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 چکیده
 یسازمان عارضت با یارتباط یهامهارت و یسازمان یریادگی انیم رابطه نییتع هدف با حاضر مطالعه

 یهمبستگ وعن از مطالعه روش. شد انجام کرج چهارگانه ینواح وپرورشآموزش اداره کارکنان در

 با که بودند کرج هچهارگان ینواح وپرورشآموزش اداره کارکنان هیکل شامل قیتحق یآمار جامعه. بود

 یاطبقه یتصادف یریگنمونه روش با و نییتع نفر 265 حجم به یانمونه ،یآمار جامعه حجم به توجه

 مهارت نامهپرسش ،(2001) فین یسازمان یریادگی پرسشنامه ها،داده یگردآور ابزار. شدند انتخاب

 لیوتحلهیتجز. بود( 2011) یرخانیش یسازمان تعارض پرسشنامه و( 1986) یهادگ و بارآن یارتباط

. شد انجام( گامبهگام) چندگانه ونیرگرس آزمون و رسونیپ یهمبستگ بیضر از استفاده با هاداده

 یسازمان تعارض با یرساناطالع مهارت و یمیت یریادگی یرهایمتغ نیب داد نشان مطالعه نیا یهاافتهی

 ریمتغ ینیبشیپ قدرت یرساناطالع مهارت و یمیت یریادگی یرهایمتغ و( P <05/0) دارد وجود رابطه

 بهبود زین و سازمان در یریادگی هیروح پرورش با رسدیم نظر به. دارند را یسازمان تعارض مالک

 .کرد یریجلوگ یسازمان و یفرد تعارضات از بتوان کارکنان یارتباط یهامهارت
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 .یسازمان یریادگی ،یارتباط یهامهارت ،یسازمان تعارض :هاکلیدواژه

 مقدمه
 مربوط یاساس یهاموضوع درباره نفر چند یا دو آن در که است یاجتماع یتیوضع تعارض

 دهندیم نشان یاحساس خصومت یقدر یكدیگر به نسبت یا ندارند توافق هم با یا سازمان به

(2014Khakpour,  Aliabadi,سوءمد .)و تنزل اخالق  یوربهرهتعارض موجب کاهش  یریت

 از آگاهیاما  ؛( ,2020Shabani Azadboni & Safari) شودیمدر سازمان  یاحرفه

از  یاریبس حل در را هاسازمان و ادارات مدیران تواندیم سازمان افراد شخصیتی یهاتفاوت

 تفاوت اکتسابی و ذاتی هایییتوانا ازنظر هاانسان که پذیرفتند آنان وقتیدهد.  یاری هاتعارض

 ,Doaei) باشندانتظار داشته  یكسانیرفتار  کارکنان، همه از که بود نخواهند این یدر پ دارند،

2013Pour,  .)ییرها به منجر یراز ؛دانندیم یسالمت نشانه ،یشناختروان ازنظر را تعارض وجود 

 یاجتماع. از جهت کندیم یجادا نشاط یحت و مشارکت حس ینوع و شده هایسرخوردگ از

 یبراو  کندیم یقتشومخالفت نسبت به وضع موجود را  کهاست  یسالمت، بدان علت نشانه یزن

 دهدیمهشدار  ینهمچن. نگاه سازنده به تعارض زندیم ییهاعمل ابتكاردست به  یاجتماع ییرتغ

، یفضع گیرییمتصم، یشیاندگروه  یرنظ یمنفتبعات  تواندیم ،کم یاربستعارض  که

(.  ,2012Bagerzadeh, Rashedi, Bafandehداشته باشد ) یپرا در  رکودو  عالقگییب

 باشد؛ داشته مهمی اثرات شغلی استرس و سازمانی هاییاستس درک بر تواندیم مثبت تعارض

 (. ,2011Haq) دشویم هاآن وظایف انجام در کارکنان عملكرد بهبود باعث همچنین

 به توجه با شایسته مدیران برگزیدن مدیران، انتخاب در هاسازمان روی پیش مسائل ازجمله

 یهامهارت موضوع. است مهم نقش و جایگاه این تصدی برای الزم یهامؤلفه و معیارها

 به و بوده موردتوجه امروز به تا مدیریت تكوین ابتدای از که است مسائلی ازجمله مدیریتی

نقش  یارتباط یهامهارت(.  ,2020Danielsen) است شدهپرداخته آن به مختلف هاییوهش

 & ,Jungو کارکنان بر عهده دارد ) مدیران یانعات مالو انتقال اط درک یجاد،در ا اییژهو
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2018Yoon,  .)و انسانی فنی، یهامهارت دسته سه به است الزم مدیران برای که ییهامهارت 

 موفق مدیران(. ,Bagheri & Isfandyari Moghaddam 2015) است شده تقسیم ادراکی

 نیازمند تنهانه هاآن. هستند سازمانی اهداف به دستیابی جهت فردمنحصربه هاییییتوانا نیازمند

 ایجاد قوه و سازی تیم و رهبری جهت در ییهامهارت نیازمند بلكه هستند اثربخشی و کارایی

 ادراکی و انسانی فنی، یهامهارت داشتن درصورت امر این. هستند خود کارکنان میان انگیزش

 عوامل سریع تحوالت و تغییر امروزه (. ,2012Khodadad & Hosoumi) یابدیم تحقق

 جدی یهاچالش با را هاسازمان مدیریت و داده افزایش را ابهام و پیچیدگی میزان محیطی،

دانش،  یگذاراشتراکموفق هستند که با  ییهاسازمان شرایطی، چنین در. است کرده مواجه

در  یاتیح یندفرا یک یادگیریرا در سازمان توسعه دهند.  یادگیریباورها و مفروضات 

 ,Broekema, Porth, Steen & Torenvliedاست ) یرپذانعطافسازمان  یکبه  یابیدست

 & Yang, Secchi) کنندیم ایفا ایکنندهیینعت نقش سازمانی یادگیری در کارکنان و (2019

2018Homberg, .) آن هدف که است یسازماندرون پویای فرایند یک سازمانی یادگیری 

 ,Hartono, Wahyudi, Harahap & Yuniawan) است منابع هاییتقابل ادغام و دانش ایجاد

 رفتاری پتانسیل آن طی که دانندیم یندیرا فرا سازمانی یادگیری نیز آکار،و  کالموک (.2017

. یندنما یشرفتمشترک خود استفاده نموده و پ یاتو از تجرب یافتهکارکنان توسعه  هاییتقابل و

 قادر را سازمان و دارد مداوم بهبود و تغییر برای سازمان ظرفیت به اشاره سازمانی یادگیری

 (. ,2015Kalmuk  & Acar) یابد یسازگار تغییرات، با سازدیم

 انسانی نیروی تربیت آن رسالت که است سازمانی وپرورشآموزش وزارت اینكه به توجه با

 افزایش در آن مدیران سازمانی یادگیری یرتأث میزان بررسی لذا ؛است محوردانش و متخصص

تعارض در  یزانم ینكهتوجه به ا با. دشویم تلقی مهم امری آن عملكرد بهبود و یوربهره سطوح

