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چکیده
هاي ارتباطی بین فردي در سازمان و نیز شناسایی بررسی شایستگیپژوهشهدف این

اي و پژوهش حاضر از نوع کاربردي و توسعه. ابعاد و تعیین نحوه تعامل بین آنهاست
. تسازي ساختاري تفسیري اسلشامل دو بخش تحلیلی و کمی و استفاده از روش مد

جامعه آماري آن در بخش تحلیلی جمعی از خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی تمام 
گیري باشند که از طریق نمونههاي اجرایی استان خراسان شمالی میکارکنان دستگاه

نفر از جامعه 373اي گیري تصادفی طبقهنفر از جامعه اول و از طریق نمونه17برفی گلوله
ها در بخش تحلیلی جدول ابزار گردآوري داده. تخاب شدندعنوان نمونه اندوم به

هاي استاندارد هستند که پس از تعیین نامهساخته و در بخش کمی پرسشماتریسی محقق
نتایج پژوهش نشان داد ابعاد مهم . روایی و پایایی در بین نمونه آماري توزیع شدند

محوري، همدلی، دیگرانداز؛ بین فردي در سازمان عبارتشایستگی ارتباطی
مندي، راحتی پذیري، جراتخودگشودگی، مدیریت تعارض، مدیریت تعامالت، انعطاف

گري، تاثیرگذاري بر دیگران و واسطه بودن، حمایتاجتماعی، بیانگري، مستقیم و بی
داري محوري؛ که در پنج سطح تعاملی مختلف با یکدیگر رابطه مثبت و معنیهدف
- تواند مدیران و کارکنان را در شناسایی و تقویت شایستگیژوهش مینتایج این پ. دارند

.هاي ارتباطی بین فردي و دستیابی به ارتباطات سازمانی اثربخش یاري دهد

سازي ساختاري سازمان، ارتباطات، شایستگی ارتباطی بین فردي، مدل:کلیديواژگان
تفسیري

)نویسنده مسئول(دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداري، دانشگاه سمنان .1
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مقدمه
- هاي سازمانی غیرقابل انکار است؛ بهر محیطهاي ارتباطی داهمیت ارتباطات و شایستگی

به همین .توان آن را یکی از عوامل حیاتی براي عملکرد و موفقیت شغلی دانستطوري که می
عنوان یک نیاز اساسی براي عملکرد هاي اخیر ارتباطات بین فردي بهخاطر است که در سال

عقیده آنها توجه به. گرفته استشغلی موفق مورد توجه جدي مدیران و محققان سازمانی قرار
ریزي، چرا که انجام هر فعالیتی اعم از برنامهبه انواع ارتباطات در سازمان مهم است؛

سازماندهی، هماهنگی، رهبري و نظارت مستلزم برقراري ارتباط بوده و تصور اینکه سازمانی 
حرك اصلی اقدامات ارتباطات بین فردي م). 2014، 1سینگ(نیازمند آن نباشد دشوار است 

به همین دلیل، امروزه استفاده از نوع . سازمانی بوده و نقش مهمی در تحقق اهداف آن دارد
ها تبدیل شده هاي عمده سازمانوري به یکی از نگرانیاثربخش آن براي حفظ و افزایش بهره

اطات بنابراین منطقی است که یکی از موانع اصلی موفقیت سازمانی را فقدان ارتب. است
).2013، 2کیتون و همکاران(اثربخش بدانیم 

نیاز شوند،هاي رهبري تبادلی تقویت میسبکتر و طور که ساختارهاي سازمانی تختهمان
به. یابدهاي ارتباطی بین فردي باشند نیز افزایش میها به کارکنانی که داراي شایستگیسازمان

هایی است که اط اثربخش یکی از مهمترین مهارتتوان برقراري ارتب) 1973(3عقیده پیتر دراکر
يفردنیبروابطدر تیموفقدیارتباطات اثربخش کل. هر فردي در سازمان باید آن را داشته باشد

راینا و (الزمه آن استارتباطی یا همان توان تعامل اثربخش با دیگران یستگیو توسعه شابوده
ها روي شایستگی ارتباطی مدیران و کارکنان مانبنابراین، ضروري است ساز). 2012، 4پاندل

با اینکه امروزه کارفرمایان شایستگی ارتباطی را ). 2016، 5کیونگو(گذاري کنندخود سرمایه
عنوان هاست که محققان نیز آن را بهدانند و مدتیکی از معیارهاي اصلی استخدام و ارتقاء می

موفقیت مدیران و کارکنان در همه سطوح و بهبود اند که براينوعی از سرمایه انسانی دانسته
؛ با این حال مطالعه شایستگی ارتباطی )2016، 6جونیفر، وفالد و وان(عملکرد سازمان الزم است 

ها و طریقه بین فردي در ادبیات مدیریت و رفتار سازمانی محدود بوده و دانش ما از این شایستگی
اي است که نیاز به مطالعه و ارتباطی در سازمان حوزهلذا شایستگی . یادگیري آنها اندك است
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لذا، این پژوهش سعی دارد به مطالعه ادبیات و تعاریف ). 2012، 1دکی(توجه بیشتري دارد
آنها را مشخص نماید، ابعاد مهمهاي ارتباطی بحثمختلف آن در سازمان بپردازد، از شایستگی

محور از آنها ارائه دهد؛ تا از این طریق د، و مدلی خبرهنحوه ارتباط بین آنها را تبیین نمایسازد، 
مقداري از خالء تحقیقاتی در این حوزه را پر نموده و با تلفیق نمودن ادبیات مرتبط با ارتباطات 

ها و اثربخش هاي ارتباطی و با ایجاد یک نگاه علمی در امورات سازمانسازمانی و شایستگی
هاي ارتباطی، مدیران و کارکنان را متوجه این مبتنی بر شایستگیهاي ارتباطی در آن نمودن نظام

.موضوع مهم ساخته و آنها را در اثربخش نمودن ارتباطات سازمانی یاري دهد

مبانی نظري و مرور ادبیات پژوهش
وسیله آن اطالعات، معانی، و احساسات توسط افراد از فرایندي که بهارتباطات بین فردي 

طور بنابراین باید به. شودهاي کالمی و غیر کالمی به اشتراك گذاشته میمطریق تبادل پیا
). 2013کیتون و همکاران، (تضمین کند اثربخش انجام شود تا دستیابی به اهداف سازمانی را 

ارتباطات سازمانی را جریان اطالعات، مواد، درك و فهم میان ) 1968(2و هالترمنواردامن
هاي ارتباطی، ها، سیستمها، کانالها، ابزارها، شبکه، و شامل همه روشافراد مختلف در سازمان

ارتباطات ) 2005(3عقیده ویلسونبه. اندساختار سازمانی، و ارتباطات بین فردي تعریف کرده
ها و ابزارهاي مختلفی دارد که کارکنان از آن ها، استراتژيهاي مختلف اشاره به راهدر سازمان
). 2014سینگ، (کنند ارتباطی رسمی، بین فردي، و گروهی استفاده میهاي در فعالیت

کنند دانند و احساس میکند آنچه که میارتباطات بین فردي در سازمان به کارکنان کمک می
شایستگی این نوع ارتباط مستلزم کسب مهارت بوده و. را با یکدیگر به اشتراك بگذارند
از آنجا که ارتباطات بین ) 2004(4عقیده هولمنبه. آن استارتباطی یکی از ابعاد مهم و اصلی 

کند تا نیازهاي عاطفی، تعلق و کنترل خود را برآورده سازند؛ بین فردي به افراد کمک می
وسیله آن و از بنابراین شایستگی ارتباطی بین فردي اشاره به روشی دارد که افراد بتوانند به

).2010، 5نولین(ارتباطی را محقق سازند هاي خاص این نیازها و اهدافطریق پیام
"هوش اجتماعی"اي از ساختار بسیار کلی و جامع مفهوم شایستگی ارتباطی بین فردي شاخه

را یهوش اجتماعکیثرندا. معرفی شده است) 1920(6کیثرندااست که براي اولین بار توسط 
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ی، روانپزشکقاتیتحق1930ر سال د. داندیارتباط با آنها ميو توان برقرارگرانیددركتوان 
تعامل توانه و آن راکار بردرا به طور مستقل بهبین فرديی ارتباطیستگیواژه شابراي اولین بار

شایستگی ارتباطی بین فردي ) 2015(عقیده شیم و همکاران به. تعریف کردندگرانیاثربخش با د
ی، راحتی، و مدیریت تعامالت و غیره بعدي و شامل ابعادي مثل همدلی، وابستگیک مفهوم چند

شایستگی ارتباطی بین فردي را تمایل ادراك شده براي ) 1996(1کوري و کریپ. است
طور گري، آرامش، و درك مشکالت دیگران بهجستجوي تعامل معنادار با دیگران، حمایت

ارتباطی بین شایستگی) 2010(عقیده بک به). 2015، 2شیم و همکاران(اند مناسب تعریف کرده
3اسپیتزبرگ و کیوپاچ. فردي اشاره به توانایی یا کیفیت ارتباط فرد در تعامل با دیگران دارد

ها براي تحقق اهداف بین نیز معتقدند شایستگی ارتباطی یکی از نیازهاي ضروري انسان) 1984(
هاي آنها شایستگی). 2010، 4بک(فردي و رسیدن به رضایت روانشناختی و رفتاري است 

اند؛ که بعد شناختی مربوط به بندي کردهارتباطی را به سه گروه شناختی، رفتاري و عاطفی دسته
هایی براي انتخاب و هاي تبادل و تفسیر اطالعات افراد؛ بعد رفتاري مربوط به مهارتمهارت

