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چکیده:
مقدمه :هدف این پژوهش بررسی شایستگی بین فردی در ارتباطات سازمانی و نیز شناسایی ابعااد
مهم و مؤثر بر آن و تعیین نحوه تعامل بین آنها با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسایری
است.
روش :پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توسعهای بوده و شامل دو بخاش کیای و کیفای اسات.
نیونهی آماری پژوهش  17نفر از خبرگان دانشگاهی بودند که باه روش نیوناهگیاری گووهاهبرفای
انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهی ماتریسی محققساخته بود.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد  13بُعد از ابعاد مهم و مؤثر بر شایستگی بین فردی در ارتباطاات
سازمانی عبارتاند از؛ هیدهی ،دیگرمحوری ،خودگشاودگی ،مادیریت تعاارم ،مادیریت تعاام ت،
انعطافپذیری ،جرئتمندی ،راحتی اجتیاعی ،بیانگری ،مساتقیم و بایواساطه باودن ،حیاایتگری،
تأثیرگذاری بر دیگران و هدفمحوری؛ که با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری در پانج
سطح تعاموی مختوف قرار گرفتند .هیچنین نتایج نشان داد بر اساس تجزیاهوتحویل نیاودار قادرت
نفوذ و میزان وابستگی ،مستقیم و بیواسطه بودن ،راحتی اجتیاعی ،جرئتمندی و بیانگری ،نسابت
به سایر ابعاد قدرت تأثیرگذاری بیشتری بر شایستگی بین فاردی داشاتند .پاز از آنهاا هیادهی،
حیایتگری ،دیگرمحوری و خودگشودگی که در ناحیهی پیوندی قرار گرفته بودند از ابعاد مهم ماؤثر
بر شایستگی ارتباطی بین فردی بودند .سایر ابعاد نیز در ناحیهی وابسته قرار گرفتند.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج این پژوهش میتوان گفت ابعااد شایساتگی ارتباا باین فاردی در
سطوح مختوف بر یکدیگر مؤثرند و تغییر در کیفیت هر بُعد موجا تغییار در کیفیات ابعااد ساطوح
بَعدی و بهنوبه خود موج تغییر در کیفیت ارتباطات سازمانی میشود.
واژههای کلیدی :ارتباطات سازمانی ،شایستگی ،شایستگی بین فردی
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An Interpretive Model of Interpersonal Competencies in
the Organizational Communication
Damghanian, H.; Rastghar, A.; Yazdani Ziarat, M.

Abstract:
Introduction: The purpose of this study was to examine the
interpersonal competencies in the organizational communication and
identification of important components that effective it as well as
determine the quality of interaction between these components by using
interpretive structural modeling method.
Method: This research was an applied and developmental as well as
quantitative and qualitative Research sample were 17 people of academic
experts who were selected using snowball sampling. The data collection
tool was a researcher made matrix questionnaire.
Results: The results showed 13 important components that effective on
interpersonal competencies were Empathy, Altercentrism, Selfdisclosure,
Conflict
Management,
Interaction
management,
Supportiveness,
Flexibility,
assertiveness,
Social
Relaxation,
Expressiveness, Immediacy, influencing others and goal orientation; that
using interpretive structural modeling was placed at five different levels
of interaction. Also, The Results showed that Based on analysis of power
and dependence diagram, Immediacy, Social Relaxation, assertiveness,
Expressiveness had more effective than other components on
interpersonal competencies. After them, Empathy, Supportiveness,
Altercentrism and Self-disclosure which had taken place in linkage area
were important components that effect on interpersonal competencies.
Other components, were placed on dependent area.
Conclusion: According to the results, we can say that the components of
interpersonal competencies at different levels have effect together, and
changes in the quality of each component cause changes in quality of
other components at same level as well as the next level, and in turn
cause changes in the quality of the organizational communication.
Keywords: Organizational communication, Competence, Interpersonal
competencies.

