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الگوی تعاملی عوامل مؤثّر بر توسعهی شایستگی اجتماعی
در ارتباطات سازمانی از دیدگاه خبرگان دانشگاهی

واریخ دریافت5311/55/21:

واریخ پذیرش5312/62/22 :

چکیده
هدف این پژوهش بررسی و شناسایی ابعاد مهم و مؤثّر برر وسسرعش شایگر ی اج مرایی در اروااارا
سازمانی و نیز وعیین نحسهی وعامل بین آنها با اس فاده از دیدگاه خارگان دانش اهی و از اریق مرد سرازی
ساخ اری وفگیری است .پژوهش حاضر از نسع کاربردی و وسسعشای و شامل دو بخش کمّی و کیفی است.
نمسنشی آماری  51نفر از خارگان دانش اهی هگ ند کش بش روش نمسنشگیری گلسلشبرفی ان خاب شدند .ابرزار
گردآوری دادهها پرسشنامش ماوریگی محقّقساخ ش است .ن ایج نشران داد ابعراد مهرم و مرؤثّر برر وسسرعشی
شایگ ی اج مایی در ارواااا

سازمانی یاارونداز دانش ،ان یزه ،ادراک ،اس ن اج ،انطااق و نفسذ اج مایی و

نیز مهار های کالمی و غیرکالمی؛ کش با اس فاده از روش مرد سرازی سراخ اری وفگریری در پرنج سرط
وعاملی مخ لف قرار گرف ند .همچنین ن ایج نشان داد دانش ،ان یزه ،ادراک و اس ن اج اج مایی نگات بش سایر
ابعاد ،قدر

وأثیرگذاری بیش ری بر وسسعش شایگ ی اج مایی دارند .بر اساس ن ایج این پژوهش مریورسان

گفت ابعاد شایگ ی اج مایی در سطسح مخ لف بر یکدی ر مؤثّرند و وغییر در کیفیّت هر بعد مسجب وغییر
در کیفیّت ابعاد سطسح بعدی و بشنسبشی خسد مسجب وغییر در کیفیّت ارواااا

سازمانی میشسد.

واژههای کلیدی:سازمان،ارواااا  ،شایگ ی ،شایگ ی اج مایی ،خارگان دانش اهی.
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مقدّمه
نمیوسان انکار کرد انگان بشاسر ذاوی مسجسدی اج مایی است؛ و وا پایان یمر در زندگی پر از
ونسّع خسد با انگانهای دی ر در اروااط است .بنابراین نیازمند برخری از وسانراییهرا و مهرار هرای
اج مایی است کش در اصطالح شایگ ی اج مرایی نامیرده مریشرسند .ایرن شایگر یهرا امرروزه
روزافزون آنها در زندگی شخصی و اج مایی است (گدویلین ،5گرواین ،2پاسسنگکین 3و زیزاین،4
 .)2654سازمانها نیز بش ینسان یک مسجسدیّرت اج مرایی از ایرن قایرده مگر ننی نیگر ند .امرروزه
نقش مهمّی در ومام جناشهای زندگی سازمانی دارند؛ چرا کش انجام بگریاری از کارهرا در

ارواااا

سازمانها نیازمند فعالیتهای اروااای است .سازمانها نمیوساننرد بردون اروااارا

وجرسد داشر ش

باشند و مدیریّت قادر نخساهد بسد بش دادههای ااالیاوی دست یابد ،سرپرس ان قرادر نخساهنرد برسد
1

دس سر دهند ،هماهن ی کار غیرممکن میشسد و سازمان بردون آن از هرم فررو مریپاشرد (آواد و
2

الهاشمی  .)2652 ،بشیقیده کینگ ،)2663( 7یالوه بر این کش رف ارهای اروااای در سازمان مسجرب
انجام کارها میشسند؛ بشاسر رسمی یا غیررسمی نیز وسسط دی ران ارزیابی میشرسند؛ بنرابراین ،از
کارکنان ان ظار می رود ارواااا

اثرربخش داشر ش باشرند و در ایرن زمینرش شایگر ی کگرب کننرد

(کی سن ،8کاپسوس ،1فسرد ،56فس ،55لیاسی ز ،52لیرس ،53پسالسریک ،54قرسش 51و ویرس .)2653 ،52کاسر رو
( ،)2653نیز مع قد است ارواااا

اثربخش میوساند مسجرب سرسدمندی بررای اررفین ارواراای و

مسّفقیّت سازمانی شسد؛ چرا کش یکری از بزرگ ررین لرذّ هرا و محرسر شرادی و سرالمت کارکنران
شایگ ی در برقراری روابط نزدیک و اثربخش است؛ کش ایرن برشنسبرشی خرسد مریوسانرد مسجرب
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درمطالعا

ووحقیقا

اج مایی وسجّش زیادی را بش خسد جلب کردهاند؛ کش نشراندهنردهی اهمّیّرت
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رضایت یمسمی ،مسّفقیّت و اروقای یملکرد شغلی آنها در سازمان شسد (کاس رو .)2653 ،5محقّقان
سازمانی ،شایگ ی اج مایی را یاملی کلیدی برای مسّفقیّت کارکنان جدید و کارکنان با وجربشایری
کش بش دناا اروقا هگ ند معرفی کردهاند .با این حا یلیرغم اهمّیّت ارواااا

در محیط کار ،دانش

ما از این شایگ یها و اریقشی یادگیری آنها اندک است؛ لذا شایگ ی اج مایی در سرازمانهرا،
پیشینشی پژوهشهای مرواط با مسضسع م سجّش میشسیم ،بحثهایی درباره شایگر ی اج مرایی در
زمینشهای فردی ،گروهی و میانفرهن ی ارائش شده است و هریک ازاندیشمندان این حسزه برش زیرم
خسد بش یک یا چند مسرد از ابعاد و شاخصهای آن اشاره کردهاند؛ ولی مردلی جرامع کرش بخساهرد
ابعاد و مؤلّفشهای شایگ ی اج مایی در محیط سازمان و نحسه اروااط بین آنها را با یکدی ر باینرد
و وأثیری را کش این ابعاد برر یکردی ر و برر اروااارا

سرازمانی دارنرد ،بررسری نمایرد برش چشرم

نمیخسرد .وحقیقاوی مانند وحقیق باندلی )2668( 3کش در زمینشی شایگر ی اج مرایی در سرازمان
انجام شدهاند و مد هایی کش ارائش گردیدهانرد ،وحقیقرا
وأکید بر جناشی خاصی از آن صسر

بشصسر

و مرد هرایی صررفا کمّری برسدهانرد کرش

گرف شاند و بش بررسی وأثیر و یرا ارواراط برخری از

ابعاد و مؤلّفشهای آن با مؤلّفشهای سازمانی ماننرد اثربخشری ،رف رار شرهروندی سرازمانی ،رهارری،
هسش یاافی ،مهار های سیاسی ،وعارض ،ان یزش و غیره پرداخ شاند و محقّقان از وسجّرش یمیرق
بش خسد شایگ ی اج مایی در سازمان و شناسایی و احصاء ابعاد و مؤلّفشهای اصرلی آن و نحرسهی
اروااط بین خسد این مؤلّفشها کش میوسانند مسجب ارواااا

سازمانی اثربخش شسند ،در قالرب یرک

مد کیفی و کمّیجامع کش در بردارنده جناشهای مخ لف آن باشرد غفلرت نمرسهانرد و یرک خرالء
وحقیقاوی در این مسرد احگاس میشسد .لذا این پژوهش میکسشرد از شایگر ی اج مرایی بحرث
کند ،یسامل مهمّ مؤثّر بر آن را مشخص سازد ،نحسهی ارواراط برین ایرن یسامرل و نقرش آنهرا در
ارواااا

سازمانی را وحلیل کرده ،آنها را از منظر مد سازی ساخ اری وفگیری بکراود و مردلی را

در این زمینش ارائش دهد؛ وا از این اریق مقداری از خالء وحقیقاوی در ایرن حرسزه را پرر کنرد و برا
ولفیق ادبیا
امسرا

مرواط با ارواااا

سازمانی و شایگ ی اج مرایی و برا ایجراد یرک ن راه یلمری در

سازمانها و اثربخش نمسدن نظامهای اروااای در آن ،ما نی بر شایگ ی اج مایی ،مردیران
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حسزهای است کش نیاز بش مطالعش و وسجّش بیش ری دارد (دکی .)2652 ،2همچنین برا مررور ادبیّرا
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و کارکنان را م سجّش این مسضسع مهم ساخ ش و آنها را در اثربخش نمسدن ارواااا

سازمانی یراری

دهد.