رکز شامل تاثیر مهاي مناسب براي رسیدن به اهداف شخصی، و بعد عاطفی نیز اجراي استراتژي
طور شایسته و نزدیک شدن یا اجتناب کنترل افراد بر تعامالت بین فردي و انگیزه براي ارتباط به

).2013، 5پیسپا و تارجا(تعامالت است هاي ویژه یا دستیابی به اهداف خاص در از موقعیت
اند تعریف شایستگی بستگی به زمینه آن داشـته و اظهار داشته) 2002(اسپیتزبرگ و کیوپاچ 

هـاي مختلـف و   برخورداري از شایستگی ارتباطی بین فردي براي مدیریت ارتباطـات در محـیط  
آنها شایستگی ارتباطی در زمینـه سـازمانی را   . هاي کاري ضروري استانواع تعامالت در محیط

برداشت و ادراك ارزیابانه از کیفیـت تعـامالت بـا در نظـر گـرفتن هنجارهـا و قـوانین سـازمانی         
عبارت دیگـر، شایسـتگی ارتبـاطی در سـازمان قضـاوت دربـاره ارتباطـات موفـق و         به. انددانسته

). 2012راینا و پانـدل،  (هاي متناسب و اثربخش است گران با استفاده از پیامتحقق اهداف تعامل
ها را شامل دانش از سازمان و ارتباطـات،  نیز شایستگی ارتباطی در سازمان) 2012(راینا و پاندل 

بـه . انـد طـور شایسـته تعریـف کـرده    راي رفتارهاي ماهرانه، و انگیزه براي اجراي آنها بـه توان اج
شـوند کـه بتواننـد    در سازمان افرادي به لحاظ اجتماعی شایسته تلقی مـی ) 2016(عقیده کیونگو 
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هـاي ارتبـاطی خـود را گسـترش دهنـد،      سازي نمـوده و شـبکه  ارتباطات خوبی برقرار کرده، تیم
.نند، انتظارات خود را بفهمند و روابط معناداري با دیگران برقرار نماینداعمال نفوذ ک

ها شناسایی هاي ارتباطی را در سازمانمحققان بسیاري اهمیت ارتباطات اثربخش و شایستگی
معتقد است طریقی که مدیران در محیط کار با دیگران ) 2016(براي مثال کیونگو . اندکرده

چرا که شایستگی ارتباطی بین . شودیستگی ارتباطی آنها مشخص میتعامل دارند با سطح شا
ها و وري خود را در ایجاد و حفظ روابط کاري سالم با سازمانسازد بهروهفردي، آنها را قادر می

نیز معتقد است مدیران و کارکنان با ) 2014(سینگ . نفعان داخلی و خارجی افزایش دهندذي
توانند با طیف وسیعی از افراد کار کنند، تعارضات را ردي باال میهاي ارتباطی بین فشایستگی

هاي اثربخش داشته باشند، اطالعات را مدیریت و درباره اختالفات مذاکره نمایند، درخواست
هاي اساسی طور عینی دریافت کنند، نظرات دیگران را پذیرفته و نظرات خود را درباره فعالیتبه

، نیز معتقد است شایستگی ارتباطی در محیط کار به )2011(کارتر .ننددر روند حل مساله بیان ک
ها و عقیده او روابط بین کارکنان باید از طریق ارزشبه. کندسازمانی کمک میبهبود عملکرد 

هاي هایی که سودمندي دوطرفه دارند ایجاد شوند که این امر تنها از طریق شایستگیاستراتژي
تواند مانع رضایت شغلی و نیز پاسخ ضعیف سازمان به توسعه آنها میشود وارتباطی محقق می

- او در ادامه بیان می. ابقاي مشکالت و مسائل مربوط به عدم همکاري و انطباق در سازمان شود

کند افراد در سازمان به لحاظ سطح شایستگی ارتباطی و میزان عملکردشان به چهار گروه 
.شوندبندي میدسته1بگیر و اسب سیاه همانند شکلقید و رها، سواريبرندگان، بی

رابطه شایستگی ارتباطی با عملکرد در سازمان: 1شکل 
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شود برندگان واقعی در سازمان کسانی هستند که با شایستگی دیده می1طور که در شکل همان
.شوندارتباطی باالي خود موجب عملکرد باال می

مطالعات پیشین  
هاي ارتباطی بین نی نظري و تجربی مختلفی در رابطه با موضوع ارتباطات و شایستگیمبا

فردي وجود دارد؛ و محققان این رشته مطالعاتی هر یک به زعم خود به یک یا چند مورد از 
عنوان مثال، نتایج پژوهش واتانب به. اندها بر یکدیگر اشاره کردهابعاد و تاثیر مختلف آن

مندي با کاهش استرس و اضطراب اجتماعی در تعامالت بین اده است جراتنشان د) 2010(
نشان داده است ) 2011(نتایج تحقیق حسن، مقصود و نوید ریاض . فردي در ارتباط است

نتایج . شودوجود جو ارتباطی حمایتگرانه در ارتباطات موجب کاهش تعارضات بین فردي می
ن داده است همدلی و صمیمیت در ارتباطات بین نشا) 2013(تحقیق چو، روهل، و بورمستر 

نشان داده ) 2016(نتایج تحقیق ترو آلوس و همکاران . فردي بر مدیریت تعارض موثر هستند
نتایج تحقیق گوبوي، وبر و . داري وجود دارداست بین راحتی اجتماعی و بیانگري رابطه معنی

ن کالمی و غیر کالمی موجب واسطه بودنشان داده است مستقیم و بی) 2009(بولکان 
) 2010(نتایج تحقیق آیکاوا، اوشیرو و یوکوگاوا . شوداثربخشی ارتباطات و یادگیري بهتر می

.شودنشان داده است خودگشودگی مناسب موجب جذابیت بین فردي و بهبود ارتباطات می
باطات و ارتپیرامون ي مختلفی هـادهد تـاکنون پـژوهشبررسی پیشینه پژوهش نشان می

که در این خالئیانجام شده است، اما هاي ارتباطی بین فردي و ابعاد مختلف آن شایستگی
صورت ارتباطی بین فردي بهابعاد شایستگیه غالبااســت کــشود آن احساس میهاپژوهش

جداگانه در نظر گرفته شده و محققان به صورت کمی به بررسی تاثیر یا ارتباط بین یک یا دو 
اند؛ و پژوهشی که هایی غیر از زمینه سازمانی پرداختهعد از عناصر آنها با یکدیگر در زمینهب

شایستگی ارتباطی بین فردي و نحوه ارتباط بین آنها را با هاي اصلیمولفهوابعادبخواهد 
یکدیگر ببیند و آنها را از دیدگاه خبرگان دانشگاهی متخصص در رشته مدیریت و زمینه 

.باشدلذا تحقیق حاضر به دنبال پر کردن این خالء میشود؛بررسی نماید دیده نمیسازمانی

هاي پژوهشسواالت و فرضیه
سازي ساختاري مدلاز روشگیريبهرهدلیلبههدف پژوهش حاضراینکهبهتوجهبا
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هیل ابعاد شایستگی ارتباطی بین فردي جهت تستجزیه و تحلیل تعامل بینتفسیري، شناسایی و
پژوهش لذا سؤاالتباشد،میمحور در این زمینه ارتباطات سازمانی اثربخش و ارائه مدلی خبره

کننده هاي ارتباطی بین فردي تسهیلشایستگیابعاد مهم ) 1(: شوند کهمیبه این صورت مطرح
عامل تمدل) 3(است؟؛ درونی این ابعاد چگونهتعامل) 2(ارتباطات سازمانی اثربخش کدامند؟؛ 

اساستعامل بین این ابعاد برمدلتحلیل) 4(چگونه است؟؛ هاآنتأثیرسطوحبین این ابعاد و
است؟وابستگی چگونه- نفوذقدرتنمودار 

و ارائـه مـدل سـاختاري    ) 3جـدول (ارتباطی بـین فـردي   بعد از استخراج ابعاد مهم شایستگی
نحـوه ارتبـاط آنهـا بـا یکـدیگر از دیـدگاه       منظور بررسی میزان تـاثیر و  به) 2شکل(تفسیري آنها 

.شوندصورت زیر مطرح میکارکنان، فرضیاتی به
.واسطه بودن موثر استمندي در ارتباطات بین فردي بر مستقیم و بیجرات- 1
.واسطه بودن موثر استبیانگري در ارتباطات بین فردي بر مستقیم و بی- 2
.واسطه بودن موثر استبر مستقیم و بیراحتی اجتماعی در ارتباطات بین فردي - 3
4 -...