مقدمه
بهموازات افزایش مداوم خواستههای ناشی از جهانیشدن و توسعه سریع فنآوریهای اط عاتی
 اهییت تعاام ت و رواباب باین فاردی اثاربخش نیاز باهعناوان یا،و ارتباطی در مشاغل جدید
 این خواستهها باعث بحثهای میاانرشاته.شایستگی برای متخصصان شغوی در حال افزایش است
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ای جدیدی در رابطه با این شایستگیها شدهاند (منیر .)2015 ،1به عقیده اساییتزبر  2و کیوپاا
( ،)2011این شایستگیها که هیان شایستگیهای ارتباطی یاا تاوان تعامال اثاربخش باا دیگاران
هستند ،با س مت اجتیاعی و روانشناختی کارکنان مرتبب بوده و نقش مهیی در حوزههای مختوف
زندگی آنها ،مانند ارتباطات دوستانه ،موفقیات کااری ،محبوبیات و عازتنفز دارناد (گیرومینای،
کامیورا ،بروسادهی ،دونوفریو ،زنارو ،زاواتینی و النگ.)2015 ،4
تقریباً هیهی محققان سازمانی به این موضوع اذعان کردهاند که سازمانهاا نیایتوانناد بادون
ارتباطات وجود داشته باشند و مادیریت قاادر نخواهاد باود باه دادههاای اط عااتی دسات یاباد و
سرپرستان قادر نخواهد بود دستور دهند ،هیاهنگی کارها غیرمیکن میشود و ساازمان بادون آن از
هم فرو میپاشد (آواد و اههاشیی .)2012 ،5آنها هیچنین نشان دادهاند که روابب دوستانه در کاار و
شایستگی در ایجاد آن میتواند نگرشهای فردی کارکنان از قبیل رضایت و تعهد شغوی و حیایات
سازمانی را بهبود بخشد .ع وه بر این ،روابب کاری مثبت مایتواناد پیامادهای ساازمانی را باهطور
مستقیم با افزایش مشارکت ،ایجاد جو حیایتی و نوآوراناه و افازایش بهارهوری ساازمانی؛ و باهطور
غیرمستقیم با کاهش تیایل به ترک خدمت تحت تأثیر قرار دهند؛ بنابراین مطاهعهی شایستگیهاای
ارتباطی درزمینهی سازمانی حائز اهییت بوده و نیازمند توجه و بررسی بیشتر اسات .باا ایان وجاود،
محققان سازمانی در میان مجیوع تحقیقات خود توجه کمتری به آنها نیودهاند؛ و دانش ما از ایان
شایستگیها اندک است (داچنر.)2011 ،6
ازآنجاکه انسان موجودی اجتیاعی است ،هذا این ماهیت اجتیاعی ایجاب میکند که او بخواهد با
وجوه گوناگون اجتیاع و مجیوعههای درون آن ارتبا برقرار کند (تقی پور ،دژبان ،خاادم دزفاوهی و
نعامی .)1390 ،این ارتبا  ،هیچون اشکال دیگر رفتار انسانها ،مایتواناد در دو حاد غاایی بسایار
اثربخش و بسیار غیراثربخش مطرح شود .اثربخشای ارتباطاات شاامل دو بُعاد اساسای خوشانودی
شخصی و بُعد عیلگرایانه است .در بُعد اول ،اثربخشی ارتبا به هذت و شعفی است که از آن بارای
طرفین ارتباطی حاصل میشود؛ و در بِعاد دوم ،متوجاه دساتاورد و موفقیات رسایدن باه اهاداف و
خواستههای ارتباطی گیرنده یا فرستنده پیام است (فرهنگای ،1393،ص .)110.باه عقیادهی رنای7
( ،)2010ارتباطات زمانی اثربخش است که پیامهای فرد توسب دیگری درک شده و تاأثیر ماوردن ر
آن محقق شده باشد .ارتباطات اثربخش از طریق ارتباطات بین فردی مشاخ مایشاوند .مفهاوم
ارتباطات بین فردی در اوایل سال  1950باا اساتفاده از مفااهیم موجاود در عواوم اجتیااعی ،مانناد
روانشناسی ،جامعهشناسی و انسانشناسی توسعه پیدا کرد .از ی دیدگاه زمیناهای ،ارتباطاات باین
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فردی تبادل اط عات بین دو یا سه نفر از افراد در مجاورت هم اسات کاه از کاناالهاای ارتبااطی
مختوفی استفاده کرده و بازخورد فوری برای یکدیگر فراهم میسازند (رنی.)2010 ،
روانشناسان سازمانی روابب اثربخش را یکای از مهمتارین عوامال توساعهی فاردی کارکناان
دانسته و معتقدند شایستگیهایی وجود دارند که ایجاد و حفظ چنین روابطی را در ساازمان تشاویق
میکنند .شایستگی ارتباطی بیانگر توانایی فرد در سازمان دادن مناابع فاردی ،محیطای و حفاظ آن
هاست؛ و ارسال مؤثر پیام ،دریافت مؤثر پیام و تجربه کردن نتیجاهی ساه عنصار مهام شایساتگی
هستند (فرجی ،کاکاجویباری ،مرادی ،رنجبری ،عویاکباری دهکاردی و ییینای .)1394 ،حساامی و
مور ،)2011( 1شایستگی را توان ایجاد موفقیت ،رضایت ،ارزش و تعاهی از طریق بهکارگیری دانش و
ترکیبی از سایر ویژگیها میدانند؛ و معتقدند اثربخشی در ارتباطات نیازمند کس شایستگی ،مهارت
و درک فراینااد ارتباااطی اساات (ساایکاهوما .)2012 ،2اسااییتزبر و کیوپااا ( ،)1984شایسااتگی در
ارتباطات را توان حفظ و پرورش روابب و درعینحال رسیدن باه اهاداف شخصای تعریاف کردهاناد
(ناکاتساگووا و تاکی .)2014 ،3به عقیده هسنکیوک و کودرنیو ،)2012( 4شایساتگی ارتبااطی عباارت
است از توان اقدام درست و انتخاب رفتارهای ارتباطی متناس و اثربخش در ی زمینهی خااص و
در مقابل مخاطبان خااص (هسانکیوک و کودرنیاو .)2012 ،شایساتگی در ارتباطاات باین فاردی از
رویکردهای ن ری متفاوتی نگریسته شده است .تعداد زیادی از مطاهعات در این رابطه ،بار کارهاای
انجامشده توسب اسییتزبر و کیوپا ( ،)1984مبتنی هستند؛ که شایساتگی ارتبااطی را سااختاری
متشکل از ابعاد شناختی ،عاطفی و رفتاری میدانند .بنابراین ،شایستگی ارتباطی نیازمند دانش درباره
ارتباطات مؤثر و مناس  ،انگیازه بارای پارداختن باه تعاام ت اجتیااعی و مهاارتهاای ارتبااطی
فراشناختی 5است ،به این معنی که مهارتهای ارتباطی باید به طریقی اعیال شوند که هم متناسا
و هم اثربخش باشند (پیسیا و تاراج.)2013 ،6
شایستگی ارتباطی وابسته به زمینه ای است که تعامل در آن اتفاق می افتد .بارای شایساتگی
ارتباطی ،فرد باید بتواند تشخی دهد چه مهارت هایی در یا وضاعیت و زمیناهی خااص الزم
هستند ،آیا او از این مهارتها و انگیزهها استفاده میکند یا خیار .درزمیناه ی ساازمانی ،محققاان
مهارت های رمزگذاری و رمزگشایی را با شایستگیهای ارتباطی مرتبب میدانند .پااین،)2005( 7
شایستگی ارتباطی را به معنی داوری درباره ی ارتباطات موفق که در آن اهداف ارتباطی با استفاده
از پیامهای اثربخش و مناس در زمینه ی سازمانی تحقق مییابند میداند (پورهونن ،2012 ،8ص
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 .) 16به عقیده چرنیز و گوین ،) 2001( 1شایستگی ارتباطی در سازمان عباارت اسات از درک و
فهم و مدیریت عواطف دیگران ،به هیراه تواناایی بارای کاار باه طور اثاربخش باا آنهاا .آنهاا
شایستگی ارتباطی را آگاه ی اجتیاعی و مدیریت روابب دانسته اند؛ که آگاهی اجتیااعی مایتواناد
به عنوان هیدهی ،آگاهی سازمانی و خدمت محوری توضیح داده شود ،درحاهی که مدیریت روابب در
شایستگی هایی مانند تأثیر بر دیگران ،مدیریت تعارم ،کار تییی و ارتباطات دیده میشاود (الو،
پیرس و دایا.)2012 ،2
مبانی ن ری و تجربی زیادی در رابطه با موضوع ارتباطات و شایستگیهای ارتباطی وجود دارد؛
و محققان این رشته هر ی بهزعم خود به ی یاا چناد ماورد از ابعااد و تاأثیرات مختواف آن بار
