است که قادر باشند به طور اثربخش پیام

افراد در درون و هم بیرون از سازمان ارسال دارند.موانع ارتباطی 
گوناگونی در سازمان وجود دارند. خاستگاه و سرچشمه برخی 

ح های ارسالی، واضم هستند. زمانی که پیامموانع، ارسال کنندگان پیا
و کامل نباشند و از لحاظ ادراك مشکل داشته باشد؛ زمانی که 

ها نامناسب ارسال شوند و یا زمانی که هیچ شرط یا پیش بینی پیام
شود. برای بازخورد وجود نداشته باشد؛ ارتباطات تضعیف می

ده پیام ریافت کننخاستگاه برخی دیگر از موانع ارتباطی مربوط به د
باشد. زمانی که دریافت کننده پیام، به پیام توجه نمی کند یا می

گوش نمی دهد یا زمـانی که هـیچ تالشـی برای درك معـنی پـیام 
از خـود بروز نمی دهد، به احتمال زیاد ارتباط بی تأثیر خواهد بود. 

د ننبا حذف این موانع و ارتباطات اثربخش با دیگران، مدیران هما
سایر اعضای سازمان باید مهارت های ارتباطی مشخصی را گذرانده 
و توسعه دهند. بعضی از این مهارت ها زمانی که مدیران ارسال 
کننده پیام هستند اهمیت ویژه ای دارند و بعضی دیگر زمانی که 
مدیران دریافت کننده پیام اند، اهمیت اساسی دارند.برای مهارت 

متعددی ارائه شده است: به اعتقاد هلریگل و های ارتباطی، تعاریف 
مهارت ارتباطی عبارت است از توانایی ارسال و دریافت  2اسلکم 

اطالعات، افکار، احساسات و نگرش ها.مهارت های ارتباطی اشاره 
ها و اطالعاتی به دارد به توانایی مدیران که به طور مؤثر ایده

ها و اطالعات را ایده دیگران انتقال داده و همچنین به طور مؤثر
 .(6دریافت کنند )

 های آن:مهارت های ارتباطی و مؤلفه
های مهارت های ارتباطی عبارتند از:  الف( مهارت کالمی مؤلفه

 ؛ج( مهارت شنود مؤثر. ؛ب( مهارت بازخورد
 

 :عوامل مؤثر در شخصیت

روان شناسان، دو عامل وراثت و محیط را در رشد انسان مؤثر می 
و معتقدند که ارتباط مهمی میان دو موضوع شخصیت و رشد دانند 

برقرار است، و دو عامل وراثت و محیط را نیز در شکل گیری 
شخصیت مؤثر می دانند. این نکته نیز روشن است که هر انسان، 
افزون بر ویژگی های منحصر به فردش، خصوصیات دیگری نیز دارد 

ه وامل مؤثر، بیشتر بکه با برخی مشترك است؛ اما برای بررسی ع
 (:7) ویژگی های فردی وی توجه خواهد شد

یکی از مشکالت پژوهشگران در بررسی تأثیر وراثت :وراثتالف(
بر شخصیت و رفتار، محدودیت های اخالقی، اعتقادی و حتی سیاسی 
است که به راحتی امکان بررسی همه جانبه ی شخصیت انسان را 

ها عوامل وراثتی، نه تنها نقش  فراهم نمی کند. اما بنا بر پژوهش
عمده ای در جنبه های گوناگون شخصیت، مانند نوع دوستی، 
پرخاشگری، هوشمندی، برون گرایی و درون گرایی دارند، بلکه 
نقش مهمی نیز در زمینه های روان پزشکی، مانند اختالل های 

_________________________________ 
1- Management's Communication Skills 

عاطفی، افسردگی، روان پریشی دارند. انتقال بسیاری از ویژگی ها از 
 اه ژن ها بسیار اهمیت دارد. ر

عامل مؤثر دیگر در تکوین و شکل گیری شخصیت انسان، :محیطب(
محیط است. تفصیل این عامل چه پیش از تولد و چه پس از آن، 
مانند عامل وراثت است. انسان با سلسله ای امکانات زیستی، مانند 