مبانی نظری پژوهش
مهم این است کش افراد چ سنش میوسانند آمسزش داده شسند ورا اروااارا

اثربخشری را برا دی رران

ایجاد کرده و حفظ نمایند؛ کش این مگألش بایث شده است در سا های اخیر ،وحقیقا
درباره مسضسع وعامال

اج مایی و شایگ ی مسردنیاز بررای آن برششردّ

میانرش شای
5

افرزایش یابرد (منیرر ،

 .)2651در ایّ سا های اخیر ،مفهسم شایگ ی و نیز حسزهی در حا وکامل شایگ یهای هسش
یاافی و اج مایی ،وادیل بش چارچسب قابلانعطافی برای ان خاب ،ارزیابی و وسسعشی اسر عدادهای
انگانی در سازمانهای سراسر دنیا شده است .میل بش پیدا کردن چارچسبی قابلانعطراف کرش ب سانرد
مسجب بهاسد یملکرد شغلی شسد ،یکی از نیرویهای محرّکش در جنراش شایگر ی مردرن اسرت.
مککللند ،در اوایل سا  5176ساخت چنین چارچسبی را با ان شرار مقالرش بنیرادی خرسد برا ینرسان
«آزمسنی برای شایگ ی بش جای هسش» شروع کرد .پس از ان شار این مقالرش ،اصرطالح شایگر ی
وارد حسزهی وحقیقا

سازمانی شد و محقّقان این حسزه شروع بش مطالعرش انرساع شایگر یهرا در

سازمان نمسدند (امرلینرگ 2و بسیراوزیس .)2652 ،3مطرابق برا کنگرسریسم مردیریّت منرابع انگرانی،
شایگ ی یاار

است از دانش ،مهار  ،وسانایی ،و دی ر مشخّصشهای مرواط با نیروی انگانی کرش

مشخّص ،قابل وعریف ،و قابلاندازهگیری باشد؛ همچنین نیروی انگرانی سرازمان دارای آن برسده و
برای انجام یملیا

در یک کگبوکار مشخص ضرور

آن احگاس شسد (بسیاوزیس.)2661 ،

شاید ابداع واژهی شایگ ی در حسزهی سازمانی مربسط بش وحقیقا

مرککللنرد در سرا هرای

 5176باشد ،ولی یالقش و وسجّش بش اهمّیّت آن در ارواااا  ،قدم ی بگیار اسالنی دارد .ح ی یکی از
قدیمیورین مقالشهای کشفشده مربسط بش  3666سا قال از میالد و دربارهی سرخنرانی اثرربخش
است .بشاسر مشابش ،یکی از قدیمیورین ک ابهای مسجسد ،رسالشای دربراره اروااارا
مربسط بش  2271سا قال از میالد است .بنابراین میوسان گفت محقّقان در رش ش ارواااا

اثرربخش و
بریش از
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برای بگیاری از م خصّصانی کش بشصسر

روزانش با افراد ،یا سازمانها کار میکنند ،یک مسضسع

الگوی تعاملی عوامل مؤثّر بر توسعهی شایستگی اجتماعی79........................................................... ...

 1666سا است کش بش این مسضسع پرداخ شاند (مسهد صال  .)2667 ،5با این حا  ،مطالعشی یلمری
شایگ ی اج مایی در وحقیقا

معاصر ،ریشش در هسش اج مایی دارد کش وسسط ثرندایک ()5126

معرفی شد .ثرندایک هسش اج مایی را وسان درک و مدیریّت افراد ،اقدام درست در روابط انگرانی
و وحقّق وظایف بینفردی وعریف کرده است .در سا  ،5126وحقیقا

وحقیرق نمایران شرد .بعرد از آن،

یالقشی محقّقان بش شایگ ی اج مایی بیش ر شد و هر یک با وسجّش بش زمینشهای ارواراای مخ لرف
وعریف م فاووی از آن ارائرش دادنرد .بررای منرا چررنیس 2و گلمرن ،)2665( 3آن را درک ،فهرم و
مدیریّت یسااف دی ران ،و نیز کار اثربخش با آنها؛ روبین و همکارانش ،)2662( 4وسان پررداخ ن
بش وعامال

اج مایی ،رسیدن بش اهداف اج مایی ،ایجاد و حفظ روابط دوس انش ،و کگرب پرذیرش

دی ران (اوس سنر 1و کیس)2654 ،2؛ آرنسلد و همکارانش ،)2652( 7بشینسان ویژگیهای افرادی کرش
میوسانند بشگسنشای با دی ران وعامل برقرار کنند کش رف ارشان بیش رین وأثیر منات و کم ررین پیامرد
منفی را برای شرکای وعاملی داشر ش باشرد (منیرر)2651 ،؛ گردویلین و همکرارانش ( ،)2654آن را
وسانایی پردازش و اس فاده از ورکیب وفکر ،احگاس ،و رف ار برای رسیدن برش وظرایف اج مرایی و
پیامدهای ارزشگذاریشده در زمینشها و فرهنگهای خاص وعریف کردهاند (گدویلین و همکاران،
 .)2654پاین ،)2661( 8شایگ ی اج مایی در زمینشی سازمانی را بش معنی داوری درباره اروااارا
مسّفق کش در آن اهداف اروااای با اس فاده از پیامهای اثربخش و مناسب در زمینرش سرازمانی وحقرق
مییابند؛ و نسرون ( ،)5178آن را مهار های رمزگذاری و رمزگشایی وعریف کردهاند (پسرهرسنن،1
 ،2652ص.)52
همانطسر کش دیده میشسد مفهسم شایگ ی اج مایی ،در ادبیرا

وسسرعش ،برشویرژه در زمینرشی

اروااط با دی ران همچنان مفهسم ماهمی است؛ و وقریاا بش ازای هر محقّق در این زمینش یک وعریرف
از آن وجسد دارد .محقّقان یکی از یسامل مؤثّر در بشوجرسد آمردن وعراریف مخ لرف از شایگر ی
اج مایی را فقدان وسافق بر سر ابعاد آن میدانند .برای منا ثرندایک ( ،)5126شایگ ی اج مرایی
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رسید؛ و در سا  ،5176اصطالح شایگ ی اج مایی در ادبیرا

هسش اج مایی بش حرداقل
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را شامل دو بعد درک و رف ار اج مایی میداند .ادای یا و هسس ،)2662( 5بش آن از نقطشنظرر هرسش
ن ریگ ش و آن را فراست و ویزهسشری برینفرردی وعریرف کرردهانرد؛ و پسالکرسس و همکرارانش

2

( ،)2666آن را م رادف با انطااقپذیری بینفردی دانگ شاند (گیسمسس 3و لکچرر .)2654 ،4اشرنایدر
و همکارانش ( ،)5112ابعاد مؤثّر بر شایگ ی اج مرایی را ابعراد هرسش اج مرایی شرامل؛ بیرنش،
شخصی ی؛ ابعاد مهار های اج مایی شامل مهار های کالمی و غیرکالمی و مهار های مذاکره و
مدیریّت وعارض؛ و نیز ابعاد خسدونظیمی اج مایی منل خسدنظاروی ،مدیریّت وصسیرپردازی ذهنی،
و کن ر یاافی میدانند .یاگر و ایاروکی ( ،)2653نیز ابعاد و یسامل مؤثّر بر شایگ ی اج مرایی را
شامل دانش ،ان یزه ،و اس ن اج اج مایی ،همدلی ،مهار های کالمری ،مهرار هرای غیررکالمری ،و
ونظیم یاافی دانگ شاند (یاگر 1و الروسکی .)2653 ،2در زیر شرح مخ صری از سیر وطسّر وراریخی
مد های مهم شایگ ی اج مایی ،کش ابعاد و وعاریف مخ لف بر اساس آنها وسضری داده شرده و
وسسعش یاف شاند بیان میشسد.
4

 مدل تحلیلی رفتاری گولدفرید و دزوریال ( :)9969این مرد برش منظرسر وعریرف شایگر یاج مایی و وسسعشی معیاری مناسب برای آن ،وسسعش داده شده اسرت؛ و شرامل گرامهرای وحلیرل
وضعیّت اروااای بحرانی؛ احصاء پاسخها؛ ارزیابی پاسخها؛ ایجاد معیار برای شایگ ی اج مایی؛ و
ارزیررابی آن اسررت .در ایررن مررد وضررعیّت اروارراای بحرانرری ،وضررعیّ ی اسررت کررش مرراهم بررسده و
وصمیمگیری در آن دشسار است ،و ن ایج بر اساس ایرف وسریعی از پاسرخهرای مح مرل در یرک
جمعیّت خاص اوفاق میاف ند .در گام بعدی ،یک نمسنش از پاسخهای ممکن بش هر وضعیّت بشدست
میآید؛ سپس پاسخهای احصاء شده بشلحاظ اثربخشری در آن محریط ،وسسرط افرراد مهرم ارزیرابی
میشسند .درگام آخر ،یک معیار وسسعش مییابد و مرسرد بررسری قررار مریگیررد (بمردر 8و چرن،1
.)2667
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حافظش و دانش اج مایی؛ ابعاد صفا

شخصی ی شامل یدم اضطراب اج مایی ،و یردم اخر الال
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 مدل عملکرد اجتماعی مکفال ( :)9942این مد برر وسانرایی افرراد بررای نمرایش رف ارهرایاج مایی منات مانند همکاری ،جرأ مندی ،و حلّ مگائل هن ام وعامل برا دی رران وأکیرد دارد .از
آنجا کش رف ارهای اج مایی با زمینشای کرش در آن اوفراق مریاف نرد مررواط هگر ند ،لرذا شایگر ی
اج مایی افراد نیز میوساند از اریق رف ار در زمینشهای مخ لف مشرخّص شرسد .ورسان رسریدن برش
شایگ ی اج مایی قضاووی است کش افراد مهم درباره کیفیّت یملکررد دی رران در یرک زمینرش یرا
وظیفشی اج مایی خاص دارند (همان).
 مدل چهار گانه فلنر و همکارانش ( :)9995یناصر اصرلی شایگر ی اج مرایی در ایرن مردمش مل بر چهار مهار