مؤهفههای سازمانی اشارهکردهاند .بهعنوانمثال ،هویز ،)2006( 3تعاام ت هیکاراناه و اثاربخش در
سازمانها را مستوزم شایستگی و رفتارهایی مانند توجه به دیگاران ،منطقای باودن باا آنهاا ،بیاان
اعتیاد ،استفاده از امتیازات مستقیم ،متقابل و ماهرانه ،ایجاد حیایات چهارهای ،حفاظ یا صادای
دوستانه و صیییی ،جرئتمندی ،استفاده از ساختارهای ارتبااطی اثاربخش ،خودگشاودگی متقابال،
تسهیم اط عات شخصی ،تأکید بر ع یق مشترک ،تصییمگیاری مشاترک و اعتیااد باه یکادیگر
دانسته است (سایکاهوما .)2012 ،هااروی و اوماارزو ،)1997( 4در مطاهعاه و تجزیاهوتحویل خاود از
ارتباطات نزدی و اثربخش و نیز عواموی که موج توسعه آنها میشوند ،به این نتیجه رسیدند که
خودگشودگی و سایر اشکال رفتارهای هدفمحور موجا تساهیل ارتباطاات اثاربخش مایشاوند.
اراشاراتنیم ،)2006( 5برخی از ابعاد و جنبههای شایستگی ارتباطی را حساسیت باین فاردی؛ دیادگاه
گیری6؛ انطباقپذیری؛ خودگشودگی؛ شوخطبعی؛ همدهی؛ بحث از موضوعات شخصی یاا اجتیااعی؛
نشان دادن حضور و ع قه؛ جرئتمندی؛ متقاعدسازی؛ تساهیم اط عاات یاا مهاارتهاای تییای؛
حیایت و صییییت معرفی کرده است .نتایج بررسیهای او نشان داده اسات ایان ابعااد مایتوانناد
موج توساعهی ارتباطاات ساازمانی اثاربخش شاوند (پورهاونن ،2012 ،ص  .)18نتاایج تحقیاق
ناکاتسوگاوا و تاکای ( ،)2014نشان داده است برخی از شایستگیهاای ارتبااطی باین فاردی مانناد
حساسیت بین فردی ،مدیریت روابب ،تحیل ابهام رابطهی معناداری با استراتژیهاای حال تعاارم
دارند .کورن ( ،)2013در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است رابطهی معناداری باین ساب هاای
مدیریت تعارم سرپرستان با ادراک کارکنان از شایستگی ارتباطی آنها وجاود دارد .نتاایج تحقیاق
رنی ( ،) 2010نشان داده است گوش دادن ،ت ش برای بهتار باودن ،آگااهی از نیازهاای دیگاران و
خودآگاهی موج اثربخشی ارتباطات میشوند .نتایج تحقیق باندهی ( )2008نشاان داده اسات باین
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چهار بُعد شایستگیهای ارتباطی شامل ایجاد راحتی ،توسعهی اعتیاد ،نفوذ کاریزماتیا و پاذیرش
تفاوتها و اثربخشی رفتارهای ارتباطی بین فردی در سازمان رابطهی مستقیم و معنادار وجاود دارد.
برینچین ،)2007( 1نیز در مطاهعهی خود درباره شایستگیها در مدیریت و ساازمان شایساتگیهاای
مدیریتی را تحت سه مقوههی شایستگیهای عیوکردی ،مفهومی و ارتباطی دستهبندی کرده اسات.
به عقیدهی او شایستگیهای عیوکردی اشاره به دانش و سوطه روشها ،رویههاا ،فناون و اقادام در
ی حوزه خاص؛ شایستگی مفهومی اشاره به تواناییهای کلگرا ،استراتژی و شکلدهی روشایند
به اهداف؛ و شایستگی ارتباطی اشاره به توانایی برای تعامل اثربخش با دیگران ،هیکاری با آنها و
حل تعارم دارد (سیکاهوما.)2012 ،
با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر به دهیل بهرهگیاری از متادوهوژی مادلساازی سااختاری
تفسیری ،شناسایی و تجزیهوتحویل تعامل بین ابعاد شایستگیهای بین فردی جهات دساتیابی باه و
تسهیل ارتباطات سازمانی اثربخش و ارائهی مدهی شاناختی و تفسایری در ایان زمیناه اسات ،هاذا
سؤاالت پژوهش به این صورت مطرح میشوند که ( )1شایستگیهای بین فاردی تساهیلکننادهی
ارتباطات سازمانی اثربخش کدماند؟ ( )2تعامل درونی شایستگیهاای باین فاردی تساهیلکننادهی
ارتباطات سازمانی اثربخش چگونه است؟ ( )3مدل تعامل ابعاد شایستگیهاای باین فاردی تساهیل
کنندهی ارتباطات سازمانی اثربخش و سطوح تأثیر آنها چگونه است؟ ( )4تحویل مدل تعامل ابعااد
شایستگیهای بین فردی تسهیلکننده ارتباطات سازمانی اثربخش بر اساس دیاگرام قادرت نفاوذ-
وابستگی چگونه است؟
روش
ازآنجاکه نتایج این پژوهش میتواند در تصییمگیریهای سازمانی به من ور تسهیل ارتباطات
سازمانی اثربخش استفاده شود ،هذا از نوع کااربردی -توساعه ای باوده و بار اسااس روش انجاام
توصیفی -پییایشی است .ازن ر نوع پژوهش ،آمیخته (کیی-کیفی) است؛ که بهمن ور «احصاای
ابعاد شایستگی بین فردی در ارتباطات سازمانی و ساختدهای» باه آن هاا اساتفاده شاده اسات.
جامعه ی آماری پژوهش تیامی افراد خبره ی دانشگاهی و استادان مجرب در رشاتهی مادیریت و
درزمینه ی ارتباطات سازمانی هستند که  17نفر از آن ها با استفاده از روش نیونهگیری گووههبرفی
به عنوان نیونه انتخاب شدند .ازآنجاکه این پژوهش تفسیری و نتاایج آن خبارهمحاور اسات و در
تحقیقات تفسیری تعداد خبرگان هیواره مورد مناقشاه اسات ،از تیاام جامعاه ی در دساترس ،از
بیشترین نیونه که فرصت پاسخگویی داشتند ن رخواهی شد؛ که به توصیهی وارفیود ،1974( 2به
نقل از آذر ،خسروانی و ج هی )1392 ،که ارائهدهندهی روش مدل سازی ساختاری تفسیری است
Brinckmann
Warfield
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تعداد  15تا  25نفر خبره ،نیونه ی خوب و قابل دفاعی در این نوع مدل سازی است .نیوناهگیاری
گووههبرفی ازآنجهت مورداستفاده قرار گرفت کاه بسایاری از اساتادان مراجعاه شادهی رشاتهی
مدیریت در زمینهی موضوع موردمطاهعه اظهار عادم تخصا الزم و کاافی نیودناد و اساتادان
مدیریتی دیگری که دارای تخص الزم و کافی در این زمینه بودند را معرفی کردند؛ که از تعداد
خبرگان معرفیشده و ن رسنجی شده  2نفر زن و  15نفر مرد؛  6نفر استاد تیام 4 ،نفر دانشایار و
 7نفر استادیار و هیگی دارای مدرک دکتری بودند؛ و  ٪70از آن ها دارای ساابقهی هیئاتعویی
باالتر از  10سال بوده و میانگین سنی آنها  52سال بود؛ و از این تعاداد  9نفار هیئاتعویی در
دانشگاه های دوهتی شهر تهران و مابقی از اعضای هیئت عویی دانشگاههای دوهتای ساایر اساتان
های کشور میباشند.
در بخش کیّی از ماتریسی به نام ماتریز خودتعاموی سااختاری هیانناد جادول  2کاه در زیار
آورده شده است ،برای دریافت آرا و ن رات خبرگان در قاها روش مدلساازی تفسایری سااختاری
بهره گرفته شد؛ به این صورت که با توجه به تعداد ابعاد شناسااییشاده بارای شایساتگی ارتبااطی
درونفردی و شیارهگذاری و سیز قرار دادن آنها در جدول مذکور از خبرگان خواسته شد آنهاا را
دوبهدو باهم بررسی نیوده و با اساتفاده از نیادهاای  V, A, X, Oباه تعیاین رواباب باین آنهاا
بیردازند.
روش اجرا و تحویل با استفاده از گامهای هفتگانهی روش مدل ساازی سااختاری تفسایری
بوده است ،به این صورت که در ابتدا متغیرهای مسئوه شناسایی میشوند که میتواند باا بررسای
مطاهعات گذشته و دریافت ن رات کارشناسان صورت گیرد .در گام دوم متغیرهای مسئوه بهصورت
دوبه دو باهم بررسی میشوند و پاسخدهنده با استفاده ا ز نیادهای زیر به تعیین روابب بین متغیرها
میپردازد.
