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Abstract 
The existence of destructive conflicts and lack of transparency, Also, the lack of 

utilization of organizational communication correctly have created challenges in more 

organizations. The main purpose of this study was to Evaluating the role of 

Organizational Transparency on Organizational Conflicts by Intermediating Effective 

Organizational Communications. The present research is applied in terms of purpose, and 

in terms of nature, method of doing and how to obtain data is descriptive and correlation 

research. The statistical population of the study is the 340 employees of the Regional 

Water Organization of East Azarbaijan. The sample was estimated 181 people by random 

sampling method and according to Cochran formula. The reliability of the questionnaires 

was confirmed by Cronbach's alpha and their validity was confirmed by content validity 

method. In the discussion of inferential statistics, the first step was to test the normality of 

the data. Then, the research hypotheses were analyzed by using the LISREL and Path 

analysis method. The findings of the research indicated that Organizational Transparency 

has an impact on reducing organizational conflicts by interacting with organizational 

communication. Also, organizational transparency has a significant effect on 

organizational communication and organizational communication also has an impact on 

reducing organizational conflicts. 
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 چکیده
 اغلب در را هایيني به صورت صحیح، چالشارتباطات سازما یریکارگوجود تعارضات مخرب و نبود شفافیت و همچنین عدم به

با میانجیگری  يبر تعارضات سازمان يسازمان تینقش شفاف يابیاین پژوهش، ارز ياصل هدف. است آورده وجود به هاسازمان
 نظر هدف، کاربردی و برحسب ماهیت، روش انجام و چگونگي به دست آوردن ازارتباطات سازماني اثربخش بود. پژوهش حاضر 

 جانیآذربا یااین پژوهش کارکنان سازمان آب منطقه یو از نوع پژوهش همبستگي است. جامعة آمار يفیتوص ازیموردن هایهداد
نفر به دست  181و طبق فرمول کوکران برابر با  يتصادف یریگنفر است و نمونه موردمطالعه به روش نمونه 043به تعداد  يشرق

ابتدا  يها نیز با روش اعتبار محتوا تأیید شد. در بحث آمار استنباطکرونباخ و روایي آن ایآلف روش به هاآمد. پایایي پرسشنامه
و  هیو به روش تحلیل مسیر مورد تجز زرلیافزار لپژوهش با استفاده از نرم اتیها انجام شد و سپس فرضآزمون نرمال بودن داده

با میانجیگری ارتباطات  يبر کاهش تعارضات سازمان يسازمان تیفافش که داد نشان پژوهش این هایقرار گرفت. یافته لیتحل

 کاهش بر نیز سازماني ارتباطات و دارد داری¬معني ریبر ارتباطات سازماني تأث يسازمان تیسازماني تأثیر دارد. همچنین شفاف
 است. رگذاریتأث يسازمان تعارضات
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 مقدمه
مففای مختباففي کفف  دارنفف  دچففار  مففا براسففاژ ویژ ففي  سففازما
مفا و تعارضفات   شفون ، وقفوع تفيش   مای متافاوتي نیفز مفي   آسیس
مفوارد ممفد در ایفع زمیيف  اسف  کف  در صفورت         ازجمبف  مخرب 

نبففود مفف یری  صففحیح در ایففع زمیيفف  و از کيتففر   ففار  شفف    
طبففق ایففع پ یفف ه، ممبسففرد سففازما  دچففار   شفف   وامفف  شفف . 

 بففرمبتيففي سففازماني نتففایت تحشیشففات وجففود سففا تارمای  

 اداری  مففایمففا و رویفف  سیسففتد و مرمففي، مراتففسسبسففب 

 تيفوع و تافاد ميفاي ،    بفا  مفای  فروه  و تيفوع بفا    ناپذیر،انعطاف

 وابسفتگي و اشففترا   مففای ارتبففاطي پینیف ه و نارسففا، سیسفتد 

راد ايف  مفا در سفازما   مف   مف یری  صفحیح،    امسانفات و  و مياب 
آورد کف  ممسفویي   مفي  بف  وجفود  مایي متااد و ناسفاز ار   روه و

ام اف يفردی و سفازماني را دچفار چفالش کفرده و بف  مأموریف ،        
کيف  )در فامي و   سفازما    شف  وارد مفي    مفای آرمفا   و ام اف

 مففای ارتباطففاتي(. وجففود ممففیع سیسففتد44: 8917ممسففارا ، 

 مسففا ل  یففریشففسل ناپففذیر،نارسففا و سففا تارمای انعطففاف

بففرای  مبيففایي و ادراکففات متعففار ، و احساسففات ناسففاز ار
مفای  بف یع ترتیفس سیسفتد    کيف . مفي  يفرامد  بع ی مایتعار 

 سفازما   در مخفرب  مفای ميجفر بف  تعفار     ارتبفاطي ناکارآمف   

و ایففع  دمفف قففرار مففي تفأثیر سففازما  را تحفف  مويشیفف  شف ه و 
-سفازما   ازجمبف   مفا سفازما  مشفسبي اسف  کف  در بسفیاری از     

دیف ه شف ه    وضفو  بف   جف ی  مسفلب  مای دولتي ب  صورت یف   
 (.24: 8911پفور، ریفاحي و ايافل،    د. )نصفیری شفو مفي  و لمفس 

 باورمففا، ايففراد بففا تيففوع شخصففیتي، نیازمففا، ممنيففیع وجففود

 در زمیيف  را بفرای بفروز تعفار      متيفوع،  ادراکفات  و انترفارات 

 مفای شفیوه  کيف  و ايفرادی کف  دارای   مفي  يفرامد  مفا سفازما  

باشفي    يرميگفي متافاوت   مفای زمیيف   نیفز  و مفا دیف  اه  باطي،ارت
ميبفف  بففالشوه تعارضففات سففازماني مسففتي  )در ففامي و   ميففوا بفف 

 (.49: 8917ممسارا ، 
مففا، تاففاوت ایففع نستفف  صففادك اسفف  کفف  وجففود  ،بيففابرایع

 در کارکيففا  یسفف یگر از متمففایز مففایانگیففزه و  طففرات

 ر اصففلبفف سففازما  پایفف اری و سففو یفف از مففاسففازما 

 سفوی  از اجفزای سفازما    و ايفراد  ممفاميگي  و يمسام یتشر

 سفازماني  مفای برابفر تعفار    در را سفازماني  بايف   دیگفر، 

در  شف ه  ذکفر کيف . البتف  ممسفع اسف  موامفل      مفي  ناپذیراجتياب
 انحفل   موجفس  نباشفي  کف    قف رت بفا یي   دارای مفوارد  ممف  

 ما سفاز  ممبسفرد  بفر  توانيف  حف اقل مفي   ولفي   ردنف ،  سفازما  

 سفازما   پ یف  آورنف  کف     را یفا شفرایطي   بگذارنف   نفا وار  اثرات

ميتمفي   و ب مف   از دسف   را از نیرومفای کارآمف   فود    بسفیاری 
د شفو  سفازما   ممبسفرد در  کفامش  ناپفذیر و صف مات جبفرا    بف  

 در(. از طففرف دیگففر 24: 8911پففور، ریففاحي و اياففل،  )نصففیری
مفای  ازما سف  و رقابف  يزایيف ه مصفر کيفوني،     وکفار کسسدنیای 

 ممبسفرد  مف او   طفور بف   پیشفرو و مويفق در تفل  مسفتي  تفا     

در  و بشفا و رشف   فود بررسفي کييف       را در جمف  حاف     فود 
ایففع  از بخشففي . یسففي بمبففودصففورت تففوا  ممبسففرد  ففود را 

  فذارد، تفأثیر مفي   يسفازمان  ممبسفرد  بفر  کف   ممفد  مفای قاببی 

 یففری شففسل موجففس اسفف . شففاايی ، سففازماني شففاايی 
، سفازماني  امتمفاد  ارتشفای  رقابف ،  ايفزایش  طفات اثفربخش،  ارتبا

 و ميجفر بف  بمبفود    مفا و تعارضفات سفازماني شف ه    کامش تيش

: 8932شففود )درویففش و مریمففي، مففي  یففریتصففمید کیایفف 
 دسترسفي  قاببیف   بیشفتر بف    شفاايی  اصفطل    مامفو   (.824

 نرفر  شفاايی  از  و ممنيفیع معيفای   دارد اشفاره  اطلمفات  بف  

ذکفر شف ه اسف .     چیفز  یف   درو  بف   نگاه کفرد   لغوی، امسا 

 (5337) 1نففوریع و سففازما  شففااف از نرففر لیيسففت   یفف 

 يراحتف بف   آ  بتوانيف   ناعفا  و ذی ايفراد  کف   اسف   سفازماني 
 داد  شفسل  ميرفور بف   را کسفس کفرده و   ازشا یموردن اطلمات