.محوري موثر استپذیري در ارتباطات بین فردي بر هدفانعطاف- 27

روش پژوهش
جامعه آماري اول جمعـی از  . در این پژوهش از دو جامعه آماري متفاوت استفاده شده است

ارتباطات سازمانی هسـتند  نظر در زمینه رفتار وافراد خبره دانشگاهی در رشته مدیریت و صاحب
هـاي ارتبـاطی  بـین فـردي در سـازمان      منظور طراحی مـدل سـاختاري تفسـیري شایسـتگی    که به

عنـوان  برفی بـه گیري هدفمند و گلولهنفر از آنها با استفاده از روش نمونه17اند؛ که استفاده شده
نفـر  4نفـر اسـتاد تمـام،    6نفـر آقـا؛  15نفـر خـانم و   2از این تعـداد  .نمونه آماري انتخاب شدند

- هاي تهران و بقیه اساتید سـایر اسـتان  از آنها در دانشگاه٪60. باشندنفر استادیار می7دانشیار، و 

سال بـوده و میـانگین سـنی آنهـا     10از آنها داراي سابقه هیات علمی باالتر از٪70باشند؛ وها می
محـور اسـت و در تحقیقـات    ن خبـره از آنجا که این پژوهش تفسـیري و نتـایج آ  . سال است50

تفسیري تعداد خبرگان همواره مورد مناقشه است، از تمام جامعه در دسترس، از بیشـترین نمونـه   
، بـه نقـل از آذر،   1974(1توصـیه وارفیلـد  که فرصت پاسخگویی داشتند نظرخواهی شد؛ که بـه 

1. warfield
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15سیري اسـت تعـداد   سازي ساختاري تف، که ارائه دهنده روش مدل)1392خسروانی و جاللی،
جامعـه آمـاري دوم   . سـازي اسـت  نفر خبره، نمونه خوب و قابل دفاعی در ایـن نـوع مـدل   25تا 

بـه  1396شمالی در سال هاي اجرایی استان خراسان متشکل از تمامی کارکنان شاغل در دستگاه
ان نمونـه  عنـو نفـر از آنهـا بـه   373که با اسـتفاده از جـدول کـوکران    باشندنفر می12573حدود 

بندي شده نمونه مورد نظـر از هـر   گیري تصادفی طبقهسپس با روش نمونه. آماري انتخاب شدند
تـا  30نفـر بـین   117سـال،  30نفر کمتر از 36آنها مرد و بقیه زن؛ ٪70شد که دستگاه انتخاب 

نفـر  32انـد؛ همچنـین   سـال سـن داشـته   50نفر نیـز بـاالي   71سال و 50تا 41نفر 149سال، 40
نفـر داراي  96نفـر لیسـانس ،   141دیپلم، نفر فوق88داراي مدرك تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم، 

منظـور  نمونـه آمـاري کارکنـان بـه    . نفر نیز داراي مدرك دکترا بودند16لیسانس و مدرك فوق
.آزمون روابط بین ابعاد در مدل ساختاري تفسیري استفاده شده است

اي بــوده و بــر اســاس روش انجــام، کــاربردي و توســعهبــه لحــاظ هــدف پــژوهش حاضــر 
از آن تحلیلـی که بخـش  استنیز تحلیلی و کمیاز نظر نوع پژوهش. پیمایشی است- توصیفی

ابعـاد شایسـتگی ارتبـاطی بـین فـردي بـا       . شـده اسـت  سازي ساختاري تفسیري انجامطریق مدل
طالعات صورت گرفته در این حـوزه و  ها و مبندياستفاده از ادبیات تحقیق و تجمیع تمامی طبقه

ژوهش بـراي تعیـین رابطـه بـین متغیرهـا      در بخـش تحلیلـی پ  . نظرخواهی از خبرگان تعیین شدند
که بـر  به نام ماتریس خود تعاملی ساختاري ساخته محققتوسط خبرگان از یک جدول ماتریسی 

طراحـی  4مانند جدول صورت یک ماتریس مربعی هها بههاي زوجی ما بین مؤلفهاساس مقایسه
خبرگان با استفاده از نمادهاي مورد استفاده در این روش که شـرح آن در  . استفاده شدشده بود

بـراي گـردآوري نظـرات کارکنـان از     . زیر آمده است به تعیـین روابـط بـین متغیرهـا پرداختنـد     
، )2000(و فتـرو  )1994(ارتباطی بین فردي روبین و مارتین شایستگیهاي استاندارد نامهپرسش

پس از تایید روایی آنها توسط اساتید مربوطـه و سـنجش پایـایی بـا اسـتفاده از آلفـاي کرونبـاخ        
.و از طریق مقیاس لیکرت استفاده شده است2همانند جدول 
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ضریب آلفاي کرونباخ متغیرها: 2جدول

تعداد متغیر
ضریب آلفاي کرونباخمنبع سواالتسوال

877/0)1994(ن و مارتین روبی7مدیریت تعارض
870/0)2000(فترو5تأثیر گذاري بر دیگران

897/0)1994(روبین و مارتین 6همدلی
860/0)2000(فترو6پذیريانعطاف
841/0)1994(روبین و مارتین 7منديجرأت

872/0)1994(روبین و مارتین 5خودگشودگی
878/0)1994(روبین و مارتین 7گريحمایت

909/0)1994(روبین و مارتین 10محوريدیگر
810/0)1994(روبین و مارتین 7بیانگري

867/0)1994(روبین و مارتین 7مدیریت تعامالت
892/0)2000(فترو7محوريهدف

816/0)1994(روبین و مارتین 5راحتی اجتماعی
835/0)1994(روبین و مارتین 5واسطه بودنمستقیم و بی

982/0)1994(روبین و مارتین 84همه سواالت

70/0شود میزان آلفاي کرونباخ همه متغیرها بـاالتر از  مشاهده می2طور که در جدول همان
. باشدنامه میاست که بیانگر پایایی خوب پرسش

ي سازي ساختاري تفسیرها در بخش تحلیلی با استفاده از مدلروش تجزیه و تحلیل داده
سیستم شناسی براي ایجاد و فهم روابط میان عناصر یکیک روشسازي این مدل. است

هاي شفاف خوب تعریف هاي ذهنی و شناختی مبهم را به مدلکه مدلشودپیچیده قلمداد می
مؤثر و کارا براي موضوعاتی است که در آن متغیرهاي واقع روشیدرکند؛ و شده تبدیل می

، آنتوان با استفاده از یکدیگر آثار متقابل داشته و میاهمیت برکیفی در سطوح مختلف 
بعد از ترسیم مدل بر . متغیرهاي کیفی مسئله را کشف، تحلیل و ترسیم کردهاي بینوابستگی

شایستگینامهمنظور بررسی میزان و نوع رابطه بین ابعاد آن، پرسشاساس دیدگاه خبرگان به
در بخش تحلیلی به . آوري گردیدنان توزیع و نظر آنها جمعارتباطی بین فردي بین کارک
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منظور اطمینان از روایی و پایایی پژوهش از روش ،  به)2013(1پیروي از آزودو و همکاران
چرا که در انجام آن از منابع اطالعاتی و استفاده شده است » محقق«و » داده«2بنديمثلث

هاي پژوهش از ادبیات مرتبط با حوزه آنجا که مولفهاز . خبرگان مختلف بهره گرفته شده است
اند لذا روایی سازه هاي ارتباطی استخراج و مود تایید خبرگان همان حوزه قرار گرفتهشایستگی
گر و تعبیر و تفسیر منظور دستیابی به روایی درونی که با حذف کلیه عوامل مداخلهبه. نیز دارند

ز انجام مطالعه، تعریف متغیرها و دستورالعمل پر کردن درست اطالعات سروکار دارد، هدف ا
هاي براي تعیین نحوه تعامل بین ابعاد شایستگی.ها براي خبرگان توضیح داده شدنامهپرسش

ها احتمالی در این زمینه را ارتباطی از خبرگان مختلف نظرخواهی شد؛ که این خود سوگیري
ي اطالعات درباره روابط بین ابعاد آوراز سوي دیگر براي جمع. کاهش داده است

هاي ارتباطی  بین فردي جدول ماتریسی با مشخص کردن هدف پژوهش و معناي شایستگی
صورت جداگانه بین خبرگان توزیع و نظرات نوشته شده هاي ارتباطی بهکامل ابعاد شایستگی

کرد که ایجاد میطور محرمانه و مجزا اخذ گردید؛ که رعایت این موارد این اطمینان را به
در گام بعد نظرات اخذ شده ترکیب و تجزیه و . نظرات آنها بر یکدیگر تاثیري نداشته باشد

لذا با استفاده از روش . تحلیل شدند و یک همگرایی در نوع روابط بین ابعاد شناسایی شد
ر بخش ها در داز آنجا که داده. بندي از روایی و پایایی تحقیق اطمینان حاصل گردیدمثلث

شوند پس از بررسی نرمال بودن توزیع آنها آوري میاي جمعکمی این تحقیق به صورت رتبه
اسمیرنوف براي سنجش میزان تاثیر و نوع رابطه بین آنها از -از طریق آزمون کولوموگروف

استفاده SPSSافزارهاي همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده با استفاده از نرم آزمون
.شده است

گانـه آن بـه   هـاي هفـت  سازي ساختاري تفسیري با استفاده از گـام روش اجرا در بخش مدل
): 257- 268، ص1392آذر و همکاران، (صورت زیر بوده است

در این مرحله با بررسی ادبیات و . شناسایی متغیرهاي مربوط به پژوهش: گام اول
در . بندي شدندستخراج و دستهنظرخواهی ازخبرگان، ابعاد شایستگی ارتباطی بین فردي ا

اي از آن و چند مورد از منابعی که این بعد و مفاهیم نزدیک هر بعد و تعریف خالصه3جدول
. آمده استعنوان شایستگی بین فردي اشاره شدهبه آن به

1. Azevedo et al
2. Triangulation
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بین فردي در ارتباطات سازمانیابعاد شایستگی. 3جدول

