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1
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یکیازموضوعاتیکهتوسطجنبشمدیریتدولتییجدییددرادبییاتادارهعمیو 
بررسیقرارگرفتهایناستکهمدیراندولتیچگونهممکناستقادربهبهبیودعملکیردسیازمان
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عنوانمثال،ممکناستمدیراندولتییعملکیردسازمانشیانراازطریی 
متنوعیارائهشدهاست.به 
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عنوانمیکنندکهکیفیترابطهبینمدیروکارمنید،بعیدکلییدیرفتیار

مبتنیبررهبریمدیریتی7

کارمنددرمحیطکاراست(شاهیدول،حسنودنینهاتمکر .)9112،6

دونکتهمهمدربابمدیریتدولتیاییرانحیائزاهمییتاسیت.نخسیت؛بوروکراسییبیا و
سلسلهمراتباختیاروفرمانرانیدرسازمانهایدولتیاست.مدیریتدولتیدراییرانتحیتتیأثیر

نظریههایمدیریتدولتیسنتی5قرارداردودرحالگذاربیهمیدیریتدولتیینیوین8اسیت.دوم؛
تفاوتدرماهیتوجودیوکارکردسازمانهایدولتینسبتبیهسیازمانهیایخصوصییاسیت.
فلسفهوجودیسازمانهایدولتی،پرداختبیهمنفعیتعامیهوخیدماترسیانیبیهآنهاسیت.ایین
هایدولتیوخصوصیمیشود.متعاقیبدو


سازمان
موضوع،موجبتفاوتدرمدیریتوکاردر
میگردد،متفاوتاست .
نکتهفوقارتباطیکهبینمدیروکارمندنیزبرقرار 
کندارتباطچیزیاستکهدرزمانهایاخیربیارهبیری

آنطورکهآلبین)9116(2عنوان 
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همراهشدهاست.بسیاریازمطالعاتدردههگذشیتهبیرنقیشمیدیربیهعنیوانییررهبیرتأکیید
است.لذاضروریاستپژوهشهایبیشیتری

تربرنقشرابطهایمدیرتأکیدهشده


انداماکم

کرده
دراینحوزهصورتگیرد.آلبیین؛نقطیهاتکیایروابیطبیینمیدیروکارمنیدرانظرییهرهبیری
میداند.بنابراین،یکیازعواملیکهممکناستدرافزایشعملکیردکارکنیانداراینفیواباشید

کیفیترابطهبینکارمندومدیراست(ویگیداگیاتوبیری.)9119،1درایینبیین،نظرییهارتبیاط
رهبر-عضو) LMX(9سعینمودهاستتاحدودیاینرابطهراترسیمنماید.اینمدلسیازوکاری
می دهدتابتوانکیفیترابطیهروزانیهبیینمیدیروکارمنیدراسینجشنمیود(گیرینو
راپیشنهاد 
میدهندکهرابطهبینکارمنیدوسرپرسیتییامیدیر
اسکاندورا.)1285،3همچنینپژوهشهانشان 
لتعیینکنندهاصلیرفتیارکارمنیداسیت،امیاپیژوهشهیایکمییدرحیوزهمیدیریتدولتیی

عام
در خصوصکیفیتاینرابطهواثراتآنصورتپذیرفتهاست(شاهیدول،حسنودنینهیاتمکر،
 .)9112
پژوهشگرانااعاندارندکهییررابطیهبیاکیفییتوخیوبمیدیر-کارمنید،کلییدموفقییت
سازمانمطلوب2است (آمارجیت،گییل.)9118،7پیژوهشهیادرخصیوصرابطیهمیدیر-کارمنید
ارزشبییا یکیفیییتاییینرابطییهرانشییانمیییدهیید(لیییدن،اس ی ارووواییین.)1225،6مییدیرانو
زیردستانشاندرسطحبا ییازاینرابطهسطحبا تریازرضایتواثربخشیراارائیهمییدهنید،
همچنینترغیبونفوادوجانبه،ارتباطاتبازوصادقانهبیشتر،دستیابیبیشتربهمنیابعورفتارهیای
فوقالعادهازمزایایدیگیرایینموضیوعاسیت،امیادرمقابیلکیفییتپیایینایینارتبیاطموجیب
قرارگرفتنزیردستاندرشرایطنامساعدنسبیبرحسبمنیافعشیغلیمییشیود.درروابیطکیفییت
پایین،کارکنانکم تربهمدیران،منابعواطالعاتمحدوددسترسیداشتهومنجربهعیدمرضیایت


1. Vigoda-Gadot and Beeri
9. leader-member exchange theory

3. Graen and Scandura
2. Hospitality organization
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شغلی،تعهدسازمانیپایینوجابهجاییکارکنانمیشود(ماسلین .)9111،1

موضوعیاستکهچنداندرپژوهشهای

همانطورکهاشارهشدکیفیترابطهمدیر-کارمند،

سازمانهایدولتیمیوردتوجیهقیرارنگرفتیهاسیت؛لیذاهیدف

حوزهمدیریتدرایرانبهویژهدر
سازمانهای

شناساییابعادوشاخصهایکیفیترابطهبینمدیرانوکارمنداندر

اصلیاینتحقی 
برایناساس،سرا تایلدراینپژوهش
دولتیوارائهیرسنجهپژوهشیبرایاینمفهوماست .
پاسخدادهخواهدشد .
،ابعادوشاخصهیایکیفییترابطیه

کیفیترابطهبینمدیروکارمندچگونهاست؟مرلفهها

بینمدیروکارمنداندربخشدولتیچیست؟

مبانی نظری
سازمانهایدولتیدرسرتاسردنیاتحتفشارجهیتکاسیتنهزینیههیاوییافتنراههیایکیارا
طورهمزمانمحیطیکهسازمانهایدولتییدرآنفعالییت

جهتارتقایخدماتدولتیهستند.به
ایدرحالپیچیده،پویاووابستهشدناست.درچنینحیالتی،میدیرانتنهیا

میکنند،بهطورفزاینده

میتوانندازعهدهکاربرآیند.کارکنانیکهدرسازمانهایدولتیمشغولهسیتند،نییزنییازاسیت
ن 
ایفاکنند.کارکنانبخشدولتینهتنهابایدوظایفکاریشیانرابیهانجیامبرسیانند،

نقشفعالتری

درنقشهایبا تریدرگیرشوند(شاهیدول .)9117،

میباید
بلکهفراترازاین 
مفهومتجربهانساندرعملبهعنوانرابطهانسانباانسانتعریفشیدهاسیتونیهتنهیابرخیورد
افرادبامحیطشاناستبلکهاهمی تآنبهواسطهتعیامالتوارتباطیاتانسیانیمیوردتأکییدقیرار
میگیرد.دیوی)1216(9هیچمقرارتیرابرایارتباطیاتترسییمنمییکنیدوتصیورمییکنیدهیر

بهعنوانارتباطاتبررسیشیود.همچنییندییویاساسیاًارتباطیاترا
میتواند 
صحبتیامکالمهای 

میداند.ارتباطاتافیراد
بهعنوانراهطبیعیازرفتارانسانوراهیبرایابرازوجودانساندرجامعه 
دهد،جاییکهاعمالوافکیارهرییراز

یادریروضعیتتسهیمشدهقرار 
می

رادریرموقعیت
دوطرفبهعنواننتیجیهارتباطیات،تنظییمواصیال مییشیود.ارتباطیاتفراینیدتسیهیمتجیارب
1. Maslyn
2. Dewey
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مشترکشدناست(نینیوالستروم .)9111،9