و  یارتباطات رسم یزانم یو از طرف یافتهیشافزاناخودآگاه  طوربه محوردانش یهاسازمان

 یمشخص طوربهو کارکنان  یرانمد یارتباط یهامهارتدر حد متعارف نبوده و نوع  یررسمیغ

 یادگیری یانبا عنوان رابطه م یقیتاکنون تحق کهییازآنجانشده است و در ضمن  یحتشر
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لذا محقق  ؛است نشدهانجامسازمان  یندر ا یتعارض سازمان با یارتباط یهاتمهارو  یسازمان

 یهامهارت و سازمانی یادگیری میان آیاپاسخ دهد که  سؤال ینا بهقصد دارد  یقتحق یندر ا

 رابطه کرج چهارگانه نواحی وپرورشآموزش اداره کارکنان در سازمانی تعارض با ارتباطی

 دارد؟ وجود معناداری

 سازمانی یادگیری: الف

 ازاست.  هامهارت کسبآن و  درکبه اطالعات،  یدسترس یادگیری ،یفرد نظرنقطه از

 دادن انتقال و هایاستراتژ ،هایدگاهد ،هاسنت آوردن به دست بر یادگیری ،یسازمان نظرنقطه

 و کشف ،یتخالق ،یصتشخ ابداع، با یادگیری ،یدگاهد دو هر در البته که است متمرکز دانش

 اصالح و کشف» عنوانبه یسازمان یادگیریاز  1یلزال و یولفا. است همراه یدجد دانش یدتول

 در خواهدیم که است یسازمان یازموردن یدیکل عامل ،یسازمان یادگیری. کنندیم یاد «خطا

 اشتراک به درگرو را یسازمان یادگیری( 1999) 2یسآرگر. بماند پابرجا یاقتصاد یدجد یایدن

 ,Honari, Afshari, Karegar) داندیم هایمت افراد یانم در مفروضات و باورها دانش، گذاشتن

2012.) 

 یذهن یهامدل و تجربه دانش، ،هایرتبص گذاشتن اشتراک به یقطر از یسازمان یادگیری

 سازمان حافظه در که یاتجربه و دانش یهپا بر یسازمان یادگیری. شودیم حاصل سازمان اعضا

 یرهذخ یرو بر ییهامدل و هایاستراتژ ،یاستس مانند هایییسممكان به و شودیم بنا دارد وجود

 یانفراد هاییادگیریاز  یاریبس یجهنت یآورجمعاغلب  یسازمان یادگیری. است یمتك دانش

 یترپ(.  ,2014Mazloumi, Zamani, Seyed Naqavi, Rabbani) شودیم یفتعر سازمان در

 تریعسر یادگیری، هاسازمان یبرا بلندمدتدر  یدارپا یرقابت یتمزتنها  کهمعتقد است  3سنگه

 تراثربخش یبرق یهاسازمان یرساامر نائل گردد، از  ینانسبت به رقبا است و چنانچه سازمان به 

                                                 
1. Fayol & Layelz 

2. Arjeriss 
3. Peter Senge 
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 اتفاق یزمان یسازمان یدگاهد از یادگیری(.  ,2014Karimi, Akbariخواهد شد ) کاراترو 

 وتحلیلیهتجز ،یدجد یقحقا گسترش و یدتول منظوربه و یآورجمع اطالعات، که افتدیم

 تمام به تعامل و گفتگو و یستدر ارتباط، یقاز طر را آن و کرده خلق را یدیجد یدگاهد شوند،

 یسازمان یادگیری(.  ,2016Hussein, Omar, Noordin & Ishak) کند منتقل یسازمان سطوح

( 1997) 1باشل و یستپرو. پردازدیم سازمان یک در دانش عنصر یا یادگیری وقوع یچگونگ به

 یجادا یبرا را هاآن هاسازمان که دارد وجود مختلف یكردرو چهار حداقل که معتقدند

 توسط یادگیری( 2 راهبرد، یک توسعه توسط یادگیری( 1: کنندیم اتخاذ سازمان در یادگیری

 منابع توسعه توسط یادگیری( 4و  فرهنگ یک توسعه توسط یادگیری( 3 ساختار، یک توسعه

 (.,Ahmadi 2012) یانسان

 یقتطب. مرحله اول کندیم یانب یسازمان یادگیریتوسعه  یبرا( سه سطح را 1998) 2ینگارو

 .گیرندیمقرار  یدجد هاییدهادر معرض  یسازمان یاعضاشناخت سطح است.  یبرا یافتن

مختلف  یهاروش در مورد کردن فكرو شروع به  یابدیم یشافزادانش  کهاست  ینا یامدشپ

 یجهدرنت، کنندیم یدرونرا  یدجد یهانگرش کار یرویناست.  یرفتار. مرحله دوم کنندیم

نباشد انتقال  ینچنرفتار منجر شود و اگر  ییرتغبه  یدبا یادگیری ینبنابرا. کندیم ییرتغرفتارشان 

بهبود و اصالح  کهاست  یزمانمرحله  ینآخرو  ینسومصورت نگرفته است.  یحصحاثربخش و 

 شودیم یجنتارفتار منجر به اصالحات مشهود در  ییرتغاتفاق موقع  ینا. افتدیماتفاق  عملكرد

 یدبا هاسازمان (.یگردملموس  یسودها یانرخ سهم بازار  یشافزابهتر،  یعتوز، یعال یفیتک)

، کردن یجادا، یریفراگ یهادورهدر طول  یادگیری یبرا هایییشگاهآزماخودشان را مانند 

 یسازمان عملكرد یشافزاو  ینوآورمنجر به  کهدانش  یرپذشدن و استفاده از منابع تداوم  یمسه

 (. ,.2016Hussein, et al) کنند یطراح شودیم

                                                 
1. Herviset & Bashell 

2. Garvin 
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 یادگیری و کار ،یسازمانفرهنگ یهامؤلفه( شامل 2001) یفن یدگاهاز د سازمانی یادگیری

 است. کارکنان شایستگی توسعه و مشارکتی رهبری سازمانی، ساختار تیمی،

 آن یط و است یجمع تفكر و وگوگفت یهامهارت تیمی یادگیری: تیمی یادگیری

 و هوش که است یگفتن .دهند یشافزا را خود ییتوانا و هوش ،توانندیم افراد از یگروه

 ,Molleman & Broekhuis) است افراد یاستعدادها مجموع از یشب یزیچ یگروه ییتوانا

معنا  ینابه  یمیت یادگیری. یابندیم یشتریب یتاهم هایمتامروز  یچیدهپ یهاسازماندر  .(2001

 ینمتفكر. یاموزندبو  کنند، خلق کرده فكرواحد  یتهو یک عنوانبهقادر باشند  هایمت کهاست 

حصول  یبرا یپل عنوانبه خصوصاً یمیت یادگیری یتاهمبه  یپاولوسكسنگه و  ازجمله یادیز

دانسته  یسازمان یادگیریرا مدخل  یمیت یادگیری یپاولوسك. اندکردهاشاره  یسازمان یادگیری