است .اوّ  ،مهار های شناخ ی کش اشاره برش دانرش اج مرایی و فرهن ری

مسردنیاز برای یملکرد اثربخش در جامعرش منرل مهرار هرای دانشر اهی و حرفرشای دارنرد .دوّم،
مهار های رف اری ،کش از دانش و پاسخهای رف اری و وسانرایی بررای برشکرارگیری آنهرا وشرکیل
شدهاند؛ منل وسان مذاکره ،نقشپذیری ،و جرأ مندی .سسم ،شایگ یهرای یراافی شرامل ونظریم
یاافی و وسان انطااقپذیری کش پاسخهای شایگ ش اج مایی را وگهیل میکنند .چهارم ،مجمسیشهای
ان یزشی و ان ظاراوی شامل ساخ ارهایی منل وسسعش اخالقی ،و احگراس خرسدکارآمردی .بنرابراین،
شایگ ی اج مایی یالوه بر دانش ،مگ لزم مهار هرای رف راری ،و ونظریم یراافی اسرت؛ و اگرر
اقداما

یا ن ایج ارزش مسرد ان ظار را محقّق نگازند ،ممکن نیگت کگی ان یزه اجرای یرک پاسرخ

شایگ ش را داش ش باشد (نان ل ،5هانگن ،2اردلی ،3نسروسن ،2656 ،4ص.)52 .
 مدل فرایند اطالعات اجتماعی کریک و دودج :)9997( 4ایرن مرد برر اهمّیّرت ارواراط برینفرایندهای شناخ ی و رف ارهای اج مایی ،و وسسعشی یاافی و شرناخ ی افرراد ،مخصسصرا فراینرد
ااالیا

اج مایی آنها در مفهسمسازی شایگ ی اج مایی وأکید دارد؛ و از شش بعد رمزگشرایی

از یالیم و اشارا

اج مایی؛ وفگیر یالیم و نشانشهای اج مایی؛ وسضی اهداف؛ ایجاد یا دس یابی

بش پاسخ؛ ارزیابی پاسخ؛ و نهای اوضع یا برقرراری رف رار وشرکیل شرده اسرت.برخی از فراینردهای
یاافی ،مانند وشخیص یالیم و نشانشهای مؤثّر خسد و دی ران ،پاسرخ همدالنرش ،ارواراط مرؤثّر برا
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هدف نیز یکی از اجزای مهمّ وشرخیص شایگر ی اج مرایی اسرت .برشگف رش مرک فرا (،)5182
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دی ران ،و ونظیم یاافی نیز میوسانند بر جناشهای مخ لف پردازش ااالیاوی مؤثّر باشند (نان رل و
همکاران ،2656 ،ص.)54 .
 مدل منشوری رزکراسنر ( :)9994رزکراسنر ،پیچیدگیهای شایگ ی اج مایی را از اریق یرکمد چندسطحی منشسری مسردوسجّش قرار داده است؛ کش شامل مهار های بینفردی ،وعامل با خسد
با شایگ ی اج مایی را شناسایی میکند .او سرط پرایین منشرسر کرش مهرار هرا ،وسانراییهرا و
ان یزههای فردی مانند همدلی ،ونظیم یاافی ،و حلّ مگألشی اج مایی را نشان میدهد .سط دوم،
نیاز بش حفظ وعاد بین اهداف خسد و دی ری را خاار نشان میسازد .سط سسم ،رأس منشرسر یرا
سط نظری است کش شایگ ی اج مایی را یک امر وعاملی ،ما نی بر زمینشهای خاص و اثربخشری
در وضعیّتهای واقعی میداند (ماثگیگسن.)2655 ،5
از رویکردی دی ر ،مد ها و وعاریف شایگ ی اج مایی مریوساننرد هماننرد جردو  5برر اسراس
مفاهیم ن یجشگرا و پ انگیلگراااقشبنردی شرسند .بررای منرا  ،گریرف ،)5187( 2در یرک رویکررد
ن یجشگرای محض ،ایدهی حلقشی کن ر و بازخسرد را برای رف ار اج مرایی شایگر ش برشکرار بررده
است .در این حلقش ،فرد والش میکند برش اهرداف خاصّری برسرد؛ کرش او بررای ایرن کرار ن رایج و
پیامدهای رف اری خسد را با وضع مطلسب مقایگش میکند وا زمانی کش هدف و ن یجرش محقّرق شرسد.
اشنایدر و همکارانش ،)5112( 3نیرز رویکررد پ انگریلگررای محرض را اق اراس کررده و فقرط برر
ویژگیهای مرواط فردی شامل وسانایی و م غیّرهای شخصی ی وأکید کرردهانرد .در مقابرل ،کانینرگ

4

( ،)2662رویکرد ن یجشگرا را با وکیش بر یک حلقشی کن ر  ،و رویکرد پ انگریلگررا را برا وکیرش برر
ویژگیهای مرواط فردی کش بش رف ارهای شایگ ش اج مایی کمک میکنند وسضی میدهرد (ویرس،1
.)2668
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و دی ران ،وأثیر زمینش و درک نظری از وعامال

اثربخش است .این مد  ،سش سط از ابعاد مررواط

الگوی تعاملی عوامل مؤثّر بر توسعهی شایستگی اجتماعی45........................................................... ...
جدول :9مدلهای شایستگی اجتماعی
نویسندگان
وعریف شایگ ی
اج مایی

گریف ()9944

کانینگ ()2552

وحقّق اثربخش

مجمسیش دانش ،وساناییها،

برنامشها و اهداف

و مهار هایی کش رف ارهای

در وعامال

شایگ ش اج مایی را وشسیق

ویژگیها /ابعاد

وفگیر نشانشهای
اج مایی

میکنند.
 درک اج مایی ،کن ررف اری ،جرأ مندی،
گرایش و ان یزه اج مایی،
مهار های اروااای

رف ار اج مایی اثربخش و

پیش-

شرطهای رف اری ،یاافی ،و
شناخ ی مرواط با آن
هسش اج مایی ،مهار های
اج مایی ،ویژگیهای شخصی ی
بینفردی ،خسدونظیمی اج مایی

پ انگیل /ن یجش

ن یجشگرا

مد ورکیای

پ انگیلگرا

ما نی بر زمینش

بلش

بلش

خیر

معیار یملکرد

کارایی

کارایی و پذیرش اج مایی

کارایی

پپیشینه پژوهش
پژوهش های زیادی در رابطش با مسضسع وعامال

اج مایی اثربخش و شایگ ی در آنها انجام

شده است کش ن ایج آنها از این مسضسع کش ابعاد شناخ ی و رف اری مخ لفی بر شایگ ی اج مایی
مؤثّرند حمایت میکنند .برای منا  ،ن ایج بررسیهای اسپی زبرگ و کیسپاچ ( ،)5184نشان داده است
شایگ ی اج مایی مگ لزم دانش و آگاهی از ارواااا

اثربخش ،دانگ ن ااالیا

شناخ ی

مسردنیاز برای انجام گف سهای م ناسب و اثربخش در زمینشی اج مایی است .ن ایج بررسیهای
گرین ،)5115( 5درباره اروااط بین ان یزه و شایگ ی اج مایی ،نشان داده است کش ارزیابی
اروااطگریزی کش محصس ان یزه در فرایند ارائش دادن خسد است میوساند نقش مهمی در وگهیل
اج مایی داش ش باشد .ن ایج وحقیق باولر و ولز ،)5111( 2نشان داده است ادراک اج مایی نقش
مهمی در شایگ یهای اج مایی دارد (پاولی ا .)2668 ،3ن ایج وحقیق دورن و کلی ( ،)5181نشان
داده است ،افراد برخسردار از پیچیدگی شناخ ی بیش ر در مقایگش با افراد با پیچیدگی شناخ ی کم ر
اروااطگران شایگ شوری هگ ند (مسهد صال  .)2667 ،ن ایج وحقیقا

لسهیاال -سالمینن و کنکانرن ا
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اج مایی
درک اج مایی،

اشنایدر و همکارانش ()9996

.......................47فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی ششم ،شمارهی  ،2پاییز96

( ،)2655نیز نشان داده است مهار های کالمی و غیرکالمی ،و مدیریّت گف س بر شایگ ی
اج مایی مؤثّرند (سیکالسما .)2652 ،5بشیقیده اسپی زبرگ و کپسیاچ ( ،)5181انطااقپذیری یکی از
مهم رین ابعاد مرواط با شایگ ی اج مایی است (گیسمسس و لکچرر .)2654 ،ن ایج وحقیقا
بیکیس ،)2662( 2نیز نشان داده است انطااقپذیری اروااط منا ی با نشان دادن همدلی ،خساندن
(هسلمن ،3پالنگیک ،4جاکیسالین 1و ربکا)2656 ،2
بش گف ش شسوز )5122( 7و آرجلی ( ،)5127شایگ ی اج مایی با نیاز اساسی انگان بش کن ر و
نفسذ بر دی ران مرواط است .اسپی زبرگ و کیسپاچ ( ،)5185شایگ ی اج مایی را شکلی از نفسذ
بینفردی وعریف کردهاند (سیکالسما .)2652 ،8بش یقیده اس س

1

( ،)5172افراد با شایگ ی

اج مایی باال وسانایی بشکارگیری منابع اروااای منل زبان و حالت بدن در نفسذ بر دی ران و وعقیب
اهداف اج مایی را دارند.سیلارمن ( ،)2666نیز وسان وأثیرگذاری ،ان یخ ن ،و م قایدسازی را بش
ینسان ابعاد شایگ ی اج مایی معرفی کرده است (گیرومینی ،56کامپسرا ،55بروسادلی،52
زنارو ،54زاواوینی 51و النگ.)2651 ،52
سؤاالت پژوهش
باوسجّش بش اینکش هدف پرژوهش حاضرر برش دلیرل بهررهگیرری از روش مرد سرازی سراخ اری
وفگیری ،شناسایی و وجزیش و وحلیل وعامل بین یسامرل مرؤثّر برر وسسرعش شایگر ی اج مرایی در
ارواااا

سازمانی میباشد ،لذا سؤاال

پژوهش بش این صسر

ابعاد مؤثّر بر وسسعشی شایگ ی اج مایی در ارواااا

مطرح میشسند کرش )5( :یسامرل و

سازمانی کدامنرد ( )2آیرا یسامرل و ابعراد
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دقیق حاال

چهره ،شایگ ی در ارزیابی پاسخ بش مشکال

بینفردی ،و رضایت از ویم کاری دارد

الگوی تعاملی عوامل مؤثّر بر توسعهی شایستگی اجتماعی44........................................................... ...