 شسیستم های عصبی، هورمونی و... متولد می شود و با محیط اطراف
تعامل برقرار می کند. این تعامل میان عوامل وراثتی و محیطی، نقش 
سرنوشت سازی را در تکوین شخصیت کودك خواهد داشت. 
بنابراین، مجموعه ی عوامل محیطی پیش از تولد، مانند شرایط 
جسمانی و روانی مادر و عوامل محیطی پس از تولد اعم از تغذیه، 

مانند خانواده و مدرسه، همگی بهداشت و عوامل مربوط به جامعه 
نقش عمده ای در شخصیت انسان ایفا می کنند. به طور کلی، ابعاد 
گوناگون رشد، مانند رشد عاطفی، عقلی یا اجتماعی نقش مهمی را 

خانواده به منزله ی جامعه ای  .در رشد شخصیت انسان دارند
کوچک، مهم ترین و اثر بخش ترین نهادی است که همه ی نهادها 
و سازمان های اجتماعی آن را پذیرفته اند. می توان گفت بخش 
عظیمی از هنجارها و ناهنجاری های جامعه، در گرو اوضاع عمومی 
خانواده است و بسیاری از آسیب های اجتماعی از آن نشئت می 

 رد. گی
یکی از مصادیق محیط که نقش مهمی در :نش متقابل با همساالنج(ک

شکل گیری شخصیت ایفا می کند، گروه همساالن است. همساالن 
که همساالن به سبب درك  می باشدیکی از عوامل مؤثر در رشد 

یکدیگر، الگوهای متقابلی را به هم ارائه می کنند. بیان عقیده، 
مانند آن از سوی همساالن، در تکوین  اجرای سلیقه، روش زندگی و

بنا بر نظر برخی روان  .شخصیت تأثیر فراوانی بر جای می گذارد
شناسان، نیازهای آدمی انگیزه هایی اند که زیر بنای بخش عمده ای 
از شخصیت انسان را تشکیل می دهند. یکی از این نیازها، بازی است 

ودك ن شخصیت ککه به طور غیر مستقیم تأثیر بسزایی در تکوی
دارد. تأثیر دیگر عوامل اجتماعی مانند مدرسه، فرهنگ ها، طبقات 
مختلف مردم و مؤسسه های گوناگون بر شخصیت انسان، کانون 

 توجه روان شناسان بوده است. 
 

 پیشینه پژوهش
 اری،د دین بین ، تحقیقی به بررسی رابطه(1395) و همکاران  غدیری
 بیماران عمومی سالمت با D شخصیت و طبعی شوخ های سبک

 ایه سبک داری، دین اینکه به توجه با قلب پراختند، دریافت که
 و مهم فاکتورهای ریسک از D شخصیت تیپ و طبعی شوخ

 این شناخت با است، قلبی بیماران عمومی سالمت در تاثیرگذار
 انجام جهت را بیماری این مستعد های شخصیت توان می عوامل

 یوهش در تغییر. کرد شناسایی درمان در کمک و پیشگیرانه اقدامات
 اهدبک آن اثرات و بیماری شدت از تواند می نیز بیماران این زندگی

 (.8) کند پایاتر را پزشکی های درمان آثار و
 های تیپ ، در تحقیقی به بررسی نقش(1396) فرمانی  و همکاران

دانشجویان  در آن های مولفه و صبر بینی پیش در D و A شخصیتی

2- Hellriegel and Slocum 
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نتایج همبستگی نشان دهنده ی همبستگی منفی و معنادار پرداختند، 
بود. نتایج  D و A میان صبر و مولفه های آن با شخصیت های

تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان و گام به گام نیز نشان داد که 
به صورت منفی  D و دو خرده مقیاس شخصیت A تیپ شخصیتی

ی آن را پیش بینی نمودند. عالوه بر این، و معنادار صبر و مولفه ها
ی بینسهم بیشتری در پیش  D خرده مقیاس عاطفه ی منفی شخصیت

  (.9د )داصبر و مولفه های آن نشان 
 ایه تیپ رخ نیم ، در تحقیقی به بررسی تعیین(1397) پورصابری
 و یزتبر پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان بریگز/مایرز شخصیت

 رسیونرگ تحصیلی پرداختند ،تحلیل پیشرفت با آن رابطه بررسی
 بیینت را تحصیلی پیشرفت پراکندگی درصد4 گرایی، درون داد نشان

