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Abstract

Aim: The research purpose is to investigate the
relationship between the five styles of conflict
resolution (competition, avoidance, compromise,
collaboration and accommodation) and personnel
job performance. Method: Therefore, a sample of
214 individuals was randomly selected from among
the employees of Gachsaran Oil Company. The
research tools included Putnam & Wilson Styles of
Conflict Solution and Patterson Job Performance.
Results: Findings indicated that competition is
significantly, positively correlated to job
performance. In addition, the results of multiple
regression analysis showed that there are multiple
correlations between 5 styles of conflict resolution
and job performance. Overall, compromise style was
shown of having the highest percentage in
accounting for the total variance of job performance.
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) و عملکرد شغلی پاترسون0991( حل تعارض پوتنم و ویلسون
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مقدمه

تعارض یکی از مباحث عمده رفتار سازمانی است ،به نحوی که روز به روز گرایش بیشتری در توجه به این مسئله به چشم می-

خورد و اغلب کتب و منابع رفتار سازمانی فصل یا بخشی را به تعارض اختصاص داده و آن را بررسی نمودهاند (رحیم.)8991 ،1

«مدیریت تعارض» پنجمین موردی است که بین مدیران عالی سازمان مورد توجه قرار گرفته است .تعارض موضوعی است که فکر

انسان را بیش از هر چیز دیگر به جز خدا و عشق به خود مشغول کرده است (رابینز .)1991 ،2بین عملکرد شغلی و تعارضات افراد در

سازمان ،ارتباط وجود دارد و گاهی اوقات به دالیلی افراد متعامل با هم در سازمان دچار تعارض میشوند و این تعارضات میتوانند بر
عملکردشان اثر منفی بگذارند ،میتوان با بکارگیری شیوهی سازنده حل تعارض اثرهای منفی و مخرب احتمالی را کاهش داد
(بولتون.) 72 91 ،3

رحیم ( )2991پیشنهاد کرده است که پنج سبک برای حل تعارض وجود دارد که از دو بعد اساسی ناشی میشوند :نگرانی برای
خود و نگرانی برای دیگران .اگر نگرانی شخص در مورد خودش و دیگران زیاد باشد ،این شخص با رفتاری یکپارچه به تعارض
واکنش نشان میدهد ،که میتواند برای هر دو طرف رضایتبخش باشد؛ اما اگر نگرانی در مورد خودش و در مورد دیگران کم
باشد ،آنگاه شخص از یک سبک رقابتی یا برتریجویانه استفاده میکند .باید بخاطر داشت که با توجه به موقعیت تعارض ،شخص

میتواند سبکهای مختلفی را انتخاب کند (الوسن .) 2002 ،4افراد در تالش برای مدیریت و رفع تعارض مراودهای راههای مختلفی را
بکار میبرند (رحیم .) 2000 ،پنج سبک و روش حل تعارض شامل اجتناب ،5رقابت ،6سازش ،7گذشت 8و همکاری 9وجود دارد
(فخیمی .)1 38 1 ،تعارض میتواند فواید مهمی داشته باشد ،بویژه زمانیکه ماهرانه با آن برخورد شود .تعارض میتواند موجب
صمیمیت شود ،به رشد کودکان کمک کند ،پیشرفت فنی را برانگیزد و به پدید آمدن و نو شدن سازمانهای اجتماعی ،مذهبی،

سیاسی و بازرگانی کمک کند (بولتون .) 72 91 ،بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی روابط ساده و چندگانه سبکهای پنج-
گانه حل تعارض شامل (سازش ،گذشت ،رقابت ،اجتناب و همکاری) با عملکرد شغلی کارکنان میباشد .در تحقیقی که سیمونت و

نیکودیم ) 988 1( 10در مورد شیوههای مؤثر و غیرمؤثر حل تعارض انجام دادند ،نتایج بکارگیری پنج سبک رقابت ،همکاری ،مصالحه،
اجتناب و مدارا این بود که اکثر پاسخگویان یعنی  58 /5درصد از شیوه همکاری به عنوان مؤثرترین سبک حل تعارض یاد کردند،
ولی  42/5درصد از پاسخگویان نیز شیوه رقابت را به عنوان شیوه مؤثرتری برای حل تعارض نام بردند.
طی تحقیقات بعدی معلوم شد که این افراد مدیران ردهباالی سازمان بودند که با استفاده از اعمال قدرت و تحکم توانسته بودند
نظرات خود را بر طرفهای مقابل تحمیل کنند؛ ولی کسانی که معتقد به غیرمؤثر بودن سبک اعمال قدرت یا رقابت بودند ،اغلب