درجهتدارائی1
نظریهرهبریسازمانی،رهبریرادرمتنروابطمدیر-کارمندآزموننمودهاسیت.دانسیرواو
)دریافتندکهگروههایمعینیازکارکنانازسطو با تریازروابطبامدیرانشان

همکاران(1257
لذتمیبرندودر مقابلمسئولیت،بازخوردوتوجهشخصییبیشیترینسیبتبیهدیگیراندریافیت
میکنندکهمدیراناغلبایینکارکنیانرابیرایسی ردنمسیئولیتهیایبیشیتر
میکنند.آنهاادعا 

بهنظرآنها،ایندستهازکارکنیانبیرایاثربخشییواحیدکاریشیانپاسیخگو
میکنندزیرا 
انتخاب 
هستند.عالوهبراین،آرایشگروهیازکارکنانکهرهبرانبتوانندبرآنهاتکیهکنند،ییرمزییت
میکنندرهبرانیکهازکارکنانشانانتظیاررسییدنبیه
رقابتیاست.انگلولورد()1225نیزعنوان 
سطو با رادرسازماندارنید،احتمیا ًازکیفییتبیا ترروابیطبرخوردارنید(یئیوودیگیران،3
.)9113گرچهاغلبنظریههایرهبری،رهبریرابهعنوانتابعیازرفتاروویژگیهایرهبردرون
میکند،اماسطحمرتبطدرنظریهرهبیر-عضیوروابیطدوطرفیهبیینرهبیر
شرایطمختلفبررسی 
(شاهیدولوهاتمیکر .)9112،

(مدیر)وپیرو(کارمند)است
میگییرد.در
گرنواولبیننیزمعتقدندنظریهمبادلهرهبر-عضوباگذرازچهارمرحله،شکل 
مرحلهاول،رهبرانروابطمتفاوتیباهرکداماززیردستانشاندارند.مرحلهدومبرروابطمتفیاوتی
کهرهبردرواحدکاریداردمتمرکزوباعثایجیادمفهیوممبادلیهرهبیر-عضیومییشیود.میدل
ساخترهبریگرنواولبین(،)1227پژوهشهایتبادلرهبر-عضوراواردمرحلهسیومکیردو
توجهاتراازتفاوتارتباطمتفاوتمدیرباافرادبهسمتاینپرسشکشاندکهچگونیهمیدیران
بهیرکارکردهومشارکتباهمهاعضیاراتوسیعهبخشیند.
توانندباهرفرددریررابطهیر 

می
اینمرحلهباعثایجادروابطدوتا ییشید.مرحلیهنهیاییدامنیهارتباطیاتبیینرهبیر-عضیورااز
زوجهایدوتاییکهباانگیزههایشخصیایجادشدهبودبهگیروههیایمشیارکتبیاانگییزههیای
سازمانیافزایشداد( ورنس.)9111،2گرن1وهمکاران (.)1253ازحدودسهدههقبل،رویکرد
1. possession
2. Ninni Wahlström
3. Yeo et al
4. Lawrence
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عضوراموردمطالعهقراردادهاند.آنهابیان

جدیدیدررهبریسازمانها،بهنامنظریهتبادلرهبر-
کنندکهمدیرانانواعمنحصربهفردیازروابطیاتباد تباکیفیتمتغیرباکارکنانشانرانشان

می
میدهند(رابرتباچ .)9117،9

مفهییومکیفیییترابطییهدررشییتههییایمختلییفمطالعییهشییدهاسییت:روانشناسییی،مییدیریت
وکار،ارتباطبینشخصی،ارتباطسازمانیوبازاریابی(هنگمیشن.)9116،3برایاولیینبیار

کسب
کیفیترابطهبهعنوان د لتازاینکهرابطهمناسببیرایاهیدافخیاصچیسیت؟،مطیر شیدو
میناساس،بسیاریتعاریفومفهیومسیازیهیا
بهکارگرفتهشد.بره 
خیلیزوددربازاریابیرابطه 2
شکلگرفتوازاینرو ،عدمتوافقیاتدرخصیوصابعیادمتفیاوتکیفییترابطیهبیهوجیودآمید.

عنواننمونه،هنینگوکلی()1225کیفیترابطهرابیهعنیواندرجیهایازتناسیبروابیطبیرای
به 
نیازهاینهاییمشتریتعریفنمودهاندکهمشخصاستچنینتعریفید لیتهیای

پاسخگوییبه
د.پژوهشگراندیگرنیزسعینمودهاندعوامل،صفاتوسیاختاری

میکن
نظریمفهومراتوصیفن 
راشناساییکنندکهبتواندمفهومیراتشریحکندکهبهطورواقعییدرنظیروعمیلقابیلکیاربرد
باشد.بااینحال،عدمتوافقاتدرمورداینکهاینعواملچهبایدباشند،وجوددارد،زیراروابیطاز

هایقابلتوجهیدارند(جلودارودیگران .)9116،7


ستوپیچیدگی
طرفانسانها

برخیازصاحبنظرانبراینموضوعتواف دارندکهکیفیترابطه"ساختنظامبا "6اسیت.

بدینمعناکهکیفیترابطهتوسطبیشازییر ییهپنهیانازمتغیرهیاوصیفاتتشیریحمییشیود.

جامشده،رابرتوهمکاران()9113ازتعرییفنسیبیحماییتمییکننیدو
براساسپژوهشهایان 
میدهندکهمعانیمفهومیسازهها،توسطویژگییهی اوصیفاتیکیهداراهسیتند،محیدود
پیشنهاد 
بهعنوان"ساختنظامبا "،توسیطچنیدین
شود.درنتیجه،ایناعتقادوجودداردکهکیفیترابطه 
می تواندابزاریبرایارزیابیوضعیتروابطکاریباشد.
بعدوویژگیمجزاشاختهشدهاستکه 
رفتاراخالقی،رضایت،تعهد،فرصتطلبیواعتمادبهعنیوانابعیادوصیفات

ویژگیهاییهمچون
1. Graen
2. Robert Buch
3. Hongmei Shen
4. relationship marketing
5. Jelodar and et al
6. high order construct
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کیفیترابطهبررسیشدهاند(رابرتودیگران .)9113،1

بهطورمعمولروابطباکیفیتبا یمدیر-کارمندباسطو با تریازاعتمادمتقابیل،احتیرام
میگیرندکه
میشود.درچنینروابطی،مدیرانوکارکنانیاد 
والتزامبیندوطرفرابطهمشخص 
میتوانندروییکدیگربرایحمایتودلگرمیحسابکنند.درنتیجه،روابطباکیفیتبا تیابعی

میگذارند(پاتریسیا
ازمشارکت9استیعنیاعضامنافعفردیخودرادرجهتمنافعدوطرفهکنار 
وسیاس .)9117،3
مدیروکارکناندررابطهباکیفیتبا اغلبسطحبا ییازرضیایتواثربخشییوهمچنیین
تأثیروتأثردوطرفه،ارتباطبازوصادقانه،دستیابیبیشتربهمنابعدارندورفتارهایفرانقشیبیشتری
درشرایطعدممزیتهاینسبی

ازخودنشانمیدهند.درمقابلروابطباکیفیتپایین،کارکنانرا
دهند.درروابطباکیفیتپایین،کارکنانکمتربهمدیران،

برحسبمنافعشغلیوکارراههقرار 
می
منابع،اطالعاتدسترسیدارندوبیشترمنجربهعدمرضایتدرشیغل،تعهیدسیازمانیپیایینتیرو
میشود(ماسلین .)9111،
جابهجاییشغلیبیشتر 


روششناسی
ازنظرجهتگیریپژوهش؛بنیادی-توسیعهای،ازنظیررویکیردپیژوهش؛کیفییو

اینتحقی
ازنظرراهبردهایپژوهش؛تحلیلمضموناست.دراینپژوهشباهدفپرکیردنخی تحقیقیات
پیشین،بااستفادهازرویکردکیفیتحلیلمضمون،2بهتبییینابعیادوشاخصیههیایکیفییترابطیه
سازمانهایدولتیایرانپرداختهشدهکهدرنتیجهمصاحبهبامدیرانوکارمندان

مدیر-کارمنددر
سازمانهایمختلفورجوعبهمبانینظریدراینحوزهحاصلشدهاست .

