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چکیده
امــا م رضــا (علیهالســام) در مــدت کوتــاه ســه ســال والیتعهــدی ،شــبکۀ وســیعی از ارتباطــات را
بــر اســاس فرهنــگ امامــت و والیــت بنــا نهادنــد .حضــرت بهعنــوان حجــت خــدا بــر اهــل زمیــن ،از
تمامــی روشهــای مؤثــر ارتباطــی بــرای ابــاغ پیــام الهــی و هدایــت بنــدگان بهــره گرفتنــد تــا دیگران
را بــه دیــن الهــی دعــوت و افــراد را بــه پیــروی نظــری و عملــی از دســتورهای الهــی ملــزم کننــد .ایــن
پژوهــش نقــش ایــن مهارتهــای ارتباطــی را بــا التــزام عملــی بــه آموزههــا و باورهــای اســامی در بین
کارکنــان دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بررســی کــرده اســت .در ایــن راســتا ،یــک فرضیۀ کلــی و ده
فرضیــۀ جزئــی شــکلگرفته اســت کــه رابطــه بیــن مهارتهــای ارتباطــی بــر مبنــای ســیره رضــوی
(همزبانــی بــا مــردم ،همدلــی بــا مــردم ،توجــه بهحــق و حقــوق مــردم ،نفــوذ بــر مخاطــب بهوســیله
علــم و دانــش ،بازخــورد نفــوذ در دیگــران ،نقــش بافــت و زمینــه در ارتبــاط بــا مــردم ،مبارزه با شــرک،
تقیــد ،خودگشــودگی) را بــا متغیــر التزام
انحــراف و خرافــه ،مبــارزه بــا تفکــر ماکیاولیســت ،اجتنــاب از ّ
عملــی بــه باورهــای اســامی بررســی میکنــد .بــرای ســنجش متغیرهــای پژوهــش ،از پرس ـشنامه
محققســاخته اســتفاده و روایــی و پایایــی آن بررســی و تأییــد شــده اســت .پرسـشنامۀ مهارتهــای
ارتباطــی بــر اســاس الگــوی «علمالهــدی و شــریفی» ( )1394تهیــه و بــرای پرسـشنامه التــزام عملــی
بــه اعتقــادات اســامی از الگــوی «نویــدی» ( )1376اســتفادهشــده اســت .تمامــی فرضیههــا تأییــد و
پذیــرش شــدهاند و ایــن نشــاندهندۀ آن اســت کــه مهارتهــای ارتباطــی مبتنــی بــر ســیرۀ رضــوی،
بــا التــزام عملــی بــه اعتقــادات اســامی رابطــۀ معنــادار ،مثبــت و ســازنده دارد و هــر چــه فــرد نســبت
بــه اعتقــادات اســامی التــزام بیشــتری داشــته باشــد ،دارای مهارتهــای ارتباطــی بیشــتری ـ از نــوع
همدلــی و همزبانــی و ...ـ بــا دیگــران اســت.
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مقدمه
ارتباطــات انســانی بخــش عمــدهای از زندگــی هــر فــرد را تشــکیل داده و حیــات اجتماعــی

انســان بــدون آن امکانپذیــر نیســت« .رانکیــن» ،1پژوهشــگر پیشــگام علــم ارتباطــات ،بــه این

نتیجــه رســیده اســت کــه حــدود %۷۰زمــان بیــداری افــراد در ارتباطــات میگــذرد (فرهنگی،

 .)۵۳ :۱۳۷۳میــل بــه برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران بهطــور طبیعــی در نهــاد بشــر قــرار داده
شــده و انســان بــرای تــداوم حیــات اجتماعــی خــود نیازمنــد برقــراری ارتباط بــا دیگران اســت.

امــام رضــا (علیهالســام) در مــدت کوتــاه ســه ســال والیتعهــدی ،شــبکۀ وســیع ارتباطــی

را بــر اســاس فرهنــگ امامــت و والیــت بنــا نهادنــد .امــام (علیهالســام) در جایــگاه حجــت

خــدا بــر روی زمیــن ،از تمامــی روشهــای مؤثــر ارتباطــی بــرای ابــاغ پیــام الهــی و هدایــت

بنــدگان بهــره گرفتنــد تــا دیگــران را بــه دیــن الهــی دعــوت و افــراد را بــه پیــروی نظــری و

عملــی از دســتورهای الهــی ملــزم کننــد .ایــن پژوهــش نقــش ایــن ارتباطــات را با التــزام عملی
بــه آموزههــا و باورهــای اســامی بررســی میکنــد .در ایــن زمینــه تاکنــون بررســی جامعــی
صــورت نگرفتــه اســت از ایـنرو ،پژوهــش حاضــر دارای اهمیــت و ارزش اســت.

عوامــل متعــددی در گرایــش انســانها بــه التــزام عملــی و نظــری بــه باورهــای الهــی و

اســامی وجــود دارد .ایــن موضــوع مــورد توجــه دانشــمندان و روانشناســانی چــون آلپــورت،2

ویلیــام جیمــز ،3واتســون ،4اســتانلی هــال ،5یونــگ 6و ...قرارگرفتــه اســت (بــراون۱۹۸۸ ،؛ نقــل

از :رحیمــی نــژاد.)41 :1378،

برخــی از روانشناســان اجتماعــی ،دینگریــزی یــا نداشــتن التــزام عملــی بــه باورهــای دینی و

فاصلهگرفتــن از زندگــی معنــوی و تـندادن بــه ســبک زندگــی مــادی ســکوالر را از عمــده دالیل

بــروز کاهــش ارتباطهــای ســازندۀ درونفــردی و بینفــردی دانســتهاند (میتــز.)89 :2013،

1. Rankin
2. Allpourt
3. William Jeimes
4. John Watson
5. Estanli Hall
6. Young
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در آموزههــای اســامی بــر نقــش و تأثیــر کامــل التــزام بــه باورهــای دینــی و اســامی بــرای

برقــراری ارتباطهــای ســازنده بــا خــدا و خلــق خــدا تأکیــد شــده اســت.

صرفنظــر از ایدههــای فلســفی و متافیزیکــی دربــارۀ نقــش و تأثیــر خدابــاوری و دینــداری،

ایــن مســئله بــرای روانشناســان اجتماعــی برجســته میشــود کــه آیــا بهلحــاظ تجربــی،

اعتقــاد و التــزام بــه آموزههــای دینــی و اســامی ،نقشــی در خــروج انســان از انزواطلبــی دارد و

ارتباطــات وی را بهصــورت ســازنده تســهیل میکنــد؟ ایــن پژوهــش بــا جســتجوی میدانــی

و تحلیــل موشــکافانۀ دادههــای آمــاری ،بــه بررســی ارتبــاط میــان التــزام عملــی بــه اعتقــادات
و باورهــای اســامی و دینــی و ارتباطهــای انســانی میپــردازد و نقــش و تأثيــر التــزام بــه

یکنــد .بهعبارتــی ،نقــش شایســتگیهای
اعتقــادات را در ارتباطهــای انســانی واکاوی م 
ارتباطــی و مهارتهــای ارتباطــی بــا التــزام عملــی بــه اعتقــادات اســامی و دینــی بررســی

شــده اســت .مهارتهــای ارتباطــی بــر اســاس الگــوی رضــوی و التــزام بــه اعتقــادات اســامی
بــر اســاس الگــوی اســامی بررســی و ســنجیده میشــود .الزم بــه توضیــح اســت ،بــرای

مهارتهــای ارتباطــی از الگــوی «علمالهــدی و شــریفی» ( )1394و بــرای بررســی التــزام
عملــی بــه اعتقــادات اســامی از الگــوی «نویــدی» ( )1376استفادهشــده اســت.