1. Hassan et al
2. Fetro
3. Rubin & Martin
4. Aikawa1 et al
5. Watanabe
6. Torro-Alves
7. Chow

دگاننویسنهاتعریف و زیرمجموعهشایستگیشماره

گريحمایت1

صورت کالمی و تایید دیگران به
غیرکالمی، توصیف و نه ارزیابی آنها؛  

صمیمیت، خونگرمی، برابري طلبی ، توسعه 
جو اعتماد، عدم غلبه بر دیگري، مراقبت، 

محبت، تسلی دادن و کمک به دیگران

شیم و همکاران 
؛ پیسپا و تارجا )2015(

؛ حسن و )2013(
)2011(1همکاران

پذیري انعطاف2
رفتاري

- توانایی و تمایل براي سازگاري و توافق
پذیري، توانایی پذیري با دیگران؛ انطباق

براي همکاري، تناسب

؛ )2013(پیسپا و تارجا 
؛ روبین و )2000(2فترو

)1994(3مارتین

خودگشودگی 3
مناسب

اي که ها و احساسات  به شیوهافشاي اندیشه
.و انتظارات باشدمنطبق با زمان، مکان

؛ )2015(شیم و همکاران 
4آیکاول و همکاران

)2000(؛ فترو )2010(

منديجرات4
ایستادگی بر حقوق خود بدون زیر پا 
گذاشتن و انکار حقوق دیگران در 

ارتباطات

؛ )2013(پیسپا و تارجا 
؛ فترو )2010(5واتانب

)2000(

راحتی اجتماعی5
احساس راحتی، عدم هیجان و 

گریزي کم در تعامالت روزانه، و نیزرتباطا
درآرامشويخونسردحفظيبراییتوانا

تعامالتطول

؛ )2016(6آلوس - ترو
شیم و همکاران 

؛ پیسپا و تارجا )2015(
)2013(

همدلی6
ایجاد احساس مشترك و درك کردن احساس 

دیگران؛ درك عاطفی، آگاهی اجتماعی، 
قرار دادن پذیري وگیري، توان نقشدیدگاه

خود به جاي دیگري، دلسوزي کردن

شیم و همکاران 
؛ پیسپا و تارجا )2015(
)2013(7؛ چاو)2013(

مدیریت 7
تعامالت

که در یفاتیاداره کردن تشريبراییتوانا
مثل ؛روزمره وجود دارديگفتگوها

به بحث دیکه بایمشخص کردن موضوعات
انینوبت، شروع و پاتید، رعانگذاشته شو

، تغییر گفتگو، توسعه موضوعات گفتگو
.موضوعات و کنترل تسهیم گفتگو

شیم و همکاران 
؛ پیسپا و تارجا )2015(
؛ روبین و مارتین )2013(

)1994(
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شود، در این گام که با هدف شناسایی متغیرهـا و عناصـر   دیده می3طور که در جدول همان
ارتباطی بین فردي شناسایی شدند؛ لذا جـدول  مورد از ابعاد مهم شایستگی13گیرد، صورت می

کننـده  هاي ارتباطی بین فردي تسهیلد مهم شایستگیبه سوال اول پژوهش با این عنوان که ابعا1
.دهدارتباطات سازمانی اثربخش کدامند پاسخ می

دودو بـه صورتبهمتغیرهااین مرحله،در.ساختاريخودتعاملیماتریستشکیل:دومگام
مراتـب  هاي؛ اگر سـطر بـه لحـاظ سلسـله    از گزارهبا استفادهو آنهاشدندبررسیتوسط خبرگان

؛ اگر ستون مقدمـه سـطر   Vقدم و تاخر مقدمه ستون است و بر آن تاثیر دارد، با گذاشتن حرف ت
؛ هنگامی که سطر و سـتون مقدمـه یکدیگرنـد و بـر هـم تـاثیر       Aاست و بر آن تاثیر دارد حرف 

1. Goodboy et al

بیانگري8
سالست گفتار و توانایی براي بیان افکار و 
احساسات به صورت کالمی و غیر کالمی؛ 

ز استفاده از کلمات مناسب، استفاده مناسب ا
زبان بدن، شیوایی و رسایی کالم

؛ )2016(آلوس - ترو
؛ روبین و )2000(فترو 

)1994(مارتین 

مستقیم و بی 9
واسطه بودن

؛ ارتباطاتيبرابودنکینزدودسترسدر
شخصا در فرایند ارتباطات حضور داشتن و 

ایجاد احساس نزدیکی و صمیمیت با 
شریک ارتباطی

1گودبوي و همکاران

؛ )2000(ترو ؛  ف)2009(
)1994(روبین و مارتین 

محوريهدف10
توانایی رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده 

و کسب لذت و رضایت از ارتباط؛ 
اثربخشی، کنترل محیطی، رضایتمندي

؛ فترو )2014(سینگ 
؛ روبین و مارتین )2000(

)1994(

محوريدیگر11

توانایی براي تمرکز کردن و توجه به 
طی، گوش دادن، بها دادن، شریک ارتبا

نشان دادن تمایل، توجه و عالقه به عقاید و 
نظرات دیگران؛ احترام گذاشتن به دیگران،  

تحمل دیدگاه هاي دیگران،  توجه به 
نیازهاي دیگران، کمک به دیگران

شیم و همکاران 
؛ )2000(؛ فترو )2015(

)1994(روبین و مارتین 

تاثیرگذاري بر 12
دیگران

و نفوذ بر دیگران، متقاعد کردن تاثیر 
دیگران؛ مدیریت تصویرپردازي مثبت 

دیگران، کسب موافقت دیگران

؛ )2013(پیسپا و تارجا 
؛ فترو )2014(سینگ 
)2000(

مدیریت 13
تعارض

توافق و هاي توافق و عدم؛شناسایی حوزه
مدیریت تنوع،  حل مساله، مدارا، تحمل 

متعارض، مدیریت تنوع، تحمل ابها

؛ روبین و )2014(سینگ 
؛ فترو )1994(مارتین 
)2000(
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؛ و هنگامی که سطر و ستون بر یکدیگر تقدم و تاخر و تاثیر ندارنـد حـرف   Xگذارند حرفمی
Oرها پرداختندتعییندر جدول؛ بهخالصـه نظـرات خبرگـان را نشـان     4جدول . روابط بین متغی

.دهدمی
نامهنتایج به دست آمده از پرسش: 4جدول

شـود در گـام دوم، روابـط داخلـی بـین ابعـاد توسـط        مشاهده مـی 4طور که در جدولهمان
این جدول به سوال دوم پژوهش با این عنوان که ارتباطات درونـی  . خبرگان مشخص شده است

باشـد پاسـخ داده اسـت؛ و اینکـه چـه ابعـادي بـا        فردي چگونـه مـی  شایستگی ارتباطی بین ابعاد 
باشد، کدام بر یکدیگر اثر متقابل داشـته و  یکدیگر رابطه دارند و کدام یک بر دیگري موثر می

.اي با یکدیگر ندارند را از دیدگاه خبرگان تعیین کرده استاینکه کدام هیچ رابطه
بهOوAتبدیل نمادهاي طریقگام سوم ازدر. دسترسیماتریسایجاد: سوم و چهارمگام

کـه مـاتریس  شـد، تبـدیل دویـی دومـاتریس بـه تعـاملی مـاتریس خـود  ،"1"بهVوXو"0"
متغیرهـا در  روابـط پـذیري در انتقـال کردنوارددر گام چهارم با.شودمینامیدهاولیهدسترسی

13121110987654321شماره
1VVXVAOVXAOVV

2XXAVAAXAAAA

3VVAVAAOVAA

4VVOVVXVOX

5VVVVVXVV

6VVXVAOV

7XXAVAA

8OVOVV

9VVVV

10AAA

11VV

12X

13
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- منظور از انتقـال .آمددستبه5نهایی همانند جدول دسترسیماتریسماتریس دسترسی اولیه،
تـاثیر بگـذارد   Cبر متغیر Bتاثیر داشته باشد و متغیر Bبر متغیرAپذیري آن است که اگر متغیر 

A برCدر مـاتریس دسترسـی اولیـه    ) 1(دار خـط عـددهاي زیـر  5در جـدول  . گذاردنیز تاثیر می
.صفر هستند

نهاییترسیدسماتریس. 5جدول
نفوذ12345678910111213ردیف

111100110011119
201000010010115
311100110011119
4011111111111112
5111111111111113
6111101100111110
701000010010115
8111111111111113
9111101101111111

1000000000010001
1111100110011119
1201000010010115
1301000010010115

گی
ابست

و

71285381234138121212

0بـه عـددهاي   V, A ,X ,Oشود، در گام سوم نمادهاي دیده می5طور که در جدول نهما
هاي دیگر و پاسخ به سـوال سـوم پـژوهش و    منظور انجام گامتبدیل شدند؛ که این مرحله به1و 

در گـام  . بررسی مدل روابط و سطوح تأثیر ابعاد شایستگی ارتباطی بین فردي انجـام شـده اسـت   
9بـر عامـل   4عنوان مثال چـون عامـل   به. ط ثانویه بین متغیرها بررسی شده استچهارم تمام رواب

بـر  4پذیري، باید عامل موثر است، بنابراین بر اساس قاعده انتقال6بر عامل 9موثر است و عامل 
در گـام  1در گـام سـوم بـه عـدد     0پذیري بـا تبـدیل عـدد    نیز موثر باشد؛ که این  انتقال6عامل 

در ایـن  . انـد سایر عوامل نیز به همین صورت مورد بررسـی قـرار گرفتـه   . ام شده استچهارم انج
قـدرت نفـوذ یـک    . ماتریس، قدرت نفوذ و میزان وابستگی هر متغیر نیـز نشـان داده شـده اسـت    
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میـزان وابسـتگی یـک    . آیـد متغیر از جمع تعداد متغیرهاي متاثر از آن و خود متغیر به دست مـی 
ایـن دو گـام   . آیدپذیرد و خود متغیر به دست میغیرهایی که از آنها تاثیر میمتغیر نیز از جمع مت