در
روشهایکیفی،بسیارمتنوعوپیچیدههستندوتفاوتهایبسییارجزئییومختصیریبیاهیم
توانیکیازروشهایبنیادینتحلیلکیفیدرنظرگرفتکهبیاروش

دارند.تحلیلمضمونرا 
می

1. Robert & et al
2. partnerships
3. Patricia M. Sias
4. Thematic Analysis
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تحلیلنظریهدادهبنیاد1دارایبیشیترینشیباهتاسیت.درنظرییهداهبنییادنییزبسییاریازمجموعیه

حلیلمضمونبرایکدگذاریدادههااستفادهمییشیودامیاتحلییلمضیمونبیه

روشهاییمشابهت
هدادهبنیادپایبندنیست(عابدیجعفیریوهمکیاران.)1321،فراینیدتحلییلتیمشیامل

اصولنظری
هایاالگوهایمعانی،طبقهبندیدادههابراسیاستیمهیاودرنهاییتتفسییر

کدگذاری،شناساییتم
اساسشباهتها،روابیط،الگوهیایفراگییر،سیازههیاینظیریییا

ساختارهایتماتیرمنتجشدهبر
اصولتشریحیاسیت.بیراوانوکیالرک)9116(9فرا ینیدتحلییلتیمراطییشیشگیامتشیریح
میکنند.اینمراحلعبارتنداز:آشناییبادادهها،ایجادکدهایاولیه،جستجویتیمهیا،بیازنگری

یتمهاوتهیهگزارش(فرهیوهمکاران .)1322،
تمها،تعریفونامگذار 

نیمهساختاریافتهباتأکیدبیررویکیردیاکتشیافیاستفادهشد،این
دراینتحقی ازمصاحبههای 
واکاویابعادوشاخصهایکیفییترابطیهمیدیر-

تصمیمگیریبهایندلیلبودکههدفتحقی ،

کارمندوارائهسنجهپژوهشیبیرایتحقیقییاتتجربیییآتیییبیراسییاسیافتیههیایکیفییاسیت.

مصاحبهشوندگانبخشکیفیپژوهشمدیرانوکارکنانسازمانهیایدولتییمییباشیندونمونیه

هایهدفمندقضاوتی(نظراسیاتیدرسیاله)وروشگلولیهبرفیی

آماریپژوهشازترکیبروش
(روشهایغیراحتمالی)تعیینشد .زمبهاکراستبرایانجاممصیاحبههیا،مشیارکتکننیدگان
صورتحضوریمصاحبهشدندبهاستثناییرنفرکهازطری تلفنباویمصاحبهشد.درادامیه

به
بهمصاحبهشوندگاناطمیناندادهشدکیهاطالعیاتآنهیادراختییارافیراددیگیرقیرارنمییگییرد.

مصاحبههاتازماناشباعنظریادامهیافتکیهنشیاندهنیدهنبیودنشیانهایاصیلیاسیت.زمیانهیر
هایبعدیپیادهسازیشد.درابتدایمصیاحبه


دقیقهوهرمصاحبهجهتتحلیل
مصاحبه31الی61
بهطورکلیهدفپژوهشاکرشد.باتوجیهبیهسیرالاصیلیتحقیی ،سییرا تزیییردرمصییاحبه

بهعنوانسرا تفرعیدرنظرگرفتهشدوباتوجیهبییهماهیییتنیمییهسییاختاریافتیی آن،سییرا ت
ارائهشدهطر شد .درپایان
روشنترشدنمفهومپاسخهای 

بهمنظور
باتوجهبهپاسخهاو 

دیگرینیز
مصاحبهشدگاندرخواستشدکهچنانچیهمطالییبدیگییریبیرایطیر 

هرجلس مصاحبهنیزاز
دارند،اضافهکنند.
1. Grounded Theory
2. Braun & Clarke
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میشود؟
.1روابطشماباکارکنان(مدیران)چگونهاستوچگونهاینارتباطبرقرار 
میدهید؟
.9دراینرابطهچهعواملیرامدنظرقرار 
(مدیران)دارایچهشاخصههاییاست؟

.3بهنظرشمارابطهباکیفیتبا باکارکنان
برایناساسمصاحبههاپییادهسیازیوواردنیرمافیزار()MAXQDAومتعاقیبآنکدگیذاری

ازآنجاکهمصاحبهشوندگانازدوگروهمیدیرانوکارکنیانمییباشیندوهمچنیین

اولیهانجامشد.
بهعنوانکارمنیدیبیرایمیدیرعیالیتیراز
سازمانهایدولتیهرمدیری 

باتوجهبهاینکهمعمو ًدر

مشارکتکننیدگاندرپیژوهششناسیاییشیدکیه

است،ازاینجهت،پنجمعیاربرایانتخاب

خود
بودن،شناسایی شدهتوسیطسیایرین،فهیمنظیریموضیوع،تنیوعوموافقیتبیا

عبارتنداز:کلیدی
میدهد .
مشارکت.جدول()1نمونهآماریپژوهشرانشان 


جدول  .1فهرست افراد مصاحبهشونده (مدیران و کارکنان)
ردیف

پست سازمانی

 M1

رئیسادارهحقوقیسازمانمالیاتی(فوقلیسانس)


 M9

معاونساب توسعهمدیریتومنابعهاللاحمر(فوقلیسانس) 

 M3

کلاموراقتصادیاستانتهران(فوقلیسانس)


معاونتوسعهمدیریتاداره

M2

رئیسدانشکدهمدیریتدانشگاهامامصادق(ع)(دکترا) 

M7

عضوشورایعالیمالیاتی(دکترا)

 M6

رئیسادارهمنابعانسانیورفاه(لیسانس)

M5

مدیرکلمالیاتیساب استانهمدان(فوقلیسانس)

M8

وزیرساب آموزشوپرورش(دکترا)

M2

معاونساب سازماناوقاف(فوقلیسانس)

M11

رئیسساب بنیادشهید(دکترا)

M11

قائممقامساب سازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور(دکترا) 


 M19

بخشهایوزارتخارجه(دکترا)
مدیرساب یکیاز 

M13

استاددانشگاهامامحسین(ع)(دکترا) 

M12

رئیسساب دانشگاهصنعتشریف(دکترا) 

 E1

کارمند(دکترا)

 E9

کارمند(فوقلیسانس)


 E3

کارمند(دکترا)

E2

کارمند(لیسانس)
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E7

کارمند(دی لم)

 E6

کارمند(لیسانس)

E5

کارمند(فوقلیسانس)


(ادامه) جدول  .1فهرست افراد مصاحبهشونده (مدیران و کارکنان)
ردیف

پست سازمانی

E8

کارمند(دکترا)

E2

کارمند(دکترا)

E11

کارمند(دپیلم)

E11

کارمند(لیسانس)

E19

کارمند(فوقلیسانس)


E13

کارمند(فوقلیسانس)


E12

کارمند(فوقلیسانس)




أمینشدهاستکهیکیازاصلیترینآنها،

دراینتحقی اعتمادپذیریباراهبردهایمختلفت
هایمشارکتکننیدگانونتیایج

راهبردبازخوردمشارکتکنندهبودهاستکهطیآنتفسیرگفته

هابهمشارکتکنندگانعرضهشدومواردیکهنتیجهادراکنادرستبودنید،

حاصلازتحلیلآن
تعیینواصال شد.ازراهبردهایجدول()9برایتأمیناعتمادپذیریاستفادهشدهاست .


