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 سازمانی بر عملکرد کارکنان پایورتعارض درون تأثیربررسی 

 ص( آجا() نبیاءاال ستاد قرارگاه پدافند هوایی خاتمدر )مطالعه موردی 

 
 7مرتضی اکبری آالشتی

 

 چکیده

رسد  به نظر می، های نیروی انسانیشناخت پیچیدگیینده و ضرورت فزابا توجه به اهمیت 

تواند کمک  با آن میو منطقی شناخت تعارض و علل به وجود آورنده آن و برخورد صحیح 

 ها گردد.آمیز مأموریتداشته و درنهایت منجر به انجام موفقیتکارکنان پایور بر عملکرد شایانی 

مورد بررسی قرار گرفته سازمانی بر عملکرد کارکنان پایور تعارض درون تأثیرپژوهش حاضر در 

 خودساخته و توزیع پرسشنامه نظرانمصاحبه با صاحب ،اسناد و مدارک مطالعهبا  محقق. است

در قالب این پژوهش توصیفی و  تحقیقروش  ها اقدام نموده است. داده لیوتحل هیتجزنسبت به 

 جامعهای بوده و ها میدانی و کتابخانهآوری داده جمع هایروش باشد.ها میتحلیل آمیخته داده

قرارگاه  و کلیه کارکنان پایور ستاد مدیران ،فرماندهانمعاونین،  مشتمل براین تحقیق آماری 

 وبوده ساده  تصادفیصورت  به گیری روش نمونه. باشندمی)ص( آجا  االنبیاء پدافند هوایی خاتم

 آلفای ضریب .به دست آمدنفر  10 برابر با استفاده از فرمول کوکران، حجم جامعه نمونه

 استه مبین آن نتایج حاصلباشد.  می 150/2 معادل شده طرح سؤاالت از آمده دست به کرونباخ

ی، تعارض گروه درونعواطف( و تعارض گروهی )تعارض  مخالفت، مداخله،تعارض ارتباطی )که 

ص( آجا ) یاءاالنب گروهی( بر عملکرد کارکنان پایور ستاد قرارگاه پدافند هوایی خاتم بین

 . گذار بوده و کاهش عملکرد را در پی خواهد داشتتأثیر

 

 واژگان کلیدی: 

 رض ارتباطی، تعارض گروهی، عملکردتعاسازمانی،  تعارض درون
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 مقدمه

 رضتعا. تـسا ادرـفا ینـبدر  تعارض دوـجو ن،مازاـس کـی های هدف تحقق هعمد نعامواز  یکی

 بهعلت غلبا هـک شود می اددـقلم مانیزاـس دگیـناز ز الینفکو  ناپذیر اجتناب جزئی عنوان به

ترین عارضه رفتار گروهی تعارض مهم .(7902ی، شیر)آیدیـم دـپدی مانیزاـس یاـیهـیژگو

داند، دارای آمادگی بیشتری خواهد  مدیری که اصول اساسی تعارض و مذاکره را می باشد.می

 مدیریت تعارض،برخورد کند.  ناپذیر اجتنابهای  آمیز با این موقعیت طور موفقیت بود تا به

تواند با استفاده از  تعارض می منصفانه و کارا است. صورتی معقول، شناخت و اداره تعارض به

قبل از هر چیز برای اداره  ، حل مسئله و مذاکره مدیریت شود.مؤثرهایی چون ارتباطات  مهارت

 قرار داد. بررسی موردشناسایی و تجزیه و تحلیل کرد و علل ایجاد تعارض را  را آنتعارض باید 

سبک مناسب   انتخاب ،نکته کلیدی در مدیریت تعارض پس از تشخیص تعارض و علل آن،

در موفقیت مدیران  زیرا توانایی برخورد با تعارض و ادامه آن، ؛از آن است مؤثربرداری  جهت بهره

ها سازنده باشند، موجب بروز افکار نو و خالق  اگر تعارض ای دارد. ها نقش ارزنده سازمان

  سازند و در نهایت به می شوند و زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را در سازمان فراهم می

 .(7901مقدم و همکاران،  )نکویی کنند تا به اهداف سازمانی خویش نائل آید مدیریت کمک می

های اخیر، سه نظریه متفاوت  با توجه به سیر پیشرفت مکاتب فکری مدیریت در طول سال

از تعارض دوری  ها وجود دارد. نخستین دیدگاه اعتقاد دارد که باید در مورد تعارض در سازمان

تی باری در درون سازمان خواهد داشت، به این دیدگاه نظریه سنجست چراکه کارکردهای زیان

دومین دیدگاه، نظریه روابط انسانی است که تعارض را امری . گویند تعارض )تئوری یگانگی( می

مان داند و در هر سازمانی پیامدهای حتمی و مسلمی خواهد داشت که برای ساز طبیعی می

 .کند طور بالقوه نیروی مثبتی را برای کمک به عملکرد سازمان ایجاد می ضرری ندارد و به

تواند یک نیروی  تنها می ترین دیدگاه مبنی بر این است که تعارض نه سومین نظریه و مهم

آید  های سازمانی به شمار می مثبت در سازمان ایجاد کند، بلکه یک ضرورت بدیهی برای فعالیت

 .(7935)رضائیان،  گویند ه این نگرش، نظریه تعامل تعارض میکه ب

 ها دارد تعارض ای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد و سازمان تعارض پدیده

 شد. نکته نخواهد یا نشده رو هروب آن با که کند ادعا تواند نمی کسی و است ناپذیر اجتناب امری

 بر آن، بودن ناحق یا و حق تشخیص و آن با درست برخورد و تعارض به نسبت ما نگرش اساسی،

 برداری بهره برای درست و منطقی های حل راه پیشنهاد و آن آورنده وجود به و عوامل علل اساس

 .است آن از بهینه
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 نقش که اندشده از افراد تشکیل نهادها سایر مانند که هستند اجتماعی نهادهای ها،سازمان

 هیچ وجه به انسان منهای دیگر سازمان عبارت است. به نهادها گرداننده این عنوان به انسان اصلی

ی هر چند کارکردها داشت نخواهد را سازمان تحقق اهداف دیگر طرف از و مشکالت بر غلبه توان

عنوان یک سازمان به ای دارد لیکنی دیرینهص( آجا سابقه) األنبیاءقرارگاه پدافند هوایی خاتم

ها بروز تعارض در سازمان .باشدسازمانی مواجه می درون و برون های نسبتاً نوپا با انواع تعارض

 و قدرت کسب برای که دارند وجود ها، افرادیسازمان در شک بدون ناپذیر بوده و امری اجتناب

شود. می دیده شان تضادهاییاهداف و امور تقدم مورد در و پردازند می رقابت خود به بین در منافع

پیرامون  دنیای با را خود بتوانند تا است الزم ها سازمان ادامه حیات برای تضادها و هاتفاوت درواقع

این مطلب سعی   . بعضی از مدیران به علت ناتوانی در درک(7903)غفوریان ،  دهند مطابقت

های خود سرکوب ماننظرها را در ساز قهرآمیز، تضاد و اختالف  های با توسل به شیوه کنند می

های پرتکاپو، پیشرو و سازمان  های ای در رگ که تعارض به مثابه خون تازه  درحالی ؛کنند

 هر سازمانی نهفته است  و سروکار داشتن با تعارض در قلب مدیریت  طلب است توفیق

 .(7909زاده،  )شفیع

نان پایور ستاد قرارگاه باشد که با انجام این تحقیق کارکرو میاز این حاضر اهمیت تحقیق

خصوص نیروی انسانی و رفتار راالنبیاء )ص( آجا ضمن شناخت و مطالعه د پدافند هوایی خاتم

سازمانی، پذیرش وجود تعارض را پیامدی منطقی و بدیهی در سازمان دانسته و با شناخت انواع 

کنند، وظیفه میها، خواهند توانست در مشاغلی که انجام در سازمان و کنترل آن ها تعارض

توانمندتر ظاهر شده و موجب خواهند شد که افزایش عملکرد را شاهد باشیم. در آن صورت 

تطبیق خود با شرایط محیطی آمادگی خواهند داشت و  وهمه افراد آن سازمان برای سازگاری 

 آورنده، تالشو با درک صحیح از همه عوامل پدیدعنوان یک امر بدیهی دانسته تعارض را به

بستری  ،خواهند نمود با یک برخورد منطقی و منطبق با دانش تخصصی در حوزه نیروی انسانی

آوری و تغییر و تحول سازنده در محیطی آرام، منعطف و بدون تنش و با حفظ کرامت را برای نو