مررؤثّر بررر وسسررعشی شایگر ی اج مررایی در ارواااررا

سررازمانی بررر یکرردی ر نیررز وررأثیر دارنررد

( )3مد روابرط یسامرل و ابعراد مرؤثّر برر وسسرعشی شایگر ی اج مرایی در اروااارا

سرازمانی

وسطسح أثیرآنهاچ سنش است ( )4وحلیل یسامل و ابعاد مؤثّر بر وسسعشی شایگر ی اج مرایی در
ارواااا

سازمانی براساس قدر

نفسذ و میزان وابگ ی چ سنش است

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بش لحاظ روش انجام ،وسصیفی -وحلیلی واز نظرر نرسع
پژوهش ،آمیخ ش (کمی-کیفی) است .جامعشی آماری پژوهش ومامی افراد خاره دانش اهی و اساوید
مجرّب رش ش مدیریّت در زمینش ارواااا

سازمانی هگ ند کش  51نفرر از آنهرا برا اسر فاده از روش

نمسنشگیری در دس رس ،هدفمند و گلسلشبرفی بشینسان نمسنرش ان خراب شردند .از آنجرایی کرش ایرن
پژوهش ،وفگیری و ن ایج آن خارهمحسر است و در پژوهشهای وفگیری وعرداد خارگران همرساره
مسرد مناقشش است ،از ومام جامعش در دس رس ،از بیش رین نمسنش کرش فرصرت پاسرخ سیی داشر ند
نظرخساهی شد .اگرچش با مرور مقاال

مرواط با مد سازی ساخ اری وفگیری م سجّش میشرسیم ورا

کنسن وعداد دقیقی از خارگان (اندازه نمسنش) کش باید در این مد سازی شررکت داشر ش باشرند ارائرش
نشده اسرت ،ولری برش وسصریش وارفیلرد ،5174( 1برشنقرل از آذر ،خگرروانی و جاللری )5312،کرش
ارائشدهندهی روش مد سازی ساخ اری وفگیری است وعداد  51وا  21نفر خاره ،نمسنشی خرسب و
قابلدفایی در این نسع مد سازی است .نمسنشگیری گلسلشبرفری از آن جهرت مرسرد اسر فاده قررار
گرفت کش بگیاری از اساوید مراجعش شده رش ش مدیریّت در زمینشی مسضسع مسردمطالعش ،اظهار یدم
وخصّص الزم و کافی نمسدند و اساوید دی ری را کش دارای وخصّرص الزم و کرافی در ایرن زمینرش
بسدند معرّفی کردند؛ کش از وعداد معرفیشده و نظرسنجیشده  2نفر خانم و  53نفر آقا؛  2نفر اس اد
ومام 4 ،نفر دانشیار ،و  1نفر اس ادیار و هم ی دارای مردرک دک رری بسدنرد؛ و ٪21از آنهرا دارای
سابقشی هیأ

یلمی باالور از 56سا بسده و میان ین سنّی آنها  16سا بسد.

در بخش کیفی پژوهش ،یمدوا ازمطالعا

ک ابخانشای و نظرخساهی از خارگران اسر فاده شرده

است؛ و مؤلّفشهای شایگ ی اج مایی با اس فاده از ادبیا
مطالعا

وحقیق و وجمیع ومامی ااقشبنردیهرا و

صسر گرف ش در حسزهی شایگ یهرای اج مرایی و نیرز نظرخرساهی از خارگران وعیرین

Warfield

1
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شدند .بشاینصسر

کش اب دا با مطالعا

پایاننامشها و مجال  ،نشریا

ک ابخانشای و اس فاده از منابع مسجسد درک ابهرا ،مقراال ،

داخلری و خرارجی ،جگر جس در این رنرت و پای راههرای نشرریا

الک رونیکی مع ار و در محدودهی زمانی خاص -برای مطالب ان لیگری از سرا  5116ورا  2657و
در مسرد مطالب فارسی از سا  5381وا  5312ابعاد و شاخصهرای گسنراگسن معرفریشرده بررای
مطالعا

گردآوری شده ،شااهتها و اخ الفا

بین هر کدام از ابعاد بررسی شناسایی شد و ابعادی

کش مهم و کلّیور بسده و وکرار بیش ری نگات بش سایر ابعاد داش ند و سایر شاخصهای خرد را نیرز
در بر میگرف ند همانند جدو  5مشخص و برای نظرخساهی در اخ یرار خارگران مشرارکتکننرده
قرار گرف ند؛ همچنین برای اینکش خارگان ب سانند دید نگا ا هماهن ی از هر یک از ابعراد در اخ یرار
داش ش باشند ،وعریف خالصش و نگا ا جامعی از هر یک از ابعاد و چند مسرد از مفاهیم نزدیک بش آن
بعد نیز در اخ یرار آنهرا قررار گرفرت و در نهایرت برر اسراس قایردهی اجمراع ،خارگران؛ ابعراد
اس خراجشده از ماانی نظری را بشینسان مؤلّفشهای اصلی مسرد واییرد قررار دادنرد .در بخرش کمّری
پژوهش نیز،از ماوریگی بشنام ماوریس خسدوعاملی ساخ اری همانند جدو  2کش در زیر آورده شده
است ،برای دریافت آرا و نظرا
شد؛ بش این صسر

خارگان در قالب روش مد سازی وفگیری ساخ اری بهره گرف رش

کش با وسجّش بش وعداد ابعاد شناساییشده برای شایگ ی اج مایی در گام قارل و

شمارهگذاری و سپس قرار دادن آنها در جدو مذکسر از خارگان خساس ش شرد آنهرا را دو برش دو
با هم بررسی نمسده و با اس فاده از ایداد  ،2 ،5 ،6و  3کش شرح آن در زیر خساهرد آمرد ،برش میرزان
وأثیرآنها بر یکدی ر بپردازند .در این پژوهش برش پیرروی از آزودو و همکراران ( )2653برشمنظرسر
اامینان از روایی و پایایی پژوهش ،از روش منلثبندی« 5داده» و «محقّق» اس فاده شده است ]]26؛
چرا کش در انجام گامهای مد سازی ساخ اری وفگیری از منابع ااالیاوی و خارگان مخ لرف بهرره
گرف ش شده است .از آنجا کش مؤلّفشهای پژوهش از ادبیا

مرواط برا حرسزهی شایگر ی اج مرایی

اس خراج و مسردوأیید خارگان همان حسزه قرار گرف شاند ،لذا روایی سازه دارند .بشمنظرسر دسر یابی
بش روایی درونی کش با حذف کلّیش یسامل مداخلشگر ،وعایر و وفگیر درست ااالیا

سرروکار دارد،

هدف از انجام مطالعش ،وعریف م غیّرها و دس سرالعمل پرر کرردن جردو ماوریگری بررای خارگران
وسضی داده شد .برای وعیین نحسهی وعامل بین ابعاد شایگ یهای اج مایی ،از خارگران مخ لرف

Triangulation

1.
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نظرخساهی شد؛ کش این خسد ،سسگیریهای اح مالی در این زمینرش را کراهش داده اسرت .از سرسی
دی ر برای جمعآوری ااالیا
بشصسر

دربارهی روابط بین ابعراد شایگر ی اج مرایی ،جردو ماوریگری

جداگانش بین خارگان وسزیع و نظرا

مسارد این اامینان را ایجاد میکرد کش نظرا

آنها بر یکدی ر وأثیری نداشر ش باشرد .در گرام بعرد،

اخذشده ورکیب و وجزیشووحلیل شدند و یک هم رایی در نسع روابط برین ابعراد شناسرایی

شد .لذا با اس فاده از روش منلثبندی از روایی و پایایی وحقیق اامینان حاصل گردید.
روش اجرا و وحلیل با اس فاده از گامهای هفتگانش روش مد سازی ساخ اری -وفگیری برسده
است ،بش این صسر