 مفورد  در  یفری صفحیح و بف  موقف     بف  نرراتشفا  و تصفمید   

سفازما  اسفتااده نمایيف .     بیفرو   و درو  يرایيف مای  و اقف امات 
مفای مختبافي نیفز اممیف  شفاايی       مبفاني نرفری و تلفوری    در

 و اصفیل  در تلفوری  ژهیف وبف  سازماني مفورد تأکیف  بفوده اسف ،     
 بفرای  اصفیل  ممفد ابزارمفای   از یسفي  ميفوا  ب  شاايی  وکیل،

 وکیفل  اشاره شف ه اسف . رمایف  شفاايی  توسف       وکیل کيتر 

 جمف   در مفای مشفي  ف   وکیفل تيمفا   کف   دنخوامف  دا  اجفازه 

 کيف  و حتفي اشفاره شف ه اسف  کف  ایف ه        دنبفا   را  فود  مياي 

 يسفاد  بفا  مبفارزه  جمف   در سفازماني  شفاايی   از استااده اصبي

 ،اسف . بيفابرایع    ريتف   نشفات  وکیفل  و تلوری اصفیل  از اداری
 و دا بفي  ناعفا  ذی اسف  کف    سفازماني  شفااف،  سفازما  

 بف  دسف    يآسفان بف   را  فود  ازیف موردن عاطل بتواني  آ ،  ارجي
 مففایپروسفف  و مففا یففيعالبررسففي  ميرففوربفف آورده و 
و يرامففاني،  ینشففو  یسففاز آ  اسففتااده کييفف  )  يسففازماندرو 
 ميفوا  بف   مفا سفازما   در از طفرف دیگفر تعفار     ،(13: 8935

  و بایف  تبشفي شف ه   ممسفاری  بفرای از بفیع بفرد     ی  تم یف ی 
یف  ر ف اد    ميفوا  بف   مفا سفازما   رد آ  توج  داش  کف  بفروز  

 دربيفابرایع وقففوع آ    آیفف  وبفف  حسففاب مفي  طبیعففي کفاملا 

مسف .   انترفار  مفورد  مفا در سفازما   ژهیف وبف  تعاملت انسفاني و  
 تعفار  مطفر  اسف ،    ةي کف  در حفوز  در ایع راستا نستف  مممف  

 يدرسفت بف  تعفار   ة سفعي شفود پ یف     کف   اسف   بحفث  ایفع 
، بفف یع دکففراز مففد تاسیفف   مفف یری  شففود و انففواع تعففار  را 
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 ریففلترتیففس کفف  بففا شياسففایي انففواع تعففار  کففارکردی و      
سفرکوب آ  سفعي شفود کف  از      تمرکفز بفر   یجفا بف  و  یکفارکرد 
تعففار  جبففو یری کففرده و مفف یری  درسففتي در جمفف   تشفف ی 

کففار  ريفف . بففا شففيا     بفف یکففارکرد ریففلکففامش تعارضففات 
و  لياحتمفا  مفای حفل راه تعیفیع  تفوا  ضفمع  مفي  تعفار   مبفل 

ز صففف مات و پیامففف مای  ا مففف یری  صفففحیح تعفففار ،  
 سفازما  جبفو یری کفرد )نسفویي     تعارضفات بفرای   ریناپفذ جبرا 

 (.834: 8917بزنجاني،  مش   و پیرمرادی
مففای انجففا  شفف ه نیففز بیففانگر آ  اسفف  کفف  پففژومش نتففایت
تففأثیر قففرار و ممبسففرد ايففراد را تحفف  یریپففذ یمسففلول ،تعففار 
 بف   ميجفر  سفازماني  تعفار   ايفزایش  دمف  طفوری کف    مفي 

از آنجفا کف  سفازما  آب    شفود.  مفي  سفازماني  ممبسفرد  کفامش 
مفای دولتفي ممفد    یسفي از سفازما    يشفرق  جفا  یآذرباای ميطش 
و  رجففوعاربففابارا فف  انففواع  فف مات بففرای مشففتریا ،    ةيففیدرزم

 شففمرون م اری و ممبسففردد و شففوشففمرون ا  محسففوب مففي 

ارد. کارکيففا  در اممیفف  بسففزایي بففرای آ  د سففازمانيصففحیح 
مففای مففایي بففرای مويشیفف  بیشففتر دنبففا  محففی چيففیع سففازما 

شففاايي مسففتي  کفف  مبیففرلد روشففع بففود  انترففارات مففايوك،    
دسترسفي کفايي بف  اطلمفات و ارتباطفات  ز  را داشفت  باشففي .       

و نارسففا و مفف   شففاايی  و  ضففعی  از طففرف دیگففر ارتباطففات
مفایي مممفي   در سفازما  مفذکور چفالش    تعارضات مخفرب  ظمور

 شود.برای آ  محسوب مي
 پففژومشبففا توجفف  بفف  مطالففس مطففر  شفف ه، مفف ف اصففبي  

ارتباطفات اثفربخش   بفر   شفاايی  سفازماني  ارزیفابي نشفش   بحاضر 
دنبففا  اسفف  و در راسففتای ایففع مفف ف، بفف  سففازماني اتتعارضففو 

 چف  تفأثیری بفر    شفاايی  سفازماني  پاسخ ب  ایع سؤا  اسف  کف    
 دارد؟ سازماني اتتعارض ارتباطات اثربخش و

 

 نظری و پيشينه موضوع مبانی 

 سازمانی تعارض
 در ناپففذیراجتيففاب موضففوع تعففار  سففازماني یسففي از موامففل

وجفود    در اثفر موامفل متعف دی بف     اسف  کف    سفازماني  زنف  ي 
یف    بف  صفورت   مفا سفازما   از در بر في و ایع موضفوع   آی مي

جفف ی و  طرنففا  تبفف یل شفف ه اسفف  درحففالي کفف  در   مسففأل 
مفا بف  مبف  شفيا   و مف یری  صفحیح       ي دیگر از سفازما  بر 

دنبفا  ن اشفت  و حتفي پویفایي  اصفي را      آ  چالش  اصفي را بف   
در محففی  کففاری وارد سففا ت  اسفف . تعففار  بفف  مبفف  مفف      

ايتف   توايق بیع دو یا چي  ماو یا  فروه و یفا سفازما  اتافاك مفي     
 مففا، امفف اف،مففا در ميففاب  نففادر شففری  باشففي  یففا ارز  کفف  آ 
مففای متاففاوتي داشففت  باشففي . ايففراد و    مففا یففا ادرا  وضففعی 

کييف  کف  د یفل  فود را     اماای در یفر در تعفار  تفل  مفي    
از نرففر  توجیف  کييف  و نرفرت  فود را بفف  دیگفرا  دیستف  کييف .       

 تم یف   ميفوا  یف   سفازما  بف    در تعار  مخربوقوع  کومع،

مطفابق بفا    و شفود مفي  محسفوب  ممسفاری  بفرای از بفیع بفرد    
حتفي   و بفوده  طبیعفي  مفا، سفازما   در تعفار   ر وی بفروز نرف 
 داشفت   وجفود  ايفراد  روابف  بفیع   تفا حف ی در   کف   رودمي انترار

 ارتبفاطي  یيف ی ایف  ير  مامیتفاا  تعفار   بر ي نیفز، از نرر باش . 

 ايتف  کف   اتافاك مفي   زمفاني  مطابق با ایفع نرفر، تعفار     و بوده

 )نصفیری  ن شفو مفي  در ارتباطفاتي وسفی  در یفر    مفا ايراد و  روه

 (.24: 8911پور، ریاحي و ايال، 
-مفای ارتبفاطي صفحیح یسفي از ممفد     کفار یری مسفانیز     ب

تریع ت ابیر  ز  بفرای جبفو یری از تشف ی  تفيش بفوده و ایجفاد       
ای باشف  کف  ايفراد    ارتباط و توانایي يرستاد  پیفا  بایف  بف   ونف     

 بفا  سفازماني،  تعفار   طفور کبفي  بف   بتوانيف  آ  را در  کييف .  