در قــرآن کریــم آمــده اســت« :هــر کــس از یــاد خــدا روی گردانــد ،زندگــی تنــگ و ســختی

خواهــد داشــت( ».طــه .)124/دوری از یــاد خــدا و التــزام عملــی بــه باورهــای دینــی و الهــی،

زندگــی را دشــوار میســازد و ارتبــاط انســان بــا ســایر انســانها و خداونــد را دچــار اختــال
و فــرد را منــزوی میکنــد .هرچنــد ممکــن اســت فــرد در جمــع باشــد ،از درون منــزوی و

تهــی میشــود .آدمــی بــا یــاد و ذکــر خداونــد و التــزام عملــی و نظــری بــه باورهــای دینــی و

الهــی ،جهــان را محضــر خداونــد میدانــد و در نهایــت بــا ایجــاد ارتبــاط ســازنده و مهارتهــای

ارتباطــی شایســته ،بــا خــدای خــود و دیگــران و جهــان هســتی ،ارتبــاط ســازنده برقــرار و بــه
خــدا و مــردم خدمــت میکنــد و بــا آنهــا پیونــد میخــورد و راه عبودیــت را میپیمایــد و در

نهایــت بــه کمــال میرســد.

طبــق مطالعــات صورتگرفتــه ،تــا بهحــال پژوهشــی کــه بهصــورت مســتقیم ،بررســی
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رابطــۀ مهارتهــای ارتباطــی بــا التــزام عملــی بــه باورهــای دینــی و اســامی را بررســی کــرده
باشــد ،مشــاهده نشــده اســت ولــی هریــک از متغیرهــای ایــن پژوهــش بهصــورت جداگانــه و

گاه غیرمســتقیم ،بــا هــم بررســیشــدهاند کــه در ادامــه بــه مهمتریــن آنهــا اشــاره خواهــد

شــد .همچنیــن در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از نرمافــزار معــادالت ســاختاری ،ایــن عنــوان
بررســی و پرسـشنامههای پژوهــش ،بومیســازی و بازآزمایــی شــده اســت (استانداردســازی).

پژوهــش حاضــر بــا رویکــردی جزئینگــر ،بــه پایــش و واکاوی الگوهــای رفتــاری و گفتــاریِ

امــام هشــتم (علیهالســام) پرداختــه و بهدنبــال نهادینهکــردن آن در بیــن ســایر افــراد جامعــه

اســت .موضــوع مهارتهــای ارتباطــی و التــزام عملــی و علمــی در علــوم انســانی و اســامی بــه
شــكل عــام و در علــوم مدیریــت بــه شــكل خــاص ،چنــدان در كانــون توجــه نبــوده کــه در این

پژوهــش بــه ایــن مهــم پرداختــهشــده اســت .همچنيــن ،بــر اســاس مطالعــات صورتگرفتــه،
بــه موضــوع مهارتهــای ارتباطــی و التزامهــای علمــی و عملــی ،بهصــورت جــدا بــا رویکــرد

بومــی و آکادمیــک پرداختــه نشــده اســت .بهنظــر میرســد در ایــن زمینــه ،شــکافهایی
وجــود دارد کــه ایــن پژوهــش درصــدد برطــرف کــردن آنهاســت .ايــن پژوهــش بــا لحاظكردن

ـي موجــود
تحقيقاتــي كــه بخشــي از آنهــا تــا حــدي مرتبــط هســتند ،ســعي دارد شــكاف علمـ ِ

را در حــوزۀ پژوهشــی و علمــی پوشــش دهــد کــه در ادامــه بــه آن پرداختــه خواهــد شــد .بــا
توجــه بــه مــوارد بیانشــده ،ایــن پژوهــش دارای جنبههــای ابتــکاری و نوآورانــه اســت.

مطالعــات نشــان میدهــد بیــن پایبنــدی بــه اعمــال عبــادی (مذهبــی) و ســبکهای هویــت

فــرد ،رابطــۀ مثبــت وجــود دارد (جــوکار و چــاری۱۳۸۰ ،؛ نقــل از :عابــدی.)265 :1389 ،

«تیلیوپولــوس و همــکاران» ( )۲۰۰۷بــر اســاس تحلیــل ســاختار عاملــی ،جهتگیــری مذهبی
آلپــورت (مبتنــی بــر انتقــاد پارگامنــت) را بــه ســه طبقــۀ جهتگیــری درونــی ،1جهتگیــری

ـی فــردی 3تقســیم کردهانــد« .کروســی»(4)۲۰۰۵در
بیرونــی اجتماعــی ،2جهتگیــری بیرونـ ِ
تحقیــق خــود نشــان داده اســت اعتقــادات مذهبــی میتوانــد عالیــم افســردگی را بهبــود
1. intrinsic religious orientation
2. extrinsic-social religious orientation
3. extrinsic-personal religious orientation
4. N. Krause

فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی سال هفتم ،شماره  ،25بهـار 1398

مهارتهای ارتباطی در ســیرۀ رضوی با التزام عملی به باورهای اســامی

125

ببخشــد .فــرد افســرده منــزوی میشــود و ارتباطهــای ســازندۀ خــود را بــا دیگــران از دســت

میدهــد .همچنیــن ،پیوندجویــی بــاالی مذهبــی و جهتگیــری مذهبــی درونــی میتوانــد بــا
عالیــم افســردگی خودســنجی ارتبــاط معنــاداری داشــته باشــد و در نهایــت افزایــش ارتبــاط با

دیگــران را بههمــراه دارد (نقــل از :عابــدی .)268 :1389 ،محققــان دیگــر نیــز نتایــج مشــابهی

را گــزارش کردهانــد (ماننــد سالســمن ،بــرون و پرچتینــگ528 :2005 ،1؛ اســتفن و مســترز،2

. )221 :2005

«میلــون و همــکاران» (« ،)۲۰۱۰اليــس» )۱۹۸۸( 3و «اوکانــر»« ،4كاب 5و اوکانــر» (،)۲۰۰۳

«برگیــن» )۱۹۸۳( 6نشــان دادنــد کــه مذهــب (التــزام و عمــل بــه آن) و صبــر ،رابطـهای منفی

بــا افســردگی و خشــم و از طــرف دیگــر رابطـهای مثبــت و معنــادار بــا حمایــت اجتماعــی و در
نهایــت ارتبــاط بــا ســایر افــراد دارنــد.

هــدف از انجــام ایــن پژوهــش ،بررســی رابطــۀ مهارتهــای ارتباطــی بــر اســاس ســیرۀ

رضــوی بــا التــزام عملــی بــه اعتقــادات و باورهــای اســامی اســت .در ایــن راســتا یــک ســؤال

کلــی مطــرح اســت :آیــا مهارتهــای ارتباطــی بــا التــزام عملــی بــه باورهــای اســامی رابطــۀ

معنــادار دارد؟

ازآنجاکــه دانشــگاه محــل تجمــع عقایــد و باورهــای فرهنگــی مبتنــی بــر الگــوی اســامی و

دانشــگاهی اســامی اســت و از سراســر ایــران در آن گردآمدهانــد ،بــه عنــوان جامعــۀ مــورد

بررســی در ایــن پژوهــش انتخــابشــده اســت .بــا توجــه بــه اهمیــت نیــروی انســانی مــورد

بررســی در ایــن پژوهــش ،جامعــۀ مــورد بررســی کارکنــان دانشــگاه انتخــابشــده اســت زیــرا

کارکنــان بــا طیــف وســیعی از افــراد از جملــه دانشــجویان و اعضــای هیئتعلمــی و ...ارتبــاط

ـی مختلفــی هســتند و بــا توجــه بــه جامعــۀ در دســترس،
دارنــد و نیازمنــد مهارتهــای ارتباطـ ِ

دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــرای بررســی ایــن عنــوان انتخابشــده اســت.