جدول  .9روشهای تأمین اعتمادپذیری پژوهش حاضر
معیار

راهبرد تامین

زیرمعیارها
روایی

رواییدادههای


قبولبودن 
قابل 


ورودیهای


ورودی

پژوهش 

پژوهش 

رواییتحلیلهای


رواییتوصیفی 

انجامشدهدر


(مکسول،

پژوهش 

 )1229

قابلیتاطمینان 

اقدام صورتگرفته

نمونهگیریگلولهبرفی 


معرفیمصاحبهشوندگانبعدیتوسط


(نیومن )9111:122،1

مصاحبهشوندگانقبلی 


نمونهگیریبرمبنایاعتبار 


انتخابمصاحبهشوندگانبراساستوصیه


(اسنو،هاچسونوپراتر )1281،9


متخصصان 

بازخورمشارکتکننده 


کدهایتوصیفیبهمصاحبهشوندهو

ارائه
دریافتنظراتاصالحی 

ممیزیقابلیتاطمینان 

ها،روشهاوتصمیمات


دراختیارگذاشتنداده

(توینینگ )11:9111،

باهدفبازبینیوموشکافیتحقی توسط
1. Neuman
2. Snow, Hutcheson and Prather
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دیگرپژوهشگران 

تأییدپذیری 

هاودادههای


ارائهجزئیاتروش

ارائهگزیدهمصاحبههابهاساتیدوتوضیح


پژوهش 

روندتحلیلدادههاتادستیابیبهنتایج 


هایانجامگرفتهچنید

عالوهبرمواردفوقبرایمحاسبهاعتمادپذیریبازآزمونازمیانمصاحبه

مصاحبهبهعنواننمونیهانتخیابشیدوهرکیدامازآنهیادرییرفاصیلهزمیانیومشیخصدوبیار
کدگذاریشدند،س سکدهایمشخصشدهدردوفاصلهزمانیبرایهرکدامازمصاحبههاباهم
درهرکدامازمصاحبههاکدهاییکهدردوفاصلهزمانیباهممشابههستند،باعنوان

مقایسهشدند.
شوند.محاسبهپایاییبینکدگذاریهای

تواف وکدهایغیرمشابهباعنوانعدمتواف مشخص 
می
انجامشدهبدینترتیباست :



هایانجامگرفتهدراینتحقیی بیااسیتفادهازفرمیولفیوقبرابیر%81

پایایبازآزمونمصاحبه
قابلیتاعتمادکدگذاریهامورد

است.باتوجهبهاینکهاینمیزانبیشتراز(%61ترنر)9111،1است،

تأییداست.دراینپژوهشرواییازطری بررسیهمکاران،بررسیمشیارکتکننیدگانوممییزی
اینترتیبکهبایکیازدانشجویاندکتریمراحلانجیام
موردارزیابیقرارگرفتهاست.به 

خارجی
وانتقاداتسختیکهویدرموردروشها،معانیوتفاسییر

مرورشدوبهسرالها

تحقی ویافتهها
همچنینپژوهشگردادههایگیردآوریشیدهرابیه

موجوددرپژوهشمطر کرد،پاسخدادهشد.
مشارکتکنندگانارائهدادوازآنهیاخواسیتتیادرمیوردصیحتواعتبیارآنقضیاوتکننیدو

درنهایتیرممیزمتخصصخارجیواساتیدمحترمگروهمدیریتدولتیدانشگاهتربیتمدرس
موردبررسیقرارداد .


یافتههای پژوهش
1. Turner
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همانطورکهدربخشقبلتوضیحدادهشد ،روشکیفیپژوهشحاضر،تحلیلمضموناست.

بهخطبازبینیشوند.نسخهاولیههرمصاحبه،انبوهی
خط 
بهکلمهو 
کلمه 
دادهها 
برایکدگذاریباید 
ازدادههاراهمراهداردکهبایدموردمطالعهقرارگیرندتاازمیانآنهاعناوینمربیوطبیهپیژوهش
کدهایمستخرجازمصاحبههارا

داناییفردوهمکاران.)1325،درادامهجدول()3

استخراجشود(
میدهد .1
پسازمرتبکردنبراساسماهیتوهمگنیبندهانمایش 


جدول  .9کدگذاری باز یا واقعی مضامین
متن مصاحبه

کدها

میرویدر
ایکهیرمدیردارد،اخالقواحتراممتقابلاست.وقتی 

اساسیترین 
مسئله

احتراممتقابل

اتاقرئیسیرامضابگیری،یربرخوردبدببینی،دیگرشمارامجبورهمکنند،حاضر
نیستیوارداتاقآنمدیرشوید .

ادبوحسنخل
تقواوسالمت
کاری

منممکناستکارمندیداشتهباشمکهعالقه مندیدارد،سرعتعملدارد،تواناییش

با ست،اماممکناسترفتارشزیبندهمحیطکارنیست،اخالقهمدرکارمندمهماست .
اگرانسانکاریانجامدهدبایدبرایرضایخداباشد،دیگرنیازیبهتمجیدوتحسین
میشود .
بودن،صداقتدرکار 


دستی،امین
مدیربا دستیندارد.رفتارشاملپاک
میدانیکهمدیرباروراستیداردباتوبرخورد
گاهیصداقتبهمعنایروراستیاست .


صداقت

میدانیکهایناتفاقممکن
کند،صرفاینکهتوراازسرخودشبازکندنیست،ولی 

 
می
استبرایفرددیگریبیافتدواینباشماصداقتبهخرجندادهاستواینحسبدبه
میدهد .
انسان 


تعهدوتالش

تکرارسختکوشی،یعنیانسانمقاوموپایداریاست .


مستمر
فرمانپذیری


نکته دیگر تمکین نسبت به گفتههای مدیر دستگاه است .فرق نمیکند ،مدیر دستگاه
هممیخورد .

دستوریصادرمیکند،اگرفردتبعیتنکند،شاکلهکاربه


بودنجدولازهرکدتنهایرنظردرموردکدمربوطهدرجدولاکرمیگردد.

