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دهیچک
وردسـت یزافـراد بـر کـه يریتـأث علـت بـه رانیمدنقشوگاهیجا: هدفونهیزم
تیـ اهمازگذارنـد، یمـ سازمانکیخاصطوربهوستمیسکیعملکردبرنیهمچن

وهـا رفتـار ،یتیشخصـ نیادیـ بنيهـا سـاختار ان،یـ منیـ ادر. استبرخوردارییسزابه
نیـ اازیکـ ی. دهنـد یمـ قـرار ریتـأث حـت ترارانیمدجملهازافرادیارتباطيهاسبک

یبررسحاضر،مطالعهازهدفلذا. هستندیشناختيهاوارهطرحن،یادیبنيساختارها
نهـا آیارتبـاط هايمهارتويرهبرسبکبارانیمدیشناختيهاوارهطرحنیبرابطه
شـامل يآمـار جامعـه . اسـت یشیمایپ–یفیتوصنوعازحاضرپژوهش: روش. است

هـاي  نـد کـه در دوره  بودتهـران شهرخصوصی يهاسازمانها و ارشد شرکتانریمد
هـاي مـدیریتی کـه توسـط دانشـکده مـدیریت       بـراي ارتقـاي مهـارت   اجباري سازمان

از جملـه مـدیران هلـدینگ فنـاوا،     (شد شرکت نموده بودند دانشگاه تهران برگزار می
هاآنانیمازکه) هاي هماهتلشاتل، بیمه پارسیان، فرمند، داروسازي سبحان و گروه

دلر،یــفيرهبــرســبکيهــانامــهپرســشبــهوداشــتهشــرکتپــژوهشدرنفــر185
لیـ تحليبـرا . دادنـد پاسـخ انـگ یوارهطرحکوتاهفرموبارتونیارتباطهايمهارت

اسـتفاده گامبهگامروش بهچندگانهونیرگرسویفیتوصآماريهاشاخصازهاداده
،یجـان یهتیـ محروموياعتمـاد یبـ اطاعـت، شرم،ونقصيهاوارهطرح: اهافتهی. شد

وشــرمونقــصثــار،یااســتحقاق،يهــاوارهطــرحنیهمچنــورانیمــديرهبــرســبک
يبرا: يریگجهینت. کنندیمینیبشیپراآنانیارتباطهايمهارتسرسختانه،يارهایمع

mr.jabbari@ut.ac.ir) : مسئولنویسنده (شناسی دانشگاه تهران دانشجوي دکتري روان. 1
شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهرانریزي درسی دانشکده رواناستاد گروه روشها و برنامه.  2
شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهرانشناسی دانشکده رواندانشیار گروه روان. 3
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يهـا سـاختار یبررسازتوانیمانریمدیارتباطهايمهارتويرهبرسبکینیبشیپ
.بردبهرهیشناختيهاوارهطرحخاصطوربهونیادیبنیتیشخص

ي ناسـازگار هـا وارهطـرح ،یارتبـاط هـاي مهـارت ،يرهبـر سـبک :واژگان کلیـدي 
رانیمد،یشناخت

مقدمه
یکیرقابتامروزهکهیطیشرادر. داردسازمانکی1يوردر بهرهيدیکلینقشتیریمد

ش،یاز سـازمان خـو  انتیدر جهـت صـ  دیبارانیمدگردد،یممحسوبیسازمانکارناصرعاز
دریاقـدامات نیچنـ . کننـد نیآن را تضـم یو اثربخشـ ییرا به کار بسته تا کارایاقدامات مناسب

يجـا یسـنت يهـا مـدرن، مـدل  تیریدر مـد . ردیگیمقرارافرادتیریمدسبکازیچهارچوب
رانیمـد راسـتا، نیـ ادر). 2،2009آدامسـون (انـد دادهمشـارکت ويریادگیت،یخالقبهراخود

جینتـا مناسـب، 3يرهبـر سبککیانتخابقیطرازتوانندیمکههستندیاصلعناصرازیکی
).4،2012دراکر(آورندباربهرایمطلوب
و) یـی گرافـه یوظ(کـار بـه شیگـرا یعنـ ی،يرفتـار یاصـل سبکدوازرانیمدیکلطوربه

کـه ياانـدازه وحدبهمدارفهیوظسبک. ندینمااستفاده) ییگرارابطه(متقابلروابطبهشیاگر
. شـود یمـ گفتـه کنـد، یمـ فیـ تعرودهـد یمـ سـازمان راگـروه ياعضايهانقشرهبر،کی

-انجـام طـرق وارتبـاط يمجار،یسازمانقیدقيهاالگوجادیاجهتدررهبرکهییهاکوشش
سـبک مقابـل، در. دیـ نمایمـ مشـخص رایتیریمـد سـبک نیاآورد،یمعملبهفیوظادادن
جـاد یاوارتبـاط يهـا راهگذاشـتن بـاز يلهیوسـ بـه رهبـر کیکهيااندازهوحدبهمداررابطه

وخـود انیـ مشـان، یاستعدادهاازاسـتفاده جهـت درردسـتان یزيبراتیمسئولوتیفعالعرصه
،یعـاطف -یاجتمـاع تیـ حمايلهیوسبهسبک،نیا. کندیمبرقرارهیدوسوروابطسازمانافراد
هیتوصـ ) 1976(6دلریـ ف). 5،1381بالنچاردویهرس(گرددیممشخصمتقابلاعتمادویدوست

هستهيو. ابدیانطباقیمقتضطیشرابادیبارهبريرفتاريالگو،یاثربخشهیزاوازکهکندیم
1. productivity
2. Adamson
3. leadership style
4. Drucker
5. Hersey & Blanchard
6. Fiedler
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هـدف بـا تـا داردتـالش ریمـد کهاستيندیفرآيررهبکهمعنانیبددانسته؛نفوذرايرهبر
.باشدداشتهنفوذگروهافرادگریدبرمشترك،تیمسئولياجرا

بـه وگرفتـه قـرار یپژوهشـ توجـه مورد1عضو- رهبرتبادلهینظرگذشته،سالچهلطولدر
و2سیالـ ( اسـت شـده لیتبـد کـار، محـل دريرهبـر يالگـو فهميراستادریغنموضوعکی

- قـرارداد ازفراتررارویپورهبرانیمتیحماوتبادلمنابعزانیممذکورهینظر). 2007کاران،هم
بـا عضـو - رهبـر تبـادل کیـ در). 3،2004اردوغـان وبائردن،یل(دهدیمنشانيکاریرسميها
کیـ درمقابل،در. شودیمبنايفورویرسمتوافقبراساسرویپورهبرنیبتبادلن،ییپاتیفیک

وتعهـد احتـرام، متقابـل، اعتمـاد براسـاس رویـ پورهبرنیبتبادلباال،تیفیکباعضو- رهبرتبادل
- - رهبـر تبـادل که دهدیمنشانیپژوهششواهد). 4،1995نیباوگرن (گرددیممشخصلیتما

ويدشـهرون رفتـار لیـ قبازرايرفتـار وینگرشيهادادبرونازياگستردهفیطتواندیمعضو
).5،2012دولبوهن؛ 2007همکاران،وسیال(دینماینیبشیپیشغلعملکرد

امـا ،گرفتـه قـرار مطالعـه مـورد گسـترده طوربهيرهبرسبکيهاامدیپوجینتاکهیحالدر
-نیـی تعبـر يدیـ کلقـات یتحقرونـد راسـتا، نیـ ادر. استبودهتوجهموردکمترآنيهاشامدیپ

وانـگ  ون،ید،يتسا(دارندتمرکز) 6هاوارهطرحلیقباز (عضو-رهبرتبادلیشناختيهاکننده
شود که بر اسـاس  واره در حوزه شناختی قالبی در نظر گرفته میطرح.)7،2017نیوانگ و اسپا

. تا به افراد کمک کنـد تجـارب خـود را تبیـین کننـد     استگرفتهاساس واقعیت یا تجربه شکل
آنپاسـخ فـرد نیـز توسـط     همچنـین  و لیوتعـد جـرح واره از طریق طـرح ،عالوه بر این ادراك

-واره بازنمایی انتزاعی خصوصیات متمایزطرحگریدیعبارتبه.)8،1990نیمارت(دیابجهت می
هـا در  وارهطـرح .اسـت طرح کلی از عناصـر برجسـته یـک واقعـه     و، رویدادکننده یک متمایز

آتی فـرد  ود را به تجارب و خدر طول عمر پیوسته حضور دارند. گیرنداوایل زندگی شکل می
.)9،2003یانگ، کلوستو و ویشـاء (گونه کاربردي نداشته باشند حتی اگر هیچ. کنندتحمیل می