شـود و مسـتقیما بـه    نیز مقدمه گام بعدي بوده و در راستاي پاسخ به سوال سوم تحقیق انجـام مـی  
. دهندهیچ یک از سواالت تحقیق پاسخ نمی

نیتـر کوچـک بـه هتوجـ بـا و 5جـدول اسـاس بـر در ایـن مرحلـه   .سطحبنديبخش:پنجمگام
ـترك، مجمـوع ویخروجمجموعستوندریفراوانمجموع يبنـد سـطح 6هماننـد جـدول  ابعـاد مش

.نددش
بندي سطوح ماتریس دسترسیتکرار اول تا پنجم بخش. 6جدول

مجموعه مجموعه وروديمجموعه خروجیشماره
سطحمشترك

11-2 -3 -6 -7 -10 -11 -
سه1- 6-3- 9-1111- 8- 6- 5- 131-3- 12

22-7 -10 -12 -131-2 -3 -4 -5 -6-7 -8 -9 -
11 -12 -13

2-7 -10 -
دو13- 12

31-2 -3 -6 -7 -10 -11 -
سه11- 6- 111-3- 8-9- 6- 5- 4- 131-3- 12

42-3 -4 -5 -6 -8-9 -
پنج8- 6- 84-5- 6- 134-5- 12- 11- 10

51-2 -3 -4 -6 -7-8 -9 -
پنج8- 84-5- 134-5- 12- 11- 10

61-2 -3 -4 -6 -7-10-
سه11- 6- 111-3- 8-9- 6- 5- 4- 131-3- 12- 11

72-7 -10 -12 -132-3 -4 -5 -6 -7-8 -9 -
دو13- 12- 132-7- 12- 11

81-2 -3 -4 -5 -6-7 -8 -
پنج8- 84-5- 9-10-11-12-134-5

91-2 -3 -4 -6 -7-9 -
چهار99- 8- 5- 131-4- 12- 11- 10

10101-2 -3 -4 -5 -6-7 -8 -9 -
یک1310- 12- 11- 10

111-2 -3 -6 -7 -10 -11 -
سه11- 6- 111-3- 8-9- 6- 5- 4- 131-3- 12
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بنـدي، عنصـر   شود در گام پنجم و در اولین مرحله سطحدیده می6طور که در جدول همان
، 7، 2ناصـر  علت یکسان بودن مجموعـه خروجـی و مشـترك آن در سـطح اول؛ ع    به10شماره 

بعـد  11و 6، 3، 1، در سطح دوم؛ عناصـر  10بعد از تکرارهاي مختلف و حذف عنصر13، و 12
8، و 5، 4در سطح چهارم؛ و عناصـر  4از حذف عناصر تعیین سطح شده، در سطح سوم؛ عنصر 

این جدول در راستاي پاسخ به سوال سوم و تعیین مدل روابـط  . اندنیز در سطح پنجم قرار گرفته
. ها بوده است که این امر در گام ششم محقق گردیده استسطوح تأثیرآنو

در این مرحله با توجه به سـطح متغیرهـا و مـاتریس دسترسـی نهـایی، مـدل اولیـه        : گام ششم
.دست آمده استها، مدل نهایی همانند شکل زیر بهپذیريرسم و از طریق حذف انتقال

فردي سازمانی ي شایستگی در ارتباطات بینمدل ساختاري تفسیر. 2شکل

هـاي ارتبـاطی بـین فـردي بـر      به سوال سوم تحقیق پاسخ داده و مدل ابعاد شایسـتگی 2شکل
شـود ایـن مـدل از پـنج     طور که دیده مـی همان. دهداساس سطوح مختلف تاثیر آنها را نشان می

4اي انجـام شـده در جـدول    هبنديسطح تعاملی مختلف تشکیل شده است که برگرفته از سطح
عنـوان مثـال   به. باشندمی2روابط یک سویه و دو سویه نیز برگرفته از نمادهاي جدول . باشندمی

122-7 -10 -12 -131-2 -3 -4 -5 -6-7 -8 -9 -
دو13- 12- 132-7- 12- 11

132-7 -10 -12 -131-2 -3 -4 -5 -6-7 -8 -9 -
دو13- 12- 132-7- 12- 11

محوريهدف

پذیريانعطافمدیریت تعامالتمدیریت تعارض تاثیرگذاري
ر

محوريدیگرهمدلیخودگشودگیگريحمایت

واسطه بودنمستقیم و بی

بیانگريراحتی اجتماعیمنديجرات
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و بقیـه روابـط نیـز بـه همـین      xمندي و راحتی اجتماعی برگرفته از نماد سویه بین جراترابطه دو
هسـتند تاثیرگـذاري   دهـد عناصـري کـه در سـطح بـاالتر     این مدل نشـان مـی  . باشندصورت می

بـراي مثـال عنصـر    . باشـند کمتري داشته و تحت تاثیر سایر عناصر در سـطوح زیـرین خـود مـی    
باشـد و عناصـر   تـر از خـود مـی   محوري در باالترین سطح تحت تاثیر عناصر سطوح پایینهدف

.دیگر نیز به همین صورت
هـاي کردن وروديجمعطریقاز. وابستگیمیزاننفوذ وقدرتتحلیلوتجزیه:هفتمگام

قـدرت اسـاس بـر .آیـد مـی دستبهمتغیرهاو وابستگینفوذقدرتستون،وسطرهردر"1"
قسمت تقسـیم چهاربهراآنوتعریفدستگاه مختصاتیکتوانمتغیرها میو وابستگینفوذ
نفـوذ رتبـا قـد  متغیرهاي وابسـته ضعیف؛وابستگیونفوذخودمختار با قدرتمتغیرهاي.کرد

بـاال؛ و متغیرهـاي مسـتقل    و وابستگینفوذمتغیرهاي پیوندي با قدرتباال؛وابستگیضعیف، اما
.دهدها را نشان میاین قسمت1نمودار. پایینوابستگیونفوذ باالقدرتبا

وابستگی- نمودار قدرت نفوذ. 1نمودار 
5،813

قدرت
نفوذ

412
911

610
3,1119

8
7
6

2،7،12،135
4
3
2

101
13121110987654321

میزان وابستگی

نفوذپیوندي

خودمختاروابسته
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را بین فـردي هايیستگیپاسخ داده و تحلیل مدل روابط شاقیبه سوال چهارم تحق1نمودار 
شـکل  نیـ همـانطور کـه در ا  . دهدیوابستگی آنها در گام هفتم را نشان م- بر اساس قدرت نفوذ

در 13،12،7،2صـر  اگفتـه شـده در مـورد سـاختار آن، عن    حاتیو بر اسـاس توضـ  شودیمدهید
د، نـ را داریوابسـتگ نیشـتر یصـر ب اعننیـ آن اسـت کـه ا  بیـانگر کـه  ست؛قع شده ادوم واهیناح

عناصـر قـدرت نفـوذ و    نایـ دهـد مـی نشـان کـه اندسوم قرار گرفتههیدر ناح11، 6، 3، 1عناصر
چهارم قرار گرفته اند که نشـان دهنـده آن   هیدر ناح9و 8، 5، 4دارند؛ و عناصر ییباالیوابستگ

را در ریتـاث نیشـتر یبتواننـد یدارنـد و مـ  ینییپـا یقدرت نفوذ باال و وابستگناصرعنیاست که ا
. در سازمان داشته باشندبین فرديیستگیشايارتقا

ها آزمون فرضیه
- کولمـوگروف هـاي پـژوهش از آزمـون   منظور بررسی وضعیت نرمال بـودن توزیـع داده  به

.استفاده شده است7همانند جدول اسمیرنوف 
اسمیرنوف- نتایج آزمون کولوموگروف. 7جدول

-Kolmogorovتعدادمتغیر
Smirnov  Z

سطح 
داريمعنی

داري سطح معنی
وضعیتقابل قبول

نرمال373165/0403/005/0مدیریت تعارض
نرمال373185/0698/005/0تأثیرگذاري بر دیگران

نرمال373169/0819/005/0همدلی
نرمال373157/1142/005/0پذیريانعطاف
نرمال373150/0373/005/0منديجرأت

نرمال373168/0404/005/0خودگشودگی
نرمال373138/0327/005/0گريحمایت

نرمال373137/0524/005/0محوريدیگر
نرمال373143/0704/005/0بیانگري

نرمال373132/1135/005/0مدیریت تعامالت
نرمال373145/0386/005/0محوريدفه

نرمال373172/0469/005/0راحتی اجتماعی
نرمال373175/0415/005/0واسطه بودنمستقیم و بی



161در ارتباطات بین فردي سازمانیشایستگیطراحی و تبیین مدل

ها بزرگتر از داري کلیه مؤلفهشود سطح معنیمشاهده می7طور که در جدول همان
- توان گفت توزیع کلیه مؤلفهود و میشفرض صفر پذیرفته می% 95باشد، لذا با اطمینان می05/0

.هاي تحقیق نرمال هستند
يهاتوان از آزمونیها مهیفرضسنجشيبراها، با توجه به نرمال بودن توزیع داده

، درباره فرضیات تحقیق با باشداز آنجا که مقیاس متغیرها کمی می. استفاده کردکیناپارامتر
. دار بین متغیرها بررسی شده استوجود رابطه معنیاستفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون

دار بین متغییرها رد به دست آید، فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه معنی) >05/0p(چنانچه 
نتایج .داري وجود داردتوان چنین ادعا نمود که بین متغیرهاي مورد نظر رابطه معنیشده و می