های انسانی جهت دستیابی به اهداف سازمان و نهایتاً بهبود انسانی و پذیرش تفاوت ویژگی

 .آورند)ص( آجا فراهم  االنبیاء خاتمکارکنان در سازمان قرارگاه پدافند هوایی عملکرد 

های برجسته هایی که ناشی از ویژگیمشکالت و چالش ،در صورت عدم انجام این تحقیق

های بسیار های قرن بیست و یکم )تغییرات مستمر، پیچیدگی منابع انسانی، فناوریسازمان

-ساختارهای سازمانی جدید و ...( هستند موجب بی ،نوع نیروی کارهای جهانی، ت متغیر، رقابت

گردند. هر جا که آشوب باشد، اغلب استرس وجود هایی میثباتی و عموماً باعث ایجاد آشوب

شود. در صورت عدم شناخت و زمینه تعارض تبدیل می طور مستمر به پیش دارد و استرس به
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شخصی و گروهی، ها، عوامل رفتاری بینف، نقشها از اهدابرداشت ،درک صحیح از تعارض

گردد.  ها متفاوت بوده و موجب ایجاد تعارض جدی می های درون سازمان و موقعیتارتباط

عنوان امری عادی اتخاذ تصمیم توسط فرماندهان و مدیران بدون درنظر گرفتن وجود تعارض به

های کنترل آن و عدم شناخت راه و عدم شناخت علل و عوامل پدید آورنده و برخورد نامناسب

ص( آجا خواهد ) االنبیاء خاتمموجب کاهش عملکرد کارکنان پایور ستاد قرارگاه پدافند هوایی 

بلکه برای تکامل سازمان و فرد،  ؛است ناپذیر اجتنابتعارض در سازمان نه تنها  وجودشد. 

-قب هستند. اگر سازمانضروری است. مدیرانی که سعی در حذف تعارض دارند از زمانه خود ع

ی جدیدی در اندیشیدن به رونق و شکوفا باشند، به شیوهبیست و یکم پرخواهند در قرن  ها می

 .(7905 نژاد، )تونکه تعارض نیاز دارند

پاسخ دهد  اساسی الؤمحقق قصد دارد به این س ذکر شده باالبا توجه به مطالب  بنابراین

ص( ) االنبیاء خاتمرکنان پایور ستاد قرارگاه پدافند هوایی بر عملکرد کا سازمانی درونکه تعارض 

 پایور کارکنان عملکرد بر ارتباطی تعارض"ال فرعی ؤو به تبع آن به دو س ی دارد؟تأثیرآجا چه 

 بر گروهی تعارض" و "دارد؟ یتأثیر چه آجا( ص) االنبیاء خاتم هوایی پدافند قرارگاه ستاد

نیز  "دارد؟ یتأثیر چه آجا( ص) االنبیاءخاتم هوایی پدافند قرارگاه ستاد پایور کارکنان عملکرد

 پاسخ دهد.
 

 پژوهش  نهیشیو پ ینظر یمبان
 ض سازمانیتعار

صورت دقیق مربوط به یک دوران خاص از پیدایش هستی  توان بهپیدایش پدیده تعارض را نمی

ولی بعد از آشنایی با مفهوم تعارض و بررسی نظریات موجود شاید بتوان گفت که از  ؛دانست

ابتدای پیدایش هستی تاکنون )داستان آدم و حوا در بهشت و چگونگی خروج آنان از بهشت و 

تعارض  ،های لغت فارسیدر فرهنگ ....( تعارض وجود داشته است یا داستان هابیل و قابیل و

 هم خالف کردن و اختالف داشتن معنی شده است با و مزاحم یکدیگر شدن،  معنی متعرض به

-ها برای تحقق یک هدف واحد کوشش میکه گروههنگامی .(7909)کیاکجوری و آقاجانی، 

ها در چارچوب های آناقدام ؛نسبت به یکدیگر بسیار ناچیز و یا صفر است هادشمنی آن ؛کنند

که  به هر حال هنگامی .ترین نتیجه نیز رقابت استگیرد و محتملها انجام میروشمقررات و 

ه ببین دو گروه دشمنی آشکار  اندازد،های گروه دیگر را به خطر میهای یک گروه، هدفهدف

ایجاد تعارض وجود  احتمال کننده رفتار، ناکافی باشد؛ که مقررات تنظیمو هنگامی آید میوجود 
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دشمنی  ،ناسازگار اوج بگیرد های گروهی هدفبه دلیل ه که تعارض ایجاد شده گاآن .دارد

 (.7901 ،7نیکی و کریتن)کی د شددستخوش هرج و مرج خواه سازمانافزایش یافته، 

 تعاریف اندیشمندان این حوزه آورده شده است:از برخی ذیل  شماره یکدر جدول 

 
 تعاریف تعارض سازمانی (1) شماره جدول

 منبع تعریف

ها زمینه اهداف اصلی، اهـداف فـرعی و ارزش  و در  بـا یـکدیگر ارتباط متقابل داشته  کـه  تعامل افرادی

اهداف خود   تـحقق  جـهت  عنوان مانعی بالقوه در به  را  دیگران آید و افراد، وجود میهها اختالف ببین آن

 .کنند می  تلقی

پوتنام رابرت 

(7300) 

ها که  سازمان  و یا  گـروهی ک و یـا احساس هرگونه ناسازگاری در درون و یا بین افـراد،اریند ادآفـر

 .گردد طرف مـی  دو  در  آشکار متعارض  و یا  منتهی به رفتار پنهان

سید محمد 

  میرکمالی

(7917) 

 .سر بزند ءمخالفت با سایر اعضامنظور  به  هر رفتاری را که از جانب اعضای یک سازمان
 تامپسونجورج 

(7331) 

 .نظر برسد به گدر آن مسائل مورد توجه دو طرف ناسازگار و ناهماهن  شرایطی که
 توماسکنس 

(7313) 

ای بازدارنده سبب ناکامی شخص  گونه کوشد تا به طور عمدی می در آن شخص الف به  فرآیندی است که

 و 5، کمیابی9مخالفت ،0مفاهیم ادراک یا آگاهی در این تعریف، افش گردد.ب در رسیدن به عالیق و اهد

 .هستند  دهنده ماهیت تعارض نشان 4یبازدارندگ

 رابینزاستیفن 

(7315) 

 یا و هاارزش اهداف، مفاهیم، که است هم به وابسته طرف دو حداقل مابین واضح، کشمکش یک

 .شود درک می آن از ناسازگار اعتقادات

و  درگاهی

 (7901همکاران )

 

های گیرد تا تالشوسیله شخص الف انجام می یندی که در آن نوعی تالش آگاهانه بهفرآ

شخص ب در مسیر نیل البته از طریق سد کردن راه او، که در نتیجه  ؛شخص ب را خنثی کند

 سازمانی درونافزاید، تعارض الف بر میزان منافع خود می شخص شود وصل میبه هدف مستأ

ها را در درون است که ارتباط بین افراد و گروه سازمانی درون تعارضی ،تعارض ارتباطی نام دارد.

 امری ارتباطات .(7909 رابینز،)کند سازمان براساس روابط عمودی و افقی موجود بررسی می

را  سازمان پود و تار نمادین، هایپیام طریق از افراد و مقاصد مفاهیم انتقال با و است ناپذیر اجتناب

                                                           
1
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 تواندمی هاسازمان در ارتباطات .گرددسازمانی می وحدت و یکپارچگی موجب و داده پیوند هم به

 سازمان فعالیت نشود، ارتباطات برقرار رود. وقتی شمار به سازمانی اهداف به عامل دستیابی

 (.7903همکاران،  آید )شادپور و شود و تعارض ارتباطی پیش میمی متوقف

 (7935 رضائیان،) عبارتند ازانواع تعارض ارتباطی 

  افراد یکدیگر را از رسیدن به هدفی که  آن  طی  یند اجتماعی اسـت کـهمخالفت: فرآ

 نیست بازدارند.  یا  مطلوب آنان است

 سازمان.  مختلف  مداخله: برخورد و دخالت در کارها و امور یکدیگر در سطوح

گیریم، تعارض اتفاق  و عواطف خود یا دیگران را نادیده مى که ما احساسات عواطف: زمانى

 افتد. مى

شوند و تیم تقسیم می دواست که اعضای گروه به  سازمانی درونتعارضی  ،تعارض گروهی

شوند. برای مثال ممکن است جنگ بر سر این باشد جنگ می  بر سر منابع با یکدیگر وارد 

 .(7910، آبادی یزدانکه نقش هر کس در سازمان چیست )ایزدی 

 :(7901 احمدی،) عبارتند ازانواع تعارض گروهی 

غالباً بر فرآیند   که  است  گروه  اعضای  یا تمام  برخی برخورد بین   شامل :گروهی درون  تعارض