1. Leader Member Exchange (LMX)
2. Ilies
3. Liden, Bauer & Erdogan
4. Graen & Uhl-Bien
5. Dulebohn
6. schemas
7. Tsai, Dionne, Wang, Spain, Yammarino & Cheng
8. Martin
9. Young, Klosko, & Weishaar
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-وارهطرح) 2006(2یانگ، کلوسکو و مارجوريو )2011(1انگیونیبرنشت،یلیرافا.)2003
. کنندمیپنج حوزه تقسیم درهاي ناسازگار را واره

دلبسـتگی رضـایت   توانندینم،گیرنداین حوزه قرار میافرادي که در : 3بریدگی و طرد) 1
، محبــت، عشــق و تیــچنــین افــرادي نیازشــان بــه ثبــات، امن.بخشــی بــا دیگــران برقــرار کننــد

انتظاراتی که فرد از خـود و  : 4و عملکرد مختلیخودگردان)2؛ خاطر، برآورد نخواهد شدتعلق
ــا توانــایی اء و عملکــرد مســتقل یــا انجــام هــاي محســوس او بــراي جــدایی بقــو محــیط دارد ب

هـاي  نقـص در محـدودیت  : 5هـاي مختـل  محـدودیت ) 3؛ کننـد آمیز کارها تداخل مـی موفقیت
) 4؛ گیري نسبت به اهداف بلندمدت زندگیدرونی احساس مسئولیت در قبال دیگران با جهت

کـه  اي گونـه هـاي دیگـران بـه   تمرکز افراطی بر تمایالت احساسات و پاسخ: 6منديدیگرجهت
تأکیـد  : 7ازحـد و بـازداري  زنگـی بـیش  بـه گـوش ) 5؛ شودنیازهاي خود فرد را نادیده گرفته می

هاي خودانگیخته یا برآورده ساختن قواعد و ها و انتخاباحساسات، تکانهیزنافراطی بر واپس
ن ناپذیر و درونی شده درباره عملکرد و رفتار اخالقی که منجر به از بـین رفـت  انتظارات انعطاف

نـوع  هجـده  تعاریف . شودخوشحالی، ابراز عقیده، آرامش خاطر، روابط نزدیک و سالمتی می
.تاس1جدول قرار هاي مرتبط بهحوزهدرواره طرح

نفـوذ منبعدركيبرارایمیمفاه،یشناختاطالعاتپردازشیچگونگمورددرقاتیتحق
شـکل چگونـه کارمنـد وریمـد رابطـه دريرهبـر سبک،یاجتماعلحاظازنکهیاورهبرکی
10نیمـارت و9یتروپـاک یاپمثـال يبـرا ). 2014همکـاران، و8نـه ید(استآوردهفراهمرد،یگیم

رفتـار ازهاآنیواقعادراكکهیزمانتوانندیمکارمندانکهدادندنشانیپژوهشدر،)2005(
--رهبـر تبـادل باشـد، داشـته يکمتـر فاصله،يرهبربهنسبتآنانيهاطرحوارهباشانرانیمد

چطـور کـه دادنـد نشـان زیـ ن) 2010(12میشـ یاسکرو11ژو. باشـند داشـته يتـر تیـ فیکبـا عضو

1. Rafaeli, Bernstein & Young
2. Marjorie
3. disconnection and rejection
4. impaired autonomy and performance
5. impaired limits
6. other-directedness
7. overvigilance and inhibition
8 . Dinh
9. Epitropaki
10. Martin
11. Zhou
12. Schriesheim
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. دهنـد یمـ قرارریتأثتحتراکاربامرتبطمسائلمورددررهبرانیشناختیابیارزها،وارهطرح
ازتانردسـ یزورهبـران اسـت ممکـن کهدادندنشانيگریدپژوهشدر) 1997(لوردوانگل
وگـران یدرفتـار ریتفسـ ،یاجتمـاع اطالعـات پـردازش يبـرا یمتفـاوت یشـناخت يهاوارهطرح

تبـادل يهـا کنندهنییتعمورددرنیشیپقاتیتحقب،یترتنیهمبه.باشندداشتهیاجتماعقضاوت
هچگونکارمندانورانیمدنکهیابارابطهدررایجانیه-یشناختيهانهیزمتیاهمعضو،-رهبر

نمونـه،  يبـرا . انـد سـاخته برجسـته دارند،یانتظاراتچهوکردهریتفسودركراخودتعامالت
يهـا طرحوارهيسازگارنقشرو،یپ-رهبر205يروبریپژوهشدر) 2017(همکارانويتسا

.دادندنشانهاآنتعامالتتیفیکدررایارتباط
ویاجتمـاع اطالعـات پـردازش جهـت يفـرد نیبشناختازعبارتیارتباطيهاوارهطرح

عنـوان بـه خـود یارتبـاط يهـا وارهطـرح ازافرادواقع،در. باشدیممناسبیاجتماعرفتارنییتع
در). 1،1997نیبالـدو (کننـد یمـ اسـتفاده شـان یارتباطيایدنبهکمکيبرایشناختيهانقشه

تعـامالت باشـد، تـر کینزدتیواقعبهیارتباطيهاوارهطرحچههرکهشدمشخصمطالعهنیا
رايبـاالتر يوربهـره وتیرضـا ت،یـ نهادروشدهجادیاکارمندانورانیمدنیبيترتیفیکبا

هـاي وارهطـرح ریتاثیبررساستگرفتهقرارتوجهموردکمترکهییانکتهاما؛ زدخواهدرقم
ن،یشـ یپيهـا افتـه یچهاگر.استکارمندانورانیمدیارتباطوهیشويرهبرسبکبرناسازگار

مـورد درافـراد یذهنـ يهـا الگـو شـتر یباماساختهبرجستهرايرهبردریشناختعواملتیاهم
افـراد یتیشخصـ يهـا وارهطرحيروبرکهییهاپژوهشوکردهیبررسراتعامالتیچگونگ
.اندبودهمعدوداند،داشتهتمرکز

رشـد و تحـول   يکـه در ابتـدا  هسـتند یشـناخت ویجـان یهيهـا الگون،یادیبنيهاوارهطرح
قـرار ریتـأث تحـت راگـران یتجارب و رابطه بـا د ریو تفسریتعبنحوهاثر تکرار، برو گرفتهشکل

وهـا وارهشـناخت جانـات، یهخـاطرات، ازهـا الگـو نیـ ا). 2003و همکـاران،  انگی(دهندیم
ویارتبـاط يهـا رفتـار جملـه ازافـراد يهارفتارتوانندیمکهاندشدهلیتشکیبدنيهااحساس

).2،2013سیمورواونکلس(دهندقرارالشعاعتحتراهاآنیتیریمديهاسبک

1. Baldwin
2. Oncole & Maurice
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هاي ناسازگار اولیهوارهتعاریف طرح. 1جدول 
تعریفوارهطرححوزه

بریدگی و طرد

1...رهاشدگی
فرد احسـاس  .اعتمادي نسبت به برقراري ارتباط با اطرافیانبی

توانند حمایت عـاطفی و تشـویق الزم را   نمیدیگرانکند یم
.به او بدهند

2...اعتماديبی
. باشندزنند، بدرفتار میانتظار اینکه دیگران به انسان ضربه می

کـار و  گوینـد و دغـل  دروغ مـی .کنندانسان را سرافکنده می
.سودجو هستند

محرومیت 
3هیجانی

ي کافی از جانب دیگـران  اندازهنیاز فرد به حمایت عاطفی به
، همــدلی،از محبــتتیــســه نــوع محروم.شــوندارضــا نمــی

.داردحمایتو

انزواي 
4اجتماعی

احساس اینکه فرد با دیگران متفاوت یا وصله نـاجور اجتمـاع   
خـاطر  است یا احساس اینکه به جامعه یا گـروه خاصـی تعلـق   

.ندارد

5شرم/نقص
قاد، طرد، سرزنش، احسـاس  ازحد نسبت به انتحساسیت بیش

ناامنی در حضـور دیگـران و حـس شـرمندگی در ارتبـاط بـا       
.هاي درونیعیب و نقص

ی و خودگردان
عملکرد مختل

وابستگی 
6کفایتیبی/

هاي روزمـره را بـدون   تواند مسئولیتاعتقاد به اینکه فرد نمی
.دیگران در حد قابل قبولی انجام دهديامالحظهکمک قابل

ذیري به پآسیب
7ضرر

ترس افراطی از اینکه فاجعه نزدیک است و هر لحظه احتمال 
.تواند از آن جلوگیري کندوقوع آن وجود دارد و فرد نمی