نکته:بهدلیلطو نی

.1
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متن مصاحبه

کدها

میکنند،ناراضیهستند.ایناحساس
مشکلایناستکهکارمندانومدیرانهرجاکار 


نداشتننگاه

شودکهروابطدرآخربهمشکلبخورد،چونهمیشهوقتیواردنظام

خودموجب 
می

خود 
به


طلبکارانهو

می شود،طلبکارهستی.مدیرهمبههمینسبرازدیدطلبکارانهبهکارمندانشنگاه
اداری 


میبیند .بعضی انسانها هستند که بدون
بیهایش را نمیبیند و خطاهایش را  
میکند .خو 
خودجوشدرکار  
میکنند .
روند.ضمنانجاماموربرایخودنیزکارتعریف 

گفتنمدیر،بهدنبالکار 
می

(ادامه) جدول  .9کدگذاری باز یا واقعی مضامین
کدها
ثباترفتاریو
انعطافدرکار

متن مصاحبه
منشر  وظایفراابالغمیکنموتکالیفرامشخصمیکنم،امافراترازآنقرارمی
عنوانمثال،درجلساتسه
گیرم.کمیهمزمینهمذهبیبهانساناینمسئلهرابهآدمدهد.به 

ساعته،رانندهراهیچوقتنگفتیبمان .

سعهصدر


مدیرانبایدسعهصدرداشتهباشند.نبایدزودقضاوتکنند،سنگزیرینآسیابباشند .


فروتنیو

مدیرنبایدبخلوحسدداشتهباشد.مدیربایدبلندنظروباگذشتباشد.مدیربایدبگرددبا

بلندنظری

قوانینوبخشنامههاتامشکلازکارکنانحلکند .

برخوردبههنگام


تغافلیعنیچشم پوشیامایهجاهایبایدبرخوردکرد،امابایدبرخوردراتنازلداد.مثالًبه

کارمندبگوییمازشماانتظارنداشتم .
بهنظرماگرکارمندمتوجهشودکهمدیربا دستیدنبالایناستکهمشکالتشراحل

تشوی مادی

میکنم آن کارمند با نهایت تالشش کار را
کند و منافع مادیش را تأمین کند ،من فکر  
میبرد .
پیش 
به 

می گفتیکیازمعاونینمنآمدهبهمنگفتهمنازشماپولنمیخواهم،
حاجآقاقائمیان 


تشوی معنوی

میدهمبگوییدباریکالمنرا
منتأییدطلبم.شمابایدمنراتأییدکنید.کاریکهانجام 

بسّاست .

عدممداخله
شخصثالث
کمربهرشد

امبارئیسادارهامبهتراست

زمانیکهمنکارشناسمسئولداشتموا نکهندارم 
رابطه

میدانم انجام دهم یر جاهایی
برای اینکه یرسری کارها خودم آنطورکه صال  
نتیجهمحورباشدنهصرفافرایندمحور .

هاوزمانهابهموقعدفاعکند،تعریفکند،رشددهد .


حمایتدرمکان

کارمندان
ارائهبازخورد

به نظرمننهدربحثمدیروکارمندآندریافتبازخوردمثبتیاستکهازمدیردارد.
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کدها

متن مصاحبه

متقابل

میشودیعنیکاریکههم
شودکهخروجیآنیرکارقابلپذیرش 

یعنییررابطه 
می

بهدردشخصیکهکارراانجامدادهوهممدیر 

انتقادپذیریو

گوششنوا
انتقادپذیریو

گوششنوا

 من احساس کنم که کارمند باید حرفش شنیده شود و مانند یر ربات نیست که بیاید
صبحتاساعت2:11وخداحافظشما .
میشودکارکنانچاپلوسیکنندکهاین
صورت،باعث 


مدیربایدانتقادپذیرباشددرغیراین
مسئلهدرستینیست .
(ادامه) جدول  .9کدگذاری باز یا واقعی مضامین

کدها
دسترسیبهمدیر
شفافیتو
آگاهیبخشی


متن مصاحبه
مادرمدیریتدولتی،خودمانبارهاداشتیممدیریکهدراتاقشرابازمیکردومدیری

بودکهدراتاقشرامیبستوخودشباچندتامعاونومسئولدفترارتباطداشت .

 شایدیکیازآنهاشفافیتباشدیعنیاینکهفردعلمکردشراشفافارائهدهداینشفافیت
درروابطرسمیخیلیکماست،مگرآنکهجاهاکهاحساسکنداگرشفافیتنباشد،
دچارمشکلمیشود .

یکی ازلحاظ شخصیت آدم باجنبهای است و دنبال روابط صحیح است و یکی ازلحاظ

ظرفیتوجنبه

ایاستودنبالایناستازروابطسوءاستفادهکند،فرقینمیکند

شخصیتیآدمبی 
جنبه

مدیرهمشایداینمشکلراداشتهباشد .

عدالتوعدم
تبعیض

میکند و بین همکاران تفاوت قائل نشده و موجب جذب
مدیری که بیطرفانه قضاوت  
نمیکنند .
میگردد.مدیرانیکهباندبازی 
کارمند 

کارشناسکاررابخواهدتابرایآنقضیهتوضیحدهدوازکارشناسنظرخواهینماید.

مشورتپذیری


شایدآنکارمندبندییاتبصرهایدیدهاستکهبهصال سازمانبودهاست.اینکار
میشودکههمبیشترسراغقوانینبرود .
موجبانگیزه 


آراستگی

چقدر فیزیر ظاهری انسان در رفتار افراد مرثر است ،زمانیکه با کت و شلوار حضور
دارید،حضورمرثراست .
فناوری نیز میتواند برای اصال روابط کمر کند .مانند فناوری گیمی فیکیشن مثالً

فناوریومحیط

گویدممکناستافرادازکارکردنلذتنبرند،اماگیمیفیکیشنمیگویدچون کار


می

فیزیکیکار

کنیم،افرادانگیزهوهیجانیراکهدربازیوجوددارد،میپذیرندو


راتبدیلبهبازیمی
باعثمیشودکهکارراانجامدهند .
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کدها

متن مصاحبه

محیطخانواده

تربیتخانوادگیوپیشینهخانوادگینیزخیلیدربهوجودآمدنکیفیترابطهمهماست .


اعتمادمتقابل

میگوید«منبهتواعتمادکامل
است.یرجاییهستمدیر 

درگامبعدی،بحثاعتماد
میشود .
هایتاعتمادیرمدیربیشتر 


خاطرتوانایی

گامبه
دارم،یرجاهاییدرکارگام 
به

تجربههمکاریو

میشود که بسته به سطح انتظارات فرد دارد.
مباحث دیگر مثل رضایتمندی مطر  

رضایتاز

سازمان،مدیرمانندخواسته ایرفاهیواعتمادگونهکهبایدانجامبشودوموارد

انتظاراتاز

یکدیگر

اینچنیناست .
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(ادامه) جدول  .9کدگذاری باز یا واقعی مضامین
متن مصاحبه

کدها

می گوید این رابطه از سمت مدیران باید دیده شود .در سازمانی ممکن است
تجربه من  
تمایلبهبرقراری

مدیر این زمینه را فراهم نکند و در سازمانی ممکن است مدیر زمینه را فراهم کند ولی

رابطه

ترینضعفاستواینزمینهاشساختار


کارشناسانمتوجهاینقضیهبشوندواینبزرگ
سختاستومشکلخودمدیرانهستند .

نگرشمشترک

همافقیم،چشماندازهایمانیکی

میرسدایناستکهمابایکدیگر
نظر 
مهمترینبعدشبه 

استوبرایاینچشماندازحاضریمهزینهدهیم .

میکندبا
تبعآنمدیرهمسعی 


باشند.به
بعضیکارمندانبیشتردردیدمدیرمجموعه 
می


تواناییانجامکار

کارمندانرابطهنزدیربرقرارکندکهچهبه لحاظرابطهکاریوعالقهبهکارموجبرشد

میدهد و میزان فعالیتش نیز بیشتر
میشود و به نحو احسن کار را انجام  
سریعتر در کار 

است .