 از ییک شخصیت پژوهش، های یافته طبق بر: گیری نتیجه.نماید می
 فرد موفقیت در محوری نقش و است انسان رشد در اساسی ابعاد
 ایه ریزی برنامه در را یادگیرنده شخصیت تیپ نوع باید لذا. دارد

 (.10) گنجاند تحصیلی
 (، در تحقیقی به بررسی مهارت1397) علویجه  و همکاران میرزایی

 علوم دانشگاه در بیماران با پرستاری دانشجویان ارتباطی های
 وضعیت حاضر مطالعه های یافته کرمانشاه پرداختند پزشکی
 بیشترین و بود نامطلوب دانشجویان میان در ارتباطی های مهارت
 و کالمی های مهارت های حیطه در ارتباطی های مهارت ضعف

 ضعف این که بود، مددجو به احترام چنین هم و ارتباط غیرکالمی
 (.11) شود بیماران با موثر ارتباط برقراری از مانع تواند می

رابطه بین در تحقیقی به بررسی   (،1397) غایب زاده و همکاران
مهارت های ارتباطی )نوشتن و سخن ویژگی های شخصیتی با 

گفتن(مدیران و روسای هیئت های ورزشی ادارات ورزش و جوانان 
پرداختند نتایج نشان داد که بین مهارت ارتباطی و تیپ  استان اردبیل

فاوت معنی داری وجود دارد به عالوه بین های شخصیتی افراد  ت
ی، تیپ های شخصیتی مدیران )روان رنجورخویی، برون گرای

گشودگی،انشا یعنی و وظیفه شناسی( با متغییر های نوشتن و سخن 
گفتن )مهارت های ارتباطی( رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد 
وجود ارتباطات مؤثر و صحیح در سازمان، همواره یکی از اجزای 
مهم در توفیق مدیریت به شمار آمده است از این رو مدیران باید از 

تباطی آگاه باشند و نحوه برقراری ارتباطات کم و کیف فرآیند ار
 (.12) مؤثر را بدانند
 یمهارت ها(در تحقیق خود با عنوان رابطه 2013جفری لولی )

، به تعیین ادراکات ورود به سطح جوان یو رهبر یفرد نیارتباط ب
نشان داد که شرکت کنندگان معتقد  جینتارهبران جوان پرداخت و 

( قرار گرفتن در معرض 2) ،یرهبر ی( تجربه کل1)  بودند که عدم:
( برخورد 4)  ( دادن بازخورد، و3برخورد با مخاطبان گوناگون، )

ت اسباالتر  یفرد نیارتباط ب یاز تمام مهارت ها، مقابل طیبا شرا
(13.) 

 تفکر سبک داد نشان (2015اود) و رابینسون پژوهش نتایج   

 مقابله سبک بودن، پریشان رویدادها، از تفسیر منفی ناایمن،

های  آشفتگی به بیشتر ابتالء نتیجه در و استرس در برابر ضعیف

 تندخو، نگران، افراد است. ین نورزگرا افراد ویژگی روانشناختی

 به صورت را رویدادها دایماً و هستند انگار فاجعه و تنش پر

 (.14می کنند ) تجربه تهدید
 ،یشغل یبر فرسودگدر تحقیقی (، 2018)و همکارانش  میجونگ ک

برون  -بزرگ پنجگانه  تیو روابط آنها با ابعاد شخص یمشاغل شغل
ه بکردند و نتایج یافته نشان داد وجدان، تمرکز  ،یریگرا، توافق پذ

ه شود ک یم یشغل یمنجر به فرسودگ یکار یخواسته ها ،یطور کل
حال، منابع  نیا با دارد. یادیز یو روان یکیزیف یبه تالش ها ازین

و مقابله با کنترل، به  یخودمختار ،یاجتماع تیمانند حما یشغل
باعث  بیترت نیکند و به ا یم کمک یشغل یکاهش خواسته ها

 (.15) شود یم یکاهش احساس فرسودگ

 
 مواد و روش ها

 لحاظ از و تحلیلی -توصیفی روش، نوع حسب بر حاضر پژوهش

 شد. در فراترکیب انجام صورت به که است کاربردی هدف، نوع

 و گردید انجام نظری و هدفمند شیوۀ به نمونه گیری پژوهش این
 مصاحبه که شیوه بدین مشخص شد کار حین در نمونه حجم