 تأثیر دارند.  گروه  و اثربخشی

  دیگر بدانند این  هایدارند خود را برتر از گروه ها میل گروه  جا کهاز آن :گروهی بین  تعارض

 شود. می  تعارض  موجب امر

 
 عملکرد کارکنان

که در  اند نظران مدیریت، تعاریف مختلفی از عملکرد در بخش دولتی ارائه کردهصاحب

 به تعدادی از این تعاریف اشاره شده است:ذیل  شماره دوجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 



 704                                         ...                          پایور کارکنان عملکرد بر سازمانی درون تعارض تأثیر بررسی

 تعاریف عملکرد سازمانی (2) شماره جدول

 منبع تعریف

شـوند و  عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است. رفتارها از فرد اجرا کننده ناشـی مـی  

رفتارها فقط ابزارهایی بـرای نتـایج نیسـتند،    د. کننعملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می

شـود   گیـری مـی   این نتیجه به این تعریف از عملکرد، منجر آیند.خود نتیجه به حساب می بلکه به نوبه

نتـایج( بایـد در نظـر    ا )هفتار( و هم خروجیرها )ها و افراد، هم ورودیکه هنگام مدیریت عملکرد گروه

 .گرفته شوند

بروم 

 (7300)   براچ

کلی است که بر  بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه .عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد

 .چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد
 (7901)رهنورد 

 دهندمی نشان خود از افراد که شغل با ارتباط در رفتارهای مجموعاز  ستا عبارت عملکرد

و  گریفینریکی 

 مورهدیگوری گر

(0220) 

 (7331)  کین .عملکرد، چیزی است که فرد به جا می گذارد و جدای از هدف است

 د.شوها اطالق میها و نتایج حاصله از آنعملکرد به چگونگی انجام وظایف، فعالیت
 عالم تبریز

(7900) 
 

 

یند تبیین کیفیت آفر: »ارایه شده است همکاران و ترین تعریف عملکرد توسط نیلیمعروف

جـزء   (. مطابق این تعریف، عملکـرد بـه دو  7901)رهنورد، « اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته

 شود:میتقسیم 

ی چگونگی اسـتفاده سـازمان از منـابع در تولیـد خـدمات یـا       کارایی که توصیف کننده (7 

محصوالت است، یعنی رابطـه بـین ترکیـب واقعـی و مطلـوب درونـدادها بـرای تولیـد         

 .بروندادهای معین

نیل به اهداف سازمانی است. ایـن اهـداف معمـوالً     ی درجهاثربخشی که توصیف کننده ( 0 

ــب مناســ ــدادها انطبــاق درجــه) تبدر قال ــا برون (، در دســترس  مشــتریان نیازهــای ب

و  فیزیکـی(   دار، فاصـله تاولویـ  هـای گروه میان در ارائه فراوانی، نظیر هاییجنبه) بودن

 .شوندتبیین می ز(تحقق استانداردهای مورد نیا هکیفیت )درج
 

 ینه تحقیقیشپ

های داخلی که در حوزه تعارض سازمانی و رابطه  پژوهشاز به برخی  ذیل 9شماره در جدول 

 شده است: اشارهآن با عملکرد کارکنان انجام شده 
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 کارکنان عملکرد با آن رابطه و یسازمان تعارض حوزه در یداخل یها پژوهش (3) شماره جدول

 نتایج روش تحلیل روش تحقیق هدف محقق عنوان

 ی رابطـه  بررسی

ــام ــارض و ابه  تع

 عملکـرد  و نقش

 ی شغلی؛ مطالعه

ــوردی  در مـــــ

ــرکت ــی شـ  ملـ

 خیـز  نفت مناطق

 جنوب

ــد  مجیــ

مسعودی  

و  عراقــی

ــیم  رحــ

 استوار  

(7939) 

 تحقیــق ایــن در

 بـــین ی رابطـــه

 ابهــام و تعــارض

 عملکرد با شغلی

ــغلی  در شــــــ

 منــاطق شــرکت

 جنـوب  خیز نفت

ــده بررســـی  شـ

 .است

 

روش  تحقیق، روش

-توصـــــــــــیفی

 و اسـت  همبستگی

 بـا  منظور این برای

 بـرداری  نمونه روش

 از ســاده تصــادفی

ــر 170  از نفـــــــ

 شـــرکت کارکنـــان

ــاطق ــت من ــز نف  خی

 .است شده استفاده

 آوری جمع از پس

ــا، داده ــرای هـ  بـ

ــخ ــویی پاس ــه گ  ب

 آزمون از سؤاالت

 اسـتفاده  پیرسون

 .شد

دهد  می نشان تحقیق نتایج

 بـین  معناداری ی رابطه که

 شـغلی  ابهام و تعارض ابعاد

 کارکنـان  شغلی عملکرد با

 رابطـه  ایـن  کـه  دارد وجود

 .است ناقص و غیرمستقیم

 رابطــه بررســی

 ســـایش بـــین

ــاعی  اجتمــــــ

ــان  و کارکنـــــ

 فـردی  تعارضات

 پـــایور افســـران

ــاه  قرارگــــــــ

 شمال ای منطقه

 نزاجا شرق

 جـــــواد

 نژاد صالح

محمــد و 

 کریمی

(7934) 

ــدف از  ــن هـ ایـ

پژوهش، بررسی 

ــین  ــه بــ رابطــ

سایش اجتماعی 

ــان و  کارکنـــــ

تعارضات فـردی  

افســـران پـــایور 

ــاه  قرارگــــــــ

ای شمال  منطقه

شـــرق نزاجـــا  

 باشد. می

ــه   ــه بـ ــا مراجعـ بـ

ــام   ــات انجـ تحقیقـ

گرفتــــه، ابعــــاد و 

هـای مـرتبط    مؤلفه

شناسایی شـد و بـر   

مبنای این متغیرها، 

ای  پرسشـــــــنامه 

سؤال  74مبتنی بر 

 .طراحی گردید

آزمــــون  رایبــــ

ی ایـن  هـا  یهفرض

ــق  ــا روش تحقی ب

ت الدمعــــــــــا

ساختاری از نـرم  

ــزرل  ــزار لیــ افــ

 .استفاده شد

دهنـده   نتایج حاصل، نشان

تأییـــد رابطـــه معنـــادار و 

ت بــــین ســــایش ثــــمب

ــان و   ــاعی کارکنــ اجتمــ

باشـد و   تعارضات فردی می

ــه  ــایج ب ــین نت ــور  همچن ط

دهـد کـه    خاص نشان مـی 

بـین تمـامی ابعـاد سـایش     

فیزیکـی،  سایش )اجتماعی 

ــتقیم و کال ــیمســ و  (مــ

تعارضــات فــردی رابطــه   

ــادار و م ــود  ثبمعن ــی وج ت

 .دارد

 و بررســــــــی 

ــت ــدی اولویـ  بنـ

 بـر  مـؤثر  عوامل

 شــغلی اســترس

ــدهان  و فرمانـــ

 نظــامی مــدیران

 مـوردی  مطالعه)

 واحـــد یـــک در

 (نزاجا نظامی

 جـــــواد

 نژاد صالح

(7937) 

ــدف ــلی ه  از اص

ــام ــن انجــ  ایــ

 و بررسی تحقیق

 بنـــدی اولویـــت

 بـر  مـؤثر  عوامل

 شـغلی  اضطراب

ــدهان  و فرمانـــ

 نظــامی مــدیران

 واحـــد ایـــن در

 .است نظامی

 نـوع  از هدف نظر زا

 و کـاربردی  تحقیق

 و ماهیـــت نظـــر از

 نـــــــــوع از روش

 پیمایشی –توصیفی

 .است همبستگی و

 آوری جمــع بــرای

ــا داده  از هـــــــ

ــش ــه پرســ  نامــ

 و شغلی اضطراب

 تحلیـــل بـــرای

ــا، داده ــار از ه  آم

 جدول)  توصیفی

ــودار و ــع نم  توزی

 بـــرای( فراوانـــی

ــیف ــه توص  جامع

ــاری ــار از و آم  آم

ــتنباطی  اســــــ

 اضــطراب بــر مــؤثر عوامــل

ــغلی ــن در ش ــژوهش ای  پ

 شـغلی،  رضایت: از عبارتند

 اضــطراب ســازمانی عوامـل 

ــل) شــغلی  محیطــی، عوام

 و نقـش  ابهام نقش، تعارض

 غیـر  عوامـل  ،(کاری حجم

 و خـانوادگی  مسائل) کاری

 عوامـل  ،(اجتمـاعی  مسائل

 و روحـی  فشارهای و فردی

 از حاصــل نتــایج ؛جســمی

 داد نشـان  فرضیات تحلیل
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 ضـــــــــــریب)