- تحولخود
8نیافته

ازحـد بـا یکـی از افـراد     ارتباط عاطفی شدید و نزدیک بـیش 
ــد    ــا رش ــت ی ــت دادن فردی ــت از دس ــه قیم ــدگی ب ــم زن /مه

.اجتماعی طبیعی

خورده است یـا در آینـده شکسـت    باور به اینکه فرد شکست9شکست
.ناپذیر است خواهد خورد و این شکست براي او اجتناب

1. abandonment/instability
2. mistrust/abuse
3. emotional deprivation
4. social isolation/alienation
5. efectiveness/shame
6. dependence/incompetence
7. vulnerability to harm ad illness
8. enmeshment/undeveloped self
9. failure
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هاي محدودیت
مختل

1استحقاق
اي براي خود قائل است و تعهـدي نسـبت بـه    فرد حقوق ویژه

رعایت اصول روابط متقابل که راهنماي تعـامالت اجتمـاعی   
.بهنجار هستند، ندارد

انضباطی خود
2ناکافی

هـا  نکردن ناکـافی داري و تحملمشکالت مستمر در خویشتن
در راه دستیابی به اهداف شخصی یا ناتوانی در جلوگیري از

.هاها و تکانهبیان هیجان

دیگر 
منديجهت

3اطاعت
احساس اجبار نسـبت بـه واگـذاري افراطـی کنتـرل خـود بـه        

خشم، محرومیت یـا  این کار معموالً براي اجتناب از .دیگران
.گیردانتقام صورت می

تمرکز افراطی بر ارضاء نیازهاي دیگران در زنـدگی روزمـره   4ایثار
شودکه به قیمت عدم ارضاء نیازهاي خود فرد تمام می

5جوییپذیرش
ــد توجــه و پــذیرش از ســوي    تأکیــد افراطــی در کســب تأیی

خـود  گیري معنایی مطمئن و واقعـی از  دیگران که مانع شکل
. شودمی

زنگی بهگوش
ازحد و بیش

بازداري

- منفی
6بدبینی/گرایی

هـاي منفـی زنـدگی همـراه بـا      تمرکز عمیق و مداوم بر جنبـه 
.هاهاي مثبت زندگی یا غفلت از آنگرفتن جنبهکمدست

بازداري 
7هیجانی

احساسـات و ارتباطـات خودانگیختـه    بیانبازداري افراطی از 
.دیگران، احساس شرمندگیاجتناب از طرد براي

معیارهاي 
8رسختانهس

گرایـی،  جویی از خود و دیگران، کمالاحساس فشار و عیب
.بایدها، اشتغال ذهنی یا بازدهی و زمان

اعتقاد به اینکه هر اشتباهی مستلزم تنبیه سخت است حتی اگر 9تنبیه
.خود فرد اشتباه کرده باشد

بـا توانـد یمـ عتاًیطبواستردستانیزباتعاملدريفتارريهاالگوشامليرهبريهاسبک
ارتبـاط ) ریمـد نجـا یادر(فردياوارهطرحستمیسدرمرتبطيهامحورویتیشخصيهایژگیو

کــهدادنــدنشــانیپژوهشــدر) 1394(يعاشــورویمیمشــاکر. باشــدداشــتهیتنگــاتنگ
1. entitlement/grandiosity
2. insufficient self-control/self- discipline
3. subjugation
4. self -sacrifice
5. social undesirability
6. entitlement
7. emotional inhibition
8. unrelenting standards/ hypocriticalness
9. punishmrnt
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تفاوتبودند،مداررابطهومدارفهیوظکهیمدارسرانیمدنیبدرهیاولناسازگاريهاوارهطرح
و یسـازمان يوربهـره فیآنچه منجر بـه تضـع  داده استنشانهاپژوهشهمچنین .داردمعنادار

افـراد باالدسـت بـا    يسـبک رهبـر  انیـ و اقتضـا م تیاست، عدم وجـود سـنخ  دهیگردیستمیس
طیشرابریمبتنکههیدوسوویتعاملسبککیوجود). 2006،ينوروز(موجود است طیشرا
تیـ فعالکـرده، فکـر شیخـو تیمسـئول ازفراتـر افـراد تاگرددیمسببباشد،یمکانویزمان

کنـد یمـ لیتسـه رایسـازمان اهـداف بـه یابیدسـت یطیشـرا نیچنـ عتـاً یطبند؛ینمارفتاروداشته
رابطـه  در هـا آنيرهبرویتیریمديالگوازیتابعرانیمدتیموفقایشکست). 1،2013ارگو(

علـل ومناسـب يرهبريهاسبکشناختویبررسنیبنابرااست؛ یکارکنانتیبا هدامیمستق
سـازمان يبقـا وارتقـا بـه کمکویمقتضيالگومیتنظدریاتیحيامرتواندیمآنییربنایز

يالگـو وسـبک . اسـت تیریمـد تیمسـئول ازيگریدجنبهیسازمانيهانهیهزنیهمچن.باشد
کـاهش بـا توانـد یمـ باشـد، صـالح يذرانیمـد يرفتـار ویشـناخت تیظرفبریمبتنکهیعلم

ومهـرآرا  (شـود هانهیهزمحسوسلیتعدبهمنجرکارکنان،انتقالوسمتتركچونیمسائل
یتیشخصـ يهایژگیويمبنابرکهیتیریمدواقع،در). 2014بارومند،وحکاك؛ 2013بهالو،

نیچنـ جـه، ینتدرودادهارتقـا رایسـازمان تعهـد باشـد، اشـته دتیسـنخ طیشـرا بـا بتواندریمد
ويوربهـره جـه، ینتدرونـد ینمایمـ تیـ حماتـر شیبـ سازماناهدافوهاارزشازیکارمندان

).2،2014يچوانی. (ابدییمارتقایسازمانیاثربخش
بـه یابیستدجهتدرافرادیارتباطيهایژگیو،یسازمانرفتارمهميهافرضشیپازیکی

بـه یابیـ دسـت درموفـق رانیمد. استیسازماناهدافتحققتینهادرو4ییکارا،3یاثربخش
بـا رارونـد نیاوحساسندکارکنانرفتاررییتغوکنترلت،یهدا،ینیبشیپبه،یسازماناهداف

برنـد یمـ شیپـ یفرهنگـ يهـا تفـاوت ویانسـان ارتباطاتگسترش،يفرديهاتفاوتبهتوجه
تحقـق دررگـذار یتأثعوامـل تـرین مهـم ازيفـرد نیبـ ارتباطـات رو،نیـ ااز). 1389ان،یضائر(

بـه را6ارتبـاط يادیـ بنهـاي مهـارت ) 1990(5بـارتون . باشـد یمـ توجـه مـورد ،یسازماناهداف

1. Orgev
2. Yun choi
3. efficacy
4. efficiency
5. Barton
6. fundamental communication skills
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) 2011(همکـاران وينظـر . نمـود يبنـد دسـته 3يبـازخورد و2يشـنود ،1یکالمـ هايمهارت
ت،یشـفاف خود،ازیآگاهشاملرانیمديفردنیبهايمهارتکهادنددنشانمدلنیابراساس

یسـازمان یاثربخشـ بـر ها،تفاوتباآمدنکنارویابیارزبازخورد،رشیپذگران،یدازیآگاه
يبـازخورد ويشـنود ،يگفتـار هايمهارتازکهیرانیمدرسدیمنظربه. دارنديمؤثرنقش
.دهندیمنشانیسازمانتعامالتدررايشتریبیاثربخشند،برخورداريباالتر

اضـطراب بـه انیـ مبتالیاصـل يهـا باورکهافتندیدریقیتحقدر) 2006(4کانهاوگالهاردو
درپژوهشـگران . اسـت متفـاوت ،یاضـطراب اخـتالالت ریسـا بهانیمبتالباسهیمقادریاجتماع

یاجتمـاع روابـط باارتباطدرهیاولناسازگاريهاوارهطرحنقشبهمربوطپژوهشنیتردیجد
نیـ امتقـابالً وگذاشـته ریتـاث فـرد یشـناخت يهاهیالبرهیاولیشناختيهاوارهطرحکهافتندیدر

،یکلـ طـور بهاگرچه). 5،2013نیهانکواوروکالوت(دارندنقشهاوارهطرحتداومدرسطوح
-نیبـ حـوزه دریشـناخت يهـا وارهرحطـ ینیبازآفرباارتباطدريامالحظهقابلیپژوهشنهیشیپ

ینیبـازآفر يدربـاره ) 1394و همکـاران،  یرحمـان (یکمـ يهـا گزارشامادارد،وجوديفرد
.استموجودیشغليهانهیزمدریشناختيهاوارهطرح