 :Vمتغیر  iبه تحقق متغیر  jکی میکند.
 :Aمتغیر jبه تحقق متغیر  iکی میکند.
 :Xمتغیر  iو  jهر دو به تحقق هم کی میکنند.
 :Oمتغیر  iو  jباهم ارتبا ندارند.
در گام سوم از طریق تبدیل نیادهای  Oو  Aبه " "0و  Xو  Vبه " ، "1ماتریز خودتعاموی
ساختاری به ی ماتریز دودویی تبدیل می شود و ماتریز دسترسی اوهیه به دست مایآیاد .در
گام چهارم و پز از آنکه ماتریز دسترسی اوهیه به دست آمد ،با واردکردن انتقالپذیری در روابب
متغیرها ماتریز دسترسی نهایی به دست میآید .در گام پنج م با اساتفاده از مااتریز دسترسای
نهایی مجیوعهی خروجی یا " "1های هر سطر و مجیوعهی ورودی یاا " "1هاای هار ساتون
برای هر متغیر به دست می آیاد؛ کاه پاز از تعیاین مجیوعاه ورودی و خروجای اشاتراک ایان
مجیوعه ها برای هر ی از متغیرها تعیین می شود و از این طریق مجیوعهی مشترک بارای هار
متغیر به دست می آید .متغیرهایی که مجیوعه خروجای و ورودی مشاترک آن هاا کاام ً مشاابه
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باشند ،در باالترین سطح از سوسوه مرات مدل ساختاری تفسیری قرار میگیرند .باهمن ور یاافتن
اجزای تشکیلدهنده ی سطح بعدی سیستم اجزای بااالترین ساطح از آن در محاسابات ریاضای
جدول مربو حذف می شود و عیویات مربو به تعیین اجزای ساطح بعادی مانناد روش تعیاین
اجزای باالترین سطح انجام می شود .این عیویات تا آنجا تکرار می شود که اجزای تشکیلدهندهی
کویه ی سطوح سیستم مشخ شوند .در گاام ششام باا توجاه باه ساطوح متغیرهاا و مااتریز
دسترسی نهایی مدل ساختاری تفسیری به ترسیم می گردد .در گام هفاتم متغیرهاای تحقیاق در
چهار گروه خودمختار ،وابسته ،پیوندی و نفوذی طبقه بنادی مای شاوند (آذر و هیکااران:)1392 ،
اجرای این گام ها به شرح ذیل بوده است.
گام اول :شناسایی متغیرهای مربو به پژوهش .در این مرحوه با بررسی ادبیات و ن رخاواهی
از خبرگان ،ابعاد شایستگی بین فردی استخراج و دستهبندی شدند .در جادول  1هار بُعاد و تعریاف
خ صهای از آن و چند مورد از منابعی که این بُعد و مفاهیم نزدی به آن بهعنوان شایساتگی باین
فردی اشارهشده آمده است.
گام دوم :تشکیل ماتریز خودتعاموی ساختاری .پز از شن اسایی ابعاد شایستگیهای بین
فردی که در گام اول به آن ها اشاره شد در گام بعد ماتریز خودتعاموی ساختاری تشکیل مای
شود .این ماتریز با مقایسه ی زوجی ابعاد شایستگی های بین فردی توسب خبرگان و با به کار
بردن نیادهای  O ،A ،Vو  Xایجاد می گردد .به این صورت که از خبرگ ان خواساته شاد اگار
سطر -به هحاظ سوسوه مرات تقدم و تأخر -مقدمه ی ستون است و بار آن تاأثیر دارد V؛ اگار
ستون -به هحاظ سوسوه مرات تقدم و تأخر -مقدمه ی سطر است و بار آن تاأثیر دارد A؛ اگار
سطر و ستون -به هحاظ سوسوه مرات تقدم و تأخر -مقدمه ی یکدیگرند و بار هام تاأثیر مای
گذارند  X؛ و اگر سطر و ستون به هحاظ سوسوه مرات بر یکدیگر تقدم و تأخر و تأثیر ندارند در
داخل جدول  Oبگذارند .بعد از ن رخواه ی از خبرگان ،ماتریز خودتعاموی ساختاری مطابق باا
جدول  2به دست آمده است.
گام سوم و چهارم :ایجاد ماتریز دسترسای اوهیاه .در ایان مرحواه ،مااتریز خودتعااموی
ساختاری به ی ماتریز دودویی تبدیل میگردد که ماتریز دسترسی اوهیه نامیده میشود .این کار
از طریق تبدیل نیادهای  Aو  Oبه " "0و  Xو  Vبه " ،"1در ماتریز خودتعاموی ساختاری انجاام
میشود .در گام چهارم پز از آنکه ماتریز دسترسی اوهیه به دست آمد ،با واردکردن انتقالپاذیری
در روابب متغیّرها ،ماتریز دسترسی نهایی به دست میآید .من ور از انتقالپذیری آن است که اگار
متغیر  Aبر متغیر  Bتأثیر داشته باشد و متغیر  Bبر متغیر  Cتأثیر بگذارد  Aبر  Cنیز تأثیر میگذارد.
در این گام ،تیامی روابب ثانویه بین متغیرها ،بررسی شد و ماتریز دسترسی نهایی مطابق جدول 3
بهدست آمده است .در جدول  ،3عددهای  1کاه زیار آنهاا خاب کشایده شاده اسات در مااتریز
دسترسی اوهیه صفر هستند.
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گام پنجم :بخش بندی سطح .در ایان مرحواه ،مااتریز دسترسای باه ساطوح مختواف
دسته بندی می شود .روش کار در این گام به این صورت ا ست که پز از تعیین مجیوعه ورودی
(اعداد سطر) و خروجی (اعداد ستون) ،اشتراک این مجیوعه ها برای هار یا از ابعااد تعیاین
خواهد شد .از این طریق مجیوعه مشترک برای هر بُعد بهدست می آید .ابعادی کاه مجیوعاه
خروجی و مشترک آن ها کام ً یکسان باشند ،در باالترین سطح از سوسوه مرات مدل ساختاری
تفسیری قرار می گیرند .هنگامی که در اوهین تکرار عنصر یا عناصر بااالترین ساطح مشاخ
شدند ،باید این ها از سایر عناصر جدا و یا به بیان دیگر حذف شوند .این عیل تا زمانی که سطح
تیامی عناصر مشخ شود تکرار می شود .جدول  4خ صه تکرارهای الزم برای تعیین سطوح
مختوف را نشان میدهد.
گام ششم :در این مرحوه با توجه به سطح متغیرهاا در جادول  4و مااتریز دسترسای
نهایی ،مدل اوهیه رسم و از طریق حذف انتقال پذیری ها ،مدل نهایی هیانند شکل  2باهدسات
آمده است.
گام هفتم :تجزیهوتحویل قدرت نفوذ و میزان وابستگی .ساختار این گام به این صاورت اسات
که ابتدا ی نیودار با دو محور افقی (میزان وابستگی) و عیودی (قدرت نفاوذ) ترسایم نیاوده و باا
توجه به تعداد عناصر شناساییشده در گام اول -که در این تحقیق  13عنصر است -آن را به چهاار
گروه خودمختار ،وابسته ،پیوندی و نفوذ دستهبندی میکنیم .به این صورت که گروه اول ،متغیّرهای
خودمختارند که قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی دارند .این متغیرها تا حدودی از سایر متغیرهاا مجازا
هستند و ارتباطات کیی دارند .گروه دوم ،متغیّرهای وابسته را شامل میشود که قدرت نفوذ ضاعیف،
اما وابستگی باالیی دارند .گروه سوم ،متغیّرهای پیوندی هستند که قدرت نفاوذ و وابساتگی بااالیی
دارند .در واقع هرگونه عیوی بر روی این متغیرها منجر به تغیر سایر متغیرها میشود .گاروه چهاارم،
متغیّرهای مستقل میباشند که قدرت نفوذ باال و وابستگی پایین دارند .متغیرهایی کاه قادرت نفاوذ
باالیی دارند اصط حات متغیرهای کویدی نامیده میشوند که اینها در یکی از دو گاروه پیونادی و
نفوذ قرار میگیرند .این گام از طریق جیعکردن ورودیهای " "1در هر سطر (قدرت نفوذ) و ستون
(میزان وابستگی) در جدول  3برای هر بُعد بهصورت جداگانه و نوشتن آنها روی محاور عیاودی و
افقی و سیز مشخ نیودن جایگاه آنها از طریق ترسیم میزان قدرت نفاوذ و وابساتگی هیانناد
شکل  2انجام شده است (آذر ،خسروانی و ج هی.)1392،
یافتهها
پز از انجام گامهای هفتگانه روش مدلسازی ساختاری تفسیری که در باال به آنهاا اشااره
شد یافتههای تحقیق بهصورت جدولها و شکلهای زیر ارائه گردیده است.