1. J. M. Salsman; T. L. Brown; E. H. Brechting & C. R. Carlson
2. P. R. Steffen & K. S. Masters
3. Ellis
4. O’Conner
5. Cobb
6. Bergin
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پیشینۀ نظری پژوهش
ارتباطات
کلمــۀ ارتباطــات ،1از لغــت التیــن « »Communicareمشــتق شــده و از آن «انتقــال

مفاهیــم»« ،انتقــال معانــی»« ،انتقــال و تبــادل پیامهــا» بیــن عمــوم مــردم برداشــت میشــود

(فرهنگــی.)3 :1373،

مهارتهای ارتباطی در سیرۀ رضوی
 .1همزبانی با مردم
اولیــن مهــارت بــرای برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا مــردم ،دانســتن زبــان آنهاســت .امامرضــا

(علیهالســام) تأکیــد زیــادی بــر ایــن مطلــب داشــتند و حتــی در توصیـهای غیرمســتقیم بــه
ـون» (بهوســیلۀ آنچــه مــردم میشناســند،
ـاس ب ِ َمــا یَ ْع ِرفُـ َ
مأمــون عباســی میفرماینــدَ « :ک ِّلـ ِم النّـ َ

ـر عاملــی ۱۴۲۵ ،ق ،ج  .)۸۳ :۱بــه فرمــودۀ امــام رضــا (علیهالســام)
بــا آنــان ســخن بگــو) (حـ ّ
از ویژگیهــای ضــروری حجــت خــدا بــر روی زمیــن ـ اعــم از انبیــا و اوصیــا ـ دانســتن زبــان

عمــوم مــردم اســت (ابــن بابویــه۱۳۷۸ ،ق ،ج .)۲۲۸ :۲
 .2همدلی و همدردی با مردم

همدلــی و همــدردی ،دومیــن مهارتــی اســت کــه از طریــق آن میتــوان بــه شــناخت

بیشــتری از دیگــری دســتیافــت و از ایــن طریــق بــه تفاهــم بیشــتری بــا دیگــری رســید

(فرهنگــی .)۵۴ :۱۳۷۳ ،در ســیرۀ اخالقــی امــام رضــا (علیهالســام) نمونههــای فراوانــی از
1. Communication
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همدلــی 1و همــدردی 2بــا مــردم وجــود دارد .طبرســي ،از محمــد بــنابوعبــاد نقل کرده اســت:

«امــام رضــا (علیهالســام) در تابســتان بــر حصیــر و در زمســتان بــر پــاس بودند .جامۀ خشــن
میپوشــیدند و چــون در میــان مــردم میآمدنــد ،آن را زینــت میدادنــد»( .امیــن عاملــي،

 ،1376ج .)145 :5

عیــادت از مریضــان و دلــداریدادن بــه آنهــا ،از ویژگیهــای اخالقــی امــامرضــا (علیهالســام)

بوده اســت (مجلســی۶۳ :۱۳۸۰ ،؛ رک :قمــی ،۱۳۷۹ ،ج .)۱۶۳۶ :۳
 .۳توجه ب ه حق و حقوق مردم

نمونههــای متعــددی از برخــورد کریمانــۀ امــامرضــا (علیهالســام) بــا مــردم ســراغ داريــم.

حضــرت بــر اســاس همیــن آیــه از قــرآن ،بســیاری از تبعیضهــای اجتماعــی را از میــان

برداشــتهاند .از ای ـنرو ،در ســیرۀ عملــی امــام (علیهالســام) مشــاهده میکنیــم کــه هی ـچگاه

بــه غالمــان و بــردگان خــود دشــنام ندادنــد ،بلکــه هنگامیکــه ســفرۀ طعــام انداختــه میشــد،

همــۀ غالمــان و خادمــان ،حتــی دربــان و میرآخــور را بــر سـ ِر ســفرۀ غــذا مینشــاندند (ابــن

بابویــه۱۳۷۸ ،ق ،ج  .)۲ :۱۸۴امــام رضــا (علیهالســام) برخــاف مأمــون کــه حقوحقــوق مــردم

را پایمــال میکــرد ،بــه حقــوق آنــان احتــرام میگذاشــت و از ایــن طریــق ارتبــاط قلبــی و
عاطفــی بــا آنهــا برقــرار میکــرد .در مجلســی کــه مأمــون بــرای بیعتگرفتــن از مــردم بــرای
والیتعهــدی آن حضــرت تشــکیل داده بــود ،طبقــات مختلــف ،مــردم حضــور داشــتند .امــام

(علیهالســام) از ایــن فرصــت بــرای یــادآوری حقــوق متقابــل مــردم و ائمــه (علیهمالســام)
اســتفاده کردنــد (امیــن عاملــي ،1376 ،ج .)164 :5
 .۴نفوذ بر مخاطب بهوسیلۀ علم و دانش
ـم ارتباطهــای انســانی ،تأثیرگــذاری اســت .بــه کمــک ارتباطــات میتوان
یکــی از وظایــف مهـ ّ
1. Empathy
2. Symphaty
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نگرشهــا ،باورهــا ،ارزشهــا یــا رفتــار دیگــران را تغییــر داد .در بســیاری از وضعیتهــای

ارتباطــی ،آنچــه بــرای مــا بســیار اهمیــت دارد ،اثرگــذاری بــر مخاطــب و نفــوذ در نگرشهــای
اوســت (فرهنگــی .)۱۰-11 :۱۳۷۳ ،امــام رضــا (علیهالســام) بــا علــم و دانــش گســتردۀ خــود،
بــر بســیاری از مــردم حتــی مخالفــان خویــش تأثیــر داشــتهاند .مأمــون از همیــن نفــوذ امــام

(علیهالســام) بــر مــردم بیــم داشــت و تمــام تــاش خــود را بــرای محــدود کــردن ارتبــاط

ایشــان بــا مــردم و نظــارت بــر کارهایشــان انجــام داد (ابــن بابویــه۱۳۷۸ ،ق ،ج .)۱۵۳ :2
 .۵توجه به نقش بازخورد در نفوذ بر دیگران

در روابــط میانفــردی ،بازخــورد میتوانــد بهصورتــی ظریــف ،بــر نتایــج رابطــۀ بیــن دو

طــرف ارتبــاط تأثیــر بگــذارد .بــرای مثــال ،بیتوجهــی مخاطــب بــه گفتههــای فرســتندۀ
پیــام ،پــس از مــدت کوتاهــی او را بــه ســمت خاموشــی ســوق میدهــد (فرهنگــی:۱۳۷۳ ،

 .)17تأییدکــردن و تأییدگرفتــن ،تأثیــر بســزایی در پویایــی ارتباطهــای انســانی امــام رضــا
(علیهالســام) داشــته اســت .امــام (علیهالســام) در مناظــره بــا پیــروان ادیــان و مذاهــب

مختلــف ،نهایــت اســتفاده را از مبانــی کالمــی و اعتقــادی آنهــا کــرده اســت .امام (علیهالســام)

بهوســیلۀ ســؤال از مخاطــب خــود و اقــرار گرفتــن از او ،حداکثــر اســتفاده را از ایــن مهــارت

ارتباطــی بردهانــد .در مناظــرۀ امــام (علیهالســام) بــا جاثلیــق انصــاری ،هفــت پرســش اساســی
مطــرح شــد و در نهایــت بهوســیلۀ تــورات و انجیــل از او اقــرار گرفتنــد (راونــدی۱۴۰۹ ،ق ،ج

.)۳۴۴-۳۴۶ :۱

 .۶توجه به نقش بافت و زمینه در برقراری ارتباط
توجــه بــه دو عنصــر زمــان و مــکان بــرای برقــراری ارتباط مؤثــر ،از اهمیــت بســزایی برخوردار

اســت زیــرا جوامــع انســانی ،شــرایط اجتماعــی و جغرافیــای فرهنگــی ویــژهای دارنــد و هیــچ

ارتباطگــری بــدون توجــه بــه ایــن شــرایط نمیتوانــد ارتبــاط صحیــح بــا افــراد آن جامعــه

برقــرار کنــد .امــام رضــا (علیهالســام) بــا آگاهــی از شــرایط اجتماعی مــردم در عهد عباســیان،
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ارتبــاط نزدیکــی بــا آنهــا برقــرار ســاختند .در دوران حکومــت عباســی ،مــردم و بهخصــوص

شــیعیان ،دچــار فقــر شــدید اقتصــادی و اعتقــادی بودنــد .تــاش امــام (علیهالســام)

برطرفکــردن فقــر اقتصــادی ،بهوســیلۀ برکــت دادن بــه کشــاورزی و برطرفســاختن
فقــر اعتقــادی ،از طریــق شــرکت در مناظــره بــا منحرفــان و تربیــت شــاگردان برجســته بــود

(عرفانمنــش.)۱۳۹-۱۴۰ :۱۳۷۶ ،

 .۷مبارزه با شرک ،انحراف و خرافه
آگاهــی از شــرایط زمانــه بــرای برقــراری ارتبــاط مؤثــر ضــروری اســت .دوران والیتعهــدی امام

رضــا (علیهالســام) مصــادف بــا هجــوم فرهنگهــای بیگانــه بــه جامعــۀ اســامی بــوده اســت.
در پایــان قــرن دوم و اوایــل قــرن ســوم ،از یکســو نهضــت ترجمــه آثــار بیگانــگان و از ســوی

دیگــر گســترش جریانهــای انحرافــی ماننــد واقفیــه ،معتزلــه و مرجئــه ،باعــث ناهموارشــدن
مســیر ارتباطــی میــان امــام (علیهالســام) و مــردم شــد کــه امــام بــا آنهــا بهشــدت مبــارزه

کــرده اســت.