کـه شـده شـتر یبارتباطـات تیـ اهم،یزندگندهیفزاشدنتردهیچیپباهمزمانيامروزجوامعدر
کیـ کـه گفـت تـوان یمـ راسـتا نیهمـ در. سـت هاانسانتیموفقوتوسعهعواملترینمهمازیکی

توسـعه جهـت دريکـار خشکروابطيفرایاجتماعروابطکهدهدیملیتشکراينهادسازمان،
بـا رابطـه درکارآمـد تعـامالت دهـد یمـ نشـان مطالعات. استتمرکزموردینواحازعمل،تیفیک
نقـش شـده، يزیـ ربرنامـه اهـداف بهیابیدستدرها،آنباتبادالتدریزشیانگادراكوکاريروین

کـه دادنـد نشـان یپژوهشـ در) 1390(همکـاران وپـور یتقـ ). 1383ان،یـ آهنچ(کندیمفایایمهم
فـا یاکارکنـان يسـاز توانمنـد دریمهمـ نقشرانیمدتعارضحليهاسبکویارتباطهايمهارت

افـراد انیـ متعـارض منبعنیترجیراف،یضعارتباطاتکهاستادهدنشانمطالعاتنیهمچن. کندیم
وينظـر ). 6،2005نـز یراب(اسـت گـروه کیـ موفـق عملکـرد موانـع نیتـر بازدارندهازیکیواست

1. verbal
2. listening
3. feedback
4. Gallardo & Kanah
5. Calto Vervo and Hankin
6. Robbins
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رانیمـد یسـازمان یاثربخشـ ویارتبـاط هـاي مهـارت نیبکهافتندیدریپژوهشدر) 1391(همکاران
یارتبـاط هـاي مهـارت رابطـه یپژوهشـ در) 2005(1پاتنوفنیگدالت،. داردوجوديمعناداررابطه
.دادندنشانرایشغلتیرضاشیافزاویمقتض

ازرانیمـد يهـا یژگـ یوبـا کهاستتیریمدیاصلفهیوظپنجازیکیيرهبرمجموع،در
-یمـ لیتشـک راسـازمان شـبرد یپیاساسـ ارکانواستخوردهگرهیارتباطهايمهارتجمله
یارتبـاط هايمهارتجملهازرانیمدیتیشخصيهایژگیوويرهبرسبکشک،نبدو. دهند
تبـع بـه رانیمـد کـه داشـت انتظارتوانیمبیترتنیابه. گذاردیماثرشانیسازمانرفتاربرآنان

پـژوهش ازهـدف .کردخواهندرفتاریمتفاوتطوربهشانیارتباطهايمهارتويرهبرسبک
يهـا وارهطـرح بـا رانیمـد یارتبـاط هـاي مهـارت ويرهبـر يهـا سـبک ارتباطیبررسحاضر

یشـناخت گانـه پنجيهامحوربهتوجهباکهاستنیاپژوهشیاصلسوال. استهیاولناسازگار
يهـا سبکتوانیمایآ،یتعامليهاالگوباهاآنیمفهومارتباطوهیاولوارهطرحگانههجدهو

کرد؟ینیبشیپهاآنبراساسرارانیدمیارتباطهايمهارتويرهبر

پژوهشسواالت
کند؟میبینیپیشرارهبريسبک،ناسازگارشناختی هايوارهطرجازیککدام-1
کند؟میبینیپیشراکالمیمهارت،ناسازگارشناختی هايوارهطرجازیککدام-2
کند؟مینیبیپیشراشنوديمهارت،ناسازگارشناختیهايوارهطرجازیککدام-3
کند؟میبینیپیشرابازخورديمهارت،ناسازگارشناختیهايوارهطرجازیککدام-4

پژوهشروش
رانیمـد شـامل يآمـار جامعـه . اسـت یشـ یمایپ–یفیتوصمطالعاتنوعازحاضرپژوهش

هـاي اجبـاري سـازمان   نـد کـه در دوره  بودتهرانشهرخصوصی يهاسازمانها و ارشد شرکت
شـد  هاي مدیریتی که توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگـزار مـی  قاي مهارتبراي ارت

از جمله مدیران هلدینگ فناوا، شاتل، بیمه پارسـیان، فرمنـد، داروسـازي    (شرکت نموده بودند 
يریـ گنمونـه روشبـه رانیمدنیاازنفر185تعدادان،یمنیااز)هاي هماسبحان، و گروه هتل

1. Wallet, Giffen & Patten
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هـدف، يجامعـه ازيریـ گنمونـه ازپس. شدندانتخابپژوهشدرشارکتميبرادسترسدر
ودلریـ فيرهبـر يهـا سـبک نامـه پرسـش انـگ، یيوارهطـرح نامـه پرسششاملپژوهشابزار

افـزار نـرم بـه هـا دادهورودازپـس تاً،ینها. شداجرا،یجبارتونیارتباطهايمهارتنامهپرسش
SPSS) سیمـاتر همـراه بهیفیتوصآماريهاشاخصاز،يآمارلیتحلوهیتجزيبرا، )21نسخه

،1گـام بـه گـام روشبـه چندگانهونیرگرسلیتحلازت،ینهادروپژوهشيهاریمتغیهمبستگ
.شداستفاده

ابزار
چمـرز ودلریـ فتوسـط پرسشـنامه نیا: 2دلریفحداقل ترجیحات براي همکارمقیاس

يرهبـر سـبک یابیـ ارزمنظوربهواستشدهلیتشکهیگو18ازکهاستشدهساخته) 1984(
کـرت یلفیـ طدراسیـ مقنیـ اسـواالت یدهپاسخ. رودیمبکار) انسانگرا–گرافهیوظ(افراد
-فهیوظيرهبرسبکیژگیودارابودنيمعنابهآندرباالنمرهوردیگیمانجاميانقطهچهار

یـی روانیـی تعجهـت ،)1389(همکـاران ومقـدم یینکوپژوهشدر. استدهندهپاسخدرگرا
یپزشـک علـوم کرمـان، بـاهنر دیشـه يهـا دانشـگاه دیاساتازتندهنیبدرپرسشنامهییمحتوا

دییـ تأمـورد هـا، آننظـرات اعمالازپسودیگردعیتوزکرمانواحدیاسالمآزادوکرمان
-پاسـخ 32نیبـ درمهپرسشـنا ،یمقـدمات مطالعـه کیـ یطـ ،ییایپانییتعنهیزمدر. گرفتقرار

پرسشـنامه، ییایـ پاکرونبـاخ، يآلفايآمارآزمونباودیگردعیتوز،ینیگزیجابدوندهنده،
.آمدبدست90/0

ـ بارتونیارتباطهايمهارتنامهپرسش کـه داردهیـ گو18نامـه پرسـش نیـ ا: 3یج
ويشـنود ،یکالمـ شـامل یارتبـاط بعـد سـه ابـزار نیا. استشدهساخته) 1990(بارتونتوسط

بـوده يانقطـه چهارکرتیلفیطدرپرسشنامهنیاسواالتبهیدهپاسخ. سنجدیميبازخورد
. اسـت فـرد دریارتباطمهارتباالترزانیمدارابودنيمعنابههامولفهازکیهردرباالنمرهو
باخکرونيآلفابیضربا) 1389(همکارانوينظرتوسطیپژوهشیطنامهپرسشنیاییایپا

دییـ تا) 1388(یسـ ییرتوسـط نامـه پرسـش نیاییایپاوییروانیهمچن. استشدهنییتع81/0
1 . stepwise multivariate regression analysis
2. Fiedler’s Least Preferred Co-Worker  Scale  (LPC)
3. Barton questionnaire of communication skills
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.استشده
-خـود ابـزار کیـ هیـ اولسازگارنايهاوارهطرحنامهپرسش:1انگیوارهطرحکوتاهفرم
ه و شدساخته) 1998(انگیتوسطنامهپرسشنیا. هاستوارهطرحسنجشيبرایدهگزارش

نیـ ا. ردیـ گیمـ قـرار سنجشمورديادرجه6کرتیلفیطقیطرازکهاستهیگو75داراي
وهـا وارهطـرح ازکیـ هـر دربـاال نمـره . سنجدیمرامحورپنجدررا وارهطرحهجدهاسیمق

. اسـت محورهـا وهـا وارهطـرح ازکیهردربیآسازباالترزانیمدارابودنيمعنابهمحورها
یـی رواو9/0يواگـرا یـی روا. اسـت آمـده دسـت بـه 96/0آزمـون کليبراکرونباخيآلفا