 همبســـــــتگی 

ــون ــرای( پیرس  ب

 تحلیــل و تجزیــه

 و اطالعــــــــات

 استفاده ها فرضیه

 .است شده

 ســازمانی عوامــل بــین کـه 

 غیر عوامل شغلی، اضطراب

ــاری، ــل کـ ــردی عوامـ  فـ

ــطراب ــت در و اضــ  نهایــ

 اضـطراب  با رفتاری مسائل

 مدیران و فرماندهان شغلی

 وجـود  مثبتی رابطه نظامی

 .دارد

ــه   مقایســـــــ

 تعـارض  مدیریت

 روان ســـالمت و

ــان  دارای کارکنـ

 بـا  شـغل  تناسب

 فاقد و شخصیت

ــنایع در آن  صــ

ــیمان  ســــــــ

 خوزستان

حمیــــد 

 امیری 

(7934) 

ــدف ــن هــ  ایــ

 مقایسه پژوهش

 مـــدیریت بـــین

ــارض  و تعــــــ

 روان ســــالمت

ــراد  دارای افــــ

 شخصــــــــیت

 شغل با متناسب

ــراد و  دارای افــ

 شخصــــــــیت

ــب ــا نامتناسـ  بـ

ــان شــغل  کارکن

ــیمان  ســــــــ

 خوزســـــــتان 

 .باشد می

 نـوع  از پژوهش این

 علــــی کــــاربردی

 اسـتفاده  ای مقایسه

 گـردآوری  برای شد

 از هـــــــــــا  داده

ــنامه ــای پرسشـ  هـ

ــب ــغل تناس ــا ش  ب

ــیت ــایرز شخص -م

ــز  ،(7310) برگــــ

 تعـــارض مـــدیریت

ــام ــون و پوتن  ویلس

ــالمت و( 7303)  س

ــومی ــدبرگ عم  گل

 اســــتفاده( 7310)

 .شد

ــت ــه جه  و تجزی

 اطالعـات  تحلیـل 

ــل  از حاصـــــــ

 از هـا  نامـه  پرسش

ــون ــای آزمـ  t هـ

 مستقل های گروه

 واریانس تحلیل و

ــد  ــرهچنـ  متغیـ

 .شد استفاده

 سـبک  کـه  داد نشان نتایج

ــای ــل راه هـ ــی حـ  و گرایـ

 ای مقابلـه  عـدم  های سبک

 تناسـب  دارای کارکنان در

ــنخ ــیتی س ــتر شخص  بیش

 ســبک  و شــده اســتفاده

ــابتی  فاقــد کارکنــان در رق

 بـا  شخصـیتی  سنخ تناسب

ــغل ــتر ش ــی بیش ــد م . باش

 نشـان  پـژوهش  هـای  یافته

 کارکنـان  روان سالمت داد

 ســـــنخ تناســـــب دارای

 از بیشتر شغل با شخصیتی

 سـنخ  تناسب فاقد کارکنان

 .باشد می شغل با شخصیتی

 
 

های خارجی که در حوزه تعارض سازمانی و رابطه آن با عملکرد کارکنان انجام  پژوهشاز برخی 

 است:شماره چهار درج گردیده شده در جدول 
 کارکنان عملکرد با آن رابطه و یسازمان تعارض حوزه در یخارج یها پژوهش (4) شماره جدول

 نتایجخالصه  محقق عنوان

 ابزارهــای : تعــارض حــل و مــدیریت

ــومی ــرای مفه ــاری ب ــرد و همک  عملک

 سازمانی

 هالور نوردبی

(0270) 

به نوع تعـارض بایـد توجـه     های حل تعارض در انتخاب استراتژی

شود. شش نوع تعارض شناسایی شـد کـه عبارتنـد از: تعارضـات     

تفسیری، تعارضات استداللی، تعارضات ارزشی، تعارضات تمایلی، 

 ت شخصیتعارضات نقش و تعارضا

دوره  یک ایجاد: سازمانی تعارض کنترل

 تعارض مدیریت جامع

 بث پولین

(0271) 

 

تعـارض درگیـر   نیست که با مسئله از آن جهت که هیچ سازمانی 

هـای   هـا و توانـایی   اید به دانش، مهـارت وارد ب نباشد؛ کارکنان تازه

هـایی جهـت    لذا در این نوشـتار کـالس   ؛مقابله با آن مسلح شوند

 و کسب مهارت در این حوزه طراحی شده است. مطالعه
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 هـای  تعارض مدیریت و اهمیت ها، شکل

 و کوچـک  های شرکت در سازمانی درون

 مـدیریت  پیامدهای: نیجریه در متوسط

 انسانی منابع

ــریس  کـــــ

اوبیســــی و 

 رمی ساموئل

(0271) 

، بـه شـفافیت سـازمانی    سازمانی درونجهت کاهش اثرات تعارض 

هـای منصـفانه و سیسـتم جبـران خـدمت       ارتباطات باز، پرداخت

 .ی صورت گیردبیشترباید توجه مناسب 

 

 پژوهش یروش شناس

جزء تحقیقات کاربردی محسوب گردیده و از نظر روش نیز یک تحقیق  نوعاین تحقیق از نظر 

را از وده است درک بهتری که محقق سعی نم پیمایشی است. با توجه به این - توصیفی

نامه و بررسی اسناد و مدارک نموده و ارائه نماید، اقدام به تهیه فرم مصاحبه، پرسش متغیرها

، لذا رویکرد است نتایج حاصل را در هر دو بعد کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده

 .باشد تحقیق آمیخته می
االنبیاء  افند هوایی خاتمجامعه مورد مطالعه این تحقیق، کارکنان پایور ستاد قرارگاه پد

از کلیه معاونین، مدیران و است ی آماری در این تحقیق عبارت باشند. جامعه )ص( آجا می

باشند. )ص( آجا که در حال انجام وظیفه می االنبیاء پایور قرارگاه پدافند هوایی خاتمکارکنان 

است که کارکنان آن به ی آماری، بدین لحاظ دلیل توجیهی گزینش این گروه به عنوان جامعه

ی آماری برخوردار بوده و ها و خصوصیات جامعه جهت موقعیت شغلی )سابقه و تجربه( از ویژگی

همین منظور نقاط قوت، نقاط ضعف،  با وضعیت موجود سازمان، آشنایی کامل دارند. به

ورد تحقیق به األنبیاء )ص( آجا را در حوزه مها و مشکالت قرارگاه پدافند هوایی خاتم نارسایی

نفر از کارکنان ستاد  32 تحقیقجامعه آماری این  ،بندی کنند. با توجه به طبقهخوبی لمس می

گیری باشند. در این تحقیق از روش نمونهاألنبیاء )ص( آجا میقرارگاه پدافند هوایی خاتم

جامعه در کوکران نامه با استفاده از فرمول تصادفی ساده استفاده شده و برای توزیع پرسش

های تعارض در سازمان مورد با انجام مصاحبه برای شناخت جنبه نفر انتخاب شدند. 10محدود 

مربوطه تنظیم و حضور تعدادی از  نامهپرسش .مطالعه به تحلیل مضمون آنها پرداخته شد

به از سؤاالت مربوط  . کارشناسان و کارکنان ستاد قرارگاه در حوزه منابع انسانی توزیع گردید

دست آمده مقدار هر یک از متغیّرها با استفاده از آلفای کرونباخ آزمون گرفته شده و آلفای به

اینکه، ضریب آلفای با عنایت بهپایائی سئواالت مربوط به هر متغیّر را تعیین نموده است. 