دانشوعلمبه
کار
هوشمندیو
فراست

مدیر باید کاربلد باشد و بداند ،مدیری که نتواند نامه بنویسد و درخواست بدهد مدیر
نیست.یکیازشرایطمدیرتسلطبرمسائلاست .
خوبمدیریاستکههمهجاراببیند،همهچیزراببینداماوانمودکندنمیبیند.همه

مدیر
اماوانمودکهنمیداند .

چیزرابداند
یعنی مدیر خودش یا رفتاری که انجام میدهد می تواند الهامبخش کارمندان باشد .اگر

اقتداروبیانرسا

خودشتخلفنکند،خودشکوتاهنیاددرپیشنهادیکهدادهمیشودوخودشدرکار

جدّیباشدبدوناینکهبهکارمندچیزیبگوید .
موضوع دیگر ،آزادی عمل است ،دست آدم را نبندد .مدام نباید حتماً به روشی که او

تفویضاختیار

گویدکارانجامشودوقتیآدمرابشناسد،تواناییهارابداند،اعتمادکندودرنهایت

 
می
آزادیعملبدهد .

حمایتاز

حمایتمدیرازکارمندشخیلیمهماست.اگرمشکلیپیشبیایدخود راکنارنکشدو

زیردستان

بگوید«بهمنچهمربوطاست!» .

ادراکشرایطو

میآیدنگاهی
شناسخوبیباشد.مثالاگرکارمندیامروز 


بهنظرمنیرمدیربایدروان

توجهبهنیازهای

بیندازد.اگرحالتخوبینداردیاسرحالوبشاشنیست،بفهمد .

کارکنان
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(ادامه) جدول  .9کدگذاری باز یا واقعی مضامین
کدها

متن مصاحبه

قائلشدن
ارزش 


قائلشدنبهایننیستکهشمابازبان
شدنبرایکارازجانبمدیراست.اهمیت 

اهمیت 
قائل

برایکارمندو

بگویید این خیلی مهم است ،بلکه طوری غیرمستقیم به کارمند بفهمانید کارش بااهمیت

کار

است.مثالًازاوتعریفکنیدوبهگوشکارمندبرسد .
الگویمانپیغمبراست.صحابهپیغمبر 191نفربود.اگرابااررتبهاعتقادیوایمانیسلمانرا

توجهبهتوانمندی

فهمیدکافرمی شد.اباارآدمصادق،سینهچاکولیخیلیعالمنیست.ازطرفیسلمان


می
یرآدمعلمیاست،اماپیغمبرمیدانستکهافرادراکجابگذرد .


نگاهانسانی

مدیرباانسانطرفاستنهحیوان.یرکارمندبخشیازمفیدترینوقتخودراصرف
ادارهمیکندومدیربایدهرچهبیشتررضایتکارمندراکسبکند .


رابطهدر

منهمیشهاصرارداشتمتاآنجاکهمیتوانمدرنمازجماعتکارکنانشرکتکنم.خیلی


مناسبتهای


بهصورت طبیعی میرفتم ،وقتی نماز تمام میشد و میخواستیم از نمازخانه خارج شویم


معنوی
رابطهدوستانهو
شهودی

چندنفریمیآمدندومشکالتشانرامطر میکردند .

هایغیررسمیدرکیفیترابطبایددیدهشود.روابطبینافراددرسازمانهای


نقشسازمان
غیررسمیدلاست.اگرسازمانغیررسمیارادهکند،اهدافبلندیرامحق میکندمثل
بچههایجبههوجنگ .
میشود.
قطعاًهرچه بیشترابرازصمیمیتازجانبمدیرباشد،موجبروابطباکیفیتبا  
می شوددیکتاتوریعملنکند.منچونمدیرمخانماست،هرروزباهمدست
اینموجب 


عاطفهومحبت

میکنیمواینخیلیاحساسخوبیبه
دهیم.اگرچندروزهمدیگررانبینیمروبوسی 

 
می
میدهد .البته وقتی بحث جنسیت بهوجود بیاید ،قطعاً محدودیتهایی از این دست
آدم  
میآید .
وجود 


به


باتوجهبیهتحلییلهیایانجیامشیدهوورودفاییلهیای

کدگذاریانتخابیودستهبندیمقولهها؛

هابهنرمافزار()MAXQDAوکدگذاریاولیهدرقالبشاخصهیا(جیدول،)3

حاصلازمصاحبه
هاومتعاقبآنشکلگیریو


باعنایتبهماهیتشاخص
قالبمرلفهها

بندیاینشاخصهادر


دسته
دستهبندیابعادمفهوماصلیپژوهشیعنیکیفیترابطهمدیر-کارمندانجامشدکهنتایج،درقالب

)بهنمایشدرآمدهاست .
جدول( 2
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جدول  .8چارچوب مضمونی پژوهش
مفهوم

مضامین

مضماین

اصلی

فرعی

توجهبه
کارکنان 
همدلی 

منابع نظری

تمها
نگاهانسانی 

سیاستهاینظاماداری

بند1

توجهبهتوانمندی

آریه و چن9116 ،1؛ نامه حضرت علی (ع)
بهمالراشتر،نو 12:

ادراکشرایطوتوجهبهنیازهای

چنگ ،روزن و  وی9112 ،؛ بقره،177 :

کارکنان

توبه،182:طه،191:اعراف92:

قائلشدن برای کارمند و
ارزش 


مایسلنوآلبین9111،

کاراو
رابطهدرمناسبتهایمعنوی 

صمیمیت
کیفیترابطهمدیر–کارمند 

شواهد
فیزیکیو

ظواهر 

ملموس

9

عاطفهومحبت

هگانوهالند 9113،؛نامهحضرتعلی(ع)

رابطهدوستانهوشهودی

لیدنومایسلن1228،؛طبرسی1219،هق

محیطخانواده 

نامهحضرتعلی(ع)

آراستگی
فناوریومحیطفیزیکیکار
هوشمندیوفراست 

3

فگرنو نبرن 9113،
2

برنرثوهمکاران 9115،؛نامهحضرتعلی
(ع)،یوسف118:

شایستگی  دانشوعلمبهکار

مایسلنوآلبین9111،؛نامهحضرتعلی(ع)
7

عبدلقانیاوهمکاران 9116،؛نامهحضرت

تواناییانجامکار

علی(ع)،صف9:

قابلیت
اعتماد

حمایتاززیردستان 

6

کنیسولیسینر 9112،؛قریش،2:دخان:
،71بقره196:

صالبت

اقتداروبیانرسا

احزاب:آیه2

تفویضاختیار

دالبینوهمکاران 9119،؛نامهحضرتعلی

5

(ع)

1. Aryee & Chen
2. Hogan & Holland
3. Löfgren& Lanneborn
4. Bernerth, et al
5. Abdul Ghania et al
6. Knies and Peter Leisink
7. Dulebohn et al
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(ادامه) جدول  .8چارچوب مضمونی پژوهش
مفهوم

مضامین

مضماین

اصلی

فرعی

صالبت

منابع نظری

تمها

دیدگاه

نگرشمشترک 

فایرهارست9111،1

مشترک

تمایلبهبرقراریرابطه

کریتنروکینیکی9111،9

تجربه همکاری و رضایت از

یئووهمکاران9113،

تجربهو
اعتماد
دید
حرفهای 


یکدیگر 
اعتمادمتقابل

کریتنروکینیکی9111،؛نامهحضرتعلی(ع)