نمونهدر. استآنمطلوبیسنجروانيهایژگیودهندهنشاننامه،پرسشنیا85/0يهمگرا
9/0تا62/0دامنهدرکرونباخيآلفابیضرلهیوسبهعامل15يبرایدرونیهمسانز،ینیرانیا

وياکبـر ،یآهـ ،يوانـدار ید(اسـت آنمطلـوب ییایـ پادهنـده نشـان کـه استآمدهدستبه
).1388ان،یمهد

هاافتهی
ابتـدا . شـد انجـام هـا دادهيغربـالگر نـد یفرآافزار،نرمبههادادهورودويآورجمعازپس

مـورد ،)نشـده دادهپاسـخ (شـده مفقـود يهـا دادهسـپس وبودندشدهوارداشتباهکهییهاداده
عـدم علـت بهکنندگانشرکتازنفر10بهمربوطيهادادهمرحلهنیارد. گرفتندقراریبررس

لیـ تحلازهـا، تمیـ آازيادیـ زتعـداد بهییپاسخگوعدمایوهاپرسشنامهازیکیبهییپاسخگو
شدهینیبشیپ،یونیرگرسروشازاستفادهباشده،مفقوديهادادهیِباقنیهمچن. شدندحذف

ز،یـ نبـرگ وساقهوياجعبهيهانمودار. شددادهاختصاصهاآنهبمناسبيعدديهاارزشو
در. شـدند یبررسـ هـا ریـ متغنرمـال عیـ توزطیشـرا وپرتيهادادهوجوداحتمالیبررسيبرا
يهــاشــاخص. شــدنداســتفادهيآمــاريهـا لیــتحلدرران،یمــدازنفــر175يهــادادهت،یـ نها

درییبـاال نیانگیـ مازپـژوهش درکننـده کتشـر رانیمـد کهدهدیمنشان2جدولیفیتوص
گـرا تعامـل يرهبـر سـبک يهایژگیوکهدهدیمنشاننیاوبرخوردارنديرهبرسبکریمتغ

انـواع اسـتاندارد انحـراف ونیانگیـ منیهمچنـ . دارديشـتر یبرواجگـرا فـه یوظسبکبهنسبت
ییبـاال نسـبتاً یارتبـاط تمهـار ازنمونـه گـروه نیانگیـ مکـه دهدیمنشانیارتباطهايمهارت

1. Schamea Questionnaire- Short Form (SQ- SF)
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در. داردراشـاخص نیتـر فیضـع يشـنود مهارتها،مهارتانواعانیمدرامااستبرخوردار
ــم ــرحانی ــاوارهط ــناختيه ــنیش ــهز،ی ــترتب ــرحبی ــمعوارهط ــااری ــختانه،يه ــاریاسرس وث

. دارندرانیانگیمنیباالتریمنشبزرگ/استحقاق

پژوهشيهاریمتغیفیتوصيهاشاخص.2جدول

انحرافنیانگیمهاریمتغ
انحرافنیانگیمهاریمتغاریمع

اریمع
93/485/4يریپذبیآس68/7953/11يرهبرسبک

73/388/3افتهیناتحولخود/گرفتاریارتباطمهارت
52/599/3اطاعت31/1514/3یکالممهارت
84/1317/5ثاریا24/1004/3يشنودمهارت

05/688/4یجانیهيبازدار10/1594/2يوردبازخمهارت
49/1518/5سرسختانهيهااریمع65/4022/6مجموع

99/1136/5یمنشبزرگ/استحقاقهاوارهطرح
64/739/4یناکافداريخویشتن83/679/5یجانیهتیمحروم

هاحوزه75/654/5یثباتیب/یرهاشدگ
2812/17دگی و طردبری75/729/5يبدرفتار/ياعتمادیب

1483/11...یخودگردان35/421/4یاجتماعيانزوا
63/1948/8...هايمحدودیت30/287/2شرم/نقص

37/1914/7يمندگرجهتید81/252/3شکست
54/218...یزنگبهگوش06/245/2یتیکفایب/یوابستگ

دارنـد؛ معنـادار رابطهيرهبرکسببایشناختيوارهطرحششکهدهدیمنشان3جدول
ویتیکفایب/یوابستگشکست،شرم،ونقص،يبدرفتاروياعتمادیبيهاوارهطرحکهيطوربه

ریـ متغبـا رايمعنـادار مثبـت رابطهسرسختانهيهااریمعوارهطرحومعناداریمنفرابطهاطاعت،
انـواع بـا رارابطـه نیشـتر یبشرمونقصیشناختوارهطرحنیهمچن.دهدیمنشانيرهبرسبک

،یتیکفـا یبـ ویوابستگ،یاجتماعيانزوايهاوارهطرحآن،برعالوه. داردیارتباطهايمهارت
اسـتحقاق / یمنشـ بزرگوارهطرح؛یکالممهارتبااطاعتوافتهیناخودتحول،يریپذبیآس

ــصو ــرمونق ــاش ــارتب ــنودمه ــرحو؛يش ــاوارهط ــت،يه ــتگشکس ــ/ یوابس ــایب ،یتیکف
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نیهمچنـ . دارنـد معنـادار ارتباطيبازخوردمهارتبااطاعتوافتهیناخودتحول،يریپذبیآس
يهـا اریـ مع،یجانیهيبازدارثار،یا،یرهاشدگوياعتمادیب،یجانیهتیمحروميهاوارهطرح

فطـر از. ندارنـد رابطـه یارتبـاط هايمهارتازکیچیهبایناکافداريخویشتنوسرسختانه
يآمـار نمونـه نیادريمعنادارارتباطیشناختيهاوارهطرحویارتباطهايمهارتنیبگر،ید
یهمبسـتگ ازيبـازخورد مهـارت بـا یکالممهارت،یارتباطهايمهارتانیمدرونشدافتی

.بودبرخوردار) 49/0(مثبتمعنادار
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رانیمديرهبرسبکویشناختيهاوارهطرحیهمبستگبیضراسیماتر.3جدول

)19()18()17()16()15()14()13()12()11()10()9()8()7()6()5()4()3()2()1(ریمتغ
)1(1
)2(14/0 -1
)3(01/0 -07/01
)4(08/002/0*49/01
)5(02/009/006/008/0 -1
)6(13/002/0 -07/0*20/0

 -*30/01
)7(17/0 -01/008/008/0 -*41/0*35/01
)8(06/0 -09/0*22/0

 -14/0 -*40/0*23/0*54/01

)9(*20/0+*22/0*26/0
 -

*29/0
 -*40/0*38/0*47/0*59/01

)10(16/0 -09/013/0 -15/0 -*32/0*38/0*29/0*33/0*41/01
)11(17/0 -07/0*20/ -*20/0

 -*24/0*42/0*28/0*40/0*46/0*69/01
)12(10/0 -04/018/0 -19/0 -*39/0*60/0*56/0*38/0*45/0*52/0*54/01
)13(07/001/016/0 -18/0 -*30/0*44/0*32/0*24/0*41/0*43/0*49/0*49/01
)14(*22/0 -10/019/0 -15/0 -*40/0*46/0*50/0*40/0*46/0*44/0*46/0*63/0*41/01
)15(08/001/014/009/0*22/0*24/0*26/011/005/016/011/0*19/0*20/020/01
)16(11/0 -09/002/004/0 -*43/0*31/0*48/0*47/0*46/0*43/0*36/0*40/0*22/050/0*29/01
)17(16/011/0 -06/001/017/0*21/0*39/0*30/017/011/001/0*25/010/023/0*41/0*24/01
)18(03/0 -15/003/009/0 -*29/0*23/0*43/0*45/0*32/009/008/0*25/016/026/0*25/0*31/0*46/01
)19(01/011/014/006/0 -*27/0*37/0*34/0*36/0*39/0*31/0*30/0*43/0*37/038/0*26/0*29/0*30/*50/01
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يبـازخورد مهـارت ،)3(یکالمـ مهـارت ،)2(يشـنود مهارت،)1(يرهبرسبک: حیتوض
يانـزوا ،)7(يبـدرفتار وياعتمـاد یبـ ،)6(یثباتیبویرهاشدگ،)5(یجانیهتیمحروم،)4(

يریپـذ بیآسـ ،)11(یتیکفـا یبـ ویوابسـتگ ،)10(شکسـت ،)9(شرمونقص،)8(یاجتماع
يارهــایمع،)16(یجــانیهيبــازدار،)15(ثــاریا،)14(اطاعــت،)13(افتــهیناولخودتحــ،)12(

)19(یناکافداريخویشتن،)18(استحقاق،)17(سرسختانه

05/0سطحدريمعنادار
-بـه شد؛استفادهگامبهگامروشبهچندگانهونیرگرسلیتحلازکم،یسوالیبررسيبرا