کش در اب دا م غیّرهای مگألش شناسایی میشسند کش میوساند با بررسی مطالعا

گذش ش و دریافت نظرا

کارشناسان صسر

گیرد .در گام دوّم ،برای بررسی اروااط دودویری برین

م غیّرها از مقیاس زیر کمک گرف ش شد .یامل سطر میوساند منجر بش یامل س سن شسد .کرامال مرؤثّر
است یدد 3؛ مؤثّر است یردد 2؛ ورأثیر نراچیزی دارد یردد 5؛ و بریورأثیر اسرت یردد  .6در گرام
سسّم،اب دا یک مقیاس یددی واحد در نظر گرف ش و در صسروی کش یدد مربساش در جدو از آن
بزرگ ر باشد در جدو جدید از یدد  5و در غیر این صسر

از  6اس فاده میکنیم .بسالنس و

همکارانش ( ،) 2661برای یاف ن یدد مقیاس از فرمس  M= 2  nاس فاده میکنند؛ کش در آن

n

وعداد پاسخدهندگان و  Mیدد مقیاس می باشد کش برای این وحقیق یدد مقیراس برا وسجّرش برش
وعداد پاسخ دهندگان  36میباشد .در مرحلشی بعد ماوریس بش دست آمده را با مراوریس واحرد
جمع می کنیم وا ماوریس دس رسی اولّیش بشدست آیرد .در گرام چهرارم و پرس از آنکرش مراوریس
دس رسی اولیش بشدست آمد ،با وارد کردن ان قا پذیری در روابط م غیّرها ماوریس دس رسی نهایی بش
دست میآید .در گام پنجم با اس فاده از ماوریس دس رسی نهایی مجمسیشی خروجری یرا « »5هرای
هر سطر و مجمسیش ورودی یا « »5های هر س سن برای هر م غیّر بشدست میآید؛ کش پرس از وعیرین
مجمسیشی ورودی و خروجی اش راک این مجمسیشها برای هرر یرک از م غیّرهرا وعیرین مریشرسد
و از این اریق مجمسیرش مشر رک بررای هرر م غیّرر برشدسرت مریآیرد .م غیّرهرایی کرش مجمسیرش
خروجی و ورودی مش رک آنها کامال مشرابش باشرند ،در براالورین سرط از سلگرلش مراورب مرد
ساخ اری -وفگیری قرار میگیرند .بشمنظسر یاف ن اجزای وشرکیل دهنردهی سرط بعردی سیگر م،
اجزای باالورین سط از آن در محاساا

ریاضی جدو مربسط حذف میشسد و یملیا

مربسط بش

وعیین اجزای سط بعدی مانند روش وعیین اجزای باالورین سط انجام میشسد .ایرن یملیرا

ورا

آنجا وکرار میشسد کش اجزای وشکیلدهنده کلیشی سطسح سیگ م مشخص شسند .در گام ششرم برا
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وسجّش بش سطسح م غیّرها و ماوریس دس رسی نهایی مد ساخ اری -وفگیری ورسریم مریگرردد .در
گام هف م م غیّرهای وحقیق در چهار گروه خسدمخ ار ،وابگ ش ،پیسندی و نفسذی ااقشبندی میشسند
(آذر ،خگروانی و جاللی .)5312،اجرای این گامها بششرح ذیل بسده است.

گام او  :شناسایی م غیّرهای مربسط بش پژوهش .در این مرحلش با بررسی ادبیّرا

وحقیرق و نیرز

نظرخساهی از خارگان کش در باال بش آن اشاره شد ،م غیّرها و ابعاد مهمّ شایگ ی اج مایی اس خراج
و دس شبندی شدند .در جدو  2هر بعد و وعریف خالصشای از آن و چند مسرد از منابعی کرش ایرن
بعد و مفاهیم نزدیک بش آن بشینسان شایگ ی اج مایی اشاره شده آمده است.
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جدول :2ابعاد وعوامل مؤثّر بر توسعهی شایستگی اجتماعی
دسته

5

دانش
اج مایی

2

ان یزه
اج مایی

شناخ ی

3

ادراک
اج مایی

4

اس ن اج
اج مایی

خساندن ذهن دی رران ،درک دقیرق آنچرش
کررش یررک شررخص مرریخساهررد از اریررق
ابزارهای کالمری و غیرکالمری اروااارا
بیان کند؛ ورسان شناسرایی وضرعیّتهرای
ذهنی درونری؛ وشرخیص حراال ذهنری
نهف ش در کلما و حاال چهرهای ،درک
وضعیّت و حاال درونی دی ران
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شماره

متغیّر

تعریف و ابعاد فرعی
دانگرر ن مسضررسیا اج مررایی؛ دانررش
شناخت خسد و دی ران؛ دانگ ن یاارا
اج مایی؛ حل مگرالش اج مرایی؛ دانگر ن
قسانین وعامال اج مایی؛ دانگ ن قرسانین
یلم آداب معاشر  ،و شناخت هنجارهرا
و قسانین حاکم بر زمینشها و وضعیّتهای
اج مایی خاص
ومایل بش ایجاد روابرط نزدیرک و شرروع
روابررط ،و نیررز میررزان راح رری اج مررایی،
یالقش بش دی ران ،و لذ برردن از وعامرل
برررا آن¬هرررا ،مشرررارکت در وعرررامال ،
معاشر پذیری ،اج ماعمحرسری ،ارواراط
گریزی کم
دیدگاهگیری اج مایی ،وسان درک سرریع
ااالیا اج مایی مهم ،نشان دادن وسجّش
همدالنش ،حگاسیت بش رف ار افرراد دی رر؛
وسان درک حراال فعلری دی رران ،درک
شررررناخ ی و یرررراافی دی ررررران ،درک
مسضسیا و احگاسا از ن اه دی رران،
وسانایی نقش پذیری ،آمادگی بررای درک
و وفاهم

نویسندگان
(ویررس( )2668 ،گرردویلین و
همکرراران( )2654 ،نان ررل و
همکررراران( )2656 ،یررراگر و
الروسکی( )2653 ،ری رس 5و
ریچارد)2652 ،2

(یرراگر و الروسررکی)2653 ،
(پسالی ا( )2668 ،گیرومینی و
همکاران( )2651 ،پسرهرسنن،
( )2652گیسمسس و لکچررر،
)2654
(ویرررس( )2668 ،پسالی رررا،
( )2668دوگرررران و ک ررررین،
( )2661کی ررسن و همکرراران،
( )2653ری رررس و ریچرررارد،
( )2652منیرررررررررر)2651 ،
(گیرومینرررری و همکرررراران،
( )2651ریچررررررارد)2652 ،
(هسلمن و همکراران)2656 ،
(آواد و الهاشرررررمی)2652 ،
(سریکالسما( )2652 ،نان رل و
همکاران)2656 ،
(ویرررس( )2668 ،دوگررران و
ک ررررین( )2661 ،یررررراگر و
الروسرررکی( )2653 ،منیرررر،
( )2651گیرومینرررررررررری و
همکاران)2651 ،

Riggio
Reichard

1
2
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ادامه جدول :2ابعاد وعوامل مؤثّر بر توسعهی شایستگی اجتماعی
دسته

1

انطااق
اج مایی

2

مهار
کالمی

رف اری
7

مهار
غیرکالمی

8

نفسذ
اج مایی

وخصّررص در ارسررا نشررانشهررای اروارراط
اج مایی غیرکالمری ماننرد حالرت بردن،
اشارا  ،وماس چشرمی ،حراال چهرره،
لاخند ،ون صدا و غیره
وسانررایی برررای م قایررد کررردن دی ررران،
اس فاده از دی ران برای رسیدن بش هردف
خررسد ،مرردیریّت وصررسیرپردازی ذهنرری
دی ررران ،مهررار هررای سیاسرری ،مداخلررش
اج مایی ،جلب محاسبیت دی ران.
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شماره

متغیّر

تعریف و ابعاد فرعی
وسانررایی انطارراق بررا شررریط اج مررایی
مخ لف ،سازگاری ،ن رشهرای م عراد ،
وسانایی درک روابرط اج مرایی و انطاراق
صررحی رف ارهررا و اهررداف وعررامالوی بررا
آن¬ها ،وسافق پذیری ،وناسرب ،انعطراف-
پذیری
مهررار هررای محرراورهای ،مهررار هررای
شروع ،حفرظ ،و گف رسی م قابرل ماننرد
پیسند دادن گف سها بدون خرراب کرردن
آنهررا ،زمانانرردی گف سهررا ،مرردیریّت
مسضسیا گف س ،و بیان ری و سالست
زبان

نویسندگان
(گیسمسس و لکچررر)2654 ،
(پسرهسنن( )2652 ،سیکالسما،
( )2652هسلمن و همکراران،
( )2656گدویلین و همکاران،
( )2654منیر)2651 ،
(یرراگر و الروسررکی)2653 ،
(ریگووو ریچرررارد)2652 ،
(پسرهرررررررررررسنن)2652 ،
(لگرررنکیسک 5و کسدرنیرررس،2
( )2652سرررریکالسما)2652 ،
(کاس رو()2653 ،منیر)2651 ،
(گیسمسس و لکچرر)2654 ،
(یرررررراگر و الروسررررررکی،
()2653ری رررس و ریچرررارد،
()2652سرررررررررررریکالسما،
()2652گیلیکررررررررا)2651 ،
(پسرهسنن)2652 ،
(اوسر ر سنر و کررریس)2654 ،
(دوگرررران و ک ررررین)2661 ،
(کاسر ر رو( )2653 ،گیلیکرررا،
( )2651منیرر( )2651 ،آواد و
الهاشرمی( )2652 ،گیرومینری
و همکاران( )2651 ،یراگر و
الروسکی( )2653 ،پسرهسنن،
)2652