 کهینحوبه یسازمانبه دانش  یادگیری یلتبد یبرااست  یپل یمیت یادگیری که کندیم یدتأک

آن  یط که داندیم یندیفرارا  یجمع یادگیری یزن گذاشته شود. سنگه اشتراکهمه به  یبرا

 کهخواهد بود  یزیچحاصله آن  یجنتا که شودیمهمسو  یاگونهبهو  یافتهاعضاء توسعه  یتظرف

قاعده و اصل  یکبه  یادگیرینوع  ینا(.  ,2014Marquardtاند )طالب آن بوده واقعاًهمگان 

 یرکن، یشخص هاییتقابل حالیندرعاست اما  مشترک اندازچشماستوار است و آن  یاساس

به همسو  مشترک اندازچشم اند.شده یلتشكتوانا از افراد توانا  یهاگروه چراکهاست  یاساس

 است. یادگیرینوع  ینا یاصلمسئله  که گرددیمشدن منجر 

 هماهنگی و تقسیم برای مدیران که است چارچوبی سازمانی ساختار: سازمانی ساختار

 هم با مختلف یهاسازمان سازمانی ساختار. کنندیم ایجاد را آن سازمان اعضای هاییتفعال

 تفاوت هم با کنندیم دنبال هاسازمان که اهدافی و راهبردها و محیطی شرایط زیرا اندمتفاوت

. ساختار است سازمان یک اعضای میان روابط برای شدهیینتع الگوهای سازمانی ساختار. دارند

سـازمان محسوب  یاصـل ارکـانجـز و  یانـسان، و منابع یفناوربه همراه اهداف،  یسازمان

 یک یاجزا یـانمروابط موجود  شدهیمتنظ یا متشكل یهاجنبهبه  یسازمان. ساختار شودیم

عامـل سـاختار سازمان، سرآغاز  یبررسـشـده، اشـاره دارد. شـناخت و  یدهسازمانمجموعه 
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ها، فرصت ییشناسا یبـرا، توانمند شـدن سـازمان یسازمانز منابع و منافع ا یریگبهرههرگونه 

است.  یسازمانتوسعه  یبـرا سازیینهزم یتدرنهااز منابع موجود و  یدجد هاییبترک ارائه

به  یدبا که یکارکنـانرا به  یرانمدبوده و  یسرپرست مسئول کهاست  یکساندهنده ساختار نشان

بـه  کمـکها، سازمان یبراساختار  یکاربردها یگرد. از کندیم یمعرفدستور بدهند،  هاآن

در  یلتـسهــو  یـعتـسرمناسب تــوان  یسازمانساخـــتار  یکاطالعـات اســت.  یـانجر یلتـسه

 ,Fayyazi) کندیم یجاداآن را  یهاچالشو  یطمحمناسـب نسبت به  واکـنشو  گیرییمتصم

2014rabi, ’Mohammad A.) 

 رقابت ابزار عنوانبه یمحور هاییستگیشا مفهوم شغلی یراهبردها در: شایستگی توسعه

 به انسانی، منابع کهیدرحال ،شودیم بیان هاشرکت از برخی یراهبرد هاییتمز هاییوهش و

 دیدگاه در .دارند تمرکز یفرد شایستگی توسعه و انتخاب استخدام، تعاریف، بر ویژه

یکل هاییستگیشا نخست،  بر شده ارائه 1990 سال در 2هامل و پرالد توسط که 1ید

 در اما .گیرندیم نظر در کل یک صورتبه را سازمان که دارند تمرکز یراهبرد یهامقوله

 یهاارزش ابراز یبرا رقابت حال در که است کار یروین و افراد بر تمرکز دوم، دیدگاه

 هر که است یچتر همانند شایستگی که رسدیم نظر به شایستگی، تعاریف با .هستند خویشتن

 بر در باشد، داشته یرتأث شغلی عملكرد یرو بر غیرمستقیم یا مستقیم یاگونهبه که را یزیچ

 یبرا که دهدمی نشان را یافته رشد انسان یک از یریتصو شایستگی ،یگردعبارتبه .گیردیم

 نوعی شایستگی حقیقت در .باشد داشته ازهرجهت را کامل هاییآمادگ شغل، یک انجام

 در هانگرش و هامهارت ،هایژگیو صفات، آن همه که دارد کارکنان به سیستمی نگرش

 هاشایستگی ترتیبینابه .شودمی شامل را هایتمسئول و وظایف انجام در اثربخشی با ارتباط

 این بیانگر هاشایستگی .دارند یرتأث شغلی عملكرد یرو که کرد تلقی یرفتار ابعاد توانمی را

                                                 
1. Key competencies 

2. Prald & Hameld 
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 یا و داده نشان واکنش چگونه خاص شرایط در کنند، وظیفه انجام باید چگونه افراد که است

 (.  ,2012Pasban, Azar Kasb, Fatehi Khoshkanab) کنند رفتار چگونه

که  ییهایژگیمشترک است با و یاز معان یامجموعه ،یسازمانفرهنگ: یسازمانفرهنگ

یم یگراز سازمان د یسازمان یزدهد و باعث تمایم یلحاکم بـر سازمان را تشك ینظام ارزش

 قدرآنفرهنـگ،  یـن. اکنـدیم ییـنانجـام امـور را تع یوهاست که شـ یهمان عامل درواقعشود؛ 

را  یو یاست کـه ناخـودآگاه در وجـود فـرد، رخنـه کـرده و تفكـر و رفتـار سـازمان یقـو

و  یاتاز فرض یامجموعـه عنوانبهرا  یسازمانفرهنگ( 1994دهـد. گـوردون )یم یلتشـك

 یخاص یرفتار یشــود و به الگوهایم یتگسترده رعا طوربهداند که یسازمان م یهاارزش

دانـد کـه نحـوة یم یقدرتمند یـرویرا ن یسازمانفرهنگ یـز( ن1990) یسوندن .شودیممنجر 

 یـتو بـرک در مـورد امن ینهـوردن اشـتا .کندیم یینها را تعیاتعمل یعمل کـردن و چگونگ

شـده، با  یزیربرنامه یندفرا یـک عنوانبهسـازمان  یبالندگـ»دارنـد: یم یـانب یسازمانفرهنگ

در سازمان بدون توجـه بـه  یدگرگون هرگونه، درواقع؛ استبرابر  ،یسازمانفرهنگ یدگرگونـ

عملكرد سازمان  ییـرتغ درصدد یراناگر مد یـن،شـود؛ همچنیمؤثـر واقـع نم یسازمانفرهنگ

 «توجـه داشـته باشـند هاآن ییـرو تغ یسازمانفرهنگدهندة یلبـه عوامـل تشـك یـدباشند، با

(2016 Namamian  & Feizollahi,.) 