103

تفس ای شادست یهای ب ن فادی در ارتباطات سازرانی

ر

جدول  -1ابعاد شایستگی بین فردی در ارتباطات سازمانی

شماره شایستگی

تعریف و زیرمجموعهها

نویسندگان

1

تأیید دیگران به صهرت المیهو غ ریرالمیهو (الهههرتن( )2013 ،داچنهههر،
صمیمیت ،خرنگریو ،برابری طلبو ،ترسع جر ( )2011سهیورمیا)2012 ،
حمایتگری
اعتماد ،عدم رلب بر دیگری ،یراقبت ،یحبهت( ،تنو( )2010 ،حسینزاده غ
سپاه ینصرت)1390 ،
تسلو غ المک ب دیگران

2

ترانایو غ تمایل برای سازگاتی غ ترافق پذیری (ینیهههر( )2015 ،الاتیهههک،
انعطافپذیری
بهها دیگههران انطبهها پههذیری ،ترانههایو بههرای ( )2014پیسهههپا غ تهههاتا ،
تفتاتی
( )2013سیوالریا)2012 ،
همواتی ،تناسب

3

تسهیم یناسب اطمعا شخصو با افراد دیگر (گیرغیینهههو غ هموهههاتان،
خردگشردگو
باز بردن ،بهرغنگرایهو ،خردبیهانگری ،بازتها ( )2015سهههیوالریا)2012 ،
یناسب
(تنو)2010 ،
پذیری ،بیان نیازهای خرد ،خردافشایو

4

تمایل برای برقراتی اتتباط با دیگهران غ لهذ (الیلیوهههههههههههها)2015 ،1
بردن از آنها غ نیز ایستادگو غ دفاع از حقهر (گیریمرنو( )2015 ،پیسپا غ
جرئتیندی
خرد دت گفتگر بدغن زیهر پها گذاشهتن حقهر تههاتا ( )2013 ،سههیوالریا،
)2012
دیگران قاطعیت غ صراحت

5

احساس تاحتو ،عدم هیجان غ اتتبهاطگریهزی (پرتهههرنن ،2012 ،ص)18 .
الم دت تعایم تغزان غ نیز ترانایو برای حفظ (تنهههو( )2010 ،ههههرلمن،2
تاحتو
پمنیسهههک ،3جهههاالمین 4غ
خرنسردی غ آتایش دت طرل تعایم
اجتماعو
تغبههههین( )2010 ،5تنههههو،
)2010

6

دتک الردن احسهاس دیگهران دتک عهاطفو( ،ینیهههر( )2015 ،گیلیوههها،
آگاهو اجتمهاعو ،دیهدگاهگیهری ،تهران نقهش ( )2015گیریمههرنو)2015 ،
پههذیری غ قههرات دادن خههرد بهه جای دیگههری( ،مغ غ همواتان)2012 ،
دلسرزی الردن

همدلو

1

Gilicka
Hullman
3 Planisek
4 Jacqueline
5 Rubin
2
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ادامه جدول 1

شماره شایستگی

تعریف و زیرمجموعهها

نویسندگان

7

ترانههایو بههرای اداته الههردن تشههریفاتو ال ه دت (گیلیوهها( )2015 ،پیسههپا غ
یدیریت گفتگرهههای تغزیههره غجههرد داتد ،ییههل تعایههت تهههاتا ( )2013 ،پرتههههرنن،
نربت ،شرغع غ پایهان گفتگهر ،ترسهع غ تیییهر  ،2012ص( )10 .ههههرلمن غ
تعایم
همواتان)2010 ،
یرضرعا گفتگر غ ریره

8

ترانایو بیان افوات غ احساسها خهرد ب صهرت (گیرغیینههههو غ هموههههاتان،
المیو غ ریرالمیو استفاده از اللما یناسب( )2015 ،پرتهرنن ،2012 ،ص
بیانگری
استفاده یناسب از زبان بدن ،شیرایو غ تسهایو ( )101هههرلمن غ هموههاتان،
( )2010تنو)2010 ،
المم

9

یستقیم غ دت دسههترس غ نزدیههک بههردن بههرای اتتباطهها (سههیوالریا( )2012 ،پرتهههرنن،
بوغاسط شخصاً دت فرایند اتتباطا حضرت داشتن غ ایجاد  ،2012ص( )19.تنههههو)2010،
بردن احساس نزدیوو غ صمیمیت با شریک اتتباطو (سان ،1هرلمن 2غ غانگ)2011،3

ترانایو تسیدن ب اهداف از پیش تعیینشهده غ (استیل 4غ پلنتهو)2014 ،5
 10هدفیحرتی السههب لههذ غ تضههایت از اتتبههاط ا ربخشههو( ،الاتیهههک( )2014 ،الهههرتن،
()2013تنو)2010 ،
النترل یحیطو ،تضایتمندی
ترج ب دیگران ،گرش دادن ،بها دادن ،نشهان دادن
تمایل ،ترج غ عمق به عقایهد غ ناهرا دیگهران
 11دیگریحرتی
احترام گذاشهتن به دیگهران ،تحمهل دیهدگاههای
دیگران ،ترج ب نیازهای دیگران ،المک ب دیگران

(پرتهههرنن ،2012 ،ص)25 .
(الههاتتر غ هموههاتان )2011
(سههان غ هموههاتان)2011 ،
(هرلمن غ همواتان)2010 ،

12

تأ یر غ نفرذ بر دیگران ،یتقاعد الردن دیگهران (ینیهههر( )2015 ،الیلیوهههها،
تأ یرگذاتی
یدیریت تصریرپردازی ییبهت دیگهران ،السهب ( )2015الاسههههترغ)2013 ،6
بر دیگران
(پیسپا غ تاتا )2013 ،
یرافقت دیگران.

13

شناسایو حهرزهههای ترافهق غ عهدم ترافهق غ (الیلیوا( )2015 ،گیرغیینهو
یدیریت
یههدیریت تنههرع ،حههل یسههدل  ،یههداتا ،تحمههل غ همواتان( )2015 ،الاسترغ،
تعاتض
( )2013الرتن)2013 ،
تعاتض ،یدیریت تنرع ،تحمل ابهام

1

Sun
Hullman
3 Wang
4 Steele
5 Plenty
6 Castro
2
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هیان طوری که در جدول  1دیده می شود ،در گام اول از گام هاای هفات گاناه روش مادل
سازی ساختاری تفسیری که با هدف شناسایی متغیرها و عناصر صورت میگیارد 13 ،ماورد از
عناصر و ابعاد مهم شایستگی های بین فردی شناسایی شدند؛ هذا جدول  1به سؤال اول تحقیق
با این عنوان که شایستگی های بین فردی تسهیل کننده ارتباطات سازمانی اثاربخش کدام اناد
پاسخ داده و شایستگی های مهم بین فردی را از دیدگاه خبرگان نشان میدهاد؛ کاه باه من ور
روشن شدن هر عنصر تعریف مختصری از آن و نیز برخای از مفااهیم نزدیا باه آن نیاز در
جدول مذکور آمده است.
جدول  -2ماتریس خودتعاملی ساختاری

شماره

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

V

V

X

V

A

O

V

X

A

O

V

V

2

X

X

A

V

A

A

X

A

A

A

A

3

V

V

A

V

A

A

O

V

A

A

4

V

V

O

V

V

X

V

O

X

5

V

V

V

V

V

X

V

V

6

V

V

X

V

A

O

V

7

X

X

A

V

A

A

8

O

V

O

V

V

9

V

V

V

V

10

A

A

A

11

V

V

12

X

1

13

هیانطور که در جدول  2مشاهده میشود در گام دوم روش مدلسازی ساختاری تفسایری کاه
در باال به آن اشاره شد ،روابب داخوی بین شایستگیهای بین فردی تسهیلکننده ارتباطات ساازمانی
اثربخش توسب خبرگان مشخ شده است؛ که این جدول به سؤال دوم تحقیق با این عناوان کاه
ارتباطات درونی ابعاد شایستگیهای بین فردی چگونه است پاسخ داده است؛ و اینکه چه ابعاادی باا
یکدیگر رابطه دارند و کدامی بر دیگری مؤثر است ،کدام بر یکدیگر اثر متقابل داشته و اینکه کدام
هیچ رابطهای با یکدیگر ندارند را از دیدگاه خبرگان مشخ کرده است.
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جدول  -3ترکیب ماتریس دسترسی اولیه و نهایی