ازآنجاکــه شــهر نیشــابور شــاهراه ارتباطــی ایــران و کشــورهای شــرق آســیا بهشــمار میآمــد؛

امــام (علیهالســام) بــا هوشــیاری ،ارتبــاط توحیــدی دقیــق بیــن مذاهــب و مکاتــب گوناگــون

برقــرار کردنــد .از طرفــی ،هنگامیکــه کجــاوۀ ایشــان بــه راه افتــاد ،اشــاره کردنــد کــه کجــاوه را
نگهدارنــد و فرمودنــد« :ب ِ َشــر ِط َها َو أَنَــا ِمــن ُشــرو ِط َها» (همــان .)134:حضــرت بــا ایــن فرمایــش
در جمــع مــردم نیشــابور کــه اکثــرا ً ســنیمذهب بودنــد ،بــا منطقــی اســتوار ،بیــن توحیــد و
والیــت ارتبــاط برقــرار کردند.

 .۸مقابله با تفکر ماکیاولیستی
یکــی از عواملــی کــه بــر رفتــار ارتباطــی افراد اثــر شــگرف میگــذارد ،شــخصیت ماکیاولگونۀ

آنهاست (فرهنگی.)24 :1373،
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«نیکولــو ماکیاولــی» 1کــه نظری ـهاش را پیرامــون روش و هــدف در سیاســت قــرار داده ،در

کتــاب خــود شــهریار ، 2هــدف عمــل سیاســی را دســتیابی بــه قــدرت از هــر راهــی میدانــد
(ماکیاولــی.)۱۰۱-105 :۱۳۸۰،

ســیرۀ عملــی امــام رضــا (علیهالســام) بهعنــوان شــخصیت سیاســی ،برخــاف تفکــر

ماکیاولیســتی ،بــر اســاس موازیــن اخالقــی اســت .بــه نظــر امــام (علیهالســام) شــیوۀ برخــورد
حاکمــان بــا مــردم بایــد بــر اســاس کرامــت باشــد ،نــه اهانــت؛ و هــدف ،وســیله را توجیــه

نمیکنــد .شــیوۀ حکومــت مأمــون درســت برخــاف امــام (علیهالســام) همســو بــا تفکــر
ماکیاولــی بــود .مأمــون بــا زر و زور و تزویــر ســعی بــر حکمرانــی بــر مــردم داشــت؛ درحالیکــه

امــام (علیهالســام) بــا نیــروی محبــت بــر قلبهــای مــردم ،حکومــت میکردنــد .ازای ـنرو،
مشــاهده میکنیــم کــه روزب ـهروز فاصلــۀ بیــن مــردم و مأمــون زیــاد میشــود ،درحالیکــه

امــام (علیهالســام) بــه ســبب تواضــع و اخــاق حســنه ،ارتبــاط بســیار خوبــی بــا مــردم دارنــد
(حرعاملــی ۱۴۰۹ ،ق ،ج .)۱۶۵ :۱۶
 .۹اجتناب از تق ُّید
یکــی از آســیبهایی کــه جامعــۀ اســامی ممکــن اســت بــا آن روب ـهرو شــود ،جداســازی

خــواص از عــوام اســت .مســئوالن و امــرا بایــد بــدون تکلــف بــا مــردم ارتبــاط داشــته باشــند

و از آنــان فاصلــه نگیرنــد .امــام رضــا (علیهالســام) بــا اینکــه از منصــب و جایــگاه اجتماعــی
باالیــی برخــوردار بودنــد و در مرکــز قــدرت زندگــی میکردنــد ،محافــظ شــخصی نداشــتند.

مــردم بهراحتــی میتوانســتند بــه خانــۀ ایشــان رفتوآمــد کننــد ،در کنارشــان بنشــینند و

بــا حضــرت همســخن شــوند (قائمــی .)39 :1385،امــام (علیهالســام) در میهمانیهــا از صــدر
مجلســی کــه اشــراف نشســته بودنــد ،اجتنــاب میکردنــد و در بیــن مــردم مینشســتند

(حاکــم نیشــابوری .)34 :1339 ،ایشــان نهایــت تواضــع را نســبت بــه مــردم داشــتند و خــود

را تافتــۀ جــدا بافتــه از دیگــران نمیدیدنــد .همیــن مطلــب باعــث میشــد حضــرت در قلــب
1. Niccolò Machiavelli
2. Il Principe or The Prince
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مــردم جــای گیرنــد و ارتباطشــان بــا دیگــران تســهیل شــود.
 .۱۰خودگشودگی
خودگشــودگی موجــب بهتــر شــدن روابــط مــا بــا دیگــران میشــود .در یــک فراینــد

ارتباطــی ،خودگشــودگی موجــب بالندگــی شــخصیت فــرد میشــود و او را در برابــر دیگــران
از نظــر ارتباطــی تواناتــر از پیــش میکنــد (فرهنگــی .)49 :1373،خوشرویــی بهعنــوان

عامــل موفقیــت پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) در قــرآن ،در جــذب افــراد معرفیشــده اســت

(آلعمــران .)۱۵۹/امــام رضــا (علیهالســام) فــردی گشــادهرو و خوشبرخــورد بودنــد و

بهســادگی بــا هــر مســلمانی ارتبــاط برقــرار میکردنــد و بــا او انــس میگرفتنــد .همچنیــن
آن بزرگــوار در ارتبــاط بــا مــردم ،نگاهــی همــراه بــا متانــت و مهربانــی داشــتند و بــا چهــرهای

گشــاده بــا آنــان برخــورد میکردنــد (قائمــی.)39 :1385،

التزام
التــزام ،مفهومــی جدیــد در روانشناســی مثبتگراســت (کاراتــپ .)138 :2013 ،ایــن مفهــوم

(التــزام) در مقابــل مفهــوم فرســودگی قــرار دارد (پــارك و گارســوي .)1198 :2012 ،1میتــوان

بیــان کــرد کــه التــزام نقطــۀ مقابــل فرســودگی اســت (اینــان و همــکاران .)39 :2014 ،2وقتــی
التزامــی وجــود نداشــته یــا ســطح آن پایین باشــد ،فــرد کمتــر درگیــر فعالیتهای کاري شــده
و ارتباطاتــش بــا دیگــران کــم میشــود (یــه219 :2013 ،3؛ منگــوس و همــکاران:2013 ،4

.)2167

التــزام 5بهمعنــای حضــور فعــال و همیشــگی افــراد در هنــگام انجــام فعالیتهــای مربــوط
1. Park. Gursoy
2. Innanen
3. Yeh
4. Menguc et al
5. Employee Engagement

سال هفتم ،شماره  ،25بهـار  1398فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی

132
بــه نقشهــای خویــش اســت (لینجــان171 :2012 ،1؛ هــی و همــکاران )683 :2014 ،2و بــه

ســطح باالیــی از انــرژي و فعالیــت ذهنــی در هنــگام کار و مواجهــه بــا مســائل کاري ،احســاس
مهمبــودن ،غــرور و اشتیاقداشــتن بــراي انجــام کارهــا و غرقشــدن عمیــق در کارهــا و

باورهــای کاری اشــاره دارد (پــارك و گارســوي .)1196 :2012 ،بهطورکلــی ،معنــای التــزام

یعنــی ملزمشــدن بــه کارهــای محولــه در عمــل و نظــر کــه بــر عهدۀ فرد گذاشــت ه شــده اســت
تــا بهنحــو احســن آنهــا را نهایــی کنــد.

التزام عملی به باورهای اسالمی
«التــزام عملــی» رعایــت و پایبنــدی در مقــام عمل اســت .التــزام عملی بهمعنای متعهدشــدن

و پذیــرش لــوازم اعتقــاد بــه باورهــای اســامی اســت .اعتقــاد و التــزام قلبــی مربــوط بــه مرحله
«اســام» و التــزام عملــی مربــوط بــه مرحلــۀ «ایمان» اســت.