 ايفراد  یياکفار  کارکيفا ،  ايسفرد ي  ايفزایش  و سفلم   بر تأثیر

کيف   مفي  آشفاتگي  دچفار  را مفا سفازما   و دمف  مفي  کفامش  را
 (.98: 8934)حمی ی و ممسارا ، 

شياسففایي و مفف یری   بفف   کارکيففا  در سففازما  البففس  

 1تعففار مففای مختبفف  مفف یری    از طریففق سففب   تعففار 

(SCMS)   سفب  حفل   و  سفب  اجتيفاب، سفب  اجبفاری     :مانيف

(. 83: 5381، 2)کففاپوتو و ممسففارا  شففون مشففسل تشففویق مففي

 فذاری  بفرای تأثیر  (SCMS)تعفار   مفای مف یری    ایفع سفب   

اثربخشفي   ،(5334، 3شفغبي )تجسفول   ممبسفرد   مانيف   ينتفایج  بر

ای و مويشیففف  شفففبس  ،(5385، 4)آیوکفففو و کيفففرادرمبفففری 

یي ( شياسففا83: 5381)کففاپوتو و ممسففارا ،  و نففوآوری يسففازمان
 ان .ش ه

رشففت  مفف یری  نیففز تعففار  را در سففطو  مختبفف  تحبیففل  
تففوا  در درو  یفف  شففخع مطالعفف   کيفف . تعففار  را مففيمففي

( و تعففار  8373، 5کففرد م ففل تعففار  نشففش )ریففزو و ممسففارا 

تففوا  در (. ممنيففیع تعففار  را مففي 8345، 6شففيا تي )يسففتیير

مففا مطالعفف  کففرد م ففل مففوردی کفف  در رقابفف  تیمففي بففیع  ففروه

ای )داژ و (، یففا رقابفف  شففبس   5334، 7جانسففو  و ممسففارا  )

مفای بفا ميفاب     مفا در محفی   و در پای اری شفرک   (8373، 8تيگ
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(. ممنيففیع 8334، 1ايتفف  )مففارت و ایوجففا مففي مشففتر  اتاففاك

ای از یففا مجمومفف   تففوا  در درو  یفف   ففروه تعففار  را مففي 

، 2طففور متشابففل بففامد مففرتب  مسففتي  )سففولیوا  مياصففر کفف  بفف 

(، مطالع  کفرد، م فل مف   تيفوع تیمفي و پیمفا  مشفارک         5335

 (.5: 5381، 3)متیو و ممسارا 

 

 سازمانی شفافیت
 از ای سفترده  نیازميف  ترکیفس   سفازماني  شفاايی   موضفوع 

اسف .   مياسفس  يرميفگ  از مياسفبي  مفای ویژ في  و مفا نگفر  
 ممبسفرد  بفر  کف   اساسفي  و ممفد  بسفیار  مفای قاببیف   از یسفي 

 سفازماني اسف . شفاايی     ذارد، شفاايی   ف تفأثیر مفي   سفازما  

-آزاد، تصفمید  دسترسفي  بفر  کف   اسف   ای سفترده  اصفطل  

 شفاايی   دارد. ممنيفیع،  د لف   اطلمفات  آزادی و  یفری 

  یففری تصففمید کیایفف  ارتشففای و رقابفف  ايففزایش موجففس
 (.872: 8939شففففففود )کردنففففففا یت و ممسففففففارا ، مففففففي
 بفود   دسفترژ  در تيمفا  نف   کف   اسف   یيف ی اير شفاايی ، 

 ایجفاد  و توزیف   دسفتیابي،  در يعفا   مشفارک   ببسف   اطلمفات، 

 مسففتبز  ممنيففیع، شففود. شففاايی مففي شففامل را دانففش

 اممفا ،  پاسفخگوی  شفااف  مفای سفازما   اسف ،  پاسفخگویي 

: 8932، مفرادی  وقيبفری  مسفتي  )   فود  مفای تصفمید  و  اتفار 

 شفاايی   زیفر را بفرای   ابعفاد  (5337) 4برنشفتیع  و (. بر ر 537

 مطبفوب  آیيف ه  بیفانگر : انف از چشفد ( ر  کردنف : الف   مط سازماني

 و مفا بیفانگر ارز  : مأموریف  ( ب. اسف   سفازما   آ ایف ه  و

 سففازما  مأموریفف  اسفف ، سففازما  یفف  مففایاولویفف 

 بفازار  و محصفو   نرفر  از يعالیف  سفازما    طیف   ةدميف  نشفا  

 از امف اف  دسفت   دو دارای سفازماني  مفر : امف اف (  . اسف  

 ببي مف ت  مفای مف ف  تفوا  مفي . اسف   ببي مف ت  و کوتاه م ت

 در کوشف  مفي  سفازما   کف    اصفي  مفای نتیجف   صفورت  ب  را

  ایفع  تعریف  کفرد.   آورد، دسف   بف    فود  مأموریف   تفأمیع 
 ةدور از مشصفود  و مسفتي   سفازما   مسفیر  ةکييف  تعیفیع  مام ف

. اسفف  سففا یفف  از بففیش کفف  اسفف  ایببي مفف ت، دوره
 کف   تي کوتفاه مف تي مسف    مفای مف ف  سفا ن ،  مفای مف ف 

 مفا آ  بف   بایف   ببي مف ت  مفای مف ف  بف   رسی   برای شرک 

شفود  مفي  اطفلك  سفازما   کفار  برآیيف   ب  :ممبسرد (یاب . د دس 
طففور کبففي بففرای   (. بفف 18: 8935نشففوی و يرامففاني،   )سففی 

 نف  از: امبفارت  بع  اصبي شياسایي شف ه اسف  کف     شاايی  چمار
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ی کففارمشففارک ، پاسففخگویي و پيمففا    اطلمففات واقعففي، 

بفف  ترتیففس بفف   شففاايی  ة. ابعففاد مففذکور دربففار(5331، 5)راولیيففز

بفف   اطلمففاتي: شففاايی  شففود مففي صففورت زیففر تشففریح
 و توجف  قابفل  حشفایق،  بفا  موايفق  کف   شفود مربوط مي اطلماتي
 ا ففر .(822: 8932، مریمففي زاچسففاني و درویففشباشفف  ) مایفف 

 موضفوع  بف   اطلمفات  باشف ،  لیفرممسع  اطلمات ب  دسترسي

 نیفز  و اطلمفات  نادرسف   نمفایش  نباشف ،  مربفوط  نرفر  دمفور 

 شفاايی   يشف ا   بفا  را مفا  اطلمفات،  بفود   موق بي و لیردقیق

 سازد.مي مواج 
 شياسفایي  در دارا سفما   شفاايی  مشفارکتي: بف  مشفارک     

، مریمفي زاچسفاني   و درویفش نیفاز اشفاره دارد )   مفورد  اطلمفات 
 سفازماني  ی شفااي  مفا آ  در کف   مفایي سفازما   (.822: 8932

 بفرای  را  فود  اقف امات  و مفا يعالیف   کييف  مي سعي دارد، وجود

 را  فود  اطلمفات  و کييف   در  و يمفد قابفل  ناعفا  ذی

 اشفترا   بف   سفازما   شف ة  تعیفیع  اسفتان اردمای  براسفاژ 

 بفا  متياسفس  ايفراد  بفیع  اطلمفات  کف   طفوری بف  بگذارنف .  

باشف    دسفترژ  قابفل  و شفود  تسفمید  شفا  مرتبف   و مسفلولی  
 (.533: 8932، مرادی وقيبری )

 از طريانف  بفي  مفای  فزار   پاسخگویي: بف  تمیفة   شاايی 

 کف   شفود مربفوط مفي   مفایي سیاسف   و سفازما   مفای يعالیف  

مریمففي  و درویففش)دارد مففي نگفف  پاسففخگو را سففازما 
اطلمفاتي   ايشفای  ميفوا  بف   شفاايی   (.822: 8932، زاچسفاني 

 ارزیفابي  ایبفر  کف   معريفي شف ه اسف     مفا سفازما   وسفیب   بف  

اسف   طفوری    ضفروری  پاسفخگویي  وظیاف   انجفا   و ممبسفرد 
 ارزیفابي  یيف  اير تسفمیل  شفاايی   نیفز  ک  از نرر بر ي محششا 

 بفا  تيگفاتيگي  ارتبفاط  شفاايی   ،درواقف   .ماسف  سازما  ممبسرد

 ایفع  شفاايی   بفرای  تشاضفا  وجفود  مبف   و دارد پاسفخگویي 

  ممبسردشفا  و مفا سیاسف   بابف   را مفا سفازما   کف   اسف  
 کي .مي مسلو 

 از اسف   مبفارت  سفازما   در شفاايی   مزایفای  ازجمبف  
 ميرفور بف   سفازما   کارميف ا   بفیع  مياسفس  ارتباطفات  ایجفاد 