ریـ متغعنـوان بـه يرهبـر سبکونیبشیپيهاریمتغعنوانبهیتشناخوارهطرحپانزدهکهيطور
گـرا تعامـل يرهبـر سـبک يهـا یژگیوبرباشد،باالترنمرههرچهکهیفیطریمتغکی(مالك
نمـره کهیکسانوشودیمافزودهگرافهیوظيرهبرسبکبرباشدترنییپانمرههرچهوافزوده
گـرا فـه یوظوگـرا تعامـل يهـا یژگیونیبینسبتعادلکیازباشندداشته) 64تا57(یمتوسط

همـراه بـه یونیرگرسـ مـدل خالصـه 3جـدول در. شـدند ونیرگرسمعادلهوارد) برخوردارند
قاعـده براسـاس واتسـون نیدوربشاخصنیهمچن. استشدهارائههاآنيمعناداروFشاخص

يهـا وارهطـرح (نیبـ شیپـ يهـا ریـ متغدهـد یمنشانکهاست5/2تا5/1نیب،)1391ده،یبشل(
).11/2: 1واتسوننیدوربشاخص(برخوردارندمناسباستقاللاز) یشناخت

یشناختيهاوارهطرحاساسبريرهبرسبکینیبشیپيبرایونیرگرسمدلخالصه.4جدول
يمعنادارFشاخص)2R(شدهنییتبانسیوارزانیمRشاخصزانیممدل

22/005/093/8001/0)اطاعت(1
31/010/023/9001/0)شرمونقص(2
34/012/069/7001/0)ياعتمادیب(3

تیمحروم(4
37/014/087/6001/0)یجانیه

اطاعـت، وارهطـرح بیـ ترتبـه یشـناخت يهـا وارهطـرح انیـ مازکهدهدیمنشان4جدول

1 . Durbin–Watson statistic
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معادلـه واردیجـان یهتیـ محروموارهطـرح وياعتمـاد یبـ وارهطـرح شـرم، ونقصوارهطرح
در.هسـتند يمعنـادار سـهم يدارا) يرهبرسبک(مالكریمتغینیبشیپدروشدندونیرگرس

ینـ یبشیپـ رايرهبـر سـبک انسیـ وارازدرصـد پـنج ییتنهابهاطاعتوارهطرحنخست،مدل
ازدرصـد 10هـم يروشـرم، ونقـص وارهطرحواطاعتوارهطرحدوم،مدلدر. استکرده

ن،یشـ یپریمتغدوبهياعتمادیبوارهطرحشدناضافهبا. کردندنییتبرايرهبرسبکانسیوار
ورودبـا ت،یـ نهادرود؛یـ گرداضـافه نیبـ شیپـ يهـا ریـ متغیکننـدگ نیـی تبقدرتبهدرصد2

توانسـتند ن،یبـ شیپـ ریـ متغچهارنیامجموعِون،یرگرسمعادلهبهیجانیهتیمحروموارهطرح
بـه توجـه باکهاستآنتأملقابلنکته.ندینماینیبشیپرامالكریمتغانسیوارازرصدد14

نـدارد يمعنـادار یهمبسـتگ یجـان یهتیـ محروموارهطـرح بـا يرهبـر سـبک ریـ متغ،3جدول
شـده نیـی تبانسیواريدرصد2شیافزادررگذار،یتأثریمتغکیعنوانبهحال،نیعدر؛)02/0(
اسـتاندارد بیضرا،5جدولدر.استمعروف1یفرونشاناثربهاثرنیا. ارددنقش،)4جدول(
کـه یبـ یترتهمانبهاندشدهیونیرگرسمدلوارديمعنادارنحوبهکهییهاریمتغراستانداردیغو

.استشدهآوردهاند،شدهواردگامبهگاملیتحلدر

کمیهیفرضيبراراستانداردیغواستانداردبیضرا.5جدول

نیبشیپيهاریمتغ
استانداردبیضرراستانداردیغبیضرا

Beta
يمعنادارtارزش 

Bاستاندارديخطا
001/0- 98/2- 21/022/0- 64/0اطاعت
اطاعت

شرمونقص
79/0 -

50/0
21/0
16/0

27/0 -
22/0

68/3 -
01/3

001/0
001/0

اطاعت
شرمونقص

ياعتمادیب

56/0 -
61/0
39/0 -

24/0
17/0
19/0

19/0 -
27/0
18/0 -

34/2 -
55/3
06/2 -

001/0
001/0
04/0

اطاعت
شرمونقص

ياعتمادیب
یجانیهتیمحروم

68/0 -
61/0
49/0 -

32/0

24/0
17/0
19/0
16/0

23/0 -
27/0
22/0 -

78/2 -
57/3
52/2 -

99/1

001/0
001/0
001/0
04/0

1. supress
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شـد؛ اسـتفاده گـام بهگامروشبهانهچندگونیرگرسلیتحلاززیندومسوالیبررسيبرا
-بـه يشـنود یارتباطمهارتونیبشیپيهاریمتغعنوانبهیشناختوارهطرحپانزدهکهيطوربه

همراهبهیونیرگرسمدلخالصه6جدولدر. شدندونیرگرسمعادلهواردمالكریمتغعنوان
قاعـده براسـاس واتسـون نیربدوشاخصنیهمچن. استشدهارائههاآنيمعناداروFشاخص

يهـا وارهطـرح (نیبـ شیپـ يهـا ریـ متغدهـد یمنشانکهاست5/2تا5/1نیب،)1391ده،یبشل(
).28/2: واتسوننیدوربشاخص(برخوردارندمناسباستقاللاز) یشناخت

یاختشنيهاوارهطرحاساسبريشنودیارتباطمهارتینیبشیپيبرایونیرگرسمدلخالصه.6جدول
يمعنادارFشاخص)2R(شدهنییتبانسیوارزانیمRشاخصزانیممدل

22/005/008/9001/0)شرمونقص(1
27/007/089/6001/0)سرسختانهيارهایمع(2

31/010/044/6001/0)استحقاق(3

شـرم، ونقـص وارهطرحبیترتبهیشناختيهاوارهطرحانیمازکهدهدیمنشان6جدول
-شیپـ دروشـدند ونیرگرسـ معادلهوارداستحقاقوارهطرحوسرسختانهيهااریمعوارهطرح

وارهطـرح نخسـت، مـدل در.هسـتند يمعنـادار سهميدارا) يشنودمهارت(مالكریمتغینیب
کـرده ینـ یبشیپـ را) يشنودمهارت(مالكریمتغانسیوارازدرصدپنجییتنهابهشرمونقص
هـم يروسرسـختانه، يارهایمعوارهطرحوشرمونقصوارهطرحوارهطرحدوم،دلمدر. است

اسـتحقاق وارهطـرح ورودبات،ینهادروکردند؛نییتبرايشنودمهارتانسیوارازدرصد7
مالكریمتغانسیوارازدرصد10توانستندنیبشیپریمتغسهنیامجموعِون،یرگرسمعادلهبه
.ندیانمینیبشیپرا

وارهطـرح بـا يشـنود مهـارت ریـ متغ،3جـدول بـه توجـه بـا کـه اسـت آنتأملقابلنکته
ریـ متغکیـ عنـوان بـه حـال، نیعـ در؛)03/0(نـدارد يمعنـادار یهمبسـتگ سرسـختانه يارهایمع
اثـر بـه اثـر نیا. داردنقش،)5جدول(شدهنییتبانسیوارازيدرصد2شیافزادررگذار،یتأث

بیضـرا ،7جـدول در.شـد خواهـد مطرحمفصالًيبعدفصلدرکهاستروفمع1یفرونشان
همـان بـه انـد شدهیونیرگرسمدلوارديمعنادارنحوبهکهییهاریمتغراستانداردیغواستاندارد

1. supress
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.استشدهآوردهاند،شدهواردگامبهگاملیتحلدرکهیبیترت

دومهیرضفيبراراستانداردیغواستانداردبیضرا.7جدول

نیبشیپيهاریمتغ
بیضرراستانداردیغبیضرا

استاندارد
Beta

يمعنادارtارزش 
B

يخطا
استاندارد

23/007/022/001/3001/0شرمونقص
شرمونقص

سرسختانهيهااریمع
26/0
09/0 -

07/0
04/0

25/0
15/0 -

37/3
12/2 -

001/0
03/0

شرمونقص
سرسختانهيهااریمع

ستحقاقا

21/0
14/0 -

11/0

08/0
04/0
04/0

20/0
23/0 -

19/0

65/2
92/2 -

28/2

001/0
001/0
02/0

ونیبـ شیپـ يهـا ریـ متغعنـوان بـه یشـناخت وارهطـرح پانزدهکهدادنشانسومسواللیتحل
خالصه8جدولدر. شدندونیرگرسمعادلهواردمالكریمتغعنوانبهیکالمیارتباطمهارت