 این به محقق یعنی شد، حاصل داده ها اشباع تا یافت ادامه آنقدر

 و است قبلی داده های تکرار داده های جدید، که رسید نتیجه
 روش (.16) نمی آید دست به جدیدی مفهومی اطالعات دیگر

آماری  جامعه ی .باشد می برفی گلوله بصورت نمونه گیری
 استخراج جهت .است بوده حوزه این با خبره مرتبط چهارده

در  .است شده استفاده کدگذاری و فراترکیب روش از شاخصها
این مطالعه ابتدا محتوی کلیه مصاحبه پیاده سازی و سپس کدگذاری 
باز آنها به روش کدگذاری نکات کلیدی انجام شد. بدین ترتیب که 
داده های جمع آوری شده در مصاحبه ها به صورت مکتوب بر روی 
کاغذ درج، سپس با تجزیه و تحلیل خط به خط و پارگراف به 

 در پارگراف نوشته های موجود کدهای باز ایجاد می گردید. و

 جهت نهایت

 کیودی آ مکس افزار نرم وارد آمده بدست داده های مدل ارائه

 .گردید نهایی مدل به تبدیل خروجی و شد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بخشی از جمالت و کد گذاری حاصل از مصاحبه -1جدول

 کدگذاری باز جمالت کد مصاحبه
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 و همکاران  رادپور فاطمه  420

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 1م 

نیازها و شرایط خاص سازمانی بحث شخصیت مدیران  مسئله بسیار مهمی است که نیازمند پیش
است. مدیران باید آموزش الزم را برای خود کنترلی وطریقه احترام وارتباطات اجتماعی ببینید، 

 یقیهای تشوباید بحث هانیاجز اعتماد به نفس وانضباط کاری  بر فرآیند وجود داشته باشد و به
 کاری را نیز با خردورزی وپشتکار  نظر گرفت.مثل اضافه

 خود کنترلی
 انضباط کاری
 خردورزی
 پشتکار

 2م 

مثل بحث  میکنیمهایی توجه ند به موضوعرادارزمانی که مدیران  مصمم قصد کنترل ومدیریت  
کارکنانی که احساس برابری و عدالت  از سوی مدیران داشته باشند،  طورنیهمصداقت تعهد کاری . 

رشد وپیشرفت بیشتر تداعی می شود  اگر با عملکرد مناسب زمینه ارتقا را بدنبال داشته باشه در 
 مشارکت فعاالنه عمل کرده تا به هدف خودش برسه قرار بده

 پیشرفت
 صداقت
 احترام

 مصمم بودن

 3م 
ه اعتماد  و وفاداری ب ازینشیپیکی از اصولی که من باور دارم  در برخورد مدیران در بعد شخصیتی 

ارزش ها  در سازمان است احساس عدالت است، سیاست تشویق و تنبیه در سازمان باید مبتنی بر 
 باشد.  شدهنیتدویک سری اصول 

 وفاداری به ارزش ها
 اعتماد

 استناد گرایی
 پذیری اطالعاتصحت 

 4م 
مدیران  که با خودکارامدی وکنترل هیجان به یقین برسه با مشارکت می تونه زمینه پیشرفت شغلی 

پیشرفت  می کنه . یکی دیگه از عوامل که رو شخصیت  اثر  مطمئناًرو برای خودش فراهم کنه 
 داره بحث تجربیات وخردورزی هست.

 ارتقاء شغلی
 تجربه

 ثبات هیجانی

 5م 
ی اخالقی درست و صحیحی باشند. در اینجا وجود هایژگیوی مختلف سازمانی باید دارای هابخش

ک تواند کممشاوران الیق  برای مدیران وداشتن تواضع در پذیرش انتقادات وپیشنهادات سازنده می
 شایانی کند. 

 مشاوران الیق
 تواضع
 مهربانی

 6م 

ضرورت  هاشرکتاضافه هست مثل خامه روی کیک، شاید برای خیلی از  زیچکبحث مشارکت ی
نداشته باشد اما اگر قرار بر مشارکت است خیلی مهم است که مدیران  با رشد وتجربه سازمانی 

دهد که منفعت مشارکت بیشتر از مخارج ی رخ میزماننیاوبا کمال گرایی شخصیتی حمایت کنند و 
 آن باشد.