 از اثربخشفي  ايفزایش  ممنيفیع  مفا، آ  بفیع  ممسفاری  ايزایش

، مفرادی  وقيبفری  کارکيفا  )  مفازاد  مفای تفل   کفامش  طریفق 
 بف   ي رام بتف  نتفایت  پیامف ما و  سفازماني  شفاايی   (.533: 8932

 ایجفاد  -5 کارميف ا   بیشفتر  مشفارک   -8جمبف :   آورد، ازمي بار

 -4  لقیف   ايفزایش  -9 سفازما   مف یری   بف   نسفب   امتمفاد 
 کارميف ا  )سفی    شفغبي  رضفای   ايفزایش  -2 ممبسفرد  بمبفود 

 شففاايی  وجففود ،بيففابرایع (.18: 8935نشففوی و يرامففاني،  
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 امديفر  کارميف ا   بفرای  را بیشفتر  مشفارک   امسفا   سفازماني 

 و کفرده  در  بمتفر  را  فود  سفازماني  نشفش  کف   سفازد مفي 
 در و دهکفر   فود  وظفای   بفر  بیشفتری  تمرکفز  تبف  آ  بف   

باشففي .  داشففت  بیشففتری مشففارک  سففازماني مففایيعالیفف 
 مف یری   بف   کارميف ا   امتمفاد  سفازماني،  شفاايی   ممنيفیع 

 زمفاني  شفااف  مفای کيف . سفازما   مفي  بیشفتر  را سفازما   ارش 

-نشفش  و مأموریف   جوابگفوی  کف   دارنف   یيپاسفخگو  قاببیف  

 ایفع  از و انف  داده ومف ه   فود  ناعفا  ذی بف   کف   باشفي   مفایي 

 بامفث  و  یرنف   کفار  بف   بمتفر  را  فود  دسترژ در مياب  طریق،

شفون    سفازماني  سفسوت  کفامش  نمایف ،  در و امتمفاد  ايفزایش 
 (.537: 8932، مرادی وقيبری )

 

 ارتباطات سازمانی
ارتباطففات و  مففا، اثربخشففي ا یسففي از مسففا ل ممففد سففازم  

چگونگي تفأثیر آ  در رونف  پیشفري  و ترقفي سفازما  اسف        
ميففوا  را بفف  ارتباطففات و بفف  ممففیع مبفف  نیففز اثربخشففي  

سبسففب  امصففاب سففازما  و از ارکففا  ممففد و اساسففي آ      
 ان .شمرده

مففات اسفف  کفف   لتبففاد  اط ينففومي ارتباطففات سففازمان
 ایفف ،ربیشففت ایفف اففردو ن  و اسففاژ ادرا  و احسففاژ میففا  یففپا
و بامفث   کيف  يامد مف ريف   سفازما  ایف ک  روه را در شف ر   ی
  یوظفا   داد انجفا   ميرفور بف   يسفازمان ی مفا شفبس   شوديم

(. 5331، 1)دسفففبر و يیبیفففپس  نففف رگیبشفففسل  يسفففازمان

ممنيففیع ارتباطففات بفف  معيففای انتشففا  ماففامید اسفف . ا ففر   
میچ تباد  اطلمفاتي یفا يسفری وجفود ن اشف  باشف  ارتبفاط        

آمیفز باشف    آیف . بفرای ایفع کف  ارتبفاط مويشیف       ب  وجود نمي
تيمففا معيففای آ  بایفف  انتشففا  یابفف ، ببسفف  بایفف  در  مففد  نفف 

یيفف  ارتباطففات در سففازما ، جریففاني اطففور کبففي يربشففود. بفف 
مشاصف    کوشفي  تفا مافامید و   مستي  ک  ضفمع آ  ايفراد مفي   

 مفای مفادی نمفادی بف  یسف یگر انتشفا        ود را از طریق پیفا  
ايسفار  دمي . در بیاني دیگفر ارتباطفات، يفع انتشفا  اطلمفات      

اسفف   دیگففر بفف  شففخع شففخع و ريتففار انسففاني از یفف  
 یيبخواميفف  کففارا  مففا سففازما را فف(. 8913)مبففاژ پففور،  

 و هيفف یيزای مففاطففدلت هداشففت  باشففي  و از ممفف     یيبففا
ارتبفاط   اثربخشفي  يف ، یآربقفر  ج یف    وکفار  س کس يالمبببیع

 (.8935ی، لايارضروری اس  )ما هرو اد و ربیع اي
دلیفل امف اف   ميفوا  یف  نمفاد اجتمفامي بف      سازما  بف  

 بيیفاني کف  دارد نفومي ارتباطفات سفازماني بفیع ايفراد برقفرار         
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سففازد و بفف یمي اسفف  کفف  در ایففع راسففتا ارتباطففات و    مففي
مففا بفف  سففم  امفف اف سففازماني از  یففری آ چگففونگي جمفف 

 اسف . مفا  ا  در سفازما  مسا ل ضفروری و مفورد توجف  مف یر    
ارتباطفات مامفل احیفای سفازما  و تف او  و پویفایي        ،بيابرایع
 آ  اس .

ارتباطفات یسفي از موامفل کبیف ی در مويشیف        اثربخشفي 
تيمفا زمیيفة توسفعة سفازما  را     رود و نف  م یرا  ب  شفمار مفي  

کيف ، ببسف  تف او  زنف  ي در مفر سفازماني بف  آ         يرامد مفي 
  بفف  نشففل از صففبواتي و    8933پففور، وابسففت  اسفف  )مبففي  

بفف  اماففای سففازما   ارتباطففات (. اثربخشففي8939ممسففارا ، 
مففای يففردی و سففازماني و نیففز یففابي بفف  مفف فبففرای دسفف 

مففای اسففتااده و پاسففخ بفف  تغییففر سففازماني، ایجففاد يعالیفف    
سففازماني مماميففگ و بففرای وارد شفف   در تمففامي ريتارمففای 

را ، کيفف  )يرميگففي و ممسففا مففرتب  سففازماني کمفف  مففي  
(. آننفف  کفف  یفف  مفف یر قصفف  دارد بفف  آ  برسفف ،      8939

برقففراری ارتبففاطي اثففربخش در کارآمفف تریع شففیوه آ  اسفف   

بفرای ارتباطفات اثفربخش از شفش      3(. رابیيفز 5339، 2)ببویس

لافف   ففو  داد  يعففا ، مجرامففای ارتبففاطي چي  انفف ،     ؤم
مففای لیررسففمي، اسففتااده از سففازی، اسففتااده از شففبس سففاده

ده اسفف  )مياففرد و کففريتففر  میجانففات اسففتااده  بففاز ور و ک
 (.8934لگزیا ، 
 یسفازوکارما  کف  ي زمفان  کيف  ياشفاره مف  ( 5331) يگیرد

  ممففلي و الزامففات ارتبففاط يسففازمان یمختبفف  ممانيفف  ياففا
 ردیفف يشففسل مفف ي ونففا و  ارتباطففات یمحتففوا کييفف  يمفف

 یسفف  نففوع محتففوا 2بففریم گففریطففرف د از (.5331، 4)ردیيففگ

ی  ااف  یوظ ارتبفاط  (الف   :کيف  يمف   یف زما  تعردر سا يارتباط
نففو و  یمففا هیففارتبففاط دربففاره ايسففار و ای )ارتبففاط ابتسففار (ب
موضففومات  ةدربففار ارتبففاط)ارتبففاط نگم ارنفف ه   ( (   یففج 

( )میبفر،  شفود يمف  يکف  موجفس حاف  روابف  انسفان      ياجتمام
 مممفي در سفر راه   موانف  البت  بای  توجف  داشف  کف      .(5388

وجفود دارد کف  ایفع موانف  در یسفي       ؤثر سفازماني ارتباطات مف 
سفا تاری، حفوزه ريتفاری و     ةاز تحشیشات انجا  شف ه در حفوز  

بيفف ی شفف ه اسفف  ) یرانفف یش،    ای تشسففیدزمیيفف  ةحففوز
شياسففي ارتباطففات سففازماني  (: بعفف  سففا تاری آسففیس 8939
انعطفاف و تمرکفز   لا  پینیف  ي، رسفمي بفود ، مف      ؤچمار م

شياسففي ارتباطففات  ريتففاری آسففیس یففرد. بعفف  را دربففر مففي

                                                                      
2. Bloisi 

3. Robbins 

4. Redding 

5. Miller 
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سففازماني، دو مولافف  موانفف  ادراکففي و موانفف  انسففاني را در بففر 
شياسففي ارتباطففات سففازماني، ای آسففیس یففرد. بعفف  زمیيفف مففي
لاف  موانف  يرميگفي، ييفي و محفی  ارتبفاطي را در بفر        ؤس  م
  یرد.مي