Lesenciuc
Codreanu

1
2
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هماناسر کش در جدو  2دیده میشسد ،در گام اوّ از گامهای هفتگانشی روش مرد سرازی
ساخ اری -وفگیری کش با هدف شناسایی ابعاد و یناصر صسر

میگیرد 8 ،مسرد از یناصر و ابعراد

مهمّ شایگ ی اج مایی شناسایی شدند؛ لذا جدو  2بش سؤا او وحقیق با این ینسان کش ابعراد و
یسامل مؤثّر بر وسسعش شایگ ی اج مایی در ارواااا

سازمانی کدامند پاسرخ داده و ایرن ابعراد را

نزدیک بش آن نیز در جدو مذکسر آمده است.
گام دوم :در این مرحلش برای بررسی اروااط دودویی بین م غیّرها از مقیراس زیرر کمرک گرف رش
شد .یامل سطر میوساند منجر بش یامل س سن شسد .کامال مؤثّر است یردد 3؛ مرؤثّر اسرت یردد 2؛
وأثیر ناچیزی دارد یدد 5؛ و بیوأثیر است یدد 6؛ بدینمنظسر ماوریس خسدوعراملی سراخ اری برین
خارگان وسزیع شد؛ سپس ن ایج بشدست آمده با یکدی ر جمع و در نهایت جدو  3ودوین گردید.
جدول :5ماتریس خودتعاملی ساختاری
ردیف

9

2

5

7

4

6

4

4

5

6

41

31

42

46

45

43

41

2

21

6

37

31

42

38

31

43

3

52

31

6

36

46

21

23

31

4

54

34

38

6

31

28

21

44

1

57

51

22

55

6

56

1

41

2

55

21

8

2

33

6

38

41

7

1

7

21

27

34

38

6

38

8

8

58

53

7

22

52

53

6

جدو  ،3و همچنین جداو  4و  1کرش در زیرر آمردهانرد برش سرؤا دوم وحقیرق پاسرخ داده و
ارواااا

درونی یسامل مؤثّر بر شایگ ی اج مایی در اروااارا

سرازمانی را از دیردگاه خارگران

نشان میدهند.
گام سسّ م :در این مر حلش ماوریس دس رسی بشدست میآید .بشاین صرسر کرش در مرحلرشی
اوّ  ،اب دا یک مقیاس یددی واحد در نظر گرف ش و در صسروی کش یدد مربساش در جدو از آن
بزرگ ر باشد در جدو جدید از یدد  5و در غیر این صسر

از  6اس فاده میکنیم .بسالنس و
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نشان میدهد؛ کش بشمنظسر روشن شدن هر ینصر وعریف مخ صرری از آن و نیرز برخری از مفراهیم
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همکارانش ( ،) 2661برای یاف ن یدد مقیاس از فرمس  M= 2  nاس فاده میکنند؛ کش در آن

n

وعداد پاسخ دهندگان و Mیدد مقیاس می باشد کش برای این وحقیق یدد مقیراس برا وسجّرش برش
وعداد پاسخ دهندگان  36میباشد .در مرحلشی بعد ،ماوریس بش دست آمده را با ماوریس واحرد
جمع می کنیم وا ماوریس دس رسی اولیش همانن د جدو  4بشدست آید.

ردیف

9

2

5

7

4

6

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

6

5

5

5

5

5

5

5

3

6

5

5

5

5

6

6

5

4

6

5

5

5

5

6

6

5

1

6

6

6

6

5

6

6

5

2

6

6

6

6

5

5

5

5

7

6

6

6

6

5

5

5

5

8

6

6

6

6

6

6

6

5

همان اسر کش در جدو  4مالحظش می شسد ،در گام سسّم با وسجّش بش مقیاس یرددی واحرد،
نمرا

جدو بش یددهای  6و  5وادیل شده اند؛ کش این گام بش منظسر انجام گام های دی ر و در

راس ای رسیدن بش پاسخ سؤا سسّ م وحقیق کش بش منظسر بررسی مد روابط و سطسح وأثیر ابعاد
شایگ ی اج مایی می باشد انجام شده است؛ و ایرن گرام خرسدش مگر قیما برش هری یرک از
سؤاال

وحقیق پاسخ نمیدهد.

گام چهارم:درگام سسّم با وارد کردن ان قا پذیری درروابط م غیّر ها در مراوریس دس رسری
اولیش ،ماوریس دس رسی نهایی همانند جدو  3بشدست آمد .منظسر از ان قا پذیری آن است کش
اگر م غیّر Aبر م غیّر  Bوأثیر داش ش باشد و م غیّر Bبر م غیّر Cوأثیر ب ذارد  Aبرر  Cنیرز ورأثیر
میگذارد.
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جدول :7ماتریس دسترسی اولیه
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جدول :4ماتریس دسترسی نهایی
میزان

ردیف

9

2

5

7

4

6

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

8

2

6

5

5

5

5

5

5

5

7

3

6

5

5

5

5

5

5

5

7

4

6

5

5

5

5

5

5

5

7

1

6

6

6

6

5

6

6

5

2

2

6

6

6

6

5

5

5

5

4

7

6

6

6

6

5

5

5

5

4

8

6

6

6

6

6

6

6

5

5

میزان

5

4

4

4

7

2

2

8

-

وابستگی

همان اسر کش جدو  1نشان می دهد ،در گام چهارم ومام روابط ثانسیش بین م غیّرها بررسی
شده است .بش ینسان منا چسن در جدو  ، 4یامل  3بر یامل  2مؤثّر است و یامل  2بر یامرل
 2مؤثّر است ،بنابراین بر اساس قایدهی ان قا پذیری کش در باال بش آن اشاره شد ،باید یامرل 3
بر یامل  2نیز مؤثّر باشد؛ کش این ان قا پذیری برا واردیل یردد  6در جردو  4برش یردد  5در
جدو  1نشان داده شده است .سایر یسامل نیز بش همین صسر
در این ما وریس ،قدر

مسرد بررسی قرار گرف شانرد.

نفسذ و میزان وابگ ی هر م غیّر نیز نشان داده شده است .قدر

نفسذ

یک م غیّر از جمع وعداد م غیّرهای م أ ثر از آن و خسد م غیّر بشدست می آیرد .میرزان وابگر ی
یک م غیّر نیز از جمع م غیّر هایی کش از آنهاوأثیر می پذیرد و خسد م غیّر بشدست می آیرد .ایرن
گام نیز مقدّ مش گام بعدی بسده و در راس ای پاسخ برش سرؤا سرسّ م وحقیرق انجرام مریشرسد و
خسدش مگ قیما بش هی یک از سؤاال

وحقیق پاسخ نمیدهد.

گام پنجم :بخشبندی سط  .در این مرحلش براساس جدو  1و باوسجّرش برش کسچرکوررین
مجمسع فراوانی در س سن مجمسع خروجی و مجمسع مش رک ،ابعاد سط بنردی شردند .ابعراد
سط بندی شده از جدو حذف و مجددا قایده اجرا شد و فرایند حذف و روابط غیرمگر قیم
وعمیم یافت .جدو  2وکرار اوّ وا پنجم بخش بندی را نشان میدهد.
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جدول :6تکرار اوّل تا پنجم بخشبندی سطوح ماتریس دسترسی
سطح

5

8-7-2-1-4-3-2-5

5

5

1

4-3-2

8-7-2-1-4-3-2

4-3-2-5

4-3-2

4

1

8-1

7-2-1-4-3-2-5

1

2

7-2

8-7-2-1

7-2-4-3-2-5

7-2

3

8

8

8-7-2-1-4-3-2-5

8

5

همان اسر کش در جدو  2دیده میشسد در اوّ لین مرحلش از مراحل سط بندی ،ینصر شماره
 8بشیلت یکگا ن بسدن مجمسیش خروجی و مش رک آن در سط او ؛ ینصر شرماره  1بعرد از
وکرار دوم و حذف ینصرشماره  ، 8در سط دوم؛ یناصر شماره  2و  7بعد از حذف یناصرر
وعیین سط شده ،در سط سسم؛ یناصر شماره  3 ،2و  4در سط چهارم؛ ینصر شماره  5نیز
در سط پنجم قرار گرف ش است .این جدو در راس ای پاسخ بش سؤا سرسّ م وحقیرق و وعیرین
مد روابط و سطسح وأثیرآنها بسده است کش این امر در گام ششم محقّق گردیده است.
گام ششم :در این مرحلش با وسجّش بش سط م غیّر ها و ماوریس دس رسی نهایی ،مرد اولیرش
رسم و از اریق حذف ان قا پذیری ها ،مد نهایی همانند شکل  5بش دست آمده است.

شکل :9الگوی تعاملی عوامل مؤثّر بر توسعه شایستگی اجتماعی در ارتباطات سازمانی
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ردیف

مجموعهی خروجی

مجموعهی ورودی

مجموعهی مشترک

الگوی تعاملی عوامل مؤثّر بر توسعهی شایستگی اجتماعی64........................................................... ...

شکل 5بش سؤا سسّم وحقیق پاسخ داده و مد ابعاد مرؤثّر برر وسسرعش شایگر ی اج مرایی برر
اساس سطسح مخ لف وأثیرآنها در گام ششم را نشان میدهد .مد نهایی برشدسرت آمرده در ایرن
وحقیق از پنج سط وشکیل شده است کش این سطسح برگرف ش از سرط بنردیهرای انجرام شرده در
جدو  2میباشند .روابط یک سسیش و دو سسیش اس فاده شده در این مد نیز برگرف رش از نمادهرای
یدد  5در مسرد وأثیر اینها بر یکدی ر است و بقیشی روابط نیز بش همین صسر

ورسریم شردهانرد.