که کارکنان را در تمام سطوح سلسله  یرهبر عنوانبه یمشارکت یرهبر: مشارکتی رهبری

 رهبری سبک در. شودیم یفتعر، کندیم یردرگ یماتتصم یو اجرا گیرییمتصمدر  یمراتب

 و نظرات نقطه از عمل در و پردازدیم مشاورت به یردستانشز و همكاران با مدیر مشارکتی،

  ,Mirkamali) گیردیم بهره هاحلراه انتخاب و هاگیرییمتصم برای هاآن هاییشنهادپ

2012 Narenji Thani & Alami, .)ینكها یجابهکه  آیدیمبه وجود  یزمان یمشارکت یرهبر 

عملكردها  یا، و هایتمسئول، یرهبر یهانقشباشند،  شدهیینتعرهبر واحد  یککارها توسط 

(.  & 2015Seo, Lee, Leeباشد ) شدهیعتوز یا، شدهگذاشته اشتراکگروه به  یاعضا یاندر م

 یکو  یمراتب یرسلسلهمستلزم روابط غ یمشارکت یرهبر، یعمودمتداول  یرهبربا  یسهدر مقا
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گروه به وجود  یکافراد  یندر ب یاپو یرتعاملیتاث یندفرآ یک،است که با  یررسمیرابطه غ

اعضا  یاندر م یگروه و نفوذ جانب یکشده در درون  یعبا نفوذ توز یمشارکت یرهبر. آیدیم

همه  یندر ب یرهبرقدرت  یعاز توز یگروه نوظهور ناش یکدر  یمشارکت یرهبرهمراه است. 

 ینمتقابل تعامالت در ب یرتأث دهندهنشانموضوع  ینگروه در نظر گرفته شده است. ا یاعضا

 ,Carson) بخشدیمعملكرد گروه و سازمان را بهبود  یتوجهقابل طوربهگروه است که  یاعضا

2007Marrone, Tesluk & یرتأث یارابطه یدهپد یک عنوانبه یمشارکت یرهبراساس  ین(. بر ا 

 ییگروه رفتارها یاعضاهمه  یمشارکت یرهبر. در شودیم یفگروه تعر یاعضا یانمتقابل در م

 یرهبر(.  ,2013Ullah & Park) کنندیمپر  یگروه یرهبررا در  یخال یجاهافعال داشته و 

و  مشترک یساز یمتصم یلهوسبهگروه است و  یاعضاتوسط  یجمع یرهبر یک یمشارکت

 (. ,2013Hoch & Dulebohnشده است ) یفتعر یجدر قبال عواقب و نتا یمشارکت یتمسئول

 ارتباطی یهامهارت: ب

 و است یرانمد یتموفق یدیکل عناصر از سازمان یک گوناگون یاجزا ینب مؤثر ارتباطات

 یک یبقا یبرا مهم ییاجرا یاصل یفهوظ سه از یكی ،یارتباط یستمس یک آوردن فراهم

ارتباطات،  یقطرفراهم آوردن معنا از  که( اظهار داشتند 2000) 1نانسن و یسبن. است سازمان

آنان باعث  هاییزهانگ درکبا افراد و  مؤثراست. ارتباط  یرهبراز چهار راهبرد مهم  یكی

 افراد که است یراه تنها یحصح ارتباط. شد خواهد یرهبر یفهوظ انجام در یریتمد یقتوف

 ها،نوشته یقطر از بتواند یدبا سازمان در یریمد هر. برسند متقابل درک به توانندیم مختلف

 در بتواند تا کند مطرح خود افراد یبرا یروشن و یدرستبه را مطالب هایشیسخنران و هاگفته

 سازمان افراد با سازدیم قادر را یرانمد ارتباط،. کند کسب یتموفق مؤثر ارتباط یبرقرار امر

 و آیدیم وجود به آن اساس بر یانسان روابط که است یسمیمكان ارتباط. برسند تفاهم به خود

. کندیم یداپ توسعه آن یهپا بر مكان و زمان در هاآن حفظ و انتقال یلوسا و یفكر مظاهر تمام

                                                 
1. Benus and Nancen 
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. شد خواهد سازمان در ینابسامان یجادا باعث نشود، انجام یحصح صورتبه ارتباط چنانچه

 و مؤثر ارتباطات کمبود در توانیم را یاجتماع و یسازمان ،یفرد مشكالت یشهر ینبنابرا

 به یحصح ارتبـاط یبرقرار که گفت توانیم پس. کرد جستجو ارتباط یرهایتفس و یرهاسوءتعب

 خود، وقت یمتنظ و کردن هماهنگ جمله آن از که است یضرور یرانمد یبرا یمتعدد یلدال

 سازمان. مؤثر نحوه به سازمان کنترل و یرهبر ،یتهدا ،یدهسازمان ،یزیربرنامه یفوظا انجام

 یقطر از آن پراکنده و مختلف اجزاء ینب ،یراز ارتباطات؛ شبكه از است یانمونه درواقع

 ارتباطات، یستمس فقدان صورت در ،یگردعبارتبه. شودیم برقرار یوندپ و یهمبستگ ارتباطات

 گونهیچه هاآن ینب که شودیم یتلق منفرد و پراکنده اجزاء و عناصر از یامجموعه سازمان

 (.,Dorrani & Saberi 2011) داشت نخواهد وجود ینمع اهداف به یلن یبرا یوندپ و یهمبستگ

 مهارت و ردبازخو مهارت ،یکالم مهارت از اندعبارت یارتباط یهامهارت یهامؤلفه

 .مؤثر شنود

 یمتقسارائه شده به دو دسته  یکالماز ارتباطات  که یفیتعار: یکالم یهامهارت( الف

دســته دوم،  یــفتعار. دانندیمرا معادل با گفتار و نوشتار  یکالمارتباط  که یفیتعار؛ شودیم

Oral واژه را معادل با  یکالم( توجه دارند و ارتباط یگفتار) یشفاهتنها بر جنبه 

Communication دانندیم. 

 فرستنده کهیطوربه فرستنده، به یامپ یجهنت برگشت از است عبارت: بازخورد مهارت( ب

 .گردد آگاه آن درک و یافتدر نحوه و یامپ ارسال یتوضع از یامپ

در گوش  یـعنی ؛شنودیم فـرد آنچه یمعن یافتدر از است عبارت: مؤثر شنود مهارت( ج

 یدنما یرتفسرا  هاآنو  کندبه صدا توجه  ،آورد یادصدا را به  یهامحرک یدبادادن انسان 

(2014 Ahmady,.) 