عدممداخلهشخصثالث 

حشر،11:نساء،81:مجادله8:

کمربهرشدکارمندان

آریه و چن9116 ،؛ انفال ،67 :یوسف،77 :
دخان،18:صف،12:ملر3:

کیفیترابطهمدیر–کارمند

برخوردبههنگام 


گرینوآلبین1227،؛نامهحضرتعلی(ع)

تشوی و

تشوی مادی

گرینوآلبین1227،؛نامهحضرتعلی(ع)

تنبیه

تشوی معنوی

3

واین،شر،بامروتتریر 9119،؛ نامهحضرت
علی(ع)

ظرفیتوجنبه 
دسترسیبهمدیر

پاسخگویی

عدالتوعدمتبعیض

گرینوآلبین1227،؛نامهحضرتعلی(ع)

شفافیتوآگاهیبخشی


یئو و همکاران9113 ،؛ فاطر ،5 :انفال،38 :

رفتار

مومنون،69:نمل،17:احزاب،27،61،3:سبا:

حرفهای

،2نو ،1:جن93:
2

ایو 1229 ،؛ نامه حضرت علی (ع) به مالر

مشورتپذیری


اشتر،یوسف71:و،72قصص97:
ارائهبازخوردمتقابل
اطمینان
خاطر

اخالق 

دالبینوهمکاران؛9119
7

انتقادپذیریوگوششنوا


کاسینگ 9112،؛نامهحضرتعلی(ع)

تقواوسالمتکاری 

سیاستهای

نساء،92:بقره،188:بند 91و 99
نظامادرای

1. Fairhurst
2. Kreitner & Kinicki
3. Wayne, Shore, Bommer, & Tetrick
4. Eyo
5. Kassing
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(ادامه) جدول  .8چارچوب مضمونی پژوهش
مفهوم

مضامین

مضماین

اصلی

فرعی
اخالق

منابع نظری

تمها
احتراممتقابل

لیدنومایسلن1228،

صداقت

هالتژوزنوفوری9111،1؛احقاف2:

ادبوحسنخل

لقمان،18:حجرات،1:آلعمران172:

کیفیترابطهمدیر–کارمند

ثباترفتاریوانعطافدرکار 
اطمینان

منش

سعهصدر


نامهحضرتعلی(ع)بهمالراشتر،انشرا 1:

فروتنیوبلندنظری

نامه حضرت علی (ع) به مالر اشتر ،شعراء:

خاطر

917

تعهد

9

نداشتن نگاه طلبکارانه و

کاسترو و همکاران 9112 ،؛ نامه حضرت

خودجوشدرکار 

علی(ع)

فرمانپذیری


زمر:آیه18

تعهدوتالشمستمر

سیاستهای

دالبین و همکاران9119 ،؛ بند  3
نظاماداری



بحث و نتیجهگیری
میدهدکیفیترابطهبینمدیروکارمند،بعدکلیدی
پژوهشهادرزمینهرهبریمدیریتینشان 

رفتارکارکناندرمحیطکاراست.دونظریه،یعنیینظرییهنقیش(3کتیزوکیان)1258،2ونظرییه
تبادلاجتماعی(7بلو)1262،6زیربناینگاهروابطمیدیر–کارمنیدراشیکلمییدهیدکیهفراینید
پردازندونقشهاوانتظارات

میکندکهازاینطری کارکنانبهمذاکره 
می
دوجانبهایراتوصیف 

میکنند
خودرادرطولزمانتوسعهدادهومجموعهایازتباد توتعامالتبامدیرشانرادنبال 
(گرینوگئورگوتری1285،5؛واین،اس اروولیدن .)1225،8
1. Holtzhausen & Fourie
2. Castro et al
3. role theory
4. Katz and Kahn
5. social exchange theory
6. Blau
7. Graen, George and Terri
8. Liden, Sparrowe, & Wayne
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ابعادوشاخصهایمفهوماصلیتحقی یعنی

دراینپژوهشباعنایتبهماهیتمسئلهپژوهش،

گونهکهدربخشهایقبیلعنیوانگردیید،شناسیاییشید.نکتیه
کیفیترابطهمدیر-کارمندهمان 
ها،نزدیرشیدنابعیادمفهیوماصیلیپیژوهشبیه


وشاخص
بندیمقولهها


میتپسازدسته
حائزاه
نامهایپاراسیورمن،
اولینبارسهمحق به 
مدلیبهنامکیفیتخدماتیا"سروکوآل"1است.برای 
زیتهاملوبری9درسال()1287درحوزهکیفیتخدماتبهارائهاینمدلوتعریفآنپرداختند.
آنهاهمچنینسهسالبعد()1288ابزاریبرایارزیابیکیفیتخدماتارائهکردنید .دهبعیدمیدل
کیفیتخدماتازمطالعهاولیهکهشاملقابلیتاعتبیار،پاسیخگویی،شایسیتگی،دسترسیی،ادب،
ارتباطات،اعتماد،امنیت،درکوشناختمشتریان،شواهدفیزیکیوملمیوسمییباشید،حاصیل
شدهاست( دهاری .)9118،3
میتواندباآنهامقایسهوبررسیشود،بازرییابی
مفاهیمدیگریکهکیفیترابطمدیر-کارمند 
اولینبارمفهومبازارییابیدرونیی
درونی2وکیفیتخدماتداخلی7است.برریوگرونروسبرای 
رادرده 1281معرفیکردند.درقلبمفهومبازاریابیدرونیایننکتهوجودداردکه کارکنیان،
بازارداخلیدرونسازمانیراشکلمیدهند.بازاریابیدرونی،متمرکزبیرروابیطدرونییمناسیب
بینافراددرهم سطو درسازمانهااست؛بنابراین،یررویکردخیدمتمحیورومشیتریمحیور
بینکارکناندرتماسبامشتریانایجادمیشود(سیدجوادینوهمکاران.)1382،کیفیتخدمات
میتوانکیفیتادراکشدهازخدماتیکهواحدهایاکارمندانیرسازمانبهدیگر

داخلیرانیز
واحدهایاکارمندانیکهدرآنسازمانمشغولبهفعالیتهسیتند،ارائیهمییکننید،تعرییفنمیود.
عبارت دیگرخدماتداخلی،خدماتیاستکهبهواحدهایاافراددرونییرسیازمانارائیهمیی

به
میشودهیردومفهیومفیوقمتمرکیزبیر
).همانطورکهمالحظه 

(پیرووشریفآبادی1323،

شود
مشتریوروابطکاریکارکنانبودهومیانتمیامسیطو سیازمانیدرشیرکتهیایخصوصییو
حالیکهپژوهشهادرزمینهرهبریمدیریتینشیانمییدهیدکیفییت
میباشند،در 
بازرگانیمطر  
رابطهبینمدیروکارمند،بعدکلیدیرفتارکارکناندرمحیطکاراست.کیفیترابطهبینمدیرو
1. Service quality
2. Parasurman, Zeithamel, Berry
3. Ladhari
4. Internal marketing
5. Internal Service Quality
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کارمند،مسئلهدشواررهبریاستورهبریاثربخشزمانیاتفاقمیافتدکهمدیروکارمندقیادر
بهتوسعهوحفظرابطهباکیفیتبا باشندوبتوانندمزایایچنینمشارکتی1رادرککنند.دراین
نگاه،کیفیترابطه،عبارتاستازاطمینیان،احتیراموالتیزامدوطرفیهکیهمییانافیرادتولییداثیر
میتواندبرایرسیدنبیه
میتواندتوسعهوپرورشپیداکند ،
مینماید.فهماینکهچگونهاینرابطه 

پیامدهایسازمانیمدنظربرایسازمانهایدولتیمفیدباشید(شیاهیدول،حسینودنیینهیاتمیکر،
 .)9112
9

برایناساس،پنجبعدمفهومکیفیترابطهمیانمدیر-کارمندعبارتاستاز:همدلی ،شواهد

مینانخاطر6کهپسازسیرمراحیلپیژوهش
فیزیکیوملموس،3قابلیتاعتماد،2پاسخگویی7واط 
تبدیلبهیرسنجهپژوهشیمطاب جدول()7شدهاست .