نفوذ

ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13 12 11

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

9

2

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

1

5

3

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

9

4

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

6

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

10

7

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

1

5

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

9

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

11

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

11

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

9

12

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

1

5

13

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

1

5

غابستگو

7

12

8

5

3

8

12

3

4

13

8

12 12

12

هیانطور که در جدول  3م ح ه میشود ،در گام سوم نیادهاای چهارگاناه  V, A, X, Oباه
عددهای  0و  1تبدیل شدهاند؛ که این گام بهمن ور انجام گامهای دیگار و در راساتای رسایدن باه
پاسخ سؤال سوم تحقیق که بهمن ور بررسی مدل روابب و سطوح تأثیر ابعااد شایساتگیهاای باین
فردی است انجام شده است .در گام چهارم تیام رواباب ثانویاه باین متغیرهاا بررسای شاده اسات.
بهعنوانمثال چون در جدول  ،3عامل  4بر عامل  9مؤثر است و عامل  9بار عامال  6ماؤثر اسات،
بنابراین بر اساس قاعده انتقالپذیری که در باال به آن اشاره شد ،باید عامل  4بر عامل  6نیاز ماؤثر
باشد؛ که این انتقالپذیری با تبدیل عدد  0در گام سوم به عدد  1در گام چهارم در جادول  3نشاان
داده شده است .سایر عوامل نیز به هیین صورت مورد بررسی قرار گرفتهاند .در این ماتریز ،قدرت
نفوذ و میزان وابستگی هر متغیر نیز نشان داده شده است .قادرت نفاوذ یا متغیار از جیاع تعاداد
متغیرهای متأثر از آن و خود متغیر به دست میآید .میزان وابستگی ی متغیر نیز از جیع متغیرهایی
که از آنها تأثیر میپذیرد و خود متغیر به دست میآید .این دو گام نیز مقدمه گام بعادی باوده و در
راستای پاسخ به سؤال سوم تحقیق انجام میشود و خودش مستقییاً به هیچی از سؤاالت تحقیاق
پاسخ نییدهد.
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جدول  -4تکرار اول تا پنجم بخشبندی سطوح ماتریس دسترسی

مجموعهی خروجی

شماره

مجموعهی ورودی

مجموعهی مشترک سطح

1

-12-11-10-7-6-3-2-1
13

11-9-8-6-5-3-1

2

13-12-10-7-2

13-12-10-7-2 -9-8-7-6-5-4-3-2-1
13-12-11

3

-12-11-10-7-6-3-2-1
13

4

8-6-5-4 -11-10-9-8-6-5-4-3-2
13-12

11-9-8-6-5-4-3-1

دو

11-6-3-1

سه

8-6-5-4

پنج

8-5-4

پنج

11-6-3-1

سه

13-12-7-2

دو
پنج
چهار

5

-10-9-8-7-6-4-3-2-1
13-12-11

6

11-9-8-6-5-4-3-1 -12-11-10-7-6-4-3-2-1
13

7

13-12-10-7-2

-9-8-7-6-5-4-3-2
13-12-11

8

8-5-4 -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
13-12-11

8-5-4

9

9-8-5-4-1 -11-10-9-7-6-4-3-2-1
13-12

9

10 10

8-5-4

1-3-6-11

سه

10 -9-8-7-6-5-4-3-2-1
13-12-11-10
11-6-3-1

یک

-12-11-10-7-6-3-2-1 11
13

11-9-8-6-5-4-3-1

13-12-10-7-2 12

13-12-7-2 -9-8-7-6-5-4-3-2-1
13-12-11

دو

13-12-10-7-2 13

13-12-7-2 -9-8-7-6-5-4-3-2-1
13-12-11

دو

سه

هیانطور که در جدول  4دیده میشود در گام پنجم و در اوهین مرحوه از مراحال ساطحبنادی،
عنصر شیاره  10به عوت یکسان بودن مجیوعه خروجی و مشترک آن در سطح اول؛ عناصار ،7 ،2
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 12و  13بعد از تکرارهای مختوف و حذف عنصار  ،10در ساطح دوم؛ عناصار  6 ،3 ،1و  11بعاد از
حذف عناصر تعیین سطح شده ،در سطح سوم؛ و عنصر  4در سطح چهارم و عناصر  5 ،4و  8نیاز در
سطح پنجم قرار گرفته اند .این جدول در راستای پاسخ به سؤال سوم تحقیق و تعیین مدل رواباب و
سطوح تأثیر آنها بوده است که این امر در گام ششم محقق گردیده است.
هدفمحوری

مدیریت

تاثیرگذاری

تعارض

حمایتگری

مدیریت

ت

تعامالت

خودگشودگی

همدلی

انعطافپذیری

دیگر محوری

مستقیم و بی واسطه بودن

جرئتمندی

راحتی اجتماعی

بیانگری

شکل  -1مدل تفسیری شایستگیهای بین فردی در ارتباطات سازمانی

شکل  1به سؤال سوم تحقیق پاسخ داده و مدل ابعاد شایستگیهای بین فردی بر اساس سطوح
مختوف تأثیر آنها در گام ششم را نشان میدهد .هیانطور دیده میشود مدل نهایی بهدستآمده در
این تحقیق از پنج سطح تشکیل شده است که این سطوح برگرفته از سطحبندیهای انجامشاده در
جدول  4میباشند .روابب ی سویه و دوسویهی استفادهشده در این مادل نیاز برگرفتاه از نیادهاای
جدول  2میباشند .بهعنوانمثال رابطهی دوسویه بین جرئتمندی و راحتی اجتیاعی برگرفته از نیاد
 xو بقیه روابب نیز به هیین صورت میباشند .این مدل نشان میدهد عناصری که در ساطح بااالتر
هستند تأثیرگذاری کیتری دارند و بیشتر تحت تأثیر سایر عناصر در سطوح زیارین خاود میباشاند.
برای مثال هیانطور که در شکل باال دیده میشود عنصر هادفمحاوری در بااالترین ساطح قارار
گرفته است؛ بنابراین بیشتر تحت تأثیر عناصر سطوح پایینتر از خود است و عناصار دیگار نیاز باه
هیین صورت.
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13