 

 پژوهش هایپیشینه
 ریبسفار ی  کف   نف  داد ( نشفا  5384) 8نفوردیع و ممسفارا   

متيفوع ارتبفاطي بفر مف یری  تعفار  سفارماني        مفای استراتژی
تأثیر دارد و ممنيیع مف یری  تعفار  سفارماني نیفز بفر ایافای       

 ة( رابطففف5383) 5 فففابریل ميفففرنشفففش ايفففراد مفففؤثر اسففف . 
مففای ارتباطففات سففازماني را بففا تعارضففات سففازماني در سففازما  
یيفف مای ادولتففي محبففي بررسففي کففرد و مطففابق بففا نرففر وی ير

 یفففری و یفففا جبفففو یری از  ارتباطفففات سفففازماني در شفففسل 
کييفف . نتیجفف  تعارضففات سففازماني نشففش مممففي را ایاففا مففي  

تففأثیر ( بففا ميففوا   8937) و ممسففارا  پففوردیمففید پففژومش
شفففاايی  سفففازماني بفففر مففف یری  ترومفففای سفففازماني بفففا   

 از روابف   ، نشفا  داد کف  ممفة    ری سفرمایة اجتمفامي  میانجي

 ترومفای  مف یری   بفر  اجتمفامي  ةایسفرم  و سفازماني  شاايی 

 طریفق  از سفازماني  شفاايی   مسفیر  از ممنيفیع  سفازماني، 
 ترومفای  مف یری   بفر  اجتمفامي  سفرمایة  میفانجي  متغیفر 

 و شفود مفي  تأییف   مفا آ  عبفی  رواب  و اس  داريمعي سازماني
 کيفار  در اجتمفامي  سفرمایة  بف   توجف    ريف   نتیجف   توا مي

 سفازماني  ترومفای  ی مف یر  بف   توانف  مفي  سفازماني  شفاايی  

بفا   پژومشفي در  (8911و ممسفارا  )  پفور نصفیری کيف .   کمف  
 نرففا  ارتباطففات و رابطفف  آ  بففا تعففار  سففازماني   »ميففوا  
-دار و معسفوژ بفیع اک فر مولاف     معيفي  ةرابطف دادن  کف    نشا 

مففای ارتباطففات اثففربخش بففا تعففار  بففیع يففردی مفف یرا  و   
از طریفق ایجفاد   بمبفود نرفا  ارتباطفات     وجفود دارد و  «کارکيا 

تففراز بففود  و ياففای مياسففس حمایتگرانفف  و انتشففا  حففس مففد
تسففاوی از لحففاق موقعیفف  اجتمففامي و شففغبي، ایجففاد حففس    

توانف  در کفامش   طفرف مشابفل مفي     وشایي  نسب  بف   فود و  
در  (8917و ممسففارا  ) اشففراقي تعارضففات مففوثر واقفف  شففود.  

رابطففة نرففا  ارتباطففات سففازماني و    » بففا ميففوا   پژومشففي
 بف ني اسفتا  آذربایجفا    يفردی در ادارات تربیف    بفیع  عار  ت

داری میففا  نرففا   رابطففة معيففي  دادنفف  کفف   نشففا  «لربففي
 .ایع ادارات وجود دارد يردی در بیع ارتباطات و تعار 
 بفففا ميفففوا  پژومشفففيدر  (8939) مم یففف و دم شفففتي 

                                                                      
1. Nordin & et al. 

2. Gabriela HENER 

الگفففویي بفففرای تعامفففل میفففا  ارتباطفففات، تعفففار  و      »
کف  میفا    دریايتيف    «آ  بفا ممبسفرد   ةبطف سفازماني و را يرميگ

سفففازماني و ممبسفففرد رابطفففة ارتباطفففات، تعفففار ، يرميفففگ
دار وجففود دارد  ممنيففیع بففیع ممففاميگي اسففتراتژی  و  يمعيفف

دار وجففود دارد و بففا ايففزایش میففزا  يممبسففرد نیففز رابطففة معيفف
ممففاميگي اسففتراتژی  میففا  ایففع مياصففر، ممبسففرد نیففز       

یففق کردنففا یت و ممسففارا    . نتیجفف  تحشیابفف ايففزایش مففي 
 ممبسفرد  بفر  سفازماني  شفاايی   ( نشفا  داد کف  تفأثیر   8939)

 نیفز  سفازما  يرميفگ  و اسف   داريمعيف  و م بف   سفازما  

 پفژومش  فذارد.  اثفر مفي   ةرابطف  ایفع  بفر  واسط  متغیر ميوا ب 
 بفر  شفاايی  سفازماني   ادد ( نشفا  8932درویفش و مریمفي )  

پفور و  نصفیری  ژومشپف اسف .   تأثیر فذار  اداری يسفاد  و امتماد
 ة)روحیف  ارتباطفات  نرفا   بفیع  داد ( نشفا  8911ممسفارا  ) 

و تعارضفات   سفو  یف   از و تسفاوی(   رایفي م بف   حمفایتگری، 
 داش . وجود داریمعيي ةسازماني رابط

بفففا ميفففوا   پژومشفففي( در 8939قمرمفففاني و ممسفففارا  )
تعفار :   مف یری   مفای سفب   و ارتبفاط  بيیفادی  مفای ممارت
بف ني، بف  ایفع نتیجف  رسفی ن  کف         تربیف   سا کارشيا مطالعة
 بفا  شف    لالفس  سفب   و اجتيفاب  سفب   اجبفار،  سفب   بیع

 مفای ممفارت  شفامل  آ  بعف   سف   مفر  و ارتبفاطي  مایممارت

 داریمعيفي  و م بف   ارتبفاط  کلمفي  و شفيودی  بفاز وری، 

 و مصفالح   سفب   و ممسفاری  سفب   دارد. بفیع  وجفود 

  ارتبففاط آ  ابعففاد و ارتبففاطي مففایممففارت بففا سففاز 
 ن اش . وجود داریمعيي

پففژومش  ففود نشففا    ( در8934راد ) ارد   و بمشففتي
مسفتشید   اثفر  سفازماني  ممبسفرد  بفر  سفازماني  تعار  ک  دادن 

مشف   و   نسفویي  پفژومش ممنيفیع   داری دارد.يمعيف  ميافي و 
 داریيمعيف  م بف   ةرابطف  کف   داد ( نشفا  8917پیرمفرادی ) 

و  کارکيففا  طببففيو قفف رت شخصففیتي مففایویژ ففي بففیع
 و نرفری  مبفاني  بررسفي  بفا دارد.  سفازماني وجفود   تعفار  

 بف  بفرای ایفع تحشیفق     مفومي ام مف    تحشیشات انجا   ريت ،

اسف . در نمفودار مفذکور     شف ه  در زیفر ترسفید   8شسل  صورت
 اتتعارضف کفامش   و مسفتشل  متغیفر  نشفش  شفاايی  سفازماني  

کيفف  و ارتباطففات نشففش متغیففر وابسففت  را ایاففا مففي   سففازماني
زماني اثفربخش نشفش متغیفر میفانجي را بفیع دو متغیفر ذکفر        سا

 کي .ش ه ایاا مي
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 پژوهشهای فرضيه
تففأثیر  سففازماني اتتعارضففبففر کففامش   شففاايی  سففازماني  .8

 دارد.
بففر ارتباطففات سففازماني اثففربخش تففأثیر   شففاايی  سففازماني .5

 دارد.
 اتتعارضفففارتباطفففات سفففازماني اثفففربخش بفففر کفففامش   -9

 تأثیر دارد. انيسازم
بففا  سففازماني اتتعارضففبففر کففامش   شففاايی  سففازماني  -4

 میانجیگری ارتباطات سازماني اثربخش تأثیر دارد.
 