باشد، لذا می 101/2دست آمده از سؤاالت طرح شده در خصوص فرضیه یکم معادل کرونباخ به

دست معتبری برخوردار است. ضریب آلفای کرونباخ به پایاییسؤاالت مربوط به این فرضیه از 

سؤاالت مربوط  لذا باشد،می 134/2معادل  دومآمده از سؤاالت طرح شده در خصوص فرضیه 
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 معادلکلی نیز  کرونباخ آلفای ضریب معتبری برخوردار است. پایاییبه این فرضیه نیز از 

 ، که قابل قبول است.باشد می 150/2
نامه، در دو سطح توصیفی و استنباطی های حاصل از پرسشنتایج بدست آمده از داده

های توصیفی نظیر رسم نمودار، گرفت که در سطح توصیفی، از آماره قرار مورد تجزیه و تحلیل

برای آزمون جداول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی 

 ( استفاده شده است.x2دو )های تحقیق از آزمون خیفرضیه

ناختی جامعه نمونه خالصه ش های جمعیت لفهذیل مقادیر توزیع فراوانی مؤ 4در جدول شماره 

  شده است:
 شناختی جامعه نمونه های جمعیت توزیع فراوانی مولفه (5) جدول شماره

 سطح مشاغل میزان تحصیالت سنوات خدمتی
آشنایی با پدیده تعارض 

 در سازمان

 فراوانی طیف
درصد 

 فراوانی
 فراوانی طیف

درصد 

 فراوانی
 فراوانی طیف

درصد 

 فراوانی
 فراوانی طیف

درصد 

 فراوانی

باالی 

04 
 %7 7 دکترا 07% 74

فرماندهی 

و 

 مدیریتی

91 42% 
خیلی 

 زیاد
7 7% 

71 

تا 

04 

54 19% 
کارشناس 

 ارشد
 %15 51 زیاد %91 01 ستادی 15% 51

77 

تا 

74 

 %94 04 متوسط %1 4 آموزشی %94 04 کارشناس 0% 1

تا  4

72 
 %2 2 تر پایین 0% 1

پشتیبانی 

 و خدمات
 %2 2 کم 1% 4

 %111 22 جمع %111 22 جمع %111 22 جمع
خیلی 

 کم
2 2% 

 %111 22 جمع         

 

 هایافته لیو تحل هیتجز

 هاگام اول: تدوین فرضیه

Ho: االنبیاء میان تعارض ارتباطی و عملکرد کارکنان پایور ستاد قرارگاه پدافند هوایی خاتم 

 داری وجود ندارد.ص( آجا رابطه مستقیم و معنی)
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:H1  االنبیاء خاتممیان تعارض ارتباطی و عملکرد کارکنان پایور ستاد قرارگاه پدافند هوایی 

 داری وجود دارد.ستقیم و معنی)ص( آجا رابطه م

 گام دوم: محاسبه آماره آزمون

 

 یارتباط تعارض ریمتغ هایهیگو به مربوط هاینمره (6) شماره جدول

 کمخیلی کم متوسط زیاد زیادخیلی هاگویه

 2 5 4 05 93 اول گویه

 7 1 0 73 91 دوم گویه

 7 7 77 75 54 سوم گویه

 9 9 3 99 05 چهارم گویه

 2 2 4 73 50 پنجم گویه

 7 9 3 01 99 ششم گویه

 0 7 5 00 91 هفتم گویه

 2 9 4 90 90 هشتم گویه

 2 2 9 70 41 نهم گویه

 7 7 5 02 51 دهم گویه

 7 0 79 00 00 یازدهم گویه

 0 0 70 00 00 دوازدهم گویه

 2 9 72 01 99 سیزدهم گویه

 7 7 9 73 50 چهاردهم گویه

 9 9 70 74 93 پانزدهم گویه

 1 2 3 23 33 میانگین )با تقریب گرد کردن(
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دهنده به طور میانگین نفرات پاسخگردد که بهمالحظه می باال 1 شماره در جدول

 0نفر پاسخ کم، تعداد  0نفر پاسخ خیلی کم، تعداد  7های متغیر تعارض ارتباطی؛ تعداد  گویه

 اند.نفر پاسخ خیلی زیاد را انتخاب نموده 90نفر پاسخ زیاد و تعداد  09نفر پاسخ متوسط، تعداد 
 اول هیفرض با مرتبط مربعیکا آزمون محاسبات (2) شماره جدول

          Fo Fe Fe - Fo رتبه ردیف
        

  
 

 9041 441 0941 7545 90 زیادخیلی 7

 44790 15 041 7545 09 زیاد 0

 04055 57 -145 7545 0 متوسط 9

 724110 745 -7045 7545 0 کم 5

 704513 713 -7945 7545 7 کمخیلی 4

 66.326 - - 22 22 جمع
 

 )آماره جدولی( بحرانی گام سوم: محاسبه آماره

df = k  1 = 4   7 = 5 

  

    
 

 گیری(گام چهارم: قضاوت )تصمیم

 
 آزمون استقالل فرضیه اول (1) شماره نمودار

 003/13 53/3 

Ho 

α 
1- α = 34%  

H1 

53/3 = 
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 (53/3) بحرانیآماره از مقدار  (003/13) آماره آزمونمقدار چون  ؛1برابر نمودار شماره 

پذیرفته  H1در نتیجه فرضیه  ؛گیردقرار می H1بنابراین آماره آزمون در ناحیه  ؛تر استبزرگ

 .شود رد می Hoشود و فرضیه می

میان تعارض ارتباطی و "توان اذعان داشت که % می34با سطح اطمینان به عبارت دیگر: 

-)ص( آجا رابطه مستقیم و معنی االنبیاء خاتمعملکرد کارکنان پایور ستاد قرارگاه پدافند هوایی 

 ."داری وجود دارد

√                           =n 10                :محاسبه ضریب شدت توافقی


 


 

   

  2    

 تأثیرشدت ضریب توافقی محاسبه شده از طریق فرمول باال مبین آن است که میزان 

 االنبیاء خاتممتغیر عوامل تعارض ارتباطی و عملکرد کارکنان پایور ستاد قرارگاه پدافند هوایی 

 باشد.% می17)ص( آجا برابر با 

 آزمون فرضیه دوم

 هاگام اول: تدوین فرضیه

Ho: ستاد قرارگاه پدافند هوایی  پایور میان عوامل تعارض گروهی و عملکرد کارکنان

 داری وجود ندارد.ا رابطه مستقیم و معنیاالنبیاء )ص( آج خاتم
:H1 ستاد قرارگاه پدافند هوایی  پایور میان عوامل تعارض گروهی و عملکرد کارکنان

 داری وجود دارد.االنبیاء )ص( آجا رابطه مستقیم و معنی خاتم

 گام دوم: محاسبه آماره آزمون

 یگروه تعارض ریمتغ هایهیگو به مربوط هاینمره (3) شماره جدول

 کمخیلی کم متوسط زیاد زیادخیلی هاگویه

 5 1 0 91 90 گویه اول

 5 5 1 94 00 گویه دوم

 1 07 00 02 0 گویه سوم

 1 74 05 01 7 گویه چهارم

 9 71 71 99 0 گویه پنجم

 3 72 74 01 77 گویه ششم

 72 00 75 71 9 گویه هفتم

 0 74 02 07 0 گویه هشتم



 799                                         ...                          پایور کارکنان عملکرد بر سازمانی درون تعارض تأثیر بررسی

 6 15 15 26 11 میانگین )با تقریب گرد کردن(

 

-دهنده به گویهطور میانگین نفرات پاسخگردد که بهمالحظه میباال  0 شماره در جدول

نفر  74نفر پاسخ کم، تعداد  74نفر پاسخ خیلی کم، تعداد  1های متغیر تعارض گروهی؛ تعداد 

 اند.نفر پاسخ خیلی زیاد را انتخاب نموده 72نفر پاسخ زیاد و تعداد  01پاسخ متوسط، تعداد 
 دوم هیفرض با مرتبط مربعیکا آزمون محاسبات (6) شماره جدول

          Fo Fe Fe - Fo رتبه ردیف
        

  
 

 74973 73 -545 7545 72 زیادخیلی 7

 34955 794 7741 7545 01 زیاد 0

 24204 2491 241 7545 74 متوسط 9

 24204 2491 241 7545 74 کم 5

 54392 17 -045 7545 1 کمخیلی 4

 643/15 - - 22 22 جمع

 

 )آماره جدولی( بحرانی گام سوم: محاسبه آماره

df = k – 1 = 5 – 1 = 4 


 

    

      

 گیری()تصمیمگام چهارم: قضاوت 

= 
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 استقالل فرضیه دوم آزمون (2) شماره نمودار

 (53/3) بحرانیآماره از مقدار  (159/74) آماره آزمونمقدار چون  ؛2 برابر نمودار شماره

پذیرفته  H1در نتیجه فرضیه  ؛گیردقرار می H1بنابراین آماره آزمون در ناحیه  ؛تر استبزرگ

 .شود رد می Hoشود و فرضیه می

تعارض گروهی و  میان "توان اذعان داشت که % می34با سطح اطمینان به عبارت دیگر: 

-االنبیاء )ص( آجا رابطه مستقیم و معنی ستاد قرارگاه پدافند هوایی خاتم پایور عملکرد کارکنان