دیــن از اساســیترین و مهمتریــن نهادهایــی اســت کــه جامعــۀ بشــری بــه خــود دیــده

اســت ،بهطوریکــه هیـچگاه بشــر خــارج از ایــن پدیــده زندگــی نکــرده و همــواره بــدان پنــاه

بــرده اســت و بهعنــوان مجموعـهای از اعتقادهــا ،بایدهــا و نبایدهــا و نیــز ارزشهــای اختصاصی
ـن
و تعمیمیافتــه اســت (بهرامــی .)94 :1378 ،قــرآن میفرمایــد« :إ َِّن اهللَ ْ
ـم الدِّيـ َ
اص َط َفــى ل َ ُكـ ُ
َ
فَـ َ
ون » (خداونــد ایــن آییــن پــاک را بــرای شــما برگزیــده اســت و
ـا تَ ُموتُـ َّ
ـم ُم ْسـلِ ُم َ
ـن إ َِّل َوأنْتُـ ْ
شــما جــز بــر آییــن اســام نمیمیریــد) (بقــره .)۱۳۲/در تفســیر آیــۀ  3۰ســورۀ روم آمــده
اســت ،در فطــرت یعنــی در آفرینــش و سرشــت انســان نوعــی اســتعداد فطــری وجــود دارد

کــه میتوانــد شــگفتیهای مخلوقــات خــدا را درک و از طریــق آن بــر وجــود و یگانگــی خــدا

اســتدالل کنــد .بــه اعتقــاد عالمــه طباطبایــی (بــه نقــل از رضایــی .)219 :1378 ،انســان در
صــورت پذیــرش توحیــد و عمــل بــه قوانیــن دیــن ،ظرفيــت روانـیاش گســتردهتر میشــود.

افــرادی کــه اعتقــادات دینــی دارنــد یــا اعمــال مذهبــی انجــام میدهنــد ،نســبت بــه افــرادی
1. Linjuan
2. He et al
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کــه اعتقــادات دینــی ندارنــد یــا اعمــال مذهبــی انجــام نمیدهنــد از ارتباطــات و ســازگاری

بهتــری برخوردارنــد (کوینینــگ 1و مــک کالــوگ .)56 :2001 ،2مطالعاتــی که در زمینــۀ ارتباط
دینــداری و ارتباطــات ســازنده انجامشــده ،نشــان میدهــد کــه ارتباطــات ســازنده بــا شــناخت
دینــی و رفتــار دینی (طالقانــی و همــکاران256 :1385 ،؛ امیدیــان و مالمعصومــی،)84 :1385،

عمــل بــه آموزههــای دینــی (محققــی و همــکاران ،)388 :1387 ،تــوکل بــه خــدا (علىبخشــی

و همــکاران .)58 :1390 ،جهتگیــری مذهبــی (تبرایــی ،)43 :1387 ،وجــود نگرشهــای

مذهبــی و درک معناداربــودن زندگــی (جمالــی74 :1381 ،؛ بهرامــی چگنــی )98 :1389،و

کاهــش عالیمــی از قبیــل اضطــراب ،افســردگی و اختاللهــای خــواب (رئیــس پــور:1386 ،

 )67رابطــۀ مســتقیم و معنــاداری دارد.

التــزام عملــی بــه اعتقــادات اســامی بهمعنــای پایبندبــودن در عمــل ـ و نهتنهــا در نظــر ـ

کمیــت و
بــه اصــول و فــروع دیــن و اجــرای آنهــا بهصــورت شایســته بهگون ـهای اســت کــه ّ

کیفیــت اعمــال دینــی در حــد اعــا رعایــت شــود.

روششناسی پژوهش
پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف ،از نــوع کاربــردی و برحســب نحــوۀ گــردآوری دادههــا از نــوع

پیمایشــی از شــاخۀ همبســتگی اســت .جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش کارکنــان (کارمنــدان)

دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان اســت کــه حجــم جامعــه  409نفــر اســت .روش نمونهگیــری
خوشــهای و تصادفــی ســاده اســت .روش نمونهگیــری بهصــورت خوشــهای اســت .حجــم

نمونــه بــر اســاس جــدول کرجســی مــورگان و فرمــول کوکــران ،بــا خطــای  0.05برابــر بــا

 198نفــر اســت .در ایــن پژوهــش ،بــرای گــردآوری دادههــا از پرســشنامه محققســاخته
(اســتاندارد و بومیشــده) اســتفادهشــده اســت .الزم بــه توضیــح اســت ،مهارتهــای ارتباطــی
بــر اســاس الگــوی «علمالهــدی و شــریفی» ( )1394و بــرای بررســی ســنجش التــزام عملــی
1. Koeining
2. McCullough
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بــه اعتقــادات اســامی ،از الگــوی «نویــدی» ( )1376اســتفادهشــده اســت .پرســشنامهها

در ایــن پژوهــش بــر اســاس طیــف پنــج گزینـهای لیکــرت تهیــه شــده اســت .بــرای ســنجش
التــزام عملــی بــه اعتقــادات مذهبــی (اســامی) ،از مقیــاس خودســنجی التــزام عملــی بــه
اعتقــادات مذهبــی اســتفاده شــد کــه شــامل  ۴۵ســؤال اســت (نویــدی.)34 :1376 ،

بــرای ســنجش مهارتهــای ارتباطــی بــر اســاس الگــوی رضــوی (ســیره رضــوی) بــر اســاس

الگــوی «علمالهــدی و شــریفی» ( 10 ،)1394بُعــد شناساییشــده اســت کــه مــا در ایــن

پژوهــش بــرای هــر بُعــد دو ســؤال طراحــی کردهایــم و بــر اســاس آن دادههــای مــورد نیــاز
ی شــده اســت.
جم ـعآور 

فرضیههای پژوهش
فرضیۀ اصلی پژوهش
بیــن مهارتهــای ارتباطــی در ســیرۀ رضــوی بــا التــزام عملــی بــه باورهــای اســامی ارتبــاط

معنــاداری وجــود دارد.

فرعی پژوهش
فرضیههای
ِ
 .1بیــن همزبانــی بــا مــردم در ســیره رضــوی بــا التــزام عملــی بــه باورهــای اســامی ارتبــاط

معنادار وجــود دارد.

 .2بیــن همدلــی بــا مــردم در ســیره رضــوی بــا التــزام عملــی بــه باورهــای اســامی ارتبــاط

معنــادار وجــود دارد.

 .3بیــن توجــه بهحــق و حقــوق مــردم در ســیرۀ رضــوی بــا التــزام عملــی بــه باورهــای

اســامی ارتبــاط معنــادار وجــود دارد.
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 .4بیــن نفــوذ بــر مخاطــب توســط علــم و دانــش در ســیرۀ رضــوی بــا التــزام عملــی بــه

باورهــای اســامی ارتبــاط معنــادار وجــود دارد.

 .5بیــن نقــش بازخــورد در نفــوذ بــر دیگــران در ســیرۀ رضــوی بــا التــزام عملــی بــه باورهــای

اســامی ارتباط معنــادار وجــود دارد.

 .6بیــن توجــه بــه نقــش بافــت و زمینــه در ارتبــاط بــا مــردم در ســیرۀ رضــوی بــا التــزام

عملــی بــه باورهــای اســامی ارتبــاط معنــادار وجــود دارد.

 .7بیــن مبــارزه بــا شــرک ،انحــراف و خرافــه در ســیرۀ رضــوی بــا التــزام عملــی بــه باورهــای

اســامی ارتبــاط معنــادار وجــود دارد.

 .8بیــن مبــارزه بــا تفکــر ماکیاولیســت در ســیرۀ رضــوی بــا التــزام عملــی بــه باورهــای

اســامی ،ارتبــاط معنــادار وجــود دارد.

تقیــد در ســیرۀ رضــوی بــا التــزام عملــی بــه باورهــای اســامی ارتبــاط
 .9بیــن اجتنــاب از ّ

معنــادار وجــود دارد.

 .10بیــن خودگشــودگی در ســیرۀ رضــوی بــا التــزام عملــی بــه باورهــای اســامی ،ارتبــاط

معنــادار وجــود دارد.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
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روایی و پایایی پرسشنامۀ پژوهش
پایایی
ـی متغیرهــای پژوهــش،
جــدول 1نتایــج خروجــی نرمافــزار را درخصــوص شــاخصهای پایایـ ِ

نشــان میدهــد.