 

 سازمانی تعارض: ج
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 اهداف و هاآرمان به دستیابی منظوربه هاگروه و افراد که افتدیم اتفاق هنگامی تعارض

 یتیموقع تعارض. شوندیم سایرین پیشرفت مانع و زنندیم قدرت اعمال به دست خود، ارزشمند

مانع رفتار  یگروه سازمان یک 1یگراهدف رفتار که آیدیم به وجود یاست که هنگام

 کندیم ادراک طرف یک که دهدیم رخ هنگامی تعارضشود.  یگرد یگروه یگراهدف

 این درصدد یا داده قرار یرتأث تحت منفی طوربه را دهدیم اهمیت بدان فرد آنچه مقابل طرق

 (. ,2012Bagerzadeh, Rashedi, Bafandeh) است کار

 ( ,2017Rahim) اندکرده بیان تعارض برای را مختلفی سطوح مختلف، نظرانصاحب

 یبندطبقه 4گروهی میان و 3یگروهدرون فردی، میان ،2فردی درون سطوح در را تعارض

 سازمانی و یگروهدرون فردی، میان فردی، درون را تعارض سطوح( 2008) 5بوتانز. کندیم

 تعارض سطوح جزء یزرا ن 7یسازمان یانو م 6یسازماندرون تعارض( 1388) قاسمی. داندیم

Kahrobaee ) است کرده اشاره عمودی و افقی سطح در تعارض به نیز( 1998) 8دفت. داندیم

2015Mortazavi, & .) استپنج مرحله  یدارا 9رابینز دیدگاه از تعارض فرایند: 

 را عارضت ایجاد زمینه که است شرایطی وجود مرحله، نخستین: بالقوه یهامخالفت مرحله

 ازجمله هاآن از یكی وجود ولی شوند منتهی تعارض به لزوماً نباید شرایط این. آوردیم فراهم

 ارتباطات، هگرو سه در توانیم را شرایط این. است الزم تعارض بروز برای که است شرایطی

 .کرد یبندطبقه شخصی متغیرهای و ساختار

 در شوند، استیصال موجب شد برشمرده اول مرحله در که شرایطی اگر: تعارض بروز مرحله

 به زمانی تنها شرایط این. شودیم فراهم هامخالفت شدن فعال نیز دو مرحله در صورت آن

                                                 
1. goal-directed 
2. intrapersonal conflict 

3. intragroup conflict 

4. intergroup conflict 

5. Butanz 

6. intra organization conflict 

7. inter organization conflict 

8. Daft 

9. Robbins, S. P. 
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 مرحله این. گیرند قرار تعارض پدیده معرض در گروه چند که شد خواهند منجر تعارض

 تعارض بروز موجب که مسائلی توانیم مقطع این در که است اهمیت دارای جهتازآن

 .برآمد آن رفع درصدد و کرد شناسایی را اندشده

ساس فرد از پنداشت و اح ینکه ب یافاصله یعنیو قصد انجام کار  یت: نیتن یاقصد  مرحله

 یرد برافاست که  یمیقرار داد و منظور از آن تصم یگرد یو رفتار آشكار او از سو سویک

 شهیهم یندارد بنابرا قصد فرد و رفتار او فاصله وجود ین. بگیردیمخاص  اییوهشانجام کار به 

 .باشدناو  یتاز قصد و ن ییتمام نما تواندیم، دهدیمشخص انجام  آنچه

 ینش و واکنشکو شامل ابزار مخالفت،  شودیم پدیدار تعارض مرحله، این در: رفتار مرحله

 .دهندیمو مخالف از خود نشان  یردرگ یهاطرفاست که 

 تواندیم که انجامدیم نتایجی به مخالف یهاطرف بین واکنش و کنش: نتایج مرحله

 رکارکردییو غ یرانگرو یاموجب بهبود عملكرد گروه شوند(  یعنی) باشند کارکردی یا سازنده

د بخشد، را بهبو یماتتصم یفیتتعارض بتواند ک کهیهنگام)عملكرد گروه را کاهش دهند(. 

گروه  یاعالقه اعض یدو تشد یکنجكاو یه، ماشودیم یتو خالق یموجب ابتكار عمل، نوآور

شود،  یگروهدرون یهاتنشو  ی، کاهش فشار روانمسئلهبتواند موجب حل  یا شودیمبه هم 

 (. ,2014Seif, Sabet Maharlouie, Rastgar & Rokniده خواهد بود )سازن یجنتا یدارا

 پژوهش پیشینه

 یهاارتباط و سبک یادیبن یهامهارت» عنوان با ایمطالعه در( 1396) همكاران و قهرمانی

 یکه بر رو «تهران شهر هایدانشگاه بدنییتترب کارشناسان مطالعه: یتعارض سازمان یریتمد

که  ندنشان داد شد، انجامسطح شهر تهران  یدولت یهادانشگاه بدنییتتربنفر از کارشناسان  70

نمره  ینو ابعاد آن و همچن یارتباط یهامهارت یزانکارشناسان زن و مرد از لحاظ م ینب

نشان داد  یرسونپ یوجود ندارد. آزمون همبستگ دارییتعارض تفاوت معن یریتمد یهاسبک

و هر سه بعد آن  یارتباط یهاسبک اجبار، سبک اجتناب و سبک غالب شدن با مهارت ینکه ب
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سبک  ینوجود دارد. ب دارییارتباط مثبت و معن یو کالم یشنود ی،بازخور یهاشامل مهارت

وجود  دارییمعنو ابعاد آن ارتباط  یارتباط یهاو سبک مصالحه و سازش با مهارت یهمكار

 .(2016allahi, Alidoust Ghahfarokhi, Ghahremani, f) نداشت

 یانم و تعارض یسازمان یادگیری یانرابطه م» عنوان با ایمطالعه در (1395) یمحمد

 نشان ،شد انجامکارکنان شبكه بهداشت و درمان غرب استان مازندران  روی بر که «یسازمان

ض ( و تعارینسازما ارتباطات ی،فرد یادگیری یمی،ت یادگیری) یسازمان یادگیریابعاد  یانم داد

 .( ,2015Mohammadi) رابطه معكوس وجود دارد یسازمان یانم

 یریتمد یراهبردها ینرابطه ب» با عنوان یا( در مطالعه1394) همكاران و زنگیر شاکری

 140 روی بر که «در مدارس متوسطه یبا سالمت سازمان یرانمد یارتباط یهامهارتتعارض و 

 و ارتباطی یهامهارت بینانجام شد، نشان دادند  یمقطع متوسطه شهرستان گرم یراندب ازنفر 

 سازمانی سالمت تواندیم ارتباطی مهارت ضمن در. است برقرار مثبتی رابطه تعارض مدیریت

 .( ,2015Shakeri Zangir, Zahed Babalan, Moeini Kia) .نماید بینییشپ را

 بر که «تعارض مدیریت و سازمانی ارتباطات رابطه» عنوان با ایمطالعه در( 2013) اسپاهو

 سازمانی ارتباطات ابعاد داد نشان شد، انجام داروسازی صنعت کارکنان از نفر 144 روی

 ,Spaho) .باشد داشته یمؤثر نقش گروهی میان و فردی میان تعارض کاهش در تواندیم

2013). 
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 هجامع. بود یکاربرد ،هدف یثو از ح یهمبستگ یقتحق یک ،حاضر از لحاظ روش یقتحق