شـاخص نیهمچنـ . اسـت شـده ارائـه هـا آنيمعنـادار وFشـاخص همـراه بـه یونیرسرگمدل
-ریـ متغدهـد یمنشانکهاست5/2تا5/1نیب،)1391ده،یبشل(قاعدهبراساسواتسوننیدورب

نیدوربـ شـاخص (برخوردارنـد مناسـب اسـتقالل از) یشـناخت يهـا وارهطـرح (نیبـ شیپـ يها
).12/2: واتسون

یشناختيهاوارهطرحاساسبریکالمیارتباطمهارتینیبشیپيبرایونیرگرسدلمخالصه.8جدول

Rشاخصزانیممدل
شدهنییتبانسیوارزانیم

)2R(شاخصFيمعنادار

27/007/035/13001/0)شرمونقص(1
31/010/028/9001/0)ثاریا(2

وشرمونقصوارهطرحبیترتبهیشناختيهاوارهطرحانیمازکهدهدیمنشان8جدول
يدارا) یکالمـ مهارت(مالكریمتغینیبشیپدروشدندونیرگرسمعادلهواردایثاروارهطرح
ازدرصـد هفـت ییتنهـا بـه شـرم ونقـص وارهطـرح نخسـت، مـدل در.هسـتند يمعنـادار سهم
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وارهطـرح م،دومـدل درواسـت کـرده ینـ یبشیپـ را) یکالمـ مهـارت (مالكریمتغانسیوار
نیـی تبرایکالمـ مهـارت انسیوارازدرصد10هميروایثار،وارهطرحوشرمونقصوارهطرح

ایثـار وارهطـرح بایکالممهارتریمتغ،3جدولبهتوجهباکهاستآنتأملقابلنکته.کردند
4شیافـزا ردرگـذار، یتأثریـ متغکیـ عنـوان بهحال،نیعدر؛)14/0(ندارديمعناداریهمبستگ
واسـتاندارد بیضـرا ،9جـدول در. داردنقـش ،)7جـدول (شـده نیـی تبانسیـ وارازيدرصد

درکهیبیترتهمانبهاندشدهیونیرگرسمدلوارديمعنادارنحوبهکهییهاریمتغراستانداردیغ
.استشدهآوردهاند،شدهواردگامبهگاملیتحل

سومهیفرضيبراانداردراستیغواستانداردبیضرا.9جدول

نیبشیپيهاریمتغ
استانداردبیضرراستانداردیغبیضرا

Beta
يمعنادارtارزش 

Bاستاندارديخطا
001/0- 65/3- 08/026/0- 29/0شرمونقص
شرمونقص
ثاریا

30/0 -
09/0

07/0
04/0

27/0 -
16/0

81/3 -
21/2

001/0
02/0

نیبـ شیپيهاریمتغعنوانبهیشناختوارهطرحپانزدهزینهارمچسواللیتحليبراتینهادر
خالصـه 10جـدول در. شدندونیرگرسمعادلهواردمالكریمتغعنوانبهيبازخوردمهارتو

شـاخص نیهمچنـ . اسـت شـده ارائـه هـا آنيمعنـادار وFشـاخص همـراه بـه یونیرگرسمدل
-ریـ متغدهـد یمنشانکهاست5/2تا5/1نیب،)1391ده،یبشل(قاعدهبراساسواتسوننیدورب

نیدوربـ شـاخص (برخوردارنـد مناسـب اسـتقالل از) یشـناخت يهـا وارهطـرح (نیبـ شیپـ يها
).24/2: واتسون

یشناختيهاوارهطرحاساسبريبازخوردمهارتینیبشیپيبرایونیرگرسمدلخالصه.10جدول
يمعنادارFشاخص)2R(شدهنییتبانسیوارزانیمRشاخصزانیممدل

29/008/009/16001/0شرمونقص

شـرم ونقـص وارهطـرح صـرفاً ،یشناختيهاوارهطرحانیمازکهدهدیمنشان10جدول
يدارا) يبـازخورد مهـارت (مـالك ریـ متغینیبشیپدروشودونیرگرسمعادلهواردتوانست
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ازدرصـد هشـت ییتنهـا بهشرمونقصوارهطرح،یونیرگرسمدلنیادر.باشديمعنادارسهم
اسـتاندارد بیضـر ،11جدولدر. کردینیبشیپرا) يبازخوردمهارت(مالكریمتغانسیوار

.استشدهآوردهشد،یونیرگرسمدلوارديمعنادارنحوبهکهنیبشیپریمتغراستانداردیغو

ارمچههیفرضيبراراستانداردیغواستانداردبیضرا.11جدول

نیبشیپيهاریمتغ
استانداردبیضرراستانداردیغبیضرا

Beta
يمعنادارtارزش 

Bاستاندارديخطا
001/0- 01/4- 07/029/0- 29/0شرمونقص

يریگجهینتوبحث
و ) انسـانگرا –گـرا  وظیفـه (هـاي مـدیریتی   پژوهش حاضر بـا هـدف تبـین تغییـرات سـبک     

گانـه  هـاي هجـده  وارهدر بـین مـدیران براسـاس طـرح    ) زخورديکالمی، شنودي و با(ارتباطی 
.ارائه شده است12ها در جدول یافته. ناسازگار شناختی انجام شد

هاي مدیریت و ارتباط مدیرانهاي سبککنندهبینپیش. 12جدول 
)به ترتیب اهمیت(ها کنندهبینپیششوندهبینپیشفرضیه
)محرومیت هیجانی(4و ) اعتماديبی(3، )شرموقصن(2، )اطاعت(1سبک رهبريیکم
)ایثار(2و ) شرمونقص(1مهارت کالمیدوم
)استحقاق(3و ) معیارهاي سرسختانه(2، )شرمونقص(1مهارت شنوديسوم

شرمونقصمهارت بازخورديچهارم

ي ناسـازگار هـا وارهطـرح انیـ مازدادنشـان پـژوهش کمیسؤالبهمربوطيهادادهلیتحل
وارهطـرح وياعتمـاد یبوارهطرحشرم،ونقصوارهطرحاطاعت،وارهطرحبیترتبهیشناخت

دادبـرون بـا جینتـا نیـ ا. داشتنديرهبرسبکینیبشیپدرراسهمنیشتریب،یجانیهتیمحروم
و)1395(یعباســ؛)1389(منــدعالقــه؛)1394(یخراســان؛)1391(یابوالفضــليهــاپــژوهش
و رانیمـد کـه گفـت تـوان یمـ جینتانیانییتبيبرا.بودندهمسو) 2015(اراملویچاووالبرگ
داریـ پايرفتـار يهاشامل الگوتیشخص. و انتظارات هستندتیشخصسازهدويداراکارکنان

دريفـرد نگـرش و انتظـارات شـامل   گـردد یمـ مالحظـه گرانیديلهیوسفرد است که بهکی
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چـه گـران یدمقابـل دروبـوده متناسبيوگاهیجاوتیمسئوليبراییهارفتارچهنکهیامورد
و بالنچـارد،  یهرس(داردآناننقشازیادراکچهنکهیانیهمچنداشته باشند و دیباییهارفتار

ازوبـوده یتیشخصـ نیادیـ بنيهـا سازهازیطرفازهاوارهطرحشد،گفتهطورکههمان). 1989
-یمـ جـاد یافرددرراانتظاراتازيامجموعهیجانیهیشناختظرفکیانعنوبهگریدطرف

رافـرد يعملکـرد سـبک طورکـل بـه وهـا رفتـار توانـد یمـ ياسازهنیچناستیهیبد. ندینما
.دینمامشخص

يالگوهـا وهـا نیـی آت،یریمدعلمدرییرفتارگراویسنتيهايتئورتعدادبهآن،برعالوه
داشته تا جنبـه  دیتأکیخاصيبر الگوهاهایسنت. اندگشتهارائهيرهبرتیهمامورددریمختلف

در). 1372زادگـان، عبـاس (ابـد یارتقـا  سـتم یسیبـازده جـه یپررنـگ و در نت تیریمدینیماش
دیـ تأکیاجتمـاع عناصـر ویگروهـ ،یمشـارکت ،یانسـان ابعادبهییرفتارگرادگاهیددرمقابل،