جدول .1پایایی متغیرهای مشاهدهپذیر ،آلفای کرونباخ ،پایایی مرکب

بــرای پایایــی پرس ـشنامه نیــز از آلفــای کرونبــاخ و پایایــی مرکــب اســتفادهشــده اســت.

آلفــای کرونبــاخ کــه بــرای بررســی پایایــی یــا ســازگاری درونــی بین متغیرهــای مشــاهدهپذیر

در یــک مــدل اندازهگیــری انعکاســی اســت ،بیشــتر از مقــدار پیشــنهادی کرونبــاخ)۱۹۵۱(1
یعنــی  0/7اســت .جــدول بــاال ،قابلقبــول بــودن شــاخص آلفــای کرونبــاخ را نشــان میدهــد.
ـی مرکــب نیــز بایــد بیشــتر از  0/7باشــد (هنســلر و همــکاران )166 :2011 ،2و
مقادیــر پایایـ ِ

چنانکــه در جــدول بــاال قابــلمشــاهده اســت ،تمامــی شــاخصهای پایایــی مرکــب باالتــر از
1. Cronbach
2. Henceler et al.
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 0/7اســت .لــذا پایایــی پرســشنامههای پژوهــش تأییــد میشــود.
روایی همگرا و صوری
بــرای ســنجش میــزان تبییــن متغیــر پنهــان توســط متغیرهــای مشــاهدهپذیر از شــاخص

روایــی همگــرا 1اســتفاده میشــود (بارکلــی و همــکاران .)84 :1995 ،2بــرای شــاخص متوســط
واریانــس استخراجشــده ( )AVEحداقــل مقــدار  0,5مقــدار قابــل قبولــی اســت .جــدول2

میانگیــن واریانــس استخراجشــدۀ هــر یــک از متغیرهــای مــدل مفهومــی پژوهــش را نشــان

میدهــد.

جدول  .2میانگین واریانس استخراجشده

بــا توجــه بــه اینکــه تمامــی مقادیــر متوســط واریانــس استخراجشــده هــر دو متغیــر پژوهش

باالتــر از  0/5اســت ،لــذا میتــوان گفــت کــه پرســشنامۀ پژوهــش از روایــی همگرایــی
مطلوبــی برخــوردار اســت (الزم بــه توضیــح اســت کــه روایــی صــوری پرســشنامهها نیــز
توســط خبــرگان دانشــگاهی مــورد تأییــد قرارگرفتــه اســت).

تجزیهوتحلیل دادهها
آزمون مدل مفهومی پژوهش

در پژوهــش حاضــر از مدلســازی معــادالت ســاختاری بــا رویکــرد حداقــل مربعات ســاختاری
1. Convergent Validity
2. Barclay et al.
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بهکمــک نرمافــزار  Smart PLSاســتفادهشــده اســت .شــکلهای  2و 3خروجــی نرمافــزار را
درخصــوص مــدل مفهومــی پژوهــش ،بــرای فرضیــۀ اصلــی نشــان میدهند.

شکل .2ضریبهای مسیر متغیرها (ضریب  )Bمدل فرضیۀ اصلی پژوهش

مــدل در حالــت ضریبهــای مســیر نشــاندهندۀ میــزان ارتبــاط بیــن متغیرهــای مــورد

بررســی در پژوهــش اســت .شــکل  2ایــن ارتبــاط را نشــان میدهــد.

اصلی پژوهش
شکل .3ضریبهای معناداری متغیرها (اماره  )tمدل فرضیۀ
ِ

مــدل در حالــت ضریبهــای معنــاداری نشــاندهندۀ معنــاداری ارتبــاط بین متغیرهــای مورد

بررســی در پژوهــش اســت .شــکل 3میــزان معنــاداری یــا نبــود ایــن ارتبــاط را نشــان میدهــد.

بــا خطــای  ،0.05میــزان الزم بــرای معناداربــودن رابطــه برابــر بــا  1.96اســت .همانطــور کــه
در شــکل 3مشــخص اســت ،میــزان بهدســتآمده باالتــر از  1.96و نشــاندهندۀ معنــادار

بــودن ایــن رابطــه اســت.

جــدول 3نشــاندهندۀ میــزان ضریبهــای معنــاداری و ضریبهــای مســیر بــرای

فرعــی پژوهــش اســت.
فرضیههــای
ِ

فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی سال هفتم ،شماره  ،25بهـار 1398

مهارتهای ارتباطی در ســیرۀ رضوی با التزام عملی به باورهای اســامی

139

فرعی پژوهش
جدول .3ضریبهای مسیر و ضریبهای معناداری مدل و نتایج آن برای فرضیههای اصلی و
ِ

برازش مدل اندازهگیری
معیــار تــوان دوم همبســتگی 1کــه «ضریــب تعییــن» نیــز نامیــده میشــود ،نشــاندهندۀ

قــدرت پیشبینــی متغیــر وابســته از روی متغیــر مســتقل اســت .بــر اســاس نتایــج ایــن آزمون

و بــر اســاس جــدول ،4متغیــر مســتقل قــادر بــه تبییــن  %81تغییــرات متغیــر وابســته اســت.
جدول .4مقدار ضریب تعیین

1. R Square
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مدلهایــی کــه بــا رویکــرد واریانــس محــور از طریــق نرمافزارهــای واریانــس محــور ماننــد

 Smart PLSبررســی میشــوند ،فاقــد شــاخصی کلــی بــرای نــگاه بــه مــدل بهصــورت یکجــا
هســتند؛ یعنــی شــاخصی بــرای ســنجش ّ
کل مــدل شــبیه بــه رویکــرد کوواریانــس محــور
(ماننــد رویکــرد نرمافــزار لیــزرل) وجــود نــدارد؛ امــا در تحقیقــات مختلــف توســط «تنهــاوس

1

و همــکاران» ( )۲۰۰۵در ایــن حــوزه پیشــنهاد شــد کــه از شــاخصی بــه نــام  GOFکــه

میتــوان بهجــای شــاخصهای برازشــی کــه در رویکردهــای کوواریانــس محــور وجــود دارد،

اســتفاده کــرد .حــدود ایــن شــاخص بیــن صفــر و یــک بــوده و «وتزلــس و همــکاران» ()۲۰۰۹

ســه مقــدار 0/01؛  0/25و  0/36را بهترتیــب بهعنــوان مقادیــر ضعیــف؛ متوســط و قــوی بــرای

 GOFمعرفــی کردنــد .جــدول ،5ضریــب تعییــن  GOFرا در ایــن پژوهــش نشــان میدهــد.
جدول .5نتایج برازش مدل کلی

بــا توجــه بــه مقــدار بهدســتآمده  GOFبــه میــزان  ۵۶ ,0بــوده کــه باالتــر از مقــدار

پیشــنهادی «وتزلــس و همــکاران»  )۲۰۰۹( 2یعنــی  0/36اســت کــه قــوی بــودن مــدل را

نشــان میدهــد .بنابرایــن بــرازش مناســب مــدل تأییــد میشــود.
بحث و نتیجهگیری

هــدف از انجــام ایــن پژوهــش بررســی رابطــۀ مهارتهــای ارتباطــی بــر اســاس ســیرۀ رضــوی

بــا التــزام عملــی بــه اعتقــادات و باورهــای اســامی اســت کــه در بیــن کارکنــان دانشــگاه
سیســتان و بلوچســتان بررســیشــده اســت .در ایــن راســتا ،یــک فرضیــۀ کلــی و ده فرضیــۀ

جزئــی شــکلگرفته اســت کــه رابطــه متغیــر مهارتهــای ارتباطــی بــر مبنــای ســیره رضــوی

(بــا ده بعــد ازجملــه همزبانــی بــا مــردم ،همدلــی بــا مــردم ،توجــه بهحــق و حقــوق مــردم،
1. Tenenhaus
2. Wetzels
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نفــوذ بــر مخاطــب بهوســیله علــم و دانــش ،نقــش بازخــورد در نفــوذ بــر دیگــران ،توجــه بــه
نقــش بافــت و زمینــه در ارتبــاط بــا مــردم ،مبــارزه بــا شــرک ،انحــراف و خرافــه ،مبــارزه بــا

تفکــر ماکیاولیســت ،اجتنــاب از تقیــد ،خودگشــودگی) را بــا متغیــر التــزام عملــی بــه باورهــای

اســامی بررســی میکنــد .تمامــی فرضیههــا تأییــد و پذیــرششــدهاند و ایــن نشــاندهندۀ
آن اســت کــه مهارتهــای ارتباطــی مبتنــی بــر ســیرۀ رضــوی بــا التــزام عملــی بــه اعتقــادات

اســامی رابطــه معنــادار ،مثبــت و ســازنده دارد و هــر چــه فــرد ملزمتــر بــه اعتقــادات اســامی
باشــد ،دارای مهارتهــای ارتباطــی از نــوع همدلــی و همزبانــی بیشــتر بــا دیگــران اســت.