 پژوهششناسی روش 
بففر  شففاايی  سففازماني تففأثیر حاضففر تعیففیع مطالعفف  مفف ف

کارکيففا   سففازماني اتتعارضففارتباطففات سففازماني اثففربخش و  
 ف، کفاربردی  حاضفر بف  لحفاق مف     پفژومش شياسفي  بود. رو 

مففا، توصففیاي آوری دادهو جمفف  پففژومشو از نرففر رو  انجففا  
آمففاری پففژومش کارکيففا   ة. جامعففاسفف و از نففوع ممبسففتگي 
کفف  تعفف اد آ    اسفف يشففرق جففا یآذرباای سففازما  آب ميطشفف 

 عیفففا دری ریففف نمونففف  رو . مسفففتي نافففر  943در حففف ود 
 ةتعف اد نمونف   اسف  سفاده  ي تصفادي ی ریف  نمون  رو  پژومش،

دسفف  آمفف ه   ناففر بفف 818کففل بففا اسففتااده از يرمففو  کففوکرا  
 بفود سفا ت   محشفق  ةپرسشفيام  پفژومش  ایفع  اصفبي  ابزاراس . 
 بفرای  ،پفژومش  پیشفیي   و ادبیفات  مفا، مف    مطالعف   از بع  ک 

مفای  مؤلاف   از پفژومش  ایفع  در شفاايی  سفازماني   سفيجش 
شفامل چمفار    مفذکور  شف ، پرسشفيام    اسفتااده  (5331) راولیيفز 
( کففاریمشففارک ، پاسفخگویي و پيمففا   اطلمففات واقعفي، بعف  ) 
-شفا ع  از تعفار  سفازماني  تعیفیع   سفؤا  بفود. بفرای    53و 

 اسف  کف  ایفع    شف ه  ( اسفتااده 5339) مشفیع و  بیيفو   مفای 

مفففا و ارز ، امففف اف ناسفففاز ارمؤلاففف  ) 83پرسشفففيام  دارای 
، مسففا ل ارتباطففات، ابمففا  و تاففاد نشففش  ،امتشففادات متاففاوت
، رقابفف  بففرای پففادا   ، تعففار  ا تیففارات ، قففوانیع مففبمد 

نشففع در ، ایتاففادمای وظیافف  ، يشففارمای روانففي محیطففي 
سففؤا  بففود. ارتباطففات     53 ( وسیسففتد اطلمففاتي سففازما   

بخشفي ارتباطفات سفازماني    اثفر مفای  مؤلاف   طریفق  از سفازماني 
 مؤلافف  9شفف  کفف  دارای  ( سففيجی ه8973ناننیففا  و دیگففرا  )

 59و  مفای ارتبففاطي ربخش، بفاز ور و تعف د کانفا    ارتباطفات اثف  
سففؤا  بففود. بففرای بررسففي روایففي ابففزار مففورد اسففتااده از نرففر  

لیففزر   ايففزارنففر متخصصففا  و تحبیففل مففامبي تأییفف ی در   
داری اسففتااده شفف  کفف  بارمففای مففامبي متغیرمففا و معيففي      

بفود و بفرای    پفژومش بیفانگر تأییف  روایفي پرسشفيام       مفا مامل
  شف ابزار نیفز از ضفریس آلافای کرونبفا  اسفتااده       بررسي پایایي

بففا ی  پففژومشو چففو  ایففع ضففریس بففرای متغیرمففای اصففبي 
پایفایي بفا ی ابفزار مفورد اسفتااده بفود،        ةدميف  نشفا  بفود   7/3

 .دم يمضرایس آلاای کرونبا  را نشا   8ج و  

 ضرایس آلاای کرونبا  برای بررسي پایایي ابزار .3 جدول

 آلفای كرونباخ هامؤلفه كرونباخ آلفای هامؤلفه
 12/3 تعار  ا تیارات 13/3 اطلمات واقعي

 74/3 رقاب  برای پادا  14/3 مشارک 

 13/3 يشارمای رواني محیطي 13/3 پاسخگویي

 38/3 ایتاادمای وظیا  38/3 کاریپيما 

 17/3 سیستد اطلماتينشع  33/3 ام ا ف ناساز ار

 32/3 ارتباطات اثربخش 35/3 وتو امتشادات متاا ماارز 

 34/3 باز ور 17/3 ابما  و تااد نشش

 35/3 ارتباطي یماکانا تع د  14/3 مسا ل ارتباطات

 11/3 کل پرسشيام  13/3 قوانیع مبمد

 

 پژومشمدل مفهومی  .1شكل 

 سازماني اتتعارض

 ارتباطات سازماني اثربخش

 شاايی  سازماني
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 هایافته ها وتجزیه و تحليل داده
مففای ممففومي  بففرای توصففی  ویژ ففي   پففژومشدر ایففع 

صفیاي اسفتااده شف ه    مفای آمفار تو  دميف  ا  از شفا ع  پاسخ
و  نافر را مفردا    842ييف ه  کشفرک   نافر  818 بفیع  اسف . از 

از نرفر متغیفر تحصفیلت    . دادنف  مفي  تشفسیل  نار را زنا  94
ناففففر از  44ناففففر از ايففففراد دارای مفففف ر  دیففففپبد،     2

از ايففراد دارای مفف ر   34، پبدیففديففوكدميفف  ا  نیففز پاسففخ
ز لیسففانس ناففر از ايففراد داری مفف ر  بففا تر ا 91لیسففانس و 

 2ناففر از ايففراد کمتففر از  55کففار  ةمتغیففر سففابش نرففر ازبودنف .  
دميفف  ا  نیففز ناففر از پاسففخ 94سففا  سففابش  کففار داشففتي .  

سففا  سففابش  کففار بودنفف . ايففراد دارای سففابش    83تففا  4دارای 
نافر بودنف . ايفرادی کف  بفیش       74سفا  شفامل    82تا  88کار 
رای بررسففي ناففر بودنفف . بفف  43سففا  سففابش  داشففتي ،   82از 

 -از آزمففو  کولمو ففوروف پففژومشنرمففا  بففود  متغیرمففای 
 بفا آزمفوني کف     مر ونف  قبفل از  زیفرا    اسمیرنوف استااده شف  
 یفرد بایف  از نرمفا     صفورت مفي  مفا  ير  نرمفا  بفود  داده  

مففا اطمیيففا  حاصففل شفود. ميگففا  بررسففي نرمففا   بفود  داده 
مففا بففر ایيسفف  توزیفف  دادهمففا، يففر  صففار مبتيففيبففود  داده

شفود. براسفاژ   آزمفو  مفي   %2نرما  اس  در سفطح  طفای   
داری يآمفف ه در تمففامي مففوارد مشفف ار معيفف  بفف  دسفف نتففایت 
توزیفف   ،آمفف ه اسفف . بيففابرایع بفف  دسفف  32/3از  تففربففزر 
تفففوا  از مفففای مریففف  از ابعفففاد نرمفففا  بفففوده و مفففيداده

یفف ی اسففتااده أیمففای پارامتریفف  و تحبیففل مامففل ت آزمففو 
 کرد.
 

 پژوهش مدل رازشبررسی ب
 حاضفر  پفژومش  در معفاد ت سفا تاری،   کفاربرد  بف   توج  با

بفرآورد   بتفا  ضفریس  بفا  مسيفو   متغیرمفای  بفیع  ارتبفاط  ابتف ا 
 ضفرایس  کبیفة  ،زمفا  مفد  طفور بف   کار ایع با حشیش  در ش ،

 از اسفتااده  بفا  سفپس،  شف    محاسفب   چي  انف ،  ر رسفیو  

 بفیع  سفا تاری  معفاد ت  و بتفا  داری ضفریس يمعيف  T تس 

 و تجزیف   انجفا   از آمف . قبفل    وامف   دسف   بف   متغیرمفا 
 ابتفف ا سففا تاری معففاد ت یففابيو مفف   نمففایي تحبیففل

 لیفزر   ايفزار نفر   از طریفق  مف    برازنف  ي  مفای شفا ع 

 تسف   از اسفتااده  بفا  مف    برازنف  ي  و میفزا   ش ه محاسب 

 مفای شفا ع  5جف و   اسف     شف ه  مشفخع  دو کفای 

 دم .را نشا  مي پژومش م   براز 
 نشفا   ،5 جف و   در سفا تاری  مف    بفراز   نتفایت 

بر فوردار اسف .    مياسفبي  بفراز   از پفژومش  مف    دمف  مي
از:  انفف مبففارت مفف   بففراز  بففود   ففوب مففایشفا ع 

/df2X وRMSEA  وGFI  وAGFI.  مشفف ار مرچفف 
 مف   دارای  باشف   9 از تفر کوچف   آزادی درجف   بف   دو کای

 ممففا  ،RMSEAاسفف . شففا ع   بففراز  بمتففری 
 اسفف  و ایففع شففا ع مفف    طامففای مجففذور یففانگیعم
 1/3زیفر   شفود و ا فر  مفي  سفا ت   مف     طامفای  سفاژ ابر 

  فوب   یبفي  باشف   2/3زیفر   اسف ، ا فر   قبفو  قابفل  باشف  

 از بفا تر  AGFI و GFI ریمشفاد  ا فر  اسف . ممنيفیع  

  فوبي  بفراز   از  یفری انف ازه  مف    باشف ،  3/3مشف ار  

 اس . بر وردار

 تحشیق م   ز برا یماشا ع .6جدول 

 برازش نتیجه مجاز مقدار آمده دست به مقدار شاخص مدل برازش معیارهای
  وب > DF2X 2/69 3/ نسبي دو کای