.آمده است8متغیرها در جدول آزمون همبستگی پیرسون در مورد هر یک از

نتایج آزمون همبستگی پیرسون. 8جدول

متغیر وابستهمتغیر مستقلفرضیه
ضریب 

همبستگی 
پیرسون

سطح 
نتیجهداريمعنی

مستقیم و منديجرأت1
واسطه بودنبی

همبستگی مثبت 192/0000/0**
دارو معنی

مستقیم و راحتی اجتماعی2
واسطه بودنبی

همبستگی مثبت 555/0000/0**
دارو معنی

مستقیم و بیانگري3
واسطه بودنبی

همبستگی مثبت 634/0000/0**
دارو معنی

4

مستقیم و 
واسطه بودنبی

همبستگی مثبت 718/0000/0**گريحمایت
دارو معنی

همبستگی مثبت 726/0000/0**گشودگیخود5
دارو معنی

همبستگی مثبت 755/0000/0**همدلی6
دارو معنی

همبستگی مثبت 591/0000/0**محوريدیگر7
دارو معنی

گريحمایت8
مدیریت 
تعارض

همبستگی مثبت 560/0000/0**
دارو معنی

همبستگی مثبت 633/0000/0**مدیریت 9
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دارو معنیتعامالت

تأثیرگذاري بر 10
دیگران

همبستگی مثبت 632/0000/0**
داریو معن

همبستگی مثبت 763/0000/0**پذیريانعطاف11
دارو معنی

12

گشودگیخود

مدیریت 
تعارض

همبستگی مثبت 601/0000/0**
دارو معنی

مدیریت 13
تعامالت

همبستگی مثبت 609/0000/0**
دارو معنی

تأثیرگذاري بر 14
دیگران

همبستگی مثبت 737/0000/0**
دارو معنی

همبستگی مثبت 653/0000/0**پذیرينعطافا15
دارو معنی

16

همدلی

مدیریت 
تعارض

همبستگی مثبت 630/0000/0**
دارو معنی

مدیریت 17
تعامالت

همبستگی مثبت 590/0000/0**
دارو معنی

تأثیرگذاري بر 18
دیگران

همبستگی مثبت 655/0000/0**
دارو معنی

همبستگی مثبت 662/0000/0**پذیريانعطاف19
دارو معنی

20

محوريدیگر

مدیریت 
تعارض

همبستگی مثبت 533/0000/0**
دارو معنی

مدیریت 21
تعامالت

همبستگی مثبت 546/0000/0**
دارو معنی

تأثیرگذاري بر 22
دیگران

همبستگی مثبت 583/0000/0**
دارو معنی

ستگی مثبت همب562/0000/0**پذیريانعطاف23
دارو معنی

همبستگی مثبت 585/0000/0**محوريهدفمدیریت تعارض24
دارو معنی
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همبستگی مثبت 567/0000/0**محوريهدفمدیریت تعامالت25
دارو معنی

تأثیرگذاري بر 26
همبستگی مثبت 564/0000/0**محوريهدفدیگران

دارو معنی

همبستگی مثبت 560/0000/0**محوريهدفپذیريانعطاف27
دارو معنی

دسـت آمـده کـه    داري بـه شود با توجه به سطح معنـی مشاهده می8طور که در جدول همان
توان گفت فرض صفر رد و فرض مقابل مبنـی بـر وجـود همبسـتگی     است می05/0کوچکتر از 

مبسـتگی مثبـت و   توان گفت هشود و با توجه به مثبت بودن ضریب آن، میدار پذیرفته میمعنی
.داري بین متغیرها وجود داردمعنی
- منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین متغیرهاي مستقل و وابسته و آزمـون فرضـیه  به

سـازي سـاختاري تفسـیري از    دست آمده از روش مدلهاي پژوهش براي سنجش مدل نهایی به
9سـاده هماننـد جـدول    دیدگاه خبرگان، بر اساس نظـر کارکنـان از آزمـون رگرسـیون خطـی     

. استفاده شده است
نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده بین متغیرها. 9جدول

شماره 
فرضیه

متغیر 
ضریب فرضیهمستقل

تعیین
ANO
VA
(sig)

سطح 
داري معنی

قابل قبول

ضرایب
مقدار 
ثابت

ضریب 
متغیر 
مستقل

منديجرأت1
مندي بر جرأت

واسطه مستقیم و بی
.ر استبودن مؤث

308/0000/005/0000/9402/0

2
راحتی 
اجتماعی

راحتی اجتماعی 
بر مستقیم و 

واسطه بودن بی
.مؤثر است

735/0000/005/0438/2885/0

بیانگري3
بیانگري بر مستقیم 

واسطه بودن و بی
.مؤثر است

402/0000/005/0508/6525/0

4
مستقیم و 

واسطه بی
بودن

سطه وامستقیم و بی
- بودن بر حمایت

.گري مؤثر است
516/0000/005/0461/6006/1
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5
واسطه مستقیم و بی

بودن بر 
خودگشودگی 

.مؤثر است
527/0000/005/0090/4797/0

6
واسطه مستقیم و بی

بودن بر همدلی 
.مؤثر است

571/0000/005/0109/3010/0

7
واسطه مستقیم و بی

- بودن بر دیگر

مؤثر محوري 
.است

349/0000/005/0170/
13238/1

8

- حمایت

گري

گري بر حمایت
مدیریت تعارض 

.مؤثر است
314/0000/005/0561/

11570/0

9
گري بر حمایت

مدیریت تعامالت 
.مؤثر است

401/0000/005/0661/9636/0

10
گري بر حمایت

تأثیرگذاري مؤثر 
.است

400/0000/005/0743/7477/0

11
گري بر حمایت
پذیري انعطاف

.مؤثر است
583/0000/005/0498/5637/0

12

خودگشود
گی

خودگشودگی بر 
مدیریت تعارض 

.مؤثر است
361/0000/005/0068/

11780/0

13
خودگشودگی بر 
مدیریت تعامالت 

.مؤثر است
371/0000/005/0933/

10780/0

14
خودگشودگی بر 

ثر تأثیرگذاري مؤ
.است

544/0000/005/0186/6710/0

15
خودگشودگی بر 

پذیري انعطاف
.مؤثر است

426/0000/005/0523/8695/0

همدلی بر مدیریت همدلی16
/397/0000/005/0030تعارض مؤثر است

11672/0
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17
همدلی بر مدیریت 

تعامالت مؤثر 
.است

348/0000/005/0101/
21620/0

18
ی بر همدل

تأثیرگذاري مؤثر 
.است

429/0000/005/0343/8518/0

- همدلی بر انعطاف19

438/0000/005/0955/8579/0.پذیري مؤثر است

20

- دیگر

محوري

محوري بر دیگر
مدیریت تعارض 

مؤثر است
284/0000/005/0977/

12362/0

21
محوري بر دیگر

مدیریت تعامالت 
.مؤثر است

298/0000/005/0702/
12366/0

22
محوري بر دیگر

تأثیرگذاري مؤثر 
.است

340/0000/005/0303/9294/0

23
محوري بر دیگر

پذیري انعطاف
.مؤثر است

425/0000/005/0674/8364/0

مدیریت 24
تعارض

مدیریت تعارض 
محوري بر هدف

.مؤثر است
342/0000/005/0493/

10590/0

مدیریت 25
امالتتع

مدیریت تعامالت 
محوري بر هدف

.مؤثر است
321/0000/005/0852/

10579/0

تأثیرگذاري 26
بر دیگران

تأثیرگذاري بر 
محوري هدف

.مؤثر است
318/0000/005/0586/

10767/0

- انعطاف27

پذیري
پذیري بر انعطاف
محوري هدف

.مؤثر است
314/0000/005/0783/

10688/0

لیمحاسبه شده، در تحليداریشود سطح معنیمشاهده م9شمارهکه در جدولطور همان
) 005/0(قابل قبول يداریها از سطح معنهیتمام فرضي، براخطی سادهونیرگرسانسیوار

ریمستقل و متغيرهایتمام متغنیبیخطۀوجود رابطةنشان دهندامرباشد که این کمتر می
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عنوان معنی است که بهقادیر ضریب تعیین در این جدول بدینم. استدر این پژوهش وابسته
5/73مندي، وسیله جراتواسطه بودن بهدرصد تغییرات در متغیر مستقیم و بی8/30نمونه 

بینی وسیله بیانگري قابل تبیین و پیشدرصد آن به2/40وسیله راحتی اجتماعی و درصد به
. باشدن صورت میاست؛ و در مورد سایر متغیرها نیز به همی

تحلیل روابط بین ابعاد در مدل ساختاري تفسیري
هاي ارتباطی براي برآورده شدن هاي پژوهش باید گفت همه نیازبراي توضیح و تحلیل یافته

نیاز به شروع و حفظ رابطه دارند؛ و اولین شایستگی در برقراري ارتباط اثربخش با دیگران 
این تحقیق نیز نشان داد به عقیده خبرگان در سطح اول مدل نتایج . شایستگی در شروع آن است

سویه وجود مندي، راحتی اجتماعی، و بیانگري با رابطه دوهاي جراتاز پایین به باال شایستگی
رفتار . باشندهاي رفتاري بوده و همگی براي شروع رابطه مورد نیاز میدارند که از شایستگی

به نفس، تمایل براي ارتباطات و لذت بردن از آنها، و نیز بیان مندانه که به معنی اعتماد جرات
گونه مستقیم، صمیمی و دور از مالحظات است به فرد مناسب احساسات، عقاید و باورها به