افرادی بودند که در تعارضات مغلوب شده بودند .کناری و اسپیتزبرگ )0991( 11به منظور بررسی رابطه شایستگیهای فردی و
مدیریت تعارض مطالعهای انجام دادند .نتایج نشان داد که رابطه مثبتی بین شایستگی فردی با شیوههای مبتنی بر جدایی انداختن
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(مصالحه) وجود دارد ،ولی با اجتناب رابطه منفی میباشد .داوز و هالند ) 1989 ( 1طی تحقیقی که بر روی  851مدیر بخش دولتی و
خصوصی و  27 9نفر از زیردستانشان پیرامون شیوههای مدیران برای مقابله با تعارض انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که از نظر هر دو
گروه شیوههای «گشودگی» یا صراحت داشتن (مواجهه یا حل مسئله)« ،جداییانداختن» (مصالحه) و کنترل برای حل تعارض در بین
مدیران بیشتر نمایان بودند.

ولکما و برگمن ) 980 1( 2به منظور شناسایی واکنشهای افراد سازمان به هنگام بروز تعارض تحقیقی انجام دادند .این دو محقق از

 362نفر خواستند که توجه خود را بر یک موقعیت تعارض که در محل کار برایشان رخ داده ،تمرکز کنند و به پرسشنامهای که حاوی
 21واکنش رفتاری -احساسی در مقابل تعارض بود ،پاسخ دهند .تحلیل میانگینها و همبستگیها حاکی از آن بود که دستهای از
ًال برجسته و غالب بودند و دسته دیگری از واکنشهای مبتنی بر مواجهه و واکنشهای مبتنی بر
واکنشهای احساسی-هیجانی کام ًال
کنارهجویی از موقعیت نیز قابل مشاهده بود ولی انواع دیگری نظیر اجتناب کوتاهمدت ،قدرت و سیاستبازی کمتر نمایان بود .در
پژوهشی که سخایی قلعه رودخانی (  ) 1375 - 76تحت عنوان بررسی سبکهای مدیریت تعارض مدیران دبیرستانهای استان گیالن از
نظر مدیران و مربیان این استان انجام داده است ،سبک غالب مدیریت تعارض مدیران استان گیالن ،همکاری و سایر سبکهای
مدیریت تعارض مدیران به ترتیب :مصالحه ،رقابت ،گذشت و اجتناب بوده است .اسماعیلی (  ) 1379پژوهشی تحت عنوان بررسی
سبکهای مدیریت تعارض مدیران و خالقیت دبیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران انجام داده است .نتایج حاکی از آن بود که
گرایش مدیران در بکارگیری سبک رقابت بیشتر از سایر سبکها بوده است .در تحقیقی که غفوریان و فالمرزی (  ) 1389تحت عنوان
بررسی رابطه بین تعارض و عملکرد شغلی کارکنان انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که بین میزان تعارض و عملکرد شغلی کارکنان
همبستگی معنیداری وجود ندارد.

روششناسی

این پژوهش یک مطالعه توصیفی بوده و جامعه شامل کلیه کارکنان شرکت نفت گچساران بوده است .از جامعه  1044نفری ،تعداد

 412نفر از کارکنان به تفکیک بخشها بصورت روش تصادفی طبقهای با توجه به نسبت افراد موجود در بخشهای مختلف شرکت
انتخاب شده است .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه  30مادهای سبکهای حل تعارض پوتنم و ویلسون )0991( 3و پرسشنامه

آزمون خود ارزشیابی عملکرد شغلی دونالد پاترسون 4استفاده شده است.

نتایج

یافتههای توصیفی این پژوهش شامل شاخصهای آماری مانند میانگین ،انحراف معیار ،حداکثر و حداقل نمره و نیز تعداد

آزمودنیهای نمونه برای کلیه متغیرهای مورد مطالعه در جدول  1ارائه شدهاند .همانطور كه در جدول  1مشاهده ميشود ،در متغـير
سبک حل تعارض رقابت ميانگين و انحراف معيار کارکنان به ترتيب  31 / 20و  ،6/ 80در متغير سبک حل تعارض همکاری  27 / 57و
 ،5/ 34در متغير سبک حل تعارض اجتناب  26 / 98و  ،5/ 96در متغير سبک حل تعارض گذشت  26 / 32و  ،6/ 73در متغير سبک حل
تعارض سازش  25 / 28و  4/ 21و در متغير عملکرد شغلی  40 / 67و  4/ 03مي باشند.
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جدول  -1ميانگين ،انحراف معيار ،حداقل و حداكثر نمره آزمودنيها در متغيرهاي تحقيق
متغیرها