  وب >RMSEA 0/05 0/1 تشریس مجذورات میانگیع ریش 

  وب < NFI 0/95 0/9 ش ه ميجار براز  شا ع

 متوس  < NNFI 0/97 0/95 برازن  ي نر  شا ع

  وب < CFI 0/98 0/9 یاس یمشا براز  شا ع

 متوس  < GFI 0/92 0/9 برازن  ي شا ع

 ضعی  < AGFI 0/89 0/9 تع یل یايت  برازن  ي

 

و نتييياآز آزمييي    پيييژوهشبررسيييی فرتيييیات 

 معادالت ساختاری
بففرای بررسففي يرضففیات و روابفف  بففیع     پففژومشدر ایففع 

 متغیرمفففا، از رو  تحبیفففل مسفففیر و آزمفففو  معفففاد ت    
 میفا   مافرو   روابف      در ایفع رو ، شف ده سا تاری استاا

 از و شف ه  مشفخع  مف    در متغیرمفای پيمفا  یفا اصفبي    

 شف ة  اسفتان ارد  ضفرایس  ایفع روابف ،   برقراریتأیی  و  طریق

 معادلف   مفر  انتمفای  در و مسفیر  ممفا  ضفرایس  یا  ر رسیو 

 بفرای  لیفزر    روجفي  .شفود يمف  محاسفب    طفا  جمبفة  نیفز 

در حالف  ضفرایس    حاضفر  پفژومش در  سفا تاری  معفاد ت 
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 تفأثیر  9و  5مفای  اسف . شفسل   زیر صورت استان ارد ش ه ب 

 نشفش  بفا  سفازماني  اتتعارضف بفر کفامش    شفاايی  سفازماني  

داری معيفي ارتباطفات سفازماني اثفربخش در حالف      ایواسفط  
دمفف . )ضففرایس و در حالفف  ضففرایس اسففتان ارد را نشففا  مففي 

شفاايی     بررسفي شف ه   درصف   2 سفطح  در شف ه   فزار  
 =CON,سففازماني اتتعارضففکففامش  TRA,=مانيسففاز

 (.=COMاثربخش ارتباطات سازماني 

 

 
 داریارتباط بیع متغیرما در حال  معيي .6شکل 

 
 

 
 ارتباط بیع متغیرما در حال  ضرایس استان ارد .0شکل 

 
 بفا ايفزایش   کف   داد نشفا  تحبیفل انجفا  شف ه،     یمفا یايتف  

 یابفف مففي کففامش سففازماني اتتعارضفف، شففاايی  سففازماني 
(47/3=ß) امففا مشفف ار   وT بفف   32/8آ  برابففر  داریيمعيفف

 34/8تفر از  پفاییع  آم  و بفا توجف  بف  ایيسف  ایفع مف د       دس 
 شفاايی  سفازماني   کف   يرضفی   ایفع  ترتیفس،  ایفع  بف   اسف  

 تفأثیر تحف   را سفازماني  اتتعارضف مسفتشید کفامش    طفور بف  



 ... با میانجیگری ارتباطات سازماني اثربخش يبر تعارضات سازمان يسازمان  ینشش تأثیر شااي يابیارز يامي: پ        03

 

 بفود  ایفع  پفژومش  ایفع  دیگفر  يرضفی  . شف   رد دم ،مي قرار

ارتباطففات  داری بففرمعيففي اثففر دارای شففاايی  سففازماني کفف 
 کف  ایفع اثفر    داد نشفا   مفا سفازماني اثفربخش اسف  یايتف     

 داریيمعيف  Tمشف ار   و ( اسف  ß=37/3) مسفتشید  و م بف  
 آمفف  و بففا توجفف  بفف  ایيسفف  ایففع مفف د بفف  دسفف  33/53آ  

. شفف  تأییفف  ایففع يرضففی  ،بيففابرایع .اسفف  34/8بففا تر از 
ارتباطفات سفازماني    بررسفي تفأثیر   العف  مط ایفع  سفو   ةيرضی

بفرای ایفع    مفا یايتف  . بفود  سفازماني  اتتعارضف  اثفربخش بفر  
ارتباطففات سففازماني اثففربخش    کفف  داد يرضففی  نشففا  

طفوری کف  بفا     دمف  مفي  قفرار  تأثیرتح  را سازماني اتتعارض
 کيفف کففامش پیفف ا مففي   سففازماني اتتعارضففايففزایش آ ، 

(29/3=ß) مشف ار   وT  دسف  آمف  و     بف  83/5آ   داریيمعيف
اسفف ، بفف یع  34/8بففا تر از  بففا توجفف  بفف  ایيسفف  ایففع مفف د

 .ش  تأیی  نیز سو  ةيرضی ترتیس
 لیرمسفتشید  اثفر  بف   مربفوط  پفژومش ایفع   چمفار   ةيرضفی 

 نشفش  بفا  سفازماني  اتتعارضف کفامش   بفر  شفاايی  سفازماني  

مفای  یايتف  . بيفابر  ارتباطات سفازماني اثفربخش بفود    ایواسط 
 بففیع ةرابطفف طففات سففازماني اثففربخش درارتبا ایففع آزمففو ،

 نشففش سففازماني اتتعارضففکففامش  و شففاايی  سففازماني

  ایففع اثر ففذاری  (ß=28/3)کيفف  مففي ایاففا را میففانجي
بففوده و از نرففر آمففاری مففورد تأییفف    توجفف قابففللیرمسففتشید 

ارتبففاط بففیع متغیرمففا  ةتحبیففل مسففیر دربففار ،بيففابرایعاسفف . 
 بففر ی  سففازمانيشففاايبیففانگر آ  اسفف  کفف  تففأثیر مسففتشید  

ارتباطففات سففازماني اثففربخش مففورد تأییفف  بففوده ولففي اثففر    
رد  سفازماني  اتتعارضف بفر کفامش    شاايی  سفازماني مستشید 

از طریفق   شفاايی  سفازماني  ش . ممنيیع تفأثیر لیرمسفتشید   
 سففازماني اتتعارضففکففامش  ارتباطففات سففازماني اثففربخش بففر

و مسففتشید  آثففار.  لصفف  نتففایت يرضففیات و  اسفف دار معيففي
 .ارا   ش ه اس  متغیرما بیع 9لیرمستشید در ج و  

 رمایبیع متغ دیرمستشیو ل دیمستش سیضرا تینتا .0جدول 

 غیرمستقیم اثر میاثر مستق مسیر
  37/3 ارتباطات سازماني اثربخش بر شاايی  سازماني

  47/3 سازماني اتتعارضکامش  بر شاايی  سازماني

  29/3 سازماني اتتعارضمش کا ارتباطات سازماني اثربخش بر

شاايی  نشش واسط  ارتباطات سازماني در رابط  بیع 
 سازماني اتتعارضکامش  و سازماني

 28/3 

  

 گيرینتيجه و بحث 

بیشففتر در  ذشففت   مفا سففازما ذکفر شفف  البفس    ممنيفا  کفف  
بفر ایيسف    مفلوه انف  و  مرزمای سفازما   فود بفوده   مح ود ب  

 انف  داشفت    فود ناعفا   ذی و ا توج  کمتری ب  محفی  سفازم  
در درو   فففود سفففازما  نیفففز از شفففاايی   ز  بر فففوردار   

دنبفا   فود نارسفایي    مفا بف   و محف ودنگری سفازما    ان بودهن
 اتتعارضف مفا و  در برقراری ارتباطفات سفازماني و وقفوع تفيش    

 نشفا  دادنف    مفا بررسفي  تیتف ر بف  . را در پي داشف   سازماني
و مفا  سفازما  در ل مرچف  بیشفتر   ک  ایجاد يافای بفاز و تعامف   

 یففيارز  ايزاميجففر بفف  ایجففاد  شففاايی   ز   یریکففار بفف 
  وامف  شف . در ایفع راسفتا مف ف     مفا  بیشفتر بفرای سفازما    

 اتتعارضف بفر   شفاايی  سفازماني  تفأثیر   حاضر تعیفیع  پژومش
ارتباطفات سفازماني اثفربخش     ایواسفط   نشفش  بفا  سفازماني 

کف    داد نشفا   شپفژوم  ایفع  دسف  آمف ه از    بفود، نتفایت بف   
ارتباطففات  داری بففرتففأثیر معيففي دارای شففاايی  سففازماني

کفف   تففوا   افف مففي جفف یدرنتسففازماني اثففربخش اسفف . 
و ابعفففاد آ  مفففامبي مفففؤثر و ممفففد در  شفففاايی  سفففازماني