 مشارکت

 گراییکمال 

 7م 
پذیری در افراد در کنار تطابق مسئولیت فرد با شغل و تخصصش گره اصلی ترویج روحیه مسئولیت

 .هاستسازمانی در ریپذمشارکت
 مطابقت با شغل

 تخصص

دانند که روحیه تعهد کاری وااحترام به حقوق  دیگر همکاران خود درستی میمدیران  سازمان به 8م 
 ای  به دنبال خواهد داشت.معملکرد  سازندهو مدیران سازمان 

 تعهد کاری
 احترام به حقوق

 9م 
ها باید با کارکنان خود روابطی دوستانه داشته باشند تا آنان احساس امنیت و آرامش مدیران سازمان

ا سایر شود بو اطمینان خاطر باالیی برایشان حاصل شود. باید زمانی برای مشارکت در نظر گرفته می
 ی کاری تداخل نداشته باشد.هابرنامه

 روابط دوستانه

 مهربانی

 10م 

پذیرومثبت اندیش  باشند یعنی کارکنان یک سازمان ایجاد شود که مسئولیتاین ادراك باید در 
ها جنسیت افراد در سازمان طورنیهمهایی باشند که نیاز به قبول مسئولیت دارد. پذیرای موقعیت
ها اثر داره. مثالً کارکنان از دو گروه جنسیتی مشارکت بیشتری دارن تا از یک در مشارکت آن

 گروه جنسیتی.

 احساس مسئولیت

 مثبت اندیشی

 11م 

های الزم را از کارکنان مدیر یا سرپرست مستقیم کارکنان باید در مواقع حساس کاری، حمایت
خود داشته باشند تا با روشن فکری وانعطاف پذیری کارکنان رغبت الزم را برای مشارکت  
ومشورت به دست آورند. به نظرم سِمَت سازمانی افراد در سازمان بر میزان مشارکت شون 

 هست. رگذاریتأث

 حمایت مدیران

 روشن فکری

 12م 
کارهای سازمان مشارکت کنند مدیران با شفاف سازی   باید برخی از برای اینکه کارکنان در 

ت الزم ها انگیزه و هویاطالعاتی که ازنظر امنیتی زیاد حساس نیستند به کارکنان گفته بشه تا آن
 برای مشارکت را پیدا کنند.

 شفاف سازی

 13م 
ارمند فرقی قائل نشوند. وقتی ک بینشانببینند  چشمکمدیران و یا سرپرستان باید کارکنان را به ی

 د.احساس آرامش دار مطمئناً استاش قانونی قرارداد کاری
 رعایت عدالت

 قاطعیت

مدیران باید به کارکنان آزادی عمل بدهند و قاطعیت در تدبیر وتصمیم گیری داشته باشند تا آنان  14م 
 مصمم بودن خود اخذ نمایند. بر اساس ادراك خود تفکر نمایند و تصمیمات الزم را برای کار
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کدگذاری باز مصاحبه بعد از ویرایش ارائه شده است این کدها 
اقتباسی از نوشته ها و در برخی موارد عین خود نوشته بود. از تجزیه 

جمله استخراج گردید و  در مجموع  292مصاحبه،  14و تحلیل 
 جدید(.کد باز  35کد باز به دست آمد ) 214

 
 اشباع نظری پاسخ های ارایه شده مرتبط با ابعاد شخصیت-2جدول 

ف
ردی

 

 کدهای
انی 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مصاحبه شوندگان

راو
ف

 کد های باز 
 8 *  *  *  *  * *  *  * استنادگرایی 1
 6  * *   * *    *  *  الیق مشاوران 2
 5 *   *  *   * *     حقوق به احترام 3
 4  *  *  * *        شرافت 4
 7 * *   *   *  *  * *  اطالعات پذیری صحت 5
 5   * *  *   *  *    کاری حافظۀ ظرفیت 6
 4  *  * *  *        هیجانی ثبات 7
 8 *  *   *  * *  *  * * قاطعیت 8