5،8
4
پیوندی

12
11
10

9
نفوذ

6
1 11,3

9
8
7
6
5

2،7،12،13

10
13

نفوذ

4
3
2

خودمختار

وابسته

قدرت

1
12

10 11

9

8

7

6

5

4

2 3

1

میزان وابستگی
شکل  -2نمودار قدرت نفوذ -وابستگی

شکل  2به سؤال چهارم تحقیق پاسخ داده و تحویل مدل روابب شایستگیهای بین فردی را بار
اساس قدرت نفوذ -وابستگی آنها در گام هفتم را نشان میدهد .هیانطور که در این شاکل دیاده
میشود و بر اساس توضیحات گفتهشده در مورد ساختار آن ،عناصر  13،12،7،2در ناحیاه دوم واقاع
شده است؛ که نشاندهندهی آن است که این عناصر بیشترین وابستگی را دارند ،عناصر 11 ،6 ،3 ،1
در ناحیه سوم قرار گرفتهاند که نشاندهندهی آن است که این عناصر قدرت نفوذ و وابستگی باالیی
دارند؛ و عناصر  8 ،5 ،4و  9در ناحیه چهارم قرار گرفتهاند که نشاندهندهی آن است که این عناصر
قدرت نفوذ باال و وابستگی پایینی دارند و میتوانند بیشترین تأثیر را در ارتقای شایستگی بین فردی
در سازمان داشته باشند.
نتیجهگیری
در این پژوهش ت ش شد پز از شناسایی ابعاد اصوی شایستگی باین فاردی تساهیلکنناده و
تشویقگر ارتباطات سازمانی اثربخش ،نحوهی تعامل باین آنهاا از طریاق مادلساازی سااختاری
تفسیری مورد بررسی قرار گیرد .درنهایت نتایج تجزیهوتحویلها حاکی از سطوح متفاوت تعامل ایان
ابعاد با یکدیگر بود .هیچنین نتایج تحقیق نشان داد بیشتر ابعاد در حاوزهی نفاوذی و وابساته قارار
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دارند و هیچ بُعدی در ناحیهی خودگردان قرار نگرفت .بهعنوان مقدمه برای توضیح نتایج این تحقیق
باید گفت که نیازهای بین فردی انت اراتی برای رفتارهای ارتبااطی ایجااد مایکناد و ارتبااطگران
متوجه هستند که میتوانند نیازها و انگیزههای خود را بیان کرده و بارای تحقاق آنهاا ،رفتارهاای
ارتباطی خاص را انتخاب کنند .شوتز ،)1966( 1معتقد است افراد بهخاطر نیاز باه عضاویت ،کنتارل،
دوستی و محبت ،با دیگران تعامل برقرار میکنند .این نیازهاا در هار دو ساطح رفتااری و عااطفی
محقق می شوند .نیاز به عضویت ازن ر رفتاری ،احتیاج به ایجاد تعام ت و روابب رضاایتبخاش باا
دیگران؛ و ازن ر عاطفی احتیاج به ایجاد یا حفظ ی ع قهی متقابل و نیز تأیید دیگاران دارد .نیااز
به کنترل ازهحاظ رفتاری ،احتیاج به شروع رابطه و به هحاظ عاطفی احتیاج به رسیدن به و یاا حفاظ
احترام متقابل برای یکدیگر دارد؛ و نیاز به دوستی و محبت ،ازن ر رفتاری احتیاج به شاروع و حفاظ
روابب مبتنی بر دوستی ،عشقورزی و ازخودگذشتگی و ازن ر عاطفی ،احتیاج باه رسایدن یاا حفاظ
حیایت متقابل و ارتبا با دیگران دارد (سان و هیکاران .)2011 ،هیانطور که دیده میشاود هیاه
نیازهای ارتباطی باال برای برآورده شدن نیاز به شروع و حفظ رابطه دارند .کاارپنتر ( ،)1993نیاز باا
اذعان به این مطو شایستگی ارتباطی را شامل دو بعد شروع و ارتقاء رواباب مایداناد .بایاد توجاه
داشت که شایستگی در شروع برای ایجاد رابطه ضروری بوده ،وهی کافی نیسات .باهعباارت دیگار،
شایستگیهای شروع برای ایجاد تعام ت اجتیاعی ضروری هستند ،اما شایستگیهای دیگری برای
حفظ رابطه در مورد نیاز میباشند .شروع بهعنوان ی شایستگی ارتباطی شامل آغاز ،کنترل و تقاضا
برای روابب بوده؛ و نیازمند اعتیادبهنفز ،جرئتمندی و معرفی خود به افاراد جدیاد ،بارونگرایای،
مهارتهای محاورهای ،بیانگری ،اجتناب از خجاهت و کیرویی ،عدم ارتبا گریزی و ع قه و راحتای
اجتیاعی است .ارتقا ،اشاره به مهارتهایی برای مفید ،رضایتبخش و پایدار نیودن آنهاا دارد؛ کاه
نیازمند صیییت ،تیایل به تشویق و جستجوی روابب نزدیا  ،خودگشاودگی مناسا و بااز باودن،
درک متقابل عییق ،ع قه متقابل ،اعتیاد ،بااور باه ایان دیگاران قابلاطییناان ،صاادق و موثاق،
حساسیت بین فردی ،توجه ،صییییت و دهسوزی ،ت شهای فعال برای آگااه شادن از و پاساخ باه
نیازهای دیگران ،دیگرمحوری ،نشان دادن توجه ،کی باه و حیایات از دیگاران ،دیادگاهگیاری و
تیایل برای نگاه به مسائل از دیدگاههای مختوف است (کارتر و هیکاران .)2011 ،نتیجهی مثبت یا
منفی ی ارتبا میان فردی ارتبا تنگاتنگی با نحوهی شروع و پایان آن دارد .اگر ارتبا با کویات
مثبت ،امنیتآور و آرامشزا شروع شود ،تداوم ارتبا برای طرفین دلنشین و خوشایند خواهاد باود،
هیانگونه که بهکارگیری کویاتی که دارای بار منفی است در ارتبا طرفین ایجاد اخات ل میکناد.
درحاهیکه شروع روابب برای پیدا کردن ی شری ارتبااطی مهام اسات ،تواناایی بارای مادیریت
تعارم بین فردی میکن است در مراحل بعدی مهمتر باشد؛ بنابراین حفظ و توسعه روابب نیااز باه
مدیریت آن دارد .مدیریت روابب از خودآگاهی ساخته شده است و شایستگیهایی مانناد کاار کاردن
Schutz
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بهطور اثربخش با دیگران برای رسیدن به ی هدف مشترک ،کار تییی و هیکاری؛ مذاکره و حال
تعارم؛ شروع و مدیریت تغییر و نیز داشتن تأثیر مثبت روی زندگی افراد دیگر را پوشاش مایدهاد
(گیرومینی و هیکاران .)2015 ،با توجه به این توضیحات متوجه میشویم کاه اوهاین شایساتگی در
برقراری ارتبا اثربخش با دیگران بر اساس ی نوع دستهبندی شایستگی در شروع آن است .نتایج
این تحقیق نیز نشان داد در سطح اول مدل از پایین به باال شایستگیهایی مانند جرئتمندی ،راحتی
اجتیاعی و بیانگری وجود دارند که هیگی از شایستگیهای رفتاری بوده و برای شروع رابطه ماورد
نیاز میباشند .رفتار جرئتمندانه که اشاره به اعتیادبهنفز ،تیایل بارای ارتباطاات و هاذت باردن از
آنها و نیز بیان مناس احساسات ،عقاید و باورها بهگونهی مساتقیم ،صایییی و دور از م ح اات
است به فرد کی میکند در ارتباطات احساس راحتای نیایاد؛ یعنای در تعاام ت اجتیااعی خاود
احساس راحتی کرده و ارتبا گریزی کیی داشته و توان مدیریت واکنشهای منفای یاا انتقاادهاای
دیگران را بدون استرس داشته باشد؛ که این بهنوبهی خاود باعاث مایشاوند فارد بتواناد افکاار و
احساسات خود بدون استرس بهصورت ک می و غیرک می بیاان نیایاد .باهعباارت دیگار تواناایی
برقراری ارتبا از طریق رفتارهای غیرک می مثل بیان چهره بهطور واضح ،حرکات گویا ،تغییر صدا
و چهرهی مناس و نیز استفاده از کویات مناس را داشته باشد .به عقیدهی خبرگان این سه عامال
مقدمهی یکدیگر بوده و هر ی میتواند موج دیگری شوند .در سطح دوم مادل مساتقیم و بای-
واسطه بودن قرار دارد که به معنی در دسترس و نزدیا باودن بارای ارتباطاات ،ارتباا از طریاق
رفتارهای غیرک می و رودررو ،داشتن ی حاهت چهره دهیذیر ،تیاس چشیی داشتن ،خم شادن باه
جوو و رفتارهای غیرک می که موج صییییت ،تعوق و نزدیکی ارتبا گر با شاری ارتبااطی خاود
میشوند ،است (هوهین و هیکاران.)2010 ،