 ."داری وجود دارد

 توافقیمحاسبه ضریب شدت 

                10n=                            √


 


 

   

 2     

 تأثیرشدت ضریب توافقی محاسبه شده از طریق فرمول باال مبین آن است که میزان 

االنبیاء )ص( آجا  ستاد قرارگاه پدافند هوایی خاتم پایور متغیر تعارض گروهی و عملکرد کارکنان

 باشد.% می59برابر با 

 

  

159/74 53/3 

Ho 
α 

1- α = 34%  

H1 
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 هاشنهادیو پ یریگجهینت
 اولفرعی  هدف و کمی تجزیه و تحلیل کیفی با طتبرم اطالعات پردازش

عملکرد کارکنان گذار تعارض ارتباطی بر تأثیرعوامل ترین  مهم های تحقیق نشان داد که یافته

ی راشمموارد ذیل بربه شرح توان  االنبیاء )ص( آجا را می قرارگاه پدافند هوایی خاتمپایور ستاد 

 :نمود

عنوان یک امر  کار آموزشی مدون درخصوص وجود تعارض ارتباطات بهسازو ناکافی بودن (7

 .های آموزشی(های آموزشی یا دورهکار: برگزاری کارگاه ناپذیر. )راه اجتناب

در ستاد  ی تحت امرن و مدیران به عواطف انسانی مجموعهبرخی از مسئولی کم توجهی (0

کار: برگزاری جلسه، آسان نمودن برقراری )راه االنبیاء )ص( آجا خاتم پدافند هوایی قرارگاه

 تکه رباارتباط، شنیدن مشکالت و دخالت دادن آنان و توجه به عواطف انسانی آنان و این

 نیستند(.

 ؛دانستند  برتر  های سازمان را از هدفو آن دادندخود اولویـت  های افراد به گروهکه زمانی   (9

 کاهشاین امـر باعث از  و کردندها  خود را صـرف ایـن هـدف  انـرژی  در نتیجه تـمام

های کار: ایجاد هماهنگی بین واحد )راه شده استهمکاری و هماهنگی در سازمان 

 .سازمان(

االنبیاء )ص(  خاتم سازمان و خاصه قرارگاه پدافند هواییبرای هر وجود ابهام در ارتباطات   (5

  ها از نظر ادراک باهم متفاوت هستند یک واقعیت سازمانیکه انساناینبا توجه به  آجا

جلوگیری از دخالت کار:  راه) کرد اندیشی چاره  را پذیرفت و برای آن است که بایستی آن

پذیری در پذیرش نظرات  منظورها، انعطافسازی  واضح ها در ارتباطات سازمانی، ذهنیت

شناسایی عوامل فیزیکی و  پیام،  دیگران، استفاده از حرکات و اشارات مناسب برای انتقال

توانند تعارض ناشی از ارتباطات  از جمله عواملی هستند که می و ... ارتباط  روانی مخل

 .(برسانند  مبهم را به حداقل

پدافند فراد حاضر در سازمان خاصه کارکنان ستاد قرارگاه ا  آن  طی  یند مخالفت کـهفرآ (4

  مطلوب سازمان است  هدفی که یکدیگر را از رسیدن به االنبیاء )ص( آجا خاتم هوایی

گرایی، قشر گرایی و  هایی چون تخصصواژه کنند که معموالًتراشی می دارند یا مانعمیباز

به اهداف سازمانی که مطمئناً پس از  کار: تاش برای رسیدن)راه خوردبه چشم می ...

 .حصول آن اهداف گروه و اشخاص نیز تأمین خواهد شد(

های ستاد قرارگاه پدافند هوایی ها و مدیریتب به برخی از معاونتگاهاً افراد منتص (1

مداخله کرده و برخورد و  ،ی خودموعهدر امور نامرتبط به مج االنبیاء )ص( آجا خاتم
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کاهش موجب  را فراهم و نهایتاً سازمان  مختلف  امور یکدیگر در سطوحدخالت در کارها و 

های شخصی و منطبق با کار: انجام امور به دور از سلیقه)راه شودعملکرد کارکنان ستاد می

 .ها انجام شود(قوانین و دستورالعمل

نتایج تغیر تعارض ارتباطی، های مدهنده به گویهطور میانگین از بین نفرات پاسخبه

ی نمونه به اعضاء جامعهنفر  10مبیّن این مطلب است که از توزیع میانگین پاسخ  حاصله

ی % گزینه90نفر با  09زیاد و تعداد  خیلیی % گزینه49نفر با  90تعداد  سؤاالت فرضیه اوّل،

ضاء کم از سوی تمام اعهای متوسط، کم و خیلیاند و انتخاب دیگر گزینهزیاد را انتخاب نموده

 .باشدنفر می 77ی نمونه جامعه

میان تعارض ارتباطی و "توان اذعان داشت که % می34با سطح اطمینان  در ضمن

االنبیاء )ص( آجا رابطه مستقیم و  عملکرد کارکنان پایور ستاد قرارگاه پدافند هوایی خاتم

 ."داری وجود داردمعنی

متغیر تعارض ارتباطی و  تأثیران که میز نیز نشان دادشدت ضریب توافقی محاسبه شده 

 باشد.% می17)ص( آجا برابر با  االنبیاء خاتمعملکرد کارکنان پایور ستاد قرارگاه پدافند هوایی 

 
 فرعی دوم هدف و کمی با تجزیه و تحلیل کیفی مرتبط اطالعات پردازش

هوایی  های متفاوت موجود در قرارگاه پدافندخاصه گروه در هر سازمانی و اعضای گروه

و   وقتکه زمانی موریت واگذار شدهأص( آجا با عناوین مختلف بسته به نوع م) االنبیاء خاتم

تقویت   کاریکه در سازمان همهنگامیو  کنند می  های فردیمین هدفأانرژی خود را صرف ت

و  کنند و بیشتر به دنبال مبادله منابع مینتوجه   اعضای آن به اهداف کلی سازمان شود،نمی

که در سازمان الگوی هنگامیو یا  هستند صورت انفرادیبه اطالعات و پیشرفت بیشتر در کارها

 عضویت در آن، بالطبع دانند مینسازمان را معرف خود  آید، کارکنان، مین کاری به اجرا درهم

 ساززمینهکاری همو این عدم  رسد مینهای خود هدفمطمئناً به  و کردخواهدنها را ارضا آن

و  موریتأمکند تا به سرعت  مینشود و به سازمان کمک  میدر سازمان نو نوآوری   خالقیت

شکل مستقیم در   مدیران با صراحت و روشنی و به. برخی از ارائه کند سازمانای به  خدمات تازه

دهند و موقعیتی  مینکنند، طرفین تعارض را رودرروی یکدیگر قرار  مینحل مسئله دخالت 

در این  قرار گیرد.  به صورت باز و آشکار مورد بحث و بررسی  کنند که موضوع مینفراهم 

مورد اختالف بیان   دهد عقاید خود را در مورد مسئله مینمدیر به زیردستان خود اجازه  موقعیت

 د. کنند و روی آن بحث کنند تا به نتیجه و توافق برسن
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تعارض گروهی بر عملکرد تأثیرگذار عوامل ترین  مهمهای تحقیق نشان داد که  یافته

توان به شرح موارد ذیل  ص( آجا را می) االنبیاء کارکنان پایور ستاد قرارگاه پدافند هوایی خاتم

 برشماری نمود:

بین اعضای گروه، نادیده گرفتن منافع سازمان، گروهی گاهاً وجود اختالف  تعارض درون در (7

پذیری در بین اعضای گروه،  وه، عدم انعطافوجود تفاوت عقاید و عدم سازش افراد یک گر

دادن کارکنان ناز طریق توجه و کرده نرنگ  برانگیز را در بین کارکنان کم نقاط اختالفمدیران 

 .کنندنمیغرور سازمانی را در آنان زنده و تقویت  ،اهداف کلی و عمومی سازمان  به
 

دوستی و  کاری،جو هم نبوده وحاکم   سازش در سازمانگاهاً ها،  در تعارض بین گروه (0

 افزایشیابد که حاصل آن  می کاهشو بهداشت روانی کارکنان  وجود نداشتهصمیمیت 

  .در سازمان است  های مخرب تعارض
 

شوند  رو می هروب  های متضادی از علل تعارض این است که کارکنان با دستورالعمل دیگر یکی (9

کنند که نتیجه آن درگیری با سازمان  بعیض میها احساس ت و یا در برخورد با دستورالعمل

  است.
 