 860ه تعداد بکرج  چهارگانه ینواح وپرورشآموزشکارکنان اداره  کلیه شامل تحقیق آماری

 .بودندنفر 

 کارکنان آماری نمونه و جامعه حجم .1 جدول

 نمونه حجم جامعه حجم واحدها

 32 101 یپرورش واحد

 22 70 عملكرد یابیارز واحد

 30 100 اطالعات یفناور واحد

 46 152 یبانیپشت و توسعه واحد

 25 80 یلیتحص یابیارزش واحد

 27 89 حراست واحد

 51 166 آموزش واحد

 32 102 یسوادآموز واحد

 265 860 جمع

 ینكها. باتوجه به شداز فرمول کوکران استفاده  یآوردن حجم نمونه آمار به دست جهت

 .آمد دست بهنفر  265حجم نمونه  بود،نفر  860 یحجم جامعه آمار
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از صفت  ینسبت برخوردار احتمال p و = N 860 یآمارحجم جامعه  فرمول، این در

 یا فانحرا d و q =5/0از صفت موردنظر  یرخوردارباحتمال نسبت عدم  و p=  5/0موردنظر 

 .است  =96/1Zدرصد  95 یناناطم یبضر یادرجه  ،z یزو ن = d 05/0مطلوب  یخطا

 یریگنمونهنمونه از روش  یاعضا یتمام یجهت داشتن شانس مساو حاضر، پژوهش در

 .شد استفاده یاطبقه یتصادف صورتبهو  یاحتمال
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 یسازمان ییادگیر پرسشنامه از سازمانی یادگیری متغیر به مربوط یهاداده گردآوری جهت

مهارت  ی،فرد مهارت عامل 5 و سؤال 24 شامل نامهپرسش ینا. یدگرد استفاده( 2001) نیف

 پرسشنامه این روایی و پایایی. است یستمیو تفكر س یمیت یادگیریمشترک،  اندازچشم ی،ذهن

 است قرارگرفته تأیید و یموردبررس نیز( 2013) همكاران و چوپانی توسط ایران در

(Choupani, Siadat, Kazempour, Rahimi & Maleki Hasanvand, 2013). 

 رتباطیا مهارتاز پرسشنامه  ارتباطی، مهارت متغیرمربوط به  یهاداده یگردآور جهت

 شنیداری، ارتمه عامل 4و  سؤال 22 شامل نامهپرسش ینا. شد استفاده( 1986) هادگی و بارآن

توسط  شنامهپرس ینا یابی. اعتباراست یرساناطالعو مهارت  یمهارت گفتار یداری،د مهارت

. بود 76/0 شدهمحاسبهکرونباخ  یآلفا وکه  شد انجام(، 2010) متین زارعی و زاده یوسف

 (.Zarei Matin & Yousefzadeh, 2010) آمد به دست 39/0 آزمون این اعتبار ضریب

 یپرسشنامه تعارض سازمان از ی،تعارض سازمان متغیرمربوط به  یهاداده یگردآور جهت

عامل  3و  سؤال 9شامل  نامهپرسش ینا(. Shirkhani, 2011شد ) استفاده( 2011) شیرخانی

توسط  پرسشنامه ینا یابی. اعتباراست یفانردهم باو تعارض  رئیس با تعارض مرئوس، باتعارض 

کرونباخ ارائه داد و  یآلفا عنوانبهرا  73/0خود عدد  یقکه در تحق شد انجام(، 2015) یمحمد

 (.Mohammadi, 2015) آورد به دست r= 54/0را  آزمون این اعتبار ضریب

 پژوهش ابزار پایایی و ییروا

تعارض  و یمهارت ارتباط ،(Neefe, 2001) یسازمان یادگیری یهاپرسشنامه کهییازآنجا

 ت.شده اس ییدتأ هاآن ییروا باشندیم( استاندارد Shirkhani, 2011) یسازمان

 ییدتأ یکرونباخ استفاده شد. برا یآلفا یباز ضر یاییبرآورد پا یمطالعه حاضر، برا در

ساده انتخاب  یتصادف یوهمختلف به ش یهاقسمتنفر از کارکنان  30پرسشنامه ابتدا  یاییپا

 یآورجمع از پس. یدگرد یعتوز آنان یانروز م 7ها در دو مرحله با فاصله شدند و پرسشنامه

 یادگیری متغیرهای برایکرونباخ  یشدند و آلفا یلتحل آمدهدستبه یهاداده ،هاپرسشنامه
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 که آمد به دست 89/0و  79/0، 74/0 یببه ترت یسازمان تعارضو  یمهارت ارتباط ی،سازمان

ها از گفت که پرسشنامه توانیم این. بنابربود هاپرسشنامه یو منطق قبولقابل پایایی دهندهنشان

از شانس و تصادف  یناش شدهداده یهاپاسخکه  یمعن ینبرخوردار بوده، بد یکاف یاعتبار درون

 است. قرارگرفتهبوده که مورد آزمون  یرهایینبوده، بلكه به خاطر اثر متغ

 چندگانه گرسیونر آزمون و پیرسون همبستگی ضریب از استفاده با هاداده وتحلیلیهتجز

 .شد انجام SPSS یآمار افزارنرم با و( گامبهگام)

 تحقیق هاییافته
عارض تو  ارتباطی یهامهارت سازمانی، یادگیری متغیرهای توصیفی آمار یهامشخصه

 .است شدهنشان داده  2شماره  جدولکارکنان در  یسازمان

 (n=153) موردمطالعه متغیرهای استاندارد انحراف و میانگین .2 جدول

 انحراف استاندارد  نیانگیم رهایمتغ

 114/2 87/18 یفرد یهامهارت

 598/1 94/26 یذهن یهامدل

 536/1 24/18 انداز مشترکچشم

 536/1 60/18 یمیت یریادگی

 601/1 26/18 یستمیس تفكر

 881/1 76/18 یداریشن یهامهارت

 032/2 04/19 یگفتار یهامهارت

 881/1 79/18 یدارید یهامهارت

 069/4 97/26 یرساناطالع یهامهارت

 231/13 66/22 یسازمان تعارض

 یادگیری متغیر میانگین باالترین است، شده داده نشان 2 شماره جدول در نتایج چنانكه

 کمترین ،598/1 معیار انحراف و 94/26 میانگین با ذهنی هایمدل مؤلفه به مربوط سازمانی

 و 24/18 میانگین با مشترک اندازچشم مؤلفه به مربوط و سازمانی یادگیری متغیر میانگین
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 هایمهارت مؤلفه به مربوط ارتباطی هایمهارت متغیر میانگین باالترین ،536/1 معیار انحراف

 هایمهارت متغیر میانگین کمترین ،069/4 معیار انحراف و 97/26 میانگین با رسانیاطالع

. است 881/1 معیار انحراف و 76/18 میانگین با شنیداری هایمهارت مؤلفه به مربوط ارتباطی