گریزي کم داشته، و کند در برقراري ارتباط با دیگران احساس راحتی نماید و ارتباطکمک می
این به نوبه خود . هاي دیگران را بدون استرس داشته باشدقادهاي منفی یا انتتوان مدیریت واکنش

صورت کالمی و غیرکالمی شوند فرد بتواند افکار و احساسات خود را بدون استرس بهباعث می
عبارت دیگر توانایی برقراري ارتباط از طریق رفتارهاي غیرکالمی مثل بیان چهره به به. بیان نماید

ییر صدا و چهره مناسب، و نیز استفاده از کلمات مناسب را داشته طور واضح، حرکات گویا، تغ
واسطه بودن قرار دارد که به معنی در دسترس و نزدیک در سطح دوم مدل مستقیم و بی. باشد

بودن براي ارتباطات، ارتباط از طریق رفتارهاي غیرکالمی و رو در رو، داشتن یک حالت چهره 
ن به جلو، و رفتارهاي غیرکالمی که موجب صمیمیت، دلپذیر، تماس چشمی داشتن، خم شد

شود، این همانطور که دیده می. شوند استگر با شریک ارتباطی خود میتعلق و نزدیکی ارتباط
هایی مثل یعنی فردي که از داراي شایستگی. سطح خود متاثر از متغیرهاي سطح پایین مدل است

. یابد ارتباطی را با دیگري شروع نمایدتمایل میمندي، بیانگري، و راحتی اجتماعی باشد جرات
سویه قرار دارند، گري، و خودگشودگی با رابطه دومحوري، حمایتدر سطح سوم همدلی، دیگر

به عبارتی تا . شوندهایی عاطفی بوده و  بیشتر به حفظ و ارتقاي رابطه مربوط میکه شایستگی
گرانه و تساوي و تایید برخوردار نباشد، حمایتشود از جومحیط که در آن ارتباطات برقرار می
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. کنندطرفین ارتباطی در الك دفاعی خود فرو رفته و از خودگشودگی و ابراز همدلی اجتناب می
اي در فضاي ارتباطات حاکم باشد و طرفین ارتباطی گرانه و برابرطلبانهو اگر یک فضاي حمایت

يشرکانیبیروانشناختفاصلهتشویق شده و هاي یکدیگر گوش بدهند، خودگشودگی به پیام
. شودگري ایجاد مییابد و جو همدلی، درك نیازهاي یکدیگر، و حمایتمیکاهشیارتباط

پذیري رفتاري، و تاثیرگذاري بر سطح بعدي مدیریت تعارض، مدیریت تعامالت، انعطاف
در توضیح این سطح باید . سویه با یکدیگر هستنددیگران است که این ابعاد نیز داري رابطه دو

هاي زیرین در مدل برخوردار باشد از قدرت سازگاري و انعطاف گفت فردي که از شایستگی
هاي هاي ارتباطی، و فرهنگها، سبکتواند با شخصیتباالیی نیز برخوردار خواهد بود و می

توافق، تغییر مختلف سازگار شود و به جاي رقابت به دنبال همکاري باشد، و  از طریق ایجاد
هاي تعاملی را موضوعات ایجاد کننده تعارض، جزر و مدهاي تعامل را کنترل کرده، عملکرد

آرام سازد، و موضوعات را ادامه داده و تغییر دهد؛ تعامالت را مدیریت نموده، و رفتارها و 
بر طرف اهداف خود را براي برآورده کردن نیازهاي تعامل تغییر دهد؛ و با گرمی و مهربانی 

سطح در یک مسیر رفت و برگشت بر یکدیگر تاثیر که همه ابعاد این؛ ارتباطی خود تاثیر بگذارد
محوري قرار دارد که به معناي توانایی براي رسیدن به اهداف در سطح بعدي هدف. متقابل دارند

عنوان یک از پیش تعیین شده براي برقراري ارتباط با دیگري است؛ که مطابق با نظر خبرگان به
در توضیح این سطح نیز باید گفت . تر از خود استستاده متاثر از تمام عوامل و سطوح پایین

گر در صورتی داراي شایستگی خواهد بود که به هدف محور هستند و ارتباطارتباطات هدف
ه هاي ارتباطی در این مدل بشود همه اجزاي شایستگیهمانطور که دیده می. ارتباطی خود برسد

شود، و در اند؛ تغییر کیفیت و بهبود هر یک از آنها موجب بهبود اجزاي دیگر مییکدیگر وابسته
تجزیه و . کنندنهایت همه آنها با یکدیگر تحقق ارتباطات اثربخش در سازمان را تسهیل می

ن هاي  ارتباطی بیوابستگی نیز نشان داد که هشت بعد از ابعاد شایستگی- تحلیل دیاگرام قدرت
منظور مدیریت هاي نفوذ و پیوندي قرار دارند، که خود بیانگر این است فرد بهفردي در ناحیه

پذیري، و تاثیرگذاري و در نهایت دستیابی به هدف تعامالت، مدیریت تعارضات، انعطاف
مندي، راحتی اجتماعی، و بیانگري برخوردار باشد و بتواند ارتباطی خود در ابتدا باید از جرات

گرانه، موجبات ؛ و از طریق برقراري جو همدالنه و حمایتصا در ارتباطات حضور یابدشخ
. محوري و خودگشودگی را فراهم سازددیگر
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گیري و پیشنهادهانتیجه
در این پژوهش تالش شد ضمن معرفی مفهوم شایستگی ارتباطی بین فردي و اهمیت آن در 

هاي مختلف و منابع معتبر م آن با استفاده از دیدگاهارتباطات سازمانی، به استخراج ابعاد مه
. بندي قرار گیرندگیري از نظر خبرگان دانشگاهی مورد بررسی و اولویتپرداخته شود و با بهره

گري، هاي ارتباطی بین فردي شامل حمایتبعد از ابعاد مهم شایستگی13در نهایت 
ماعی، همدلی، بیانگري، مدیریت مندي، راحتی اجتپذیري، خودگشودگی، جراتانعطاف

محوري، دیگرمحوري، تاثیرگذاري بر دیگران و واسطه بودن، هدفتعامالت، مستقیم و بی
نتایج پژوهش نشان داد این عوامل در پنج سطح تعاملی مختلف . مدیریت تعارض شناسایی شدند

یه و تحلیل نمودار همچنین نتایج تجز. بر یکدیگر موثر بوده و برخی مقدمه ابعاد دیگر هستند
مندي، راحتی اجتماعی و مستقیم و قدرت نفوذ و میزان وابستگی نشان داد ابعاد بیانگري، جرات

گري، خودگشودگی، دیگرمحوري وهمدلی در واسطه بودن در ناحیه نفوذ؛ و ابعاد حمایتبی
ي شایستگی ناحیه پیوندي قرار گرفتند؛ که متغیرهاي این دو ناحیه جزو متغیرهاي کلیدي برا

ها به منظور دستیابی به شوند و نیاز است که افراد و سازمانفردي محسوب میارتباطی درون
. اي داشته و سعی در تقویت آنها نماینداثربخشی در سایر سطوح ارتباطی به این ابعاد توجه ویژه

ته به سایر ابعاد ذکر شده دهد این ابعاد وابسسایر ابعاد نیز در ناحیه وابسته قرار گرفتند؛ که نشان می
در نهایت  میزان تاثیر و نحوه ارتباط . هیچ کدام از ابعاد در ناحیه خودمختار قرار نگرفتند. هستند

نتایج این بخش با نتایج .گرفتقرار یمورد بررسبین آنها از طریق آزمون همبستگی و رگرسیون 
؛ حسن، مقصود و نوید )2013(؛ چو، روهل، و بورمستر)2016(تحقیق ترو آلوس و همکاران 

و گوبوي، وبر و بولکان ) 2010(؛ واتانب ) 2010(؛ آیکاوا، اوشیرو و یوکوگاوا )2011(ریاض 
که توضیح و تجزیه و تحلیل این روابط در قسمت قبل مورد بحث قرار . همسو بودند) 2009(

ها و ه این شایستگیتوان پیشنهادهاي زیر را جهت دستیابی باساس نتایج پژوهش میبر. گرفت
. ها ارائه نمودارتباطات اثربخش به مدیران و کارکنان سازمان

شود سعی نمایند بدون زیر پا میپیشنهاد مندي به مدیران و کارکنان منظور افزایش جراتبه- 
ها در برابر آنمندانه رد نموده و آنها را به طور جراتهاي نابجاي خواستهگذاشتن حقوق دیگران

وقتی ؛ دنباشصریحامکانحدتادنکنمیفکرآنچهودنخواهمیآنچهدرباره؛ کننداومتمق
نظر منطقی د که بهنخواهد کاري انجام دهمیآنهاشخصی داراي اقتدار و موضع باالتر از 

توضیحی که متقاعد کننده باشد اصرار برو دند چرا باید آن کار را انجام دهنآید؛ بپرسنمی
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اي و نیز زبان بدن را هاي محاورهشود مهارتمیپیشنهاد منظور تقویت مهارت بیانگري هب. دنبورز
هاي مختلف بیشتر آشنا شده و بنديها و کلمات و جملهد تا با واژهنزیاد مطالعه کنبیاموزند؛ 

هایی که درباره سخن و سخنوري و فن ایراد سخنرانی، کتاب؛ دنهنگام نیاز از آن استفاده کن
اي هستند در داشته و حرفهفن بیان باالییند و یا از افراد و مربیانی که ته شده است مطالعه کننوش