شاخصهاي آماري
ميانگين

انحراف معيار

حداقل

حداكثر

سبک حل تعارض رقابت

31 / 20

6/ 80

13

48

سبک حل تعارض همکاری

27 / 57

5/ 34

11

سبک حل تعارض اجتناب

26 / 98

5/ 96

7

39

سبک حل تعارض گذشت

26 / 32

6/ 73

6

24

سبک حل تعارض سازش

25 / 28

4/ 21

13

35

عملکرد شغلی

40 / 67

4/ 03

40

49

23

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،بین سبک حل تعارض رقابت با عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت معنیداری وجود
دارد (

و

) .بعبارت دیگر ،افزایش سبک حل تعارض رقابت با افزایش عملکرد شغلی همراه شده است .بین

سبکهای حل تعارض همکاری ،اجتناب و گذشت ،با عملکرد شغلی کارکنان رابطه معنیداری مشاهده نمیشود .بین سبک حل
تعارض سازش با عملکرد شغلی کارکنان رابطه معنیداری وجود دارد (

) .افزایش سبک حل تعارض

و

سازش با افزایش عملکرد شغلی کارکنان همراه شده است.
کهای پنج گانه حل تعارض (رقابت ،همکاری ،اجتناب ،گذشت و سازش) با عملکرد شغلی کارکنان
جدول  -2ضرایب همبستگی ساده بین سب 
متغیر مالک

عملکرد شغلی

متغیرهای پیشبین

شاخصهاي آماري
ضريب همبستگي

سبک حل تعارض رقابت

0/ 13

0/ 047

سبک حل تعارض همکاری

0/10

0/ 970

سبک حل تعارض اجتناب

-0/ 04

0/ 580

سبک حل تعارض گذشت

0/10

0/919

سبک حل تعارض سازش

0/ 16

0/810

طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر (

) ،مندرج در جدول  ،3ضریب همبستگی چندمتغیری برای

ترکیب خطی سبکهای پنجگانه حل تعارض با عملکرد شغلی کارکنان برابر
باشد که در سطح

سطح معني داري

معنیدار است و با توجه به مقدار ضریب تعیین

و

و

می-

 ،مشخص شده است که  5درصد واریانس

عملکرد شغلی توسط این دسته از متغیرهای پیشبین قابل تبیین میباشد.
همچنین ،با توجه به قسمت (ب) جدول مذکور مشاهده میشود که از میان سبکهای پنجگانه حل تعارض (رقابت ،همکاری،
اجتناب ،گذشت و سازش) به عنوان متغیرهای پیشبین ،سبک حل تعارض سازش پیشبینکننده عملکرد شغلی کارکنان میباشد و
سایر سبکهای حل تعارض در پیشبینی نقشی ایفا نمیکنند.

93

بررسی روابط سبکهای پنجگانه ...

جدول شماره  -3ضرايب همبستگي چندگانه سبکهای پنجگانه حل تعارض (رقابت ،همکاری ،اجتناب ،گذشت و سازش) با عملکرد شغلی کارکنان با
)

روش ورود ( )Enterو مرحلهاي (

شاخص
الف

متغير مالك

آماري
متغيرهاي

همبستگي

ضريب

چندگانه

تع يي ن

نسبت
احتمال

پيشبين
1ـ سبک حل
تعارض رقابت

0/13

ضرايب رگرسيون
1

2

3

0/10

4

5

مقدار
ثابت

36 / 16

2ـ سبک حل
تعارض

0/ 14

0/ 02

38 / 86

همکاری

روش ورود

عملکرد شغلی

روش مرحله اي

عملکرد شغلی

3ـ سبک حل
تعارض

0/ 15

0/ 02

39 / 38

اجتناب
4ـ سبک حل
تعارض

0/ 16

0/ 02

39 / 34

گذشت
5ـ سبک حل
تعارض

0/ 22

0/ 05

37 / 04

سازش

ب

متغيرهاي
پيشبين

همبستگي

ضريب

چندگانه

تع يي ن

نسبت
احتمال

ضرايب رگرسيون
سبک حل تعارض سازش

مقدار
ثابت

سبک حل
تعارض

0/ 16

0/ 02

36 / 77

سازش

بحث و نتیجهگیری

یافتهها نشان داد که بین سبک حل تعارض رقابت و سازش با عملکرد شغلی ،رابطه مثبت معنیداری وجود داشت ،ولی بین سبک-

های حل تعارض همکاری ،اجتناب و گذشت رابطه معنیداری یافت نشد .یافتهها در خصوص رابطه سبک رقابت و سازش با یافته-