ایــن پژوهــش بــا رویکــردی جزئینگــر ،بــه پایــش و واکاوی الگوهــای رفتــاری و گفتــاری

شــخصیت معنــوی امــام هشــتم (علیهالســام) پرداختــه و بهدنبــال نهادینهکــردن آن در بیــن

ســایر افــراد جامعــه کنونــی اســت .موضــوع مهارتهــای ارتباطــی و التــزام عملــی و علمــی در

علــوم انســانی و اســامی بــه شــكل عــام و در علــوم مدیریــت بهشــكل خــاص ،چنــدان كانــون
توجــه نبــوده و در ایــن پژوهــش بــه ایــن مهــم پرداختــهشــده اســت کــه بهنوبــۀ خــود نوآورانه

اســت و تــا بهحــال بــه ایــن مهــم پرداختــه نشــده اســت .همچنيــن ،بــر اســاس مطالعــات

صورتگرفتــه ،بــه موضــوع مهارتهــای ارتباطــی و التــزام علمــی و عملــی بهصــورت جــدی

بــا رویکــرد بومــی و آکادمیــک پرداختــه نشــده و در ایــن زمینــه ،شــکافهایی وجــود داشــته

اســت کــه ایــن پژوهــش درصــدد برطرفکــردن آنهاســت و در حــد تــوان خــود بــه ایــن مهــم

پرداختــه اســت .ايــن تحقيــق بــا لحاظكــردن تحقيقاتــي كــه بخشــي از آنهــا تــا حــدي مرتبط

ـي موجــود را در حــوزۀ پژوهشــی و علمــی پوشــش
بودهانــد ،ســعي داشــته اســت شــكاف علمـ ِ
دهــد .بــا توجــه بــه مــوارد بیانشــده ،ایــن پژوهــش دارای جنبههــای ابتــکاری و نوآورانــه

ا ست .

اولیــن مهــارت بــرای برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا مــردم ،دانســتن زبــان آنهاســت .بیشــتر

تناقضهــا و درگیریهــای بیــن افــراد در ایجــاد ارتباطــات و حفــظ ارتباطــات بهســبب

متوجهنشــدن و درکنکــردن صحیــح پیــام توســط مخاطــب یــا فرســتادن ناصحیــح پیــام
توســط گوینــدۀ آن اســت .بایــد افــرادی کــه در ســازمان بهکارگماشــته میشــوند ،بهدرســتی

بــا مخاطبــان ارتبــاط برقــرار کننــد و از مخاطبــان خــود بازخــورد بگیرنــد تــا متوجه شــوند که
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ل شــده اســت یــا خیــر و در صــورت انتقــال نادرســت پیــام بــه
آیــا پیــام بهدرســتی منتق ـ 

مخاطــب ،پیــام را تفســیر کننــد تــا نارســایی نداشــته باشــد.

امــام رضــا (علیهالســام) در زمــان والیتعهــدی ،بــا فرهنگهــا و لهجههــای مختلفــی روبـهرو

بودنــد و بــا زبــان مخاطبــان تکلــم میکردنــد .ایــن ارتبــاط مســتقیم از مهارتهــای مؤثــر
ارتبــاط میانفــردی اســت .پیــروان ایشــان نیــز بایــد اینگونــه عمــل کننــد.

همدلــی ،مهارتــی اســت کــه از طریــق آن میتــوان بــه شــناخت بیشــتری از دیگــران

دسـتیافت و از ایــن طریــق بــه تفاهــم بیشــتری بــا دیگــران رســید .همدلــی یعنــی احســاس
مشــترک داشــتن از یــک پدیــده و درککــردن دیگــری توســط فــردی دیگــر کــه در نهایــت
ســبب افزایــش تفاهــم و انســجام و مشــارکت و ایجــاد اعتمــاد در دو طــرف میشــود .اگــر افراد

بــه اعتقــادات اســامی ملــزم باشــند ،نمیتواننــد نســبت بــه دیگــران بیتفــاوت باشــند و بــا
دیگــران همدلــی و همزبانــی خواهنــد داشــت و در نهایــت ایــن همدلــی و همزبانــی آنهــا را در
التــزام بیشــتر بــه دســتورهای الهــی هدایــت خواهــد کــرد.

کارکنــان ســازمانی بایــد بــا ســایر افــراد همدلــی داشــته باشــند و ســرمایۀ اجتماعــی (اعتماد،

انجــام و مشــارکت) در ســازمان را افزایــش دهنــد.

نمونههــای متعــددی از برخــورد کریمانــۀ امــام رضــا (علیهالســام) بــا مــردم ســراغ داريــم.

در ســیرۀ عملــی امــام (علیهالســام) مشــاهده میکنیــم کــه هیـچگاه بــه غالمــان و بــردگان

خــود دشــنام ندادنــد ،بلکــه هنگامیکــه ســفرۀ طعــام انداختــه میشــد ،همــۀ غالمــان

و خادمــان ،حتــی دربــان و میرآخــور را بــر س ِرســفرۀ غــذا مینشــاندند .ایــن مهــم نشــان

میدهــد کــه کارمنــدان درون ســازمان بایــد بــا همــه افــراد اعــم از زن و مــرد و هــر طبقــه
فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی رفتــاری مؤدبانــه و احترامآمیــز داشــته باشــند و در محیــط

کاری جانــب ادب و احتــرام را رعایــت کننــد و تبعیــض و بیعدالتــی روا ندارنــد .افــرادی کــه

ایــن مــوارد را رعایــت میکننــد ،چــه بداننــد و چــه نداننــد ،عامــل بــه تعالیــم دینــی و باورهای

اســامی هســتند.
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ـم ارتباطهــای انســانی ،تأثیرگــذاری اســت .در بســیاری از وضعیتهــای
یکــی از وجــوه مهـ ّ

ارتباطــی ،آنچــه بــرای مــا بســیار اهمیــت دارد ،اثرگــذاری بــر مخاطــب و نفــوذ در نگرشهــای

اوســت .ایــن مهــم بــه دانش و کســب علــم وآگاهــی از وضعیــت فرهنگی طــرف مقابــل نیازمند
اســت .کارمنــدان بایــد در محیــط کاری (دانشــگاهی) همــواره مطالعــه داشــته باشــند و آداب

و رســوم ،قوانیــن و مقــررات ،بخشنامههــای داخلــی و خارجــی را بداننــد و در زمینههــای

بازاریابــی ،روانشناســی ،علــوم اجتماعــی و سیاســی و ...مطالعه داشــته و دارای مهــارت و دانش

باشــند .در اســام ،کســب دانــش و مهــارت بســیار اهمیــت دارد و همــواره بــر مســلمانان تأکید
شــده اســت کــه علــم بیاموزنــد و آموزههــای خــود را نیــز بــه دیگــران بیاموزاننــد.

در روابــط میانفــردی ،بازخــورد میتوانــد بهصــورت ظریــف بــر نتایــج رابطــۀ بیــن دو

طــرف ارتبــاط ،تأثیــر بگــذارد .بــرای مثــال ،بیتوجهــی مخاطــب بــه گفتههــای فرســتندۀ
پیــام پــس از مــدت کوتاهــی او را بــه ســمت خاموشــی ســوق میدهــد .همانطــور کــه قبـ ً
ا

گفتــه شــد ،ارســالکننده بایــد نســبت بــه درک مخاطــب از پیــام بازخــورد بگیــرد و در صــورت
لــزوم پیــام را تفســیر و تأویــل کنــد و یــا بــرای فهــم بهتــر مخاطــب ،متن پیــام را تفســیر کند.