شود از مشارکت در گفتگوها تقویت راحتی اجتماعی پیشنهاد میبراي . این زمینه کمک بگیرند
هرگز ترسی نداشته باشند و مالقات و گفتگو با افراد جدید را به عنوان یک فرصت بنگرند؛ 

صحبت کردن با دیگران و یاازآنهااگر ترس ند؛ را به ذهن خود راه ندهصور کمرو بودنت
شود بهتر است در کار میشان به قدري شدید است که موجب کاهش عملکرددر جمعسخنرانی
واسطه بودن براي تقویت مستقیم و بی.دنباشآنشناختیرواندرمان و اي حل حرفهدنبال راه

هاي اجتماعی را هاي سازمانی شرکت کنند، مهارتد شخصا در گفتگوها و نشستشوپیشنهاد می
راحتیاحساسبیشترکهیهایدر انجام رفتارهاي اجتماعی کوچک و در محیطبیاموزند؛

باشند؛ با دیگران ارتباط حضوري و نزدیک داشته باشند؛ عزت نفس خود را فعالکنندمی
گري منظور تقویت حمایتبه.گریزي کمتري داشته باشندتقویت نمایند و سعی کنند ارتباط

شود سعی نمایند همکاران خود را باور داشته و آنها را تشویق کنند؛ تجربیات خود را پیشنهاد می
تقسیم نمایند؛ در ارتباطات خود با دیگران فضایی مبتنی بر تساوي ایجاد نموده و بر نقاط مشترك 

گرانه شکل دهند؛ مدیران و کارکنان ک فضاي حمایتیکدیگر تاکید بیشتري کرده و ی
گرانه ایجاد گرایی فضاي حمایتپذیري، کاهش جزمتوانند با افزایش قدرت تفاهم، توافقمی

رجوع را بپذیرند و شود همکاران و اربابمحوري پیشنهاد میمنظور تقویت دیگربه. نمایند
ایگاه آنها را مورد توجه قرار دهد؛ اشتباهات برایشان ارزش و احترام قایل شده و موقعیت و ج

هاي اخالق همکاران خود را بدون شرمنده کردن آنها اصالح نمایند؛ مطالعه مقاالت و کتاب
هاي دینی که درباره اهمیت توجه به دیگران، احترام اي، اخالق اسالمی و سایر کتابحرفه

اند مدیران و کارکنان را در تقویت این توگذاشتن به آنها و خدمت به مردم وجود دارد نیز می
شود از ارزیابی و قضاوت رفتار دیگران منظور تقویت همدلی پیشنهاد میبه. بعد یاري دهد

بپرهیزند؛ احساسات همکاران و ارباب رجوع خود را درك نمایند؛ مدیران و کارکنان بکوشند 
با درك د نیز تجربه کنند؛ آنچه دیگري بر اساس نگرش و توانایی خود تجربه کرده است خو

ند و از دریچه نگاه آنان به که برایش احترام قائل هستنداحساسات طرف مقابل به او بفهمان
طور شود این کار را بهمنظور مناسب بودن خودگشودگی پیشنهاد میبه. کنندموضوعات نگاه می
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تن دنیاي درون خود دارد نسبی و با احتیاط انجام دهند؛ اگر طرف مقابل سعی در بسته نگه داش
آنها نیز از خودگشودگی اجتناب نمایند؛ در صورتی خودگشودگی نمایند که طرفین در سطح 

توانائی درك کههمکارانیدر حضور معین و قابل قبولی از اعتماد به یکدیگر قرار گرفته باشند؛ 
نمایند؛ گشودگیدبهتر است که به مقدار کافی و الزم خوند؛ کنگشودگید خودنهمدالنه دار

براي . کنندگشودگیاست خوداثربخش کننده ارتباط مکانی مناسب که تسهیلو در زمان 
هاي صحیح شود با رعایت هنجارها و مسائل اجتماعی، و قضاوتمدیریت تعارض پیشنهاد می

تعارضات بین فردي را کاهش دهند؛ افراد دشوار و شرایط سخت را با سیاست و درایت مدیریت 
کنند؛ بحث و از گفتن چیزهایی که ممکن است موجب ناسازگاري و نزاع شود، اجتناب نند؛ ک

وجود آورند؛ در هنگام هاي برد برد را هماهنگ کرده و بهحلگفتگوي باز را تشویق نمایند؛ راه
هاي واکنشند؛ درك شرایط را نسبت به پیروزي در کشمکش در اولویت قرار دهبروز تعارض 

. ها آگاه باشند و به آنها احترام بگذارندنشان دهند؛ به تفاوتدفاعی، و محترمانهآرام، غیر
افتد را اي که ارتباطات در آن اتفاق میشود زمینهمنظور تقویت مدیریت تعامالت پیشنهاد میبه

بشناسند و هنجارهاي اجتماعی را در گفتگوهاي خود رعایت کنند؛ در گفتگوهاي خود سعی 
درستی مدیریت کنند؛ پیش از سخن گفتن تمام جوانب گفتگو را رعایت و آن را بهنمایند زمان

آن را در نظر بگیرند؛ نوبت گفتگو را رعایت کرده و به طرف مقابل هم اجازه صحبت کردن 
موقع هاي طوالنی در گفتگو جلوگیري کرده و پاسخگویی بهبدهند؛ سعی کنند از ایجاد وقفه

هاي خود نوآوري موضعی داشته باشند و بتوانند موضوع و محتوي داشته باشند؛ در گفتگو
ریزي شده و درستی و با توجه به شرایط تغییر دهند؛ ورود و خروج هماهنگ و برنامهگفتگو را به

پذیري رفتاري پیشنهاد منظور تقویت انعطافبه. گیري از گفتگو داشته باشندهمراه با نتیجه
کنند خود و این که چگونه به وقایع نگاه میاحساساتوها،، اندیشهها، عقایدفعالیتشود درمی

ها و ها و تغییرات سریع را مدیریت کنند؛ تفاوتهاي چندگانه، اولویتمنعطف باشند؛ خواسته
هاي مختلف آشنا شده و هاي ارتباطی، و فرهنگها، سبکاختالف نظرها را بپذیرند؛ با شخصیت

هاي فرهنگی مختلف ارتباط برقرار نمایند؛ شده و به خوبی با افراد از زمینهبتوانند با آنها سازگار 
پذیري، همکاري و تشریک مساعی داشته باشند؛ و توانایی و تمایل براي سازگاري و توافق

هاي شود مهارتمنظور تقویت تاثیرگذاري بر دیگران پیشنهاد میبه. طبعی را بیاموزندشوخ
سازي و مذاکره را یاد بگیرند؛ هاي پیچیده رفتاري، و فنون متقاعدسیاسی، رهبري، استراتژي

بنديسطحوشناختهراخودارتباطیهايشبکهودادهتوسعهسازماندررادیگرانباخودروابط
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عالیقوهاانگیزهرفتاري،هايمشوقخودبا همکارانکردنصحبتاز طریقکنندنمایند؛ سعی
کنندسعینمایند؛استفادهآنازمناسبموقعدروکنندشناساییراهاآنايحرفهوشخصی

محوري منظور تقویت هدفبه. کنندتبدیلاعتمادقابلروابطبهدارنددیگرانباکهراارتباطاتی
- بهکنند،اي را تدوین میشود براي روابط خود برنامه داشته باشند و زمانی که برنامهپیشنهاد می

کنند مطابق با نبال نموده و سعی کنند آن را محقق سازند؛ اهدافی که تعیین میطور کامل د
دنبال یادگیري بینانه از خود داشته باشند؛ در ارتباطات خود بههایشان باشد؛ انتظارت واقعارزش

چیزهاي جدید باشند؛ موانع شخصی و سازمانی رسیدن به اهداف ارتباطی را تشخیص داده و 
توانند با یادگیري و تقویت رایت آنها را برطرف نمایند؛ مدیران و کارکنان میسعی کنند با د

هاي ارتباطی بین فردي که در باال توضیح داده شد و پیشنهادهایی که براي تقویت هر شایستگی
واحدهاي درون سازمانی . هاي ارتباطی خود نایل آیندکدام از آنها ارائه گردید، سریعتر به هدف

يهاها و دورهکالسيبرگزارتوانند بامانی متولی آموزش و توسعه کارکنان نیز میو برون ساز
وابستگی در ناحیه - ویژه آن ابعادي که در نمودار قدرت نفوذها بهیی مرتبط با این شایستگیآشنا

. خود را در این مسیر یاري نمایندو کارکنان رانیمدنفوذ و پیوندي قرار گرفتند
شناسی استفاده شده در این پژوهش، الزم است یاد نوان محدودیت و عیب روشدر پایان به ع

هاي دیگر آور شود ممکن است عوامل دیگري باشند که از دیدگاه خبرگان دانشگاهی در رشته
بندي متفاوتی از آنها صورت پذیرد عنوان شایستگی ارتباطی بین فردي معرفی گردند و اولویتبه

که غالبا متخصص اي لیل بهره گرفتن از ادبیات موجود و استفاده از نمونهبه دکه در این پژوهش 
در هر صورت و در یک . در رشته مدیریت و زمینه ارتباطات سازمانی هستند، مغفول مانده باشد

توان گفت مدل هاي ارتباطی میبندي کلی و با توجه به ادبیات موجود در حوزه شایستگیجمع
بندي و آموزش بهتر ابعاد عنوان مبنایی براي یافتن و اولویتتواند بهش میارائه شده در این پژوه

.شایستگی بین فردي در ارتباطات سازمانی مورد استفاده قرار گیرد
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