این مد نشان میدهد یناصری کش در سرط براالور هگر ند وأثیرگرذاری کم رری دارنرد و بیشر ر
وحتوأثیر سایر یناصر در سطسح زیرین خسد می باشند .برای منا هماناسر کش در شرکل  5دیرده
میشسد ینصر نفسذ اج مایی در باالورین سط قرار گرف ش است؛ بنابراین بیش ر وحتورأثیر یناصرر
سطسح پایینور از خسد میباشد و یناصر دی ر نیز بش همین صسر .
گام هف م :وجزیش و وحلیل قدر

نفسذ و میزان وابگ ی .این گرام از اریرق جمرع کرردن

ورودیهای « »5در هر سطر و س سن در جدو  1برای هر بعد بش صسر

جداگانش ،و نسشر ن

آنها روی محسر یمسدی و افقی ،سپس مشخص نمسدن جای اه آنها از اریق ورسیم نمرسدار
قدر

نفسذ و وابگ ی همانند شکل  2انجام شده است .در این مرحلش،م غیّر ها در چهار گروه

دس شبندی می شسند ،بش این صسر

کش گروه او  ،م غیّر های خسدمخ ارند کرش قردر

وابگ ی ضعیفی دارند .این م غیّر ها وا حدودی از سایر م غیّر ها مجزا هگ ند و ارواااا
دارند .گروه دوم ،م غیّر های وابگ ش را شامل می شسد کش قدر
باالیی دارند .گروه سسّم ،م غیّرهای پیسندی هگ ند کش قدر

نفرسذ و
کمی

نفرسذ ضرعیف ،امرا وابگر ی
نفسذ و وابگ ی باالیی دارند .در

واقع هر گسنش یملی بر روی این م غیّر ها منجر بش وغیر سایر م غیّر ها می شسد .گرروه چهرارم،
م غیّر های مگ قل میباشند کش قدر

نفسذ باالو وابگ ی پایینی دارند .م غیّر هایی کرش قردر

نفسذ باالیی دارند اصطالحا م غیّر های کلیدی نامیده میشسند کش این هرا در یکر ی از دو گرروه
پیسندی و نفسذ قرار میگیرند (آذر ،خگروانی و جاللی.)5312،
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جدو  4میباشند .بشینسان منا رابطش دوسسیش بین ادراک اج مایی و ان یزهی اج مایی برگرف ش از
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شکل  2بش سؤا چهارم وحقیق پاسخ داده و وحلیل یسامل و ابعاد مرؤثّر برر وسسرعش شایگر ی
اج مایی در ارواااا

سازمانی بر اسراس قردر

نفرسذ -وابگر ی آنهرا در گرام هفر م را نشران

میدهد .همانطسر کش در این شکل دیده میشسد و بر اساس وسضیحا

گف ششده در مرسرد سراخ ار

آن ،یناصر  2 ،1و  7در ناحیش دوّم واقع شدهاند؛ کش نشان دهنده آن است کش ایرن یناصرر بیشر رین
وابگ ی را دارند ،و یناصر  3 ،2 ،5و  4در ناحیش چهارم قرار گرف شاند کش نشاندهنده آن است کرش
این یناصر قدر

نفسذ باال و وابگر ی پرایینی دارنرد و مریوساننرد بیشر رین ورأثیر را در اروقرای

شایگ ی اروااای درونفردی در سازمان داش ش باشند .هی کدام از ابعاد نیز در ناحیرش اوّ و سرسّم
قرار ن رف ند.

نتیجه گی ری و پیشنهادها
در این پژوهش والش شد ضمن معرّفی اهمّیّت و مفهسم شایگ ی اج مایی در ارواااا
سازمانی ،بش مد سازی یسامل مؤثّر بر آن پرداخ ش شسد .ن ایج این وحقیق نشان داد این یسامل
در سطسح پنج انش مخ لف بر یکدی ر مؤثّر ند .سط او و دوم شامل مهار های شرناخ ی و
ان یزشی و سطسح بعدی شامل مهار های رف اری هگ ند .همچنرین ن رایج وجزیرش و وحلیرل
نمسدار میزان نفسذ -وابگ ی نشان داد کرش برر اسراس نظرر خارگران ومرام یسامرل مرؤثّر برر
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شکل  :2نمودار قدرت نفوذ -وابستگی
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شایگ ی اج مایی در دو حسزه نفسذ و وابگ ش قرار دارند؛ و هی کردام در حرسزه پیسنردی و
خسدمخ ار قرار ن رف ن د .ن ایج این پرژوهش برا ن رایج پرژوهش هرای اشراره شرده در پیشرینش
همگسست .همانطسر کش مد وحقیق نشان داد در سط او از پایین بش براال دانرش اج مرایی
وجسد دارد کش بش معنی آگاهی از سازوکارها ،قسانین اروااارا  ،مسضرسیا

خسب در زمینشهای مخ لف است (کرسرن .)2653 ،5ایرن ن یجرشگیرری

بدین معنی است کش شایگ ی اج مایی مگ لزم کگب دانش برای بیان ایده ها و نیازهای خسد،
درک نیازها و احگاسا

دی ران ،حل مگأ لش ،همکاری و مذاکره ،بیان یسااف ،خساندن دقیرق

وضعیّت های اج مایی ،و ونظیم رف ارها بش منظسر پاسخ بش الز اما

در مسقعیّرت هرای اج مرایی

مخ لف ،و نیز شروع ،ایجاد و حفرظ روابرط دوسر انش؛ دانرش از شرریک ارواراای ،گف رس و
مسضسع ،فرایند ارواااا  ،اس راوژی ها و زمینش و شایگ ی های چند شناخ ی برای برنامشریزی،
درک ،ارزیابی ،کن ر و وجزیشو وحلیل ارواااا ؛ و بش اسر کلی دانش و آگراهی از فراینردهای
وعاملی و مدیریّ آنها است (پسرهسنن .)52 ،2652 ،روماین ،) 2666(2نیز شایگ ی اج مرایی را
دانش زبان شناخ ی و چ سن ی اس فاده از آن در وضعیّت های مخ لف برای ارواااا
می داند .دانش زبان شناخ ی اشاره بش دانش و مهار

اثربخش

اس فاده از رمزهرای زبران ی منرل لغرا

و

قساید دس سر زبانی و دانش چ سن ی اس فاده از قسانین فرهن ی اج مرایی ،دانرش چ رسن ی
حفظ انگجام سخنان خسد در مسقعیت های اروااای و نیرز دانرش درک و برقرراری ارواراط در
اشکا م ن ،سخنرانی یا گسش دادن دارد .بش یاار

دی ر دانش زبان شناخ ی بش معنای انطاراق

اس راوژی های اروااای مناسب برای شرایط و وضعیّت های مخ لف؛ و نیرز دانرش چرش وقرت،
کجا ،چ سنش ،چش چیزی و چش رف اری برای اروااط و وناسب ان خاب دس سر زبانی و صررف و
نحسی برای شرایط یا زمینش های خاص است (لگنکیسک و کسدرنیس .)2652 ،بنرابراین مریورسان
گفت پایش و اساس داش ن شایگ ی در وعامال

اج مایی برای اروااط گران سازمانی و اروااط

در هر زمینشای ،داش ن دانش اروااای الزم برای آنزمینش است.
در سط دوّ م مد  ،ان یزه ،ادراک و اس ن اج اج مایی وجسد دارند .این بدین معنری اسرت
کش اگر کارکنان دانش اج مایی الزم را داش ش باشند ،ولی سایر شایگ ی ها منل ان یزه اس فاده
از آن را نداش ش باشند ،چنین دانشی در یمل بدون اس فاده خساهد ماند .ان یزه اج مایی فرد را

Corn
Romaine
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قادر می سازد ومایل داش ش باشد بش یک شیسه شایگ ش اروااط برقرار کند و برای ماهر شردن در
وعامال

والش کند .ادراک اج مایی یعنی دقت در ادراک دی ران .مهار های ادراکی بش فررد

کمک میکنند وا وضعیّت های اج مایی را بش دقّ ت درک کننرد .درک دقیرق وضرعیّت مگر لزم
وسجّش بش شرکای اروااای ،وجزیش و وحلیل وضعیّت و دانش از ساخ ار دهی مناسب پاسخهاست
نشانش های اج مایی و وسانایی برای اسر ن اج حراال
اج مایی یعنی بصیر