توجــه بــه دو عنصــر زمــان و مــکان بــرای برقــراری ارتبــاط مؤثــر اهمیــت زیــادی دارد بهدلیل

اینکــه جوامــع انســانی ،شــرایط اجتماعــی و جغرافیــای فرهنگــی ویــژهای دارنــد و هیــچ

ارتباطگــری بــدون توجــه بــه ایــن شــرایط ،نمیتوانــد ارتبــاط صحیــح بــا افــراد برقــرار کنــد،

لــذا کارمنــدان بایــد شــرایط زمانــی و مکانــی را در نظــر بگیرنــد و متناســب بــا آن بــا دیگــران
ارتبــاط برقــرار کننــد .مثـ ً
ا افــراد از مکانهــای مختلــف و فرهنگهــای مختلــف هســتند یــا
بــه زمانهــای مختلــف از جملــه عصــر صنعــت و کشــاورزی یــا دیجیتــال تعلــق دارنــد کــه
بــا هرکــدام بایــد بــه شــکلهای مختلــف تعامــل و ارتبــاط داشــت .قــرآن کتابــی اســت کــه
بــرای همــۀ مخاطبــان در همــۀ زمانهــا و مکانهاســت و فهــم درک مخاطــب در آن رعایــت

شــده اســت .ائمــۀ معصومیــن (علیهالســام) نیــز کــه قــرآن ناطــق بودهانــد ،از ایــن امــر جــدا
نیســتند؛ لــذا بــر پیــروان آنهــا نیــز الزم اســت کــه ســطح فهــم و درک مخاطــب را در نظــر

بگیرنــد و متناســب بــا شــرایط زمانــی و مکانــی بــا افــراد مختلــف تعامــل داشــته باشــند .ایــن
امــر از الزامهــا و باورهــای اســامی اســت کــه بایــد توســط مســلمانان رعایــت شــود.
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آگاهــی از شــرایط زمانــه بــرای برقــراری ارتبــاط مؤثــر ضــروری اســت .دوران والیتعهــدی امام

رضــا (علیهالســام) مقــارن بــا هجــوم فرهنگهــای بیگانــه بــه جامعــۀ اســامی بــوده اســت

(جریانهــای انحرافــی ماننــد واقفیــه ،معتزلــه و مرجئــه باعــث ناهموارشــدن مســیر ارتباطــی

میــان امــام (علیهالســام) و مــردم شــده اســت) .کارمنــدان بایــد جریانهــای انحرافــی در هــر
ســازمان را شناســایی کننــد و بــه بخــش مربــوط ارجــاع دهنــد .در دیــن اســام بــر صلــح و

جنــگ تأییــد شــده اســت .بــا دوســتان بایــد دوســتی کــرد و بــا دشــمنان مــدارا .تــا زمانــی که
تهدیــد نباشــند و در زمــان بــروز تفرقــه و تضــاد در حکومــت و ســازمان بایــد بــا آنهــا برخــورد
شــود تــا اصــول و ارکان اســامی پایمــال باورهــای غلــط نشــود.

ســیرۀ عملــی امــام رضــا (علیهالســام) در جایــگاه شــخصیتی سیاســی ،برخــاف تفکــر

ماکیاولیســتی ،بــر اســاس موازیــن اخالقــی اســت .بــه نظــر امــام (علیهالســام) شــیوۀ برخــورد
حاکمــان بــا مــردم بایــد بــر اســاس کرامــت باشــد ،نــه اهانــت .هــدف ،وســیله را توجیــه

نمیکنــد .کارمنــدان بایــد افــرادی باشــند کــه تفکــر و عمــل ماکیاولگرایی در ســازمان نداشــته
مخرب و غیر شــهروند ســازمانی
باشــند و نگــرش و گفتــار و رفتــاری واحــد داشــته و رفتارهــای ّ

در ســازمان بایــد کاهــش یابــد و از بیــن بــرود و بــا افــرادی کــه خــاف رفتــار و فرهنــگ

ســازمان رفتــار میکننــد ،قاطعانــه برخــورد شــود .ایــن رفتارهــا ممکــن اســت در دانشــجویان

و اســتادان دانشــگاهی نیــز وجــود داشــته باشــد کــه نحــوۀ برخــورد بــا آن تفاوتــی نــدارد .یکی
از آســیبهایی کــه جامعــۀ اســامی ممکــن اســت بــا آن روب ـهرو شــود ،جداســازی خــواص
از عــوام اســت .مســئوالن بایــد بــدون تک ّلــف بــا مــردم ارتبــاط داشــته باشــند و از آنــان فاصلــه

نگیرنــد .کارمنــدان مهــم در ســازمان از جملــه مدیــران بخشهــای مختلــف ،نبایــد بهگونـهای

باشــند کــه دانشــجویان نتواننــد بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کننــد و مشــکالت خــود را بــه آنــان
انتقــال دهنــد.

کارمنــدان در قبــال ســایر افــراد در ســازمان و نســبت بــه ســازمان خــود مســئول هســتند .در

اســام تفــاوت در انســانها وجــود نــدارد و ارزش هــر فــرد بــه تقــوا و عمــل صالــح اســت .لــذا
رنــگ و زبــان و ...نبایــد در نحــوۀ برخــورد و رفتــار و گفتــار مــا بــا دیگران تأثیری داشــته باشــد.

ایــن مهــم از الزامهــای اســامی اســت کــه جــز ِء مهارتهــای ارتباطــی در اســام اســت.
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قوانیــن و مقــررات ســخت و خشــک و بــدون انعطــاف و ترحــم نداشــتن و حــال دیگــران را

مراعــات نکــردن ســبب میشــود تــا دیگــران بــه ســختی و مشــقت دچــار شــوند کــه دور از

احســان و انصــاف در اســام اســت .بهعبارتــی ،زمامــداران و کارمنــدان ســازمانی بایــد نســبت

بــه ســایر افــراد و حکومــت ،همچــون شــتر دوســالهای رفتــار کننــد کــه زمــام آن را نــه ســفت

مهــار کننــد و نــه بــه خــود واگذارنــد و در حکومتــداری و ایجــاد ارتبــاط بــا دیگــران جانــب
انصــاف و عدالــت را رعایــت کننــد و منعطــف باشــند.

خودگشــودگی موجــب بهترشــدن روابــط مــا بــا دیگــران میشــود .در یــک فراینــد ارتباطــی،

شــخصیتی فــرد میشــود و او را در برابــر دیگــران از نظــر
خودگشــودگی ســبب بالندگــی
ِ
ارتباطــی تواناتــر از پیــش میکنــد .شــناخت خــود بــه دیگــران و شــناخت دیگــران ســبب
ایجــاد ارتبــاط مؤثرتــر در ســازمان میشــود و همدلــی و همزبانــی را افزایــش میدهــد.

تمامــی مــوارد بیانشــده در نهایــت موجــب تســهیل و بهبــود ایجــاد روابــط ســازنده و مثبــت

در بیــن افــراد از نظــر درونفــردی و بینفــردی خواهــد شــد.

مــا درگیــر محدودیتهــای زمانــی و مکانــی هســتیم کــه هــر پژوهشــی از آن بیبهــره

نیســت و ناگزیــر درگیــر آن میشــود .ایــن پژوهــش نیــز بــا محدودیتهایــی مواجــه بــوده

اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه ایــن محدودیتهــا جزئــی از هــر پژوهــش هســتند ،از بیــان آنها

خــودداری میشــود .پیشــنهاد میشــود کارکنــان دانشــگاهی ابعــاد مهارتهــای ارتباطــی را
بــرای افزایــش التــزام عملــی بــه اعتقادات اســامی در خود و در دانشــگاه اشــاعه دهند .به ســایر

پژوهشــگران نیــز پیشــنهاد میشــود ایــن عنــوان را در زمانهــا و مکانهــای مختلــف دیگــر

اعــم از دانشــگاه و غیــر دانشــگاه ،بخشهــای دولتــی و بخشهــای خصوصــی تکــرار و نتایــج
آن را بــا نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش مقایســه کننــد .همینطــور ،الگــوی بهدســتآمده

بــرای ســنجش التــزام عملــی و کرامــت انســانی و کرامتمحــوری نیــز میتوانــد در ســایر

پژوهشهــای پژوهشــگران مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
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