40

فصلنامه روانشناسی صنعتی /سازمانی  /سال سوم  /شماره  / 12پاییز 1931

های سیمونت و نیکودیم ،) 988 1( 1کناری و اسپیتزبرگ ،)0991( 2داوز و هالند (  ،) 1989همسو میباشد .همینطور یافتههای مربوط به
سبکهای اجتناب ،همکاری ،و گذشت با یافتههای کناری و اسپیتزبرگ ( )0991همسو میباشد.
در خصوص تبیین یافتههای این دسته از فرضیهها میتوان گفت :رقابت باعث میشود که اگر هرکدام از افراد معیار و مقیاسی را
برای سنجش کار خود داشته باشند و این مقایسههایی را که کارکنان با همکاران خود انجام میدهند ،به عنوان یک عامل انگیزشی در
نظر گرفت که باعث میشود شغل از حالت رکود درآید ،نيز مثل استرس تا حدی باعث افزایش عملکرد میشود« .یک مواجهه
مناسب با تعارض ،نتایج مثبت و سازندهای هم برای طرفین درگیر دارد و هم برای سازمان» (ميتراف و انگناس ، 2001 ،ترجمه
توتونچیان .)1 38 1 ،همینطور در تبیین یافته مربوط به سبک سازش میتوان به این مطلب اشاره کرد که با توجه به اینکه هرکدام از
طرفین خود را در از دست دادن منابعی سهیم میداند ،به عبارتی دیگر برنده و بازنده مشخصی وجود ندارد ،پذیرش پیشنهاد اولیه
سهلتر است تا جستجوی گزینههایی که برای هریک از طرفین قابل قبول باشد (کریتنر و کینیکی.)4 00 2 ،
تحلیل یافتهها نشان داد که برخالف انتظار بین سبکهای حل تعارض همکاری و گذشت با عملکرد شغلی رابطه معنیداری وجود
ندارد ،در این خصوص میتوان گفت که این سبکها برای مسائل پیچیده که با سوءبرداشت همراه است ،مناسب میباشد ولی برای

تعارضهایی که ریشه در نظام ارزشی طرفین دارد ،مناسب نیست (هلریگل 3و همکاران .) 988 1 ،همچنین با توجه به یافتههای
پژوهش مشاهده شده که سبک پنجگانه حل تعارض با عملکرد شغلی همبستگی چندگانه دارند ،با توجه به ضریب تعیین

،

یباشد و همچنین با توجه به محاسبههای
مشخص شد که  5درصد از واریانس عملکرد شغلی توسط متغیرهای پیشبین قابل تبیین م 
رگرسیون چندگانه با استفاده از روش مرحلهای مشخص شد که از میان سبکهای پنجگانه حل تعارض (رقابت ،همکاری ،اجتناب،
گذشت و سازش) بعنوان متغیرهای پیشبین ،سبک حل تعارض سازش و رقابت بهترین پیشبین عملکرد شغلی بودند .یافتههای
موجود را میتوان اینگونه تبیین کرد :در سبک سازش با تشویق افراد متخاصم به پذیرش راهحل میانه ،روی اختالف آنها سرپوش
گذاشته میشود (امیرکبیری.) 1374 ،
عمومیترین شیوهای که برای حل تعارض در سازمانها مورد استفاده قرار میگیرد ،سازش است .این موضوع از آن جهت مهم
است که راهبردهای افراطی مثل رقابت ،گذشت ،اجتناب و همکاری کمتر در شکل خاص و کامل خود به چشم میخورند ،چراکه
در هر موقعیت تعارضی ،جهتگیری فرد یا گروه به سمت سازش یا در جهت رقابت ،گذشت و همکاری متمایل میشوند ،یا در
جهت اجتناب .در عین حال این جهتگیریهای انحرافی ،هریک راهبردهایی افراطی هستند که در حول سازش قرار گرفته اند
(میرکمالی.)1 37 1 ،

شایان ذکر است که برخالف سبکهای گذشت و اجتناب ،که ویژگی مشترک آنها نشان دادن واکنشهای انفعالی است ،سبک-

های حل تعارض سازش ،رقابت و همکاری مستلزم استفاده از قدرت و صرف انرژی و مبادرت به رفتارهای فعاالنه میباشند (ولکما و
برگمن .) 1989 ،بنابراین بر اساس یافتههای پژوهش حاضر میتوان نتیجهگیری کرد که کارکنان مورد مطالعه تمایل کمتری به
واکنشهای انفعالی و تمایل بیشتری به واکنشهای فعال و انجام برخوردهای فعاالنه دارند و نتایج تحقیقات ولکما و برگمن ( ) 1989
نیز مؤید این مطلب است.
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