 .است 231/13 معیار انحراف با 66/22 سازمانی تعارض متغیر میانگین همچنین

 یرسبر برای یرنفاسم –آزمون کولموگروف  پارامتریک، یهاآزمون از استفاده برای

در  یمانو تعارض ساز ارتباطی یهامهارت سازمانی، یادگیری متغیرهای توزیع بودن نرمال

 .است شده اجرا کارکنان

 اسمیرنف – کولموگروف آزمون نتایج .3 جدول

 تعداد یمعنادار سطح آزمون آماره رهایمتغ

 یفرد یهامهارت

 یذهن یهامدل

 مشترکانداز چشم

 یمیت یریادگی

 یستمیس تفكر

 یداریشن یهامهارت

 یگفتار یهامهارت

 یدارید یهامهارت

 یرساناطالع یهامهارت

 یسازمان تعارض

637/0 

756/0 

654/0 

729/0 

634/0 

573/0 

619/0 

645/0 

462/0 

468/0 

063/0 

056/0 

109/0 

093/0 

064/0 

087/0 

082/0 

083/0 

115/0 

117/0 

265 

265 

265 

265 

265 

265 

265 

265 

265 

265 

 برای اسمیرنف – کولموگروف آزمون معناداری سطح ،3 شماره جدول اطالعات مطابق

 متغیرها از یک هیچ برای آزمون نتیجه بنابراین ؛است 05/0 از بیشتر موردمطالعه متغیرها همه

 هایآزمون از توانمی روازاین. است نرمال متغیرها همه توزیع درنتیجه و نیست دارمعنی

 .کرد استفاده پژوهش فرضیه بررسی برای پارامتریک

آن نشان  یجنتا 4که در جدول شماره  گرفت قرار بررسی مورد همبستگی ضریب آزمون

 .اندشدهداده 
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 پژوهش متغیرهای همبستگی ماتریس .4 جدول

 ریمتغ
 مهارت

 یفرد

 یهامدل

 یذهن

انداز چشم

 مشترک

 یریادگی

 یمیت

 تفكر

 یستمیس

 مهارت

 یداریشن

 مهارت

 یگفتار

 مهارت

 یدارید

 مهارت

 اطالع

 تعارض

 یسازمان

1 1 134/0** 492/0** 634/0** 491/0** 651/0** 848/0** 885/0** 139/0** 225/0**- 

2 - 1 123/0** 126/0** 122/0** 119/0** 159/0** 144/0** 876/0** 245/0**- 

3 - - 1 675/0** 699/0** 417/0** 461/0** 466/0** 125/0** 195/0**- 

4 - - - 1 672/0** 560/0** 595/0** 624/0** 133/0** 270/0**- 

5 - - - - 1 412/0** 454/0** 465/0** 127/0** 191/0**- 

6 - - - - - 1 819/0** 831/0** 122/0** 232/0**- 

7 - - - - - - 1 706/0** 160/0** 221/0**- 

8 - - - - - - - 1 150/0** 227/0**- 

9 - - - - - - - - 1 252/0**- 

10 - - - - - - - - - 1 

*05/0 p< **01/0 p< 

 ایمتغیره بین پیرسون همبستگی خطی رابطه آزمون نتایج 4 شماره جدول هایداده

 هایمؤلفه بین رابطه. دهدمی نشان را سازمانی تعارض و ارتباطی هایمهارت سازمانی، یادگیری

 .است معنادار و منفی سازمانی تعارض با ارتباطی هایمهارت و سازمانی یادگیری

 رد سازمانی تعارض با ارتباطی یهامهارتو  یسازمان یادگیری ینب :پژوهش فرضیه

 .دارد وجود رابطه کرج چهارگانه نواحی وپرورشآموزش اداره کارکنان

 بینیپیش متغیرهای بین از کارکنان در سازمانی تعارض کننده بینیپیش بهترین تعیین جهت

 متغیرهای که است ذکر قابل. است شده استفاده گامبهگام روش با رگرسیون مدل از کننده

 5 شماره جدول در حاصل نتایج. است شده معادله وارد رسانیاطالع مهارت و تیمی یادگیری

 .است شده ارائه

 پژوهش متغیرهای گامبهگام رگرسیون تحلیل خالصه .5 جدول

 R 2R 2R کننده ینیبشیپ مدل یرهایمتغ
 ندارد استا یخطا
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 781/12 067/0 073/0 270/0 یمیت یریادگی اول،

 489/12 109/0 121/0 348/0 یرسان، مهارت اطالعیمیت یریادگی دوم،

 از درصد 7/6 توجیه به قادر تیمی یادگیری متغیر که دهدمی نشان 5 شماره جدول نتایج

 به تیمی یادگیری متغیر شدن اضافه با. است شده( 2R=067/0) سازمانی تعارض واریانس

 سازمانی رضتعا واریانس درصد 4 شدن اضافه باعث دوم، مدل در رسانیاطالع مهارت متغیر

 حدود اندتوانسته رسانیاطالع مهارت و تیمی یادگیری متغیرهای و( 2R=109/0) است شده

 .کنند توجیه را سازمانی تعارض واریانس درصد 9/10

 رسانیاطالع مهارت و تیمی یادگیری رگرسیون بودن دارمعنی بررسی برای واریانس تحلیل آزمون .6 جدول

 راتییمنبع تغ یشاخص آمار
مجموع 

 ssمجذورات 

درجه 

 df یآزاد

 نیانگیم

 msمجذورات 
آزمون 

F 

سطح 

 یمعنادار

 618/1942 1 618/1942 یمیت یریادگی ریمتغ ونیرگرس

 362/163 263 709/24667 ماندهیباق 001/0 891/11

  264 327/26610 جمع کل

 مهارت ،یمیت یریادگی یرهایمتغ ونیرگرس

 یرساناطالع
095/3214 2 047/1607 

303/10 000/0 
 975/155 262 232/22396 ماندهیباق

  264 277/21065 جمع کل

 رسانیطالعا مهارت و تیمی یادگیری متغیرهای بین که دهدمی نشان 6 شماره جدول نتایج

 قدرت رسانیاطالع مهارت و تیمی یادگیری متغیرهای و دارد وجود رابطه سازمانی تعارض با

 .دارند را سازمانی تعارض مالک متغیر بینیپیش

 فرضیه که شودمی گرفته نتیجه احتمال 99/0 با شدهمحاسبه رابطه شدن معنادار به توجه با

 در سازمانی تعارض با ارتباطی هایمهارت و سازمانی یادگیری بین اینكه بر مبنی پژوهش
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 از و شودمی تأیید دارد، وجود معناداری رابطه کرج چهارگانه وپرورشآموزش اداره کارکنان

 ارتباطی هایمهارت هایمؤلفه بین از و( تیمی یادگیری متغیر) سازمانی یادگیری هایمؤلفه بین

 اداره کارکنان در سازمانی تعارض برای کننده بینیپیش بهترین( رسانیاطالع مهارت) متغیر

 .است کرج چهارگانه نواحی وپرورشآموزش

 یریگجهینتبحث و 
 تعارض با ارتباطی هایمهارت و سازمانی یادگیری میان رابطه تعیین هدف با حاضر مطالعه

 مطالعه این نتیجه. شد انجام کرج چهارگانه نواحی وپرورشآموزش اداره کارکنان در سازمانی