جدول  .8سنجه پژوهشی
گویهها

مضامین اصلی

باوجودقوانینومقرراتسازمانیومحدودیتهایموجودبرایمنداشتننگاهانسانیبهافراددرکار

مهماست.
توجهمیکنم.

درانجامکارهابامدیر/کارمندبهتوانمندیافراد
ترجیحمیدهمبامدیر/کارمندیرابطهبهترداشتهباشمکهشرایطمنرادرکوبهنیازهایمینتوجیه
همدلی 

نماید.
قائلشدنبرایمنوکارمبسیارمهماست.
ارزش 

کنمدرمناسبتهایمعنویمانندنمازجماعتبامدیر/کارمندرابطهبرقرارنمایم.

سعی 
می
میکنمبامدیر/کارمندباعاطفهومحبترفتارنمایم.
سعی 
درکاردارایرابطهدوستانهوشهودیبامدیر/کارمندمهستم.

شواهدفیزیکیو
ملموس 

محیطخانوادگیدربرقراریوحفظیررابطهکاریداراینقشبسزاییاست.
آراستگیظاهریمدیر/کارمنددربرقراریرابطهبرایمنبسیاربااهمیتاست.
راشکلمیدهد.

فناوریومحیطفیزیکیکاردرسازمانزمینهرابطهمدیر/کارمند

1. partnership
2. Empathy
3. Tangibles
4. Reliability
5. Responsiveness
6. Assurance
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(ادامه) جدول  .8سنجه پژوهشی
گویهها

مضامین اصلی

کمرمیکند.

هوشمندیوفراستمدیر/کارمنددرترغیبمنبهیررابطهباکیفیت
وعلمبهکارداشتهباشد.

سعیمیکنمبامدیر/کارمندیرابطهبرقرارکنمکهدانش

ترجیحمیدهمبامدیر/کارمندیکارکنمکهتواناییانجامکارداشتهباشد.

حمایتاززیردستانوکارکناندرجهتانجاماموروبرقراریروابطاهمیتدارد.
قابلیتاعتماد 

طرفمقابلیررابطهبایددارایاقتداروبیانرساباشد.
یتهابهمنتفویضشود.
عالقمندمدریررابطهکاریبرخیمسئول 
مینماید.
نگرشمشترکمدیروکارمندنسبتبهموضوعاتسازمانیرابطهراتقویت 
جهتشکلگیریرابطهضروریاست.

تمایلبهبرقراریرابطهازطرفمدیرانوکارکنان
مینماید
تجربههمکاریورضایتازیکدیگرروابطکاریراتحکیم 
مندوستدارمدرروابطبامدیر/کارمنداعتمادمتقابلوجودداشتهباشد.
دررابطهامبامدیرشخصثالثیمداخلهنکند.

عالقمندم
مدیربایددرطولیررابطهبهرشدکارمندانکمرکند.
مندوستدارمدرانجامکارهاودرطولرابطهبرخوردبههنگامصورتپذیرد.
منتقاضایتشوی مادیدرانجاماموردارم.
تشوی معنویدرانجامامورودرطولیررابطهبرایماهمیتدارد.

پاسخگویی 

وجنبهطرفمقابلتوجهمیکنم.

جهتبرقرارییررابطهبهظرفیت
برایداشتنیررابطهدسترسیبهمدیربرایممهماست.
عدالتوعدمتبعیضدرطولیررابطهازطرفمدیر/کارمندمهماست.
یبخشارائهدهند.
مدیر/کارمندبایددرطولرابطهشاناطالعاتشفافوآگاه 

عالقمندمدرطولیررابطهبرایانجامکارهامشورتدریافتوارائهدهم.
عالقمندمدرطولرابطهوانجامکارهابازخوردمتقابلوجودداشتهباشد.
انتقادپذیریوگوششنوادرطولیررابطهبسیارمهماست.

ترجیحمیدهمبافردیتعاملورابطهداشتهباشمکهتقواوسالمتکاریدارد.

احتراممتقابلدریررابطهکاریوحفظآنازطرفمدیر/کارمندحیاتیاست.
سعیمیکنمباافرادیکارکنمکهصادقهستند.

میکنمدرطولرابطهادبوحسنخل رارعایتکنم.
همیشهسعی 

اطمینانخاطر 


درانجامکارهاودررابطهباافرادثباترفتاریوانعطافدرکاردارم.
کنمسعهصدرداشتهباشم.

درطولیررابطهکاریوحفظآنسعی 
می
فروتنیوبلندنظریمدیر/کارمندبرایرابطه،مهموضروریاست.
هاراانجاممیدهم.

درروابطمبامدیر/کارمندنگاهطلبکارانهندارموبهصورتخودجوشکار
رابطهنسبتبهمقاممافوقفرمانپذیرباشم.

میکنمدرطولیر
سعی 
می کنمدررابطهوانجامامورتعهدوتالشمستمرداشتهباشم.
همیشهسعی 
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میدهدکهمدیرانوکارکناندرسازمانهایدولتیقادربیهبرقیراری
نتایجاینپژوهشنشان 
پژوهشگرانازسنجهطراحیشدهجهت

باشند.برایناساسپیشنهادمیشود

روابطباکیفیتبا می
سازمانهیایمختلیفاسیتفادهونتیایجراجهیت

ارزیابیکیفیتروابطمیانمدیرانوکارکناندر
شناساییسطحکیفیتروابطدرسازمانهایمذکورارائهدهند.همچنینبهمدیرانوکارکنیاندر
هایشناساییشدهرادرروابطکاری،میدنظرقیرار

سازمانهایدولتینیزپیشنهادمیشود،شاخص
دادهوضمنبرقرارروابطباکیفیتبا ،زمینهایجادشناختبهترنسبتبهطرفرابطیهومتعاقیب
میرسیددرایین
فراهمآورند.نخستینشاخصیکهبهنظر 

آنافزایشعملکردفردیوسازمانیرا
زمینهراهگشاست،تمایلوخواستطرفینرابطهوهمچنیناحتیرامواعتمیادمتقابیلبیهیکیدیگر
روست.باتوجهبهاینکهامکانانجاممصیاحبهبیا

است.بیتردیدهرپژوهشیبامحدودیتهایروبه

هایدولتیممکننبود،ازاینجهت،پژوهشهایآیندهمییتوانید

طیفوسیعیازافراددرسازمان
کاملکنندهنتایجپژوهشحاضرباشدوبرایارزیابیبهترسطحکیفیترابطیهمیدیر-کارمنیددر

سازمانهایدولتیمورداستفادهقرارگیرد .
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