 5  *  *   *  * *     هیجان کنترل 9

 3  * * *           اندیشی مثبت 10
 8 *  *  *  * *  *  * *  نفس به اعتماد 11
 7 * *  *  * *  *  *    ای حرفه شایستگی 12
 6  * *  *  *  * *     کاری انظباط 13
 9 *   *  *  * *  * * * * دوستانه روابط 14
 4  * * *  *         پشتکار 15
 4 * * *  *          تجربه 16
 8 *  * *  * * *  *  *   گرایی کمال 17
 4  *  * *   *       عدالت رعایت 18

 7 *  *  * *   * * *    ارزشها به وفاداری 19

 4  *  * * *         خردورزی 20

 9 * * *   *  *  *  * * * کنجکاوی 21

 4  *  *  *  *       کارا پاسخگویی 22

 8 *  * *   *  *  * * *  نوآوری 23

 5 *  *  * *  *       فکری روشن 24

 5 *  *  *  *  *      انطباق توانایی 25

 7  * * *   *  *  * *   اعتماد 26

 8 *   *  * * *  * *   * مهربانی 27
 4  * *  * *         احترام 28
 8 * *  *   * * *   * *  حمایت 29
 6 *  *  *  * *  *     تواضع 30
 8  *  *  *   *  * * * * خودکارآمد 31
 5 *  *  *  *  *      بودن مصمم 32
 8  * * *  * *   * * *   عمل آزادی 33
 8  *  * *   * *  *  * * کنترلی خود 34
 5 *  *   *  * *      تعهدکاری 35
 - 0 0 0 1 1 3 2 3 3 4 3 3 5 7 کد باز جدید 
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 و همکاران  رادپور فاطمه  422

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 هاکدبندی  و جمالت تعداد اساس بر مصاحبه از مستخرج اطالعات -3 جدول

 تعداد
 تعداد کد باز جدید تعداد کد باز تعداد جمله

 کد مصاحبه شوندگان
1 24 7 7 

2 23 10 5 

3 19 11 3 

4 20 12 3 

5 21 12 4 

6 18 17 3 

7 22 14 3 

8 21 17 2 

9 20 19 3 
10 24 15 1 
11 18 20 1 
12 20 21 0 
13 22 20 0 
14 20 19 0 
 35 214 292 جمع

  سپس کدهای باز استخراجی به کد محوری تبدیل شدند. 
 

 محوری استخراجی و کدهای باز کدهای-4جدول
 کدهای باز کد محوری

 صداقت

 استنادگرایی
 الیق مشاوران

 حقوق به احترام
 شرافت

 اطالعات پذیری صحت

 گرایی برون

 کاری حافظۀ ظرفیت
 هیجانی ثبات

 قاطعیت
 هیجان کنترل
 اندیشی مثبت
 نفس به اعتماد

 کاری وجدان

 ای حرفه شایستگی

 کاری انظباط
 دوستانه روابط

 پشتکار
 تجربه

 گرایی کمال
 عدالت رعایت
 ارزشها به وفاداری

 پذیری انعطاف
 خردورزی
 کنجکاوی
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 کارا پاسخگویی
 نوآوری

 فکری روشن
 انطباق توانایی

 سازگاری

 اعتماد

 مهربانی

 احترام

 حمایت
 تواضع

 پذیری مسئولیت

 خودکارآمد

 بودن مصمم

 عمل آزادی
 کنترلی خود

 تعهدکاری

 
 MAXQDAخروجی نرم افزار  -2شکل 

 

 نتیجه گیری
سازمان در واقع نمونه ای است از شبکه ارتباطات؛ زیرا، بین اجزاء 
مختلف و پراکنده آن از طریق ارتباطات همبستگی و پیوند برقرار 

مان ارتباطات، سازشود. به عبارت دیگر، در صورت فقدان سیستم می
 شود که بینمجموعه ای از عناصر و اجزاء پراکنده و منفرد تلقی می

آن ها هیچ گونه همبستگی و پیوند برای نیل به اهداف معین وجود 
نخواهد داشت . مدیران باید بدانند که ارتباطات یک جانبه ارتباط 
موثری نیست. آن ها باید تالش کنند ارتباطات خود را توام با 
بازتاب نمایند و در این راستا باید تالش کنند که ارتباطات آن ها با 