نیـ اازکـدام هراستشدهمشخصامروزهکهاستذکربهالزم). 1384ان،یرضائ(استشده
بـه مسـئله نیـ اکهانددادهاختصاصخودبهتیواقععالمدررایمناسبيهامعادلنگاهيایزوا
.داردمیمستقاشارهيرهبرییاقتضابعد

درهیدوسـو یـی گرارابطـه وییگرافهیوظقالبدریخاصاصطالحات،یاقتضائدگاهیددر
-فـه یوظزهیانگ) 1976(دلریف. استشدهانیبرهبرفرديدیکلويادیبنعناصروصفاتصفو

ازکیـ هرزانیم. استمشخصيفردهردرکهداندیمیاتیخصوصراییگرارابطهوییگرا
ويندیخوشـا گـر، یدعبارتبهگردد؛یمیبررسسازماندرفردنیتردهیناپسندترازباابعادنیا

در. شـود یمـ گذاشـته یابیارزبوتهبهادیزبهکمازیفیطدرهمکارانبارابطهدريندیناخوشا
کـه رایمشخصـ افـراد تـا گـردد یمـ درخواسـت هـا ستمیسرهبرانایرانیمدازمذکوريتئور

کـرده یتـداع ذهنبهرافردنیترنامطلوبسپسوآورندادیبهاندبودههمکارهاآنبامعموالً
در). 1377،یسـاعتچ (دهنـد اختصـاص رايعـدد ایـ نمرهيوبهشاخص16اساسبرسپسو

ظرفدرراشیخویسنتيهانگرشوهاالگوتاکندیمکمکریمدبهیدگاهیدنیچنواقع،
اسـتفاده کارکنـان یزشـ یانگويرفتارتیهداجهتدرآنازوختهیریمقتضیمکانویزمان

.کندمطلوب
بلکهستند،ینهممقابلدرومتضادهینظردوخدمتگزاروگراولتحيرهبرگر،یدطرفاز
-بهرايرهبرسبکدهد،یمنشانسؤالنیاجینتاآنچهلذاهستند،مکمليهايدئولوژیاآنان
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-رابطـه بـه گـر یديسوازومطلقییگرافهیوظبهکسویازکهکندیمیمعرففیطکیعنوان
شـامل نگـاه هیـ زاودونیاکهدادنشانمطالعاتریسموع،مجدر. دینمایماشارهمطلقییگرا

وجـود یمتفـاوت زانیـ مبـه مختلـف افـراد درهمزمـان طـور بهکههستندییهاریمتغوهایژگیو
روابطدريکمترانعطاففردباشند،تريقوهرچهیشناختيهاوارهطرحاساس،نیابر. دارند

-بـه باشـند، برخـوردار یکمـ انعطـاف ازيهـا ختارسـا نیـ ااگرگر،یدعبارتبه. داشتخواهد
درافرادنمرههرچهکهدهدیمنشانیپژوهشسؤالنیاجینتا. کنندیمعملناسازگارصورت

واقـع، در(باشـد بـاالتر یجـان یهتیـ محروموياعتمـاد یبـ شرم،ونقصاطاعت،يهاوارهطرح
سـبک درانعطـاف عـدم نیـ ا،)باشـد تـر نـامنعطف هاطهیحنیادرافرادیشناختانعطافهرچه
مطلـق ییگرارابطهگاهاًومطلقییگرافهیوظسمتبهراریمدوکندیمجلوهزینهاآنيرهبر
.دهدیمسوق

يهـا وارهطـرح انیـ مازکـه دادنشـان پـژوهش چهـارم وسـوم دوم،سؤالبهمربوطنتایج
اسـتحقاق، وارهطـرح وسرسـختانه يهااریمعوارهطرحشرم،ونقصوارهطرحبیترتبهیشناخت

-طـرح انیـ مازنیهمچنداشتند؛يشنودیارتباطمهارتینیبشیپدرراسهمنیشتریببیترتبه
راسـهم نیشـتر یببیـ ترتبـه ایثار،وارهطرحوشرمونقصوارهطرحبیترتبهیشناختيهاواره

صـرفاً ،یشناختيهاوارهطرحانیمازت،ینهادروداشتند؛یکالمیارتباطمهارتینیبشیپدر
نیـ ا. داشـت يبـازخورد یارتباطمهارتینیبشیپدررايمعنادارسهمشرمونقصوارهطرح

؛)1995(سیهــامفرونــدرمنیک؛)2011(همکــارانولمــازیيهـا پــژوهشدادبــرونبــاجـه ینت
و) 2006(نهمکــاراولســونیو؛)2003(همکــارانوهبــرش؛)2014(همکــارانویعیبرزشــف

.بودهمسو) 1393(همکارانویخدابخش
، 1994وکسـل، ی(اسـت گـران یدوخودشبايوارتباطاتمسئولفرد،هریدرونساختار

یکـودک دورانازافراد،نیادیبنيهاطرحوارهان،یمنیادر). 2011و همکاران، 1لمازییازنقلبه
. گذارنـد یمـ هـا آنتعـامالت تیفیکبريدایزیاجتماعویشناختروانراتیتأثوگرفتهشکل
،یکـودک طـول درکـه شوندیمشاملراریفراگيرفتاريهاالگوه،یاولیشناختيهاوارهطرح

تیهـدا رايگـر یدوخـودش بـا فـرد ارتباطـات وافتـه یتوسـعه یبزرگسـال لیـ اواوینوجوان
).2003همکاران،وانگی(ندینمایم

1. Yilmaz
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دريادیـ بنیشـناخت ویتیشخصـ يهـا سـاختار ارتبـاط ر،یخايهاپژوهشازيریسخطدر
عنـوان بـه هیاولیشناختيهاوارهطرحویبررسموردهاآنیتعاملویارتباطيهاسبکباافراد

دهنـد، یمـ قـرار ریتـأث تحـت رایطـ یمحيهـا داددرونوهادادیروریتفسنحوهکهییهاساختار
درافـراد یشـناخت قیـ عميهاهیالکهانددادهنشانعمدتاًهاپژوهش. اندگرفتهقرارتوجهمورد
.هستندرگذاریتأثشانیایارتباطعملکردبر،یجانیهویانسانتعامالتمحور
بـر یمبتنـ کـه شـرم ونقـص چـون یخاصيهاوارهطرحکهشدمشخصحاضرپژوهشدر

تیرضـا کـه آنجـا ازع؛واقدراست؛رگذاریتأثریمدیارتباطعملکردبراست،یمنفجاناتیه
نیچنـ کـه یرانیمداست،برخوردارییباالتیاهمازشتنیخومورددرآناندگاهیدوگرانید

درضـعف دچـار دهنـد یمـ پـرورش شیخویشناختساختاردرباالسطوحدرراياوارهطرح
نیرمـؤثرت کـه يطوربهبود؛خواهنديبازخوردویکالمجملهازیارتباطمختلفهايمهارت

-وارهطـرح گر،یدطرفاز. استبودهوارهطرحنیهميبازخوردمهارتدریشناختوارهطرح
یوسواسـ يهـا یژگـ یووفیضعیارتباطهايمهارتباکامالًسرسختانهيهااریمعچونییها
يهـا ییتوانـا ازمـؤثر اسـتفاده ومنعطفيهابرخوردازراریمدوبودهارتباطدرارتباطاتدر

فـرد درییبـاال سـطح دراگـر استحقاقمثلیشناختيهاساختارنیهمچن. داردیمبازیطارتبا
يشـنود مهـارت ت،یـ نهادروشـده افـراد یهمـدل قدرتکاهشبهمنجرباشند،افتهیپرورش

.دهندیمقرارریتأثتحتراهاآن
مختلـف يهـا سازمانرانیمدبهیدسترسعدمبهتوانیمحاضريمطالعههايمحدودیتاز

يبـرا یمکـان ویزمـان هـاي محـدودیت نیهمچنـ . کـرد اشـاره یتصـادف يریگنمونهجهتدر
-ینیبشیپدییتأبهتوجهبا.بودمحسوسزینرانیمديلهیوسبهپژوهشيهاابزاربهییپاسخگو

یارتبـاط يالگـو کـه گرددیمشنهادیپ،یشناختيهاوارهطرحاساسبريرهبرسبکیکنندگ
یبررسـ آمـوزش وفرهنگصنعت،لیقبازتیریمدمختلفيهاحوزهبايادیبنيهازهسانیا

-طـرح سـنجش ،یتیریمـد يهـا سمتبامرتبطيهانشیگزدرشودیمهیتوصنیهمچن. گردد
رانیمدیشناخترواننشیبشیافزاجهتراستا،نیهمدروگرفتهقرارمالكزینفرديهاواره

.شودگذاردههاسازهنیادعملکربریمبنییهاآموزش
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