شود تعارض میتقسیم   طور ناعادالنه بین کارکنان امکانات سازمان بهکه بعضی از مواقع  (5

 . کند رو می هگیرد و سازمان را با بحران پنهانی روب شکل می
 

نفر  1گروهی؛ تعداد های متغیر تعارض دهنده به گویهطور میانگین از بین نفرات پاسخبه

نفر پاسخ زیاد و  01نفر پاسخ متوسط، تعداد  74نفر پاسخ کم، تعداد  74کم، تعداد پاسخ خیلی

 اند.نفر پاسخ خیلی زیاد را انتخاب نموده 72تعداد 

میان تعارض گروهی و عملکرد "توان اذعان داشت که % می34در ضمن با سطح اطمینان 

داری ص( آجا رابطه مستقیم و معنی) االنبیاءپدافند هوایی خاتمکارکنان پایور ستاد قرارگاه 

 ."وجود دارد

متغیر تعارض گروهی بر  تأثیرکه میزان  نیز نشان دادشدت ضریب توافقی محاسبه شده 

 باشد.% می59ص( آجا برابر با ) االنبیاءعملکرد کارکنان پایور ستاد قرارگاه پدافند هوایی خاتم
 ای اجراییپیشنهاده

 نهاد عنوان یکهای دیگر بهص( آجا همانند سازمان) نبیاءاالقرارگاه پدافند هوایی خاتم

 اصلی ایفای مأموریت نقش که است شده از افراد تشکیل نهادها سایر مانند و باشدمی اجتماعی

 منهای دیگر سازمان عبارت باشد. بهمی گرداننده اصلی آن عنوان به عهده انسان این سازمان بر

 را سازمان تحقق اهداف دیگر طرف از و مشکالت بر مقابله و غلبه توان هیچ وجه به کارکنان
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ی ص( آجا سابقه) نبیاءاالی قرارگاه پدافند هوایی خاتمهر چند کارکردها داشت، نخواهد

 درون و برون سازمانی های تعارضعنوان یک سازمان نسبتاً نوپا با انواع به لیکن ؛ای دارددیرینه

ها، سازمان در شک بدون بوده و ناپذیر اجتناب ها امریشد. بروز تعارض در سازمانبامواجه می

 تقدم مورد در و پردازند می رقابت خود به بین در منافع و قدرت کسب برای که دارند وجود افرادی

ادامه  برای تضادها و هاپذیرش وجود تفاوت شود. درواقعمی دیده اهدافشان تضادهایی و امور

 ؛دهند پیرامون مطابقت دنیای با را خود بتوانند تا است الزم ها امری ضروری وسازمان حیات

صحیح و   علت ناتوانی در درک چنان بعضی از مدیران بهاین امر محقق نشود و هم چه چنان

نظرها را در  قهرآمیز، تضاد و اختالف  های منطقی از وجود تعارض بخواهند با توسل به شیوه

-های خود سرکوب کنند مطمئناً از آن سازمان انتظار نوآوری، شکوفایی استعداد، خودسازمان

توان انتظار داشت و در نهایت سازمان با را نمی ...کارکنان، پیشرفت و توسعه هماهنگ و  باوری

شود که کاهش عملکرد کارکنان را در پی خواهد ای مواجه میهای متفاوت و پیچیدهچالش

های پرتکاپو، سازمان  های ای در رگ عارض در سازمان به مثابه خون تازهاما اگر نگاه به ت .داشت

گاه افراد سازمان تپیده شود آن  طلب و سروکار داشتن با تعارض در قلب مدیریت پیشرو و توفیق

حاضر در آن با شناخت صحیح و علمی نسبت به عوامل پدید آورنده تعارض تالش در مدیریت 

ل آن خواهند نمود و بستری برای رشد و شکوفایی رقم خواهند زد. جهت تحقق این و کنتر

 گردد:پیشنهادهای ذیل ارائه می مهم
یم و حفظ منظور تکر ، بهاالنبیاء )ص( آجا خاتم نیروی انسانی قرارگاه پدافند هوایی معاونت -7

اد بتوانند با مراجعه به گروهی را تشکیل داده تا همه کارکنان پایور ستشأن کارکنان پایور، کار

پاسداشت کرامت انسانی  درخصوصانتظارات، نظرات و پیشنهادهای خود را  ،آن کارگروه

های هسته اصلی سازمان در جهت افزایش عملکرد ارائه نمایند )شنیده شدن حرف عنوان به

 کارکنان پایور(.

منظور  به )ص( آجا، االنبیاء خاتم ریاست اداره بهداشت و درمان قرارگاه پدافند هوایی -0

در  ،های کاری، اقتصادی، روانی، خانوادگی و اجتماعیگیری از فشارهای حاصل از فعالیت پیش

های مشخص پایش سالمت جسم و روح کارکنان پایور را انجام و تالش نماید برخی از زمان

انرژی و موجب افت  سازمانی دروناختالالت ناشی از فشارهای وارده از انواع مختلف تعارض 

 کاهش عملکرد کارکنان پایور ستاد نگردد.

گیری از  منظور پیش بهاالنبیاء )ص(  خاتم ریاست بازرسی و ایمنی قرارگاه پدافند هوایی -9

کاهش عملکرد کارکنان ستاد، در اسرع وقت به تمامی گزارشات حاصله از کارکنان که ناشی از 

، دخالت در امور یکدیگر، عدم حفظ کرامت قوانین و مقررات بانظر، عدم آشنایی  فالبروز اخت
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انسانی از طرف رئیس یا مرئوس و یا همردیفان و همه موارد مشابه را رسیدگی و تالش نماید 

دور از هرگونه حب و بغض مسائل بهمقررات و با شناخت دقیق و علمی و منطبق بر قوانین و 

اً همیشه برای احراز مسئولیت افراد ضمن ؛را مرتفع نماید و از انباشت گزارشات جلوگیری نماید

افراد شایسته را برای تصدی امور به فرمانده  ،ها با توجه به معیارهای قانونییا انتصاب آن

 معرفی نمایند.

گیری از  منظور پیش به االنبیاء )ص( آجا خاتم معاونت تربیت و آموزش قرارگاه پدافند هوایی -5

به تهیه ساز و کار  نسبتتالش بزای افزایش عملکرد کارکنان پایور ستاد،  کاهش عملکرد و

های آموزشی الزم جهت های آموزشی یا دورهبرگزاری کارگاه درخصوصآموزشی مدون 

 سازمانی درونتعارض  مباحث مرتبط با ویژهطور های منابع انسانی بهشناخت پیچیدگی

 .ورزد اهتمام( ناپذیر اجتناب یک امر  عنوان به)

، جهت حفظ  االنبیاء )ص( آجا خاتم قرارگاه پدافند هواییمعاونت طرح و برنامه و بودجه  -4

نسبت به  یهای ناشی از سختی کار و فشارهای اقتصادروحیه و شرایط سخت حاصل از فشار

های الزم و کافی را به عمل  طریق ستاد آجا پیگیریرفع مشکالت معیشتی و سختی کار را از 

 .آورد

گیر در قرارگاه پدافند هوایی  ساز و تصمیممسئولین و مدیران تصمیم ،هایر معاونتسا -1

 و در انجام بهتر امور اهتمام ورزند: نمودهبه موارد ذیل توجه  االنبیاء )ص( آجا، خاتم

از طریق توجه دادن و رنگ کرده  برانگیز را در بین کارکنان کم نقاط اختالف (7

-غرور سازمانی را در آنان زنده و تقویت  ،عمومی سازماناهداف کلی و   کارکنان به

و وفاق سازمانی به مخالفت و تضاد با یکدیگر دست   نظر وحدت  باکنند تا کارکنان 

 .نزنند

 تقویت مشترکات کارکنان (0

  های سازش در سازمان بسیاری از تعارض  منظور برقراری گیری به تصمیمدر زمان  (9

 وفصل حل  سازگاریبا و  راحتیدعوت طرفین تعارض به  باریز و درشت سازمان را 

سازش در در نتیجه  ؛بندندکار  مصالح سازمان به  د و انرژی کارکنان را در جهتکنن

و بهداشت روانی  برقراردوستی و صمیمیت  کاری،جو هم و گردیدهحاکم   سازمان

 .یابد می افزایشکارکنان 

د که نشو می  مربوط به سازمان موجبکارکنان در کارهای   مشارکت دادنبا  (5

 .گیرندندانند و در نتیجه با سازمان در تعارض قرار بکارکنان کار را از خود 



 7931 پاییز ،54 شماره ،چهاردهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                    752