هیانطور که دیده میشود ،این سطح خود متأثر از متغیرهای سطح پاایین مادل اسات؛ یعنای
فردی که از دارای شایستگیهایی مثل جرئتمندی ،بیانگری و راحتی اجتیاعی باشد تیایل مییاباد
تا ارتباطی را با دیگری شروع نیاید .در سطح سوم هیدهی ،دیگرمحوری ،حیایتگری و خودگشودگی
قرار دارند که شایستگیهایی عاطفی بوده و بیشتر به حفظ و ارتقاای رابطاه مرباو مایشاوند .باه
عبارتی تا محیب که در آن ارتباطات برقرار میشود از جو حیایتگرانه و تسااوی و تأییاد برخاوردار
نباشد ،طرفین ارتباطی در الک دفاعی خود فرو رفته و از خودگشودگی و ابراز هیادهی اجتنااب مای
کنند؛ و اگر ی فضای حیایتگراناه و برابرطوباناهای در فضاای ارتباطاات حااکم باشاد و طارفین
ارتباطی به پیامهای یکدیگر گوش بدهند ،خودگشودگی تشویق شده و فاصوهی روانشاناختی باین
شرکای ارتباطی کاهش مییابد و جو هیدهی ،درک نیازهای یکدیگر و حیایتگری ایجااد مایشاود.
سطح بعدی مدیریت تعارم ،مدیریت تعام ت ،انعطافپذیری رفتاری و تأثیرگذاری است .فردی که
از شایستگیهای زیرین در مدل برخوردار باشد از قدرت سازگاری و انعطااف بااالیی نیاز برخاوردار
خواهد بود و میتواند با شخصیتها ،سب های ارتبااطی و فرهناگهاای مختواف ساازگار شاود و
بهجای رقابت به دنبال هیکاری باشد و از طریق ایجاد توافق ،تغییر موضوعات ایجادکننده تعاارم،
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جزر و مدهای تعامل را کنترل کرده ،عیوکردهای تعاموی را آرام ساازد و موضاوعات را اداماه داده و
تغییر دهد؛ تعام ت را مدیریت نیوده و رفتارها و اهداف خود را برای برآورده کردن نیازهای تعامال
تغییر دهد؛ و با گرمی و مهربانی بر طرف ارتباطی خود تأثیر بگذارد (داچنر)2011 ،؛ که هیهی ابعااد
این سطح در ی مسیر رفتوبرگشت بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند .در سطح بعادی هادفمحاوری
قرار دارد که به معنای توانایی برای رسیدن به اهداف از پیش تعیینشده بارای برقاراری ارتباا باا
دیگری است؛ که مطابق با ن ر خبرگان بهعنوان ی محصول و خروجای متاأثر از تیاام عوامال و
سطوح پایین تر از خود است .در توضیح این سطح نیز بایاد گفات ارتباطاات هادفمحاور هساتند و
ارتبا گر در صورتی شایسته خواهد بود که به هدف ارتباطی خود برسد .هیانطور که دیده میشاود
هیه اجزای شایستگیهای ارتباطی در این مدل به یکدیگر وابستهاند؛ تغییر کیفیت و بهبود هر یا
از آنها موج بهبود اجزای دیگر میشود و درنهایت هیه آنها با یکدیگر تحقق ارتباطات اثربخش
در سازمان را تسهیل میکنند .تجزیهوتحویل دیاگرام قدرت -وابستگی نیز نشان میدهد که هشات
بعد از ابعاد شایستگیهای ارتباطی بین فردی در ناحیههای نفوذ و پیوندی قرار دارند که خود بیاانگر
این است که فرد بهمن ور مدیریت تعاام ت ،مادیریت تعارضاات ،انعطاافپاذیری و تأثیرگاذاری و
درنهایت دستیابی به هدف ارتباطی خود در ابتدا بایاد از جرئتمنادی ،راحتای اجتیااعی و بیاانگری
برخوردار باشد و بتواند شخصاً در ارتباطات حضور یابد؛ و از طریق برقراری جاوّ هیدالناه و حیایات
گرانه ،موجبات دیگرمحوری و خودگشودگی را فراهم سازد.
ازآنجاکه ارتباطات ی کی کنندهی باهقوه در روابب کاری هیگن و اثربخش اسات ،ضاروری
است که سازمانها ت ش کنند سطوح شایستگی ارتباطی کارکنان بهخصوص در سطوح مدیریتی را
باال ببرند (کاسترو .)2013 ،به عقیده آدهر و رودمن ،)2010( 1شایستگیهای ارتباطی آموختنی بوده و
میتوانند از طریق آموزش ،اقدامات و ت شهای خودآموز بهصورت آزمونوخطا یاا مشااهده بهباود
یافته و توسعه پیدا کنند (استیل و پونتی .)2014 ،بر این اساس میتوان پیشانهادهای زیار را جهات
دستیابی به این شایستگیها و متعاقباً دستیابی به ارتباطات سازمانی اثربخش ارائاه نیاود .کارکناان
سعی کنند در ارتباطات کاری و سازمانی خود با گفتار جرئتمندانه اجازه ندهند هیکارانشان از آنهاا
بهرهجویی کنند؛ بر رفتار مناس و منصفانه داشتن اصرار ورزند و درباره آنچه میخواهند و آنچه فکر
میکنند تا حد امکان صریح باشند؛ مهارتهای ارتباطی و محاورهای و نیز زبان بدن را بیاموزناد و از
این مهارتها استفاده کنند؛ شخصاً در گفتگوها و نشتهای سازمانی شرکت کنناد ،تیااس چشایی
مناس با مخاطبان داشته ،هبخند بزنند و فاصوهی صیییانه ایجاد کنناد؛ هیکااران و ارباابرجوع را
بیذیرند و برایشان ارزش و احترام قائل شوند و موقعیت و جایگاه آنها را موردتوجاه قارار داده و باه
سخنانشان گوش دهند و احساس آنها را درک نیوده و خودگشودگی مناس داشته باشند؛ هیچنین
سعی کنند فضایی مبتنی بر تساوی ایجاد نیوده و بر نقا مشترک یکدیگر تأکیاد بیشاتری کارده و
Adler & Rodman
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ی فضای حیایتگرانه شکل دهند؛ چرا که رابطه میاان فاردی ماؤثر و قابلاتکاا در یا فضاای
حیایتگرانه شکل میگیرد و ی ارتبا میان فردی باز و هیدالنه در ی فضای توأم با هاراس و
تهدید دوام نیییابد .کارکنان میتوانند با افزایش قدرت توافقپذیری ،کاهش جزمگرایی و استفاده از
رفتارهای متناس با هر موقعیت و نیز مدیریت مناس گفتگو ،شناخت زمینهای که تعاام ت در آن
اتفاق میافتد؛ رعایت هنجارها و مسائل اجتیاعی و قضاوتهاای صاحیح تعارضاات باین فاردی را
کاهش داده و از طریق ترغی و نفوذ بر دیگران و ایجاد محبوبیت ،برای من ور رسیدن باه اهاداف
فردی و سازمانی ت ش نیایند .در پایان باید گفت کاه بخاش مهیای از ایان شایساتگیهاا قابال
یادگیری هستند؛ و مطاهعه کتابهایی که درزمینهی ارتباطات انسانی و سازمانی وجاود دارناد و نیاز
شرکت در دورههای آموزشی مرتبب میتوانند برای کارکنانی که درصدد کس آنها هساتند ،مفیاد
باشند .سازمانها نیز میتوانند با برگزاری ک سها و دورههای آشنایی مرتبب با ایان شایساتگیهاا
بهویژه آن ابعادی که در دیاگرام قدرت نفوذ -وابستگی در ناحیه نفوذ و پیوندی قرار گرفتند مادیران
و کارکنان خود را در این مسیر یاری نیایند.
در پایان بهعنوان محدودیت تحقیق و عی روششناسی استفادهشده در این پاژوهش ،الزم باه
ذکر است که میکن است عوامل دیگری نیز باشند که از دیدگاه خبرگان دانشاگاهی در رشاتههاای
دیگر بهعنوان شایستگی بین فردی معرفی گردند و اوهویتبندی متفاوتی از آنها صورت پذیرد کاه
در این پژوهش به دهیل بهره گرفتن از ادبیات موجود و استفاده از نیونهای کاه غاهبااً متخصا در
رشته مدیریت و زمینه ارتباطات سازمانی هستند ،مغفول مانده باشاد .درهرصاورت و در یا جیاع
بندی کوی و با توجه به ادبیات موجود در حوزهی شایساتگیهاای ارتبااطی مایتاوان گفات مادل
ارائهشده در این پژوهش میتواند بهعنوان مبنایی برای یافتن و اوهویتبنادی ابعااد شایساتگی باین
فردی در ارتباطات سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.
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