 سازمانی تعارض با ارتباطی مهارت و سازمانی یادگیری متغیرهای بین 99/0 احتمال با داد نشان

 متغیر بینیپیش قدرت ارتباطی هایمهارت و سازمانی یادگیری متغیرهای و دارد وجود رابطه

 Shakeri Zangir, Zahed) پژوهشی هاییافته با همسو یافته، این. دارند را سازمانی تعارض مالک

; Ghahremani, fallahi, Alidoust Ghahfarokhi, 2013Spaho,  ;2015Babalan, Moeini Kia, 

 بهبود جهت چالشی وظایف انجام که است شده تبیین صورت بدین نتیجه این .بود (2016

 استعدادهای و هاتوانایی از استفاده و سو یک از سازمانی وظایف انجام در کارکنان تبحر مستمر

 سازمانی تعارض در کاهنده عاملی تواندمی سازمان عالی اهداف به رسیدن جهت در هاآن

 تواندمی هاآن به آن ارائه و کارکنان کاری عملكرد از بازخورد دریافت ضمن در. گردد اعمال

 هایمهارت کارگیریبه و بروز. باشد داشته مهمی نقش سازمانی تعارض میزان کاهش در

 نیز و سازمانی وظایف اجرای در واحدها کارکنان کارگیریبه مانند کارکنان منعطف

 در روابط از استفاده جایبه سازمانی هایفعالیت انجام بر تمرکز نیز و سازمانی گیریتصمیم

 هاآن سازمانی و فردی میان تعارضات کاهش در ایکنندهتعیین نقش تواندمی مشكالت حل

 وظایف انجام در کارکنان ایغیرحرفه رفتارهای از پوشیچشم دیگر طرفی از. باشد داشته

 سازمان عالی اهداف پیشرفت به مربوط مسائل در مدیران دادن قرار جریان در نیز و سازمانی

 وجود طرفی از .باشد داشته مؤثر نقشی سازمانی و گروهی تعارضات بروز کاهش در تواندمی
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 و هماهنگی دارای سازمان کارکنان که گرددمی باعث سازمانیدرون منظم ارتباطات

 این. دهند افزایش را خود سازمانیدرون هاییادگیری بر تمرکز و بوده باالتری مساعیتشریک

 هایتنش میزان شودمی باعث نهایتاً . گرددمی هاآن ارتباطی هایمهارت بهبود موجب خود امر

 کمک یكدیگر به سازمانی اهداف به دستیابی جهت در و رسیده حداقل به کارکنان میان

 .نمایند

 توانیم سازمانی تعارض با تیمی یادگیری ویژه به سازمانی یادگیری بین رابطه پیرامون

 بهبود نیز و هاآن به مدیران از بخش هر وظایف انجام از سازمانی بازخوردهای ارائه گفت

 در تواندمی اداری زائد تشریفات از جلوگیری جهت مختلف دوایر و هابخش میان تعامالت

 جهت جلساتی برگزاری ضمن در .باشد داشته مهمی نقش سازمانی تعارضات کاهش

 و سازمانی وظایف رایاج بهبود در تواندمی سازمان اندازچشم بیانیه مقوله سازیشفاف

 هایهگرو وجود. باشد داشته بسزایی نقش مدیران گروهی و فردی بین تعارضات از جلوگیری

 امالتتع بهبود و سازمان عرصه در خود وظایف اجرای در واحدها مدیران میان منعطف کاری

 که زمانی نضم در. باشد تأثیرگذار گروهی تعارضات کاهش در تواندمی اداری غیر و کاری

 میزان باشند داشته عاطال سازمانی روند بر هایشانفعالیت تأثیرگذاری میزان از سازمان کارکنان

. یافت خواهد بهبود هاآن سازمانی اثربخشی و کارایی و یافته کاهش هاآن شغلی میان هایتنش

 در ارکنانک سایر نقش ایفاء که گرددمی باعث دیگر کارکنان هایدیدگاه درک طرفی از

 فردی و یسازمان ارتباطات در تنش هرگونه ایجاد از و رسیده نظر به موجه عملیاتی واحدهای

 .آمد خواهد عمل به جلوگیری

 با توانمی گفت توانمی سازمانی تعارض با ارتباطی هایمهارت بین رابطه پیرامون

 طرفی از. پرداخت مقابله به کارکنان سازمانی تعارضات با هامهارت این درست کارگیریبه

 هایهدف هماهنگی و انگیزش ایجاد در دیداری و شنیداری مهارت در کارکنان بودن توانمند

 قدرت و توانایی داشتن یعنی گفتاری مهارت. دارد مؤثری نقش کارکنان سازمانی و فردی

 فعالیت دیگران، وسیلهبه کار دادن انجام و همكاری و تفاهم محیط ایجاد ٔ  درزمینه تشخیص
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 داشتن. است آنان رفتار بر تأثیرگذاری و افراد هایانگیزه درک گروه، عضو عنوانبه مؤثر

 و ضعف نقاط به بشناسد، را خود چیز هر از قبل شخص که است آن مستلزم دیداری مهارت

 نتایج. آورد فراهم کارکنان با همكاری برای را امن محیطی بتواند و باشد خودآگاه قوت

 بر اشراف داشتن و کارمند ذهن احاطه و جامع بینش که است مطلب این بیانگر آمدهدستبه

 باعث کارها به بخشی وحدت و سازی یگانه راه از مختلف واحدهای کار و تعامل چگونگی

 کار اجرای زمان مورد در سازیشفاف ضمن در. شد خواهد کارکنان میان توانمندسازی ایجاد

 برخورد و سو یک از هاآن سازمانی فعالیت و استراحت زمان بودن مشخص و سازمان کارکنان

 مراودات در کاری ایحرفه اخالق کارگیریبه و اثربخش سازمانی ارتباطات در مؤدبانه

. دارد مهمی نقش فردی میان تعارضات کاهش در کارکنان دیگر یا و عالی مدیریت با سازمانی

 و سازمان ارکان دیگر با هاآن مستقیم تعامل و کارکنان وظایف انجام در موانع حذف طرفی از

 سازمانی بین تعارضات کاهش در تواندمی هاآن مراتبی سلسله و کاری مشكالت از پرسش

 بوروکراسی و خشک قوانین حذف و جلوگیری نهایتاً و باشد داشته بسزایی نقش کارکنان

 تعارضات کاهش در تواندمی نیز سازمانی وظایف اجرای نحوه در انعطاف ایجاد و اداری

 روحیه وجود حاضر، مطالعه هایمحدودیت ازجمله. باشد داشته مهمی نقش سازمانی

 شودمی پیشنهاد. بود آنان سوی از مناسب پاسخگویی عدم و کارکنان برخی در کاریمحافظه

 ارتباطی هایمهارت بهبود نیز و سازمان در یادگیری روحیه پرورش با ،هاسازمان عالی مدیران

 .کنند جلوگیری سازمانی و فردی تعارضات از یكدیگر با کارکنان نیز و کارکنان با خود
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