ارتباطففات سففازماني اثففربخش بففوده و     برقففراری و بمبففود 
در ایفع راسفتا بف  تعفاملت درو  و بیرونفي سفازما         توان مي

 تأییف   از نتیجف  حاصفل    فا،،  طفور بف  کيف .   شایاني کم 

برقفراری   ةيف یدرزم را شفاايی  سفازماني   اممیف   يرضفی ،  ایع
و  موقف  دمفای بف   باز ورارا ف  و دریايف    ارتباطات اثفربخش،  

متعفف د و متيففوع را بفف    ارتبففاطي یمففاکانففا  یریکففار بفف 
مفای تحشیشفات قببفي    یايتف   بفا  نتیجف   کشف . ایفع  تصویر مي

(  درویفففش و 8939ق کردنفففا یت و ممسفففارا  )م فففل تحشیففف
 (  ممسفویي 8937) و ممسفارا   پفور دیمفید (  8932مریمفي ) 

داد ارتباطففات  نشففا  پففژومش ایففع ممنيفیع نتففایت  دارد.
 اتتعارضف  بفر  یداريمعيف  و م بف   سفازماني اثفربخش تفأثیر   

 پررنفگ  نشفش  از نشفا   نیفز  نتیجف   دارد. ایفع  سفازماني 

  سففازماني اتتعارضففامش ارتباطففات سففازماني اثففربخش در کفف
 

و  مففاارز ، امفف اف ناسففاز ار کففامش  ةيففیدرزم ژهیففوبفف 
، مسففا ل ارتباطففات، ابمففا  و تاففاد نشففش ،امتشففادات متاففاوت
، رقابفف  بففرای پففادا   ، تعففار  ا تیففارات ، قففوانیع مففبمد 

و ريفف   ایتاففادمای وظیافف  ، يشففارمای روانففي محیطففي  
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 عدارد. ایفف در سیسففتد اطلمففاتي سففازما موجففود قع وانفف

(، 5384نفوردیع و ممسفارا  )   مفای نتفایت پفژومش   بفا  یايتف  
و  اشففراقي (،8911و ممسففارا  ) پففورنصففیری (،5383ميففر )

(، قمرمففاني و 8939) مم یفف و دم شففتي  (،8917ممسففارا  )
نیفز نشفا  دادنف      مفا آ ( ممسفویي دارد کف    8939ممسارا  )

مففای متيففوع ارتبففاطي بففر مفف یری   اسففتراتژی یریکففار بفف 
یيففف مای ارتباطفففات  اارماني تفففأثیر دارد و يرتعفففار  سففف 

 یفففری و یفففا جبفففو یری از تعارضفففات سفففازماني در شفففسل
رود ترتیفس انترفار مفي   کييف .  سازماني نشش مممي را ایاا مفي 

ة نیففاز دربففارشففاايی  سففازماني اطلمففات مففورددنبففا  کفف  بفف 
و  يآسففانبفف ممبسففرد، تصففمیمات و وضففعی  موجففود سففازما  

 ناعففا  سفازما  قففرار بگیففرد ا تیففار ذی در يمفد قابففلطففور بف  
نیازمففای اطلمففاتي   دنبففا ناعففا  سففازماني  ذیزیففرا کفف   

 کف   داد پفژومش نشفا    ایفع  دیگفر  . نتیجف  متااوتي مسفتي  

تففأثیر دارد ولففي از  سففازماني اتتعارضففبففر  شففاايی  سففازماني
ایفع يرضفی  رد شف ه اسف . در      ودار نبفوده  نرر آمفاری معيفي  

  بفف  محششففا  دیگففر پیشففيماد  راسففتای نتیجفف  ایففع يرضففی 
ایففع رابطفف  را در تحشیشففات متاففاوت  ففود مففورد    شففودمففي

 بررسي مج د قرار دمي .
شفاايی    داد مطالعف  نشفا    ایفع  دیگفر  یايتف   ممنيفیع، 

تففأثیر  ارتباطففات سففازماني اثففربخش، واسففط بفف  سففازماني
 دارد. ایفع  سفازماني  اتتعارضف  بفر  داریو معيفي  دیرمسفتش یل

 (،8937) و ممسفارا   پفور دیمفید  مفای ومشنتایت پفژ  با یايت 

 (،8932(، درویففش و مریمففي ) 5384نففوردیع و ممسففارا  ) 
(، قمرمفففاني و ممسفففارا  8911و ممسفففارا  ) پفففورنصفففیری

شففاايی   ویي دارد. ایففع رابطفف  بیففانگر اممیفف سفف( مم8939)
سفازما  بفوده    ةیف  متغیفر ممفد در مرصف     ميفوا  ب  سازماني

ت سففازماني اثففربخش در  و از طففرف دیگففر اممیفف  ارتباطففا  
دمف . بفا توجف  بفف     ایافای نشفش میفانجي ممفد را نشفا  مفي      

آمفف ه بسففیار حففا ز اممیفف  اسفف  کفف       بفف  دسفف  نتففایت 
مففای ارتباطففاتي ج یفف  و مففای ارتبففاطي و مسانیسففدممففارت

ممنيففیع موانفف  ارتبففاطي بففرای حففل تعارضففات مففورد توجفف  
قففرار  یرنفف  و بفف یع ترتیففس ریشفف  بسففیاری از مشففسلت     

، سفففازماني و اجتمفففامي را در نشفففع ارتباطفففات و   يفففردی
 یریکفار  بف   ،تفوا  یايف . بيفابرایع   مای ارتبفاطي مفي  سیستد

ارتباطففات بفف  صففورت صففحیح ضففمع ريفف  تعارضففات بفف      
صففورتي بففالشوه، قففادر اسفف  در سففازما  تحففر  و پویففایي    
ایجففاد کففرده و بفف  توسففع  آ  کمفف  کيفف  و از طففرف دیگففر  

و سفف ی بففرای رسففی   مفف   توجفف  بفف  ایففع موضففوع مففان   
-سازما  ب  امف اف و ایجفاد نابسفاماني و ا فتل  در يعالیف      

مای آ   وام  ش . در ایفع راسفتا حتفي بر في محششفا  نیفز       
معتش ن  کف  البفس مسفا ل و مشفسلت حفاکد بفر سفازما  از        
بايف  نادرسف  ارتبفاطي و مفف   توجف  بف  ظرایف  ارتباطففات       

ایفع موضفوع    سازماني نشأت  ريتف  اسف  و ا فر مف یرا  بف      
توانيفف  آ ففامي کففايي پیفف ا کييفف  بففا اثربخشففي بمتففری مففي  

 کارمای مربوط ب   ود را انجا  دمي .
 امتمففاد ،شفاايی  سفازماني   در پففي  بفق بف  ایفع ترتیفس    

ناعفا  بفا   مشفارک  بیشفتر ذی   یايتف  و ميجفر بف    ايزایش نیز 
 اطلمففاتشففود پیشففيماد مففي ،بيففابرایع.  وامفف  شفف سففازما  

اطلمففات، زمففا  و يواصففل ارا فف   و يرمفف  ، شففسلازیففموردن
بففرای سففازما   از طریففقاطلمففات، رسففان  و کانففا  ارتبففاطي 

شف ه و بفا صفح  و    مشفخع   بفا دقف   ناعا  مر دست  از ذی
احسففاژ سففازما   د، طففوری کفف شففوسففرم  بففا یي تبففاد  

 فود کسفس ارز    صفحیح و شفااف   ارا ف  اطلمفات    کيف  بفا  
ایفع   یریکفار  بف    .کيف را تشویف  مفي  کفرده و برنف  سفازما     

بففا  سففازما  نیففز شففود مفف یرا رویسففرد شففاايی  بامففث مففي
پردا تفف  و از  بفف  مفف یری  سففازما  یبیشففتر ناففسامتمادبفف 
مففای موجففود بمتففریع اسففتااده را ببرنفف . ممنيففیع   پتانسففیل

-سیاسف  حاکمیف  سفازما  در سفطو     شفود کف    پیشيماد مي

 مففالي سففازما  و در سففطو  امفف اف اسففتراتژی    ففذاری و 
نیفز ایفع رویسفرد را لحفاق کييف . رمایف  ایفع رویسفرد،          ود 

مففای اجتمففامي ولی لمسفف رمایفف  بفف سففازما  و مفف یرا  را 
مبففز   وامفف  سففا   و از طففرف مشابففل،  ففود ایففع  سففازما 
بففرای مفف ای  سففازما  بفف  سففوی  ق رتميفف نیففز مففامبي امففر 
 .اس  ی  بیشترشااي
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