شخصی ی افراد مخ لف ،قضاو

دقیرق

درباره آنها با وسجّش بش احگاسا  ،ان یزه ها ،افکار ،ومایال  ،ن رش ها ،وشخیص حاال

ذهنی

نهف ش در کلما

داش ن درباره حاال

و صفا

ذهنری دارد .برش یارار

دی رر ،اسر ن اج

و نشانش های غیرکالمی ،وسان نقشپذیری ،وسان وفگیر نشرانش هرای اج مرایی،

وسان پیش بینی آنچش اوفاق خساهد اف اد؛ وسان شناسایی وضعیّت های ذهنی درونی؛ رمزگشایی از
نشانش های اج مایی؛ وسان درک رف ارهای مشاهده شده در زمینش هایی کش رف ارها در آن اوفراق
می اف د .در یک وعریف کلی ،شایگ ی ذهنی یا اس ن اجی ،بش معنری خسانردن ذهرن دی رران،
درک و شناخت افراد با اس فاده از زبان بدن و داده های اروااای کالمی و غیرکالمی آن¬هاست
(دوگان 5و ک ین .) 2661 ،2اس ن اج ذهنی نسیی پیچیدگی شناخ ی و یک نسع آگاهی است کرش
بشوسیلش ا فرادی کش دارای سیگ م های نگرا ا وفکیرک کننرده ،ان زایری ،و سرازماندهی شرده از
ساخ ارهای شناخ ی برای وفگیر افکار و رف ار دی رران هگر ند نشران داده مریشرسد .فراینرد
ارواااا

شامل دریافت ،وفگیر ،هماهن ی و ایجاد پیام است؛ کش همش این هرا نیازمنرد قابلیرت

پردازش ااالیا

اج ما یی هگ ند.در بیش ر ایمرا آگاهانرش ،رف رار فررد (و برش ارسر واضر

ارواااا ) ،وجلی و محصس فرایندهایی اندیشیده شده ای اسرت کرش در ذهرن آن فررد اوفراق
می اف د .در واقع ،رف ار فرد نشان دهنده فعالیت های پردازش ااالیاوی اسرت کرش در ذهرن او
اوفاق می اف ند (مسهد صال .)2667 ،
سط سسم در مد مهار های بیان ری بش صسر

کالمی و غیرکالمی هگ ند .در وسضری

این ن یجش گیری باید گفت کش دانش و ان یزه بدون مهرار
است ،و مهار

از نظرر اج مرایی بردون اسر فاده

نیز نمی وساند بردون آن¬هرا بررای وشرخیص خساسر ش هرا و محردودیتهرای

وضعیّ ی کگب شسد .مهار های ا ج مایی جزو مهار هرای انگرانی نررم هگر ند کرش شرامل

Doğan
Çetin
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وسانایی هایی در ارواااا

کالمی و غیرکالمی میشسند .مهار های نرم در کنرار مهرار هرای

سخت مانند دانش و وجربش برای کارکنان بش منظسر انجام درست کارها و وعامل مسفق در محیط
کار مسرد نیاز هگ ند (کیلیکا .)2651 ،5ورسان ب یران افکرار و احگاسرا
غیرکالمی و مهار

در مشارکت دادن دی رران در وعرامال

برشصرسر

کالمری و

اج مرایی ،همراهن ی ،مردیریّت

اج مایی هگ ند .یک اروااط گر شایگ ش کگی است کش می وساند از اریق گف ا ر کالمی و رف رار
غیرکالمی ،ان خاب های درست و مرواطری از دانرش و ان یرزه ارواراای را نشران دهرد.اروااط
کالمی ،شامل کلماوی است کش فررد برر زبران مری آورد؛ منرل ،جرذاب برسدن مح رسای کرالم،
وهدید آمیز ناسدن آن ،شسر ان یز بسدن مسضسع صحات ،قابل فهم بسدن کالم و غیره کش هم ری
بایث وگهیل اروااط میشسند .هر کلمش ای احگاسا  ،یسااف خاص و یملکرد م فاووی را در
افراد بر می ان یزد .اگر کلما

در مکان مناسب خسد بش کار برده شسند بش سریت برر جگرم و

روح افراد وأثیر می گذارند .بیان الفاظ دلپذیر و مسزون ،مسجب می شسد شخص مقابل با م انت
بش سخن دی ری گسش فرا دهد .اما یاار های مغرضانش و کینش جسیانش اغلب خشم فرد دی رر
را بر می ان یزد و او را بش جاهشگیری دیس

می کند و در نهایت روابط را بش دشمنی و وعارض

میکشاند .اروااط های غیرکالمی شامل آن وجهی از اروااط است کش اخ صاصا بش جناشهایی غیر
از مح سای کال می و فرایند بیان کالمی مربسط می شسد .هن امی فردی با دی ران صحات میکند
فقط با کلما
همراه با کلما

اروااط برقرار نمی کند بلکش ااالیاوی درباره خسدش من قل میکند کرش شرنسنده
ان خاب شده ،آن¬ها را وعایر و وفگیر میکند (سیکالسما.)2652 ،

سط چهارم در مد  ،انطااق پذیری است کش یک شایگ ی اس راوژیک برسده ،و برشمعنرای
انطااق اس راوژی های اروااای مناسب برای شرایط و وضعیّت های مخ لف است .در وسضی این
سط باید گفت کش اگر اروااط گر از دانش ،ان یزه ،ادراک ،اس ن اج ،و مهرار هرای کالمری و
غیرکالمی برخسردار باشد ،ولی ن ساند آن¬ها را بش اسر م ناسب و منطاق برا شررایط و زمینرش
اس فاده کند ،رف ار اروااای او شایگ ش ولقی نخساهد شد .بنابراین شایگ ی اج مرایی مگر لزم
انطااق پذیری و م ناسب بسدن اس فاده از دانش و مهار ها هن ام برقراری وعامرل برا دی رران
است .انطااق پذیری یاار

است از وسان و ومایل برای سازگاری با شخصیتهرا ،سراکهرای

Gilicka

1
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اروااای ،و فرهنگ های مخ لف .بشیقیده دورن ،)5183( 5انطااق پذیری یاار

است وسان درک

روابط اج مایی و انطااق صحی رف ارها و اهداف وعامالوی با آن¬ها  .پیچیدگی ،گسناگسنی ،و
وغییرا

سریع در گروه های همکاری و شاکش سازی چالش بزرگی را از نظر انطااقپرذیری در

وعامال

اج مایی در سازمان ایجاد میکند .بنابراین مدیریّت یدم اامینان و پذیرش وغییرا

(سیکالسما.)2652 ،
سط آخر در مد نفسذ اج مایی است کش بر اساس نظر خارگران م راثر از سرطسح دی رر
است .در وسضی این سط باید گفت از آنجا کش ارواااا

اغلب هدف محرسر هگر ند ،و ایرن

اهداف از اریق دی ران محقّق می شسند بنابراین اروااط گر برای رسیدن بش این هردف نیازمنرد
نفسذ بر دی ری است ،و شایگ ی های سطسح قال در صسروی برای او مفید خساهند برسد کرش
ب ساند از اریق آن¬ها بر دی ران وأثیر گذاش ش و از آن اریق بش هدف اروااط خسد نایرل آیرد؛
چرا کش شایگ ی اج مایی در مساردی مانند مدیریّت وعارض ،کار ویمی و ورأثیر برر دی رران
دیده می شسد و اساسا مفهسمی است کش شامل جناش هرای مخ لفری از دانرش ،ان یرزه ،مهرار ،
رف ار ،و اثربخشی است .وعامل اثربخش می وساند بش ینسان شکلی از نفسذ و وأثیر اج مایی دیده
شسد ،کش در آن یک فرد با حفظ هنجارهای برین فرردی برش دنارا وحقرق اهرداف و وظرایف
اروااای خسد است (کسرن.)2653 ،
از آنجا کش ارواااا

یک کمک کننده بالقسه در روابط کاری اثرربخش مریباشرد ،ضرروری

است کش سازمان¬ها والش کنند وا سطسح شایگ ی اج مایی کارکنان بش خصسص در سرطسح
مدیریّ ی را باال بارند.بش یقیده آدلر 2و رودمن ،)2656( 3این شایگ ی هرای آمرسخ نی برسده و
می وسانند از اریق آمسزش ،اقداما

و والشهای خسدآمسز بش صسر

آزمسن و خطا یا مشاهده

بهاسد یاف ش و وسسعش پیدا کنند(کاس رو .)2653 ،بر این اساس می ورسان پیشرنهادهای زیرر بررای
دس یابی بش این شایگ ی ها و م عاقاا دسر یابی برش اروااارا

سرازمانی اثرربخش ارائرش نمرسد.

کارکنان سعی نمایند ان یزه و مهار های اروااای خسد را با افزایش دانش اج مرایی خرسد از
اریق مطالعش ک اب های مرواط در این زمینش ،و حضسر در کالس های آمسزشی مرواط افرزایش
دهند؛ و سعی کنند با افزایش قدر

انطااق پرذیری ،و اسر فاده از رف ارهرای م ناسرب برا هرر
1

Duran
Adler
3
Rodman
2

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 16:48 +0430 on Friday April 16th 2021

ناگهانی و پیش بینی نشده یک واقعیت انکار ناپذیر از شایگر ی اج مرایی در سرازمان اسرت

الگوی تعاملی عوامل مؤثّر بر توسعهی شایستگی اجتماعی49........................................................... ...

مسقعیت و نیز مدیریّت مناسب گف س ،شناخت زمینش ای کرش وعرامال

در آن اوفراق مریاف رد؛

ریایت هنجارها و مگائل اج مایی ،و قضاو های صحی وعارضا

را کاهش داده و از اریق

ورغیررب و نفررسذ بررر دی ررران ،برررای منظررسر رسرریدن بررش اهررداف فررردی و سررازمانی وررالش
نمایند.سازمان¬هرانیز مریوساننردبا برگرزاری کرالسهرا و دورههرای آشرنا یی مررواط برا ایرن
مدیران و کارکنان خسد را در این مگیر یاری نمایند.
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