 زمان به صورت ارتباط دوطرفه باشد.افراد داخل و بیرون سا
مدیران باید مهارت ارتباطی خود را در مورد ارتباطات رو به باال، 
ارتباط افقی، ارتباطات رو به پائین و سایر انواع ارتباطات تقویت 

های امروزی نیاز به ارتباطات مناسب با مردم را کنند. سازمان 
درك کرده اند؛ ولی آنچه هنوز باقی مانده است، عدم درك و 
آگاهی نسبت به  چگونگی و چیستی ارتباطات و همچنین نقشی 

کند  از این روست است که ارتباطات در درون یک سازمان ایفا می
ران ضرورتی که لزوم بهبود مهارت های ارتباطی مورد نیاز مدی

 .انکار ناپذیر است
جریان اطالعات در سازمان های امروزی باید از هر زمان دیگر 

یگری تواند با دشتابنده تر باشد. یک فرد فقط از طریق ارتباط، می
تماس حاصل کرده؛ ضمن برآورد نیازهایش به کارها صورت عمل 

رقرار ببدهد. به همین ترتیب در یک سازمان افراد به وسیله ارتباط 
ها هماهنگی بوجود آورده و به نتیجه کردن قادرند بین فعالیت

مطلوب برسند. ارتباطات همچنین در سازمان یکی از عناصر کلیدی 
موفقیت مدیران است ؛ چرا که اطالعات بعنوان یک داده مهم در 

شود و سیستم سازمانی و در سایه ارتباطات موثر وارد سازمان می
راه یافت، باز نیازمند یک سیستم ارتباطی همین که به سازمان 

کارآمد است تا مورد پردازش قرار گرفته و بسان خون در رگهای 
سازمان جریان یابد. برای کارآمد بودن، یک مدیر به اطالعاتی نیاز 
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 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

های مدیریت را دارد که به او امکان انجام دادن وظایف و کوشش
 .بدهد

سانی آن هاست کـه بـه عنوان مهمترین سرمایه سازمان ها، نیروی ان
غنی ترین منبع سازمان بـه واسـطه هـدایت و رهبـری در راستای 
تحقق اهداف سازمان گام بـر مـی دارنـد . هـدایت چنـین سرمایه 
ارزشمندی در همـه سـازمان هـا نیازمنـد اتخـاذ سـبک رهبری 

ی نقش مؤثر از سوی مدیریت است . در واقع رهبران با ا یفای الگو و
حـس د توانند بر ایجاکننده ارزشهای سازمان است، میکه منعکس

توانمنـدی در پرسـنل تـأثیر بیـشتری بگذارنـد و کیفیـت عملکرد 
زیرا با توانمندسـازی پرسـنل آن هـا احساس . آن ها را بهبود بخشند

می کنند که سازمان برای کار آن ها اهمیـت و ارزش قائـل است 
ی در پرسـنل تـأثیر بیـشتری بگذارنـد و کیفیـت حـس توانمنـد

عملکرد آن ها را بهبود بخشند. زیرا با توانمندسـازی پرسـنل آن 
هـا احساس می کنند که سازمان برای کار آن ها اهمیـت و ارزش 

 .قائـل است
 سازمانهای امروزی نیاز ارتباطـات مناسـب بـا مـردم را درك کرده

مانده، عدم درك و آگاهی نـسبت بـه  اند ولی آنچه هنوز باقی
چگونگی و چیستی ارتباطات و همچنین نقش ارتباطـات در درون 
یک سازمان است. بنابراین لزوم بهبود مهارت هـای ارتبـاطی مـورد 

 .نیاز مدیران، ضرورتی انکارناپذیر است
بـسیاری از مـدیران بـه سـختگیری تمایـل دارنـد و قـادر بـه 

طه خوب با کارکنان نیـستند و نمـی تواننـد در محـیط برقراری راب
کسب و کار، فرهنگ سازمانی، فرایند کاری و فن آوری تغییر ایجاد 
 کنند؛ این مدیران با وجود دانش فنی خـوب، نمـی تواننـد مـدیران
موفقی باشند . مدیران اثربخش مدیرانی هـستند کـه بـه خـوبی از 

می گیرند و رابطه اثربخش و سـازنده قابلیتهای عاطفی خود بهره 
 .کنندبرقرار می
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