  هم به اهداف انسانی و اخالقی ،ها گیری از طریق درگیر کردن کارکنان در تصمیم (4

سازمانی را به توافقات  های تعارضسازمان جامه عمل بپوشانند و هم بخشی از 

 .کنند  تبدیل سازمانی

شوند و یا در برخورد با  رو می هروب  های متضادی کارکنان با دستورالعملدر سازمان  (1

 کنند که نتیجه آن درگیری با سازمان است. ها احساس تبعیض می دستورالعمل

نند کنمی وقت زیادی را صرف سفانهأمتها  العملدستور  مدیران در طراحی و تدوین

وحدت ایجاد  ... تدارکاتی و ستادی،  فراد و واحدهای مختلفها بین ا تا دستورالعمل

برای همه افراد سازمان یکسان   کند و این احساس را تقویت کند که دستور العمل

 ن الزامی است.آفری وحدت  های تدوین و طراحی دستورالعمل بنابراین ؛است

 ؛شودمینتقسیم   عادالنه بین کارکنانطور  امکانات سازمان به که بعضی از مواقعدر  (1

و   مدیران کند. رو می هگیرد و سازمان را با بحران پنهانی روب تعارض شکل می

الزم و کافی را به عمل امکانات دقت   عادالنه ها در توزیع اندرکاران سازمان دست

 نفوذ،  الو از اعم مند انجام ندادهامکانات را قانونمند و ساختار  و یا توزیع نیاورده

 .پرهیزندنمیگرایی  بازی و مصلحت رابطه

گیری و به رخ کشیدن نقاط ضعف  مچ دنبال عملکرد به  ارزیابیبرخی از مدیران با   (0

این دسته از ارزیابی عملکرد  ندارد.  دنبال به حاصلی جز تعارض هستند کهکارکنان 

و بایستی شود  مینها انجام  نقاط ضعف و رفع آن  منظور شناسایی بهمسئولین 

 که ابعاد است  پرورش نیروی انسانی در همه ،ارزیابی عملکرد  از هدف بدانند که

ی داشته ه سزایتواند در بهبود وضعیت نقش بمی تغییر فلسفه ارزیابی عملکرد

 باشد.

ی کارکنان از یعن ،صورت ساختاری در مقابله با تعارض به هاپیشنهاد  استقرار نظام (3

 کنند،  کنند که با سازمان دردودل فرصت را پیدا   این اهطریق نظام پیشنهاد

درباره کار و سازمان نظر بدهند و بسیاری از عواملی  مشکالت خود را بیان کنند،

کند و ممکن است مدیریت سازمان  طور پنهان موجبات تعارض را فراهم می به  که

موقع   تواند به میسازمان که در این صورت  ؛باشد را آشکار  از آن اطالع نداشته

 .اندیشی و تعارض را متعادل کند چاره

عنوان عامل مهم و زیربنایی برای متعادل کردن  بهکار آموزشی مدون وجود سازو (72

 دیگر رفتار و معاشرت داشته باشند،با هم  کارکنان که چگونه جهت ها تعارض

چگونه نظرات خود را به سازمان و همکاران اعالم  اعتراض و مخالفت کنند،  چگونه
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تواند درصد  چگونه با همکاران و مافوق و زیردست ارتباط برقرار کنند، می کنند،

 .دهد کاهشتعارض را در سازمان 

 کم کردن فاصله بین مسئولین و مجموعه تحت امر (77

 و ... یساالر استرس شغلی، امنیت شغلی، شایسته فراهم نمودن محیط آرام و بدون (70

، آسان نمودن برقراری تحت امر، برگزاری جلسات توجه به عواطف انسانی مجموعه (79

-ارتباط، شنیدن مشکالت و دخالت دادن آنان و توجه به عواطف انسانی آنان و این

 نیستند. که ربات

 های سازمانایجاد هماهنگی بین واحد (75

ازی منظورها، س واضح ها در ارتباطات سازمانی، جلوگیری از دخالت ذهنیت (74

پذیری در پذیرش نظرات دیگران، استفاده از حرکات و اشارات مناسب برای  انعطاف

ارتباط از جمله عواملی هستند   شناسایی عوامل فیزیکی و روانی مخل پیام،  انتقال

 .دبرسانن  توانند تعارض ناشی از ارتباطات مبهم را به حداقل که می

 در برابر پدیده تعارض،  شریک مساعیراهبردهای مبتنی بر تاستفاده از  (71

 .ترین راه برای برخورد با آن است ترین و اثربخش عاقالنه
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 صنایع مهندسی انجمن تهران، صنایع، مهندسی المللی بین کنفرانس ششمین ،سازمان در

 7901 ،شریف صنعتی دانشگاه ایران،

 ،با شغل تناسب دارای کارکنان روان سالمت و تعارض مدیریت مقایسه ،حمید امیری 
 و تربیتی علوم ،شناسی روان المللی بین کنفرانس ،خوزستان سیمان صنایع در آن فاقد و شخصیت

 7934، رفتاری

 9104 شماره ،(ع) حسین امام دانشگاه نشر ،تعارض مدیریت احمد، ،آبادی یزدان ایزدی  ،

7910 

 7901 ،704 شماره حسابدار، مجله ،عملکرد ارزیابی ،محمدرضا سید کاشی، فاطمی بنی 

 7905 ،710 شماره تدبیر، ،مجلهتعارض مدیریت در جدید ای نظریه ،ماندنی نژاد، تونکه 

 نشر و پچا شرکت ،انسانی منابع مدیریت ،حسن رنگریز، ؛علی عباس کریمی، حاجی 

 7910 ،گانیزربا

 ،مدل بر مبتنی کارکنان عملکرد مدیریت ،آرمین خوشوقتی (TTM)، اقتصاد دنیای روزنامه، 

 7934 ،31 شماره
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 ،مدیریت ،گلسا شهام، و سمانه فراهانی، عراقیه ؛محمدهادی موسوی، ؛حسین درگاهی 

 پیاورد) تهران پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی دانشکده مجله ،مرتبط راهبردهای و تعارض

 7901، 0و 7 های شماره ،0دوره ،(سالمت

 ،چاپ ،و سید محمد اعرابی نائیاپارس علی :ترجمه ،سازمانی رفتار مدیریت استیفن، رابینز 

 7909 بازرگانی، های پژوهش مطالعات سسهؤم نشر اول،

 ،7935سمت،  ،پیشرفته سازمانی رفتار مدیریت علی، رضائیان 

 ،7911 ،09 شماره نهم، سال تدبیر، مجله ،سازمان در فردی تعارض ایرج، سلطانی 

 ،مرکز یک در کارکنان و مدیران فردی بین تعارض بر ارتباطات تأثیر پژمان، شادپور 
 7903 درمان، و بهداشت مدیریت فصلنامه ،درمانی آموزشی

 7909، آذر747، مجله تدبیر، شماره ها تعارض در سازمان ،زاده، حمید شفیع 

 طراحی الگوی ارزیابی و مدیریت عملکرد نظام سالمت کشورزاده، رجبعلی،  شیخ ،

 7903های مدیریت، سال سوم، شماره دهم، زمستان  پژوهش

 رضاــتع اــب رویارویی یتژاسترا تخمین و فرهنگی ملاعو طتباار سیربرعلی،  قاسم ی،شیر 
 ،شدار شناسیرکا نامه پایان ،ریزی برنامه و دیریتــم نمازاــس اندیرــم  و ناــکنرکا طــتوس

 7902، انتهر هنشگادا

 ،مجله ،کارکنان شغلی عملکرد و تعارض بین رابطه بررسی آمنه، فالمرزی، و هما غفوریان 

 7903 ،0 شماره شناختی، تحلیلی شناسی روان

 حسین و فرهنگی اکبر علی :ترجمه سازمانی رفتار مدیریت، رابرت ،کریتنز ؛آنجلو نیکی،کی 

 7901 ،دوم چاپ تهران، پویش کتاب پخش و انتشارات ،صفرزاده

 ،و ها نظریه سازمانی، مفاهیم سازمانی، رفتار مدیریت ،حسنعلی آقاجانی، و داود کیاکجوری 
 7909، چالوس و نوشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه انتشارات کاربردها،

 ،مروارید، ،تهران معمارزاده، غالمرضا و الوانی مهدی :ترجمه ،سازمانی رفتار ،مورهد گریفین 

 7914 ،دوم چاپ

  ،عنوان به ترکیبی تحقیق های روشمحمدپور، احمد؛ صادقی، رسول و رضایی، مهدی 
)مجله  کاربردی شناسی جامعهعملی،  اصول و نظری مبانی :شناختی روش جنبش سومین

 7903(، پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان

 شغلی؛ عملکرد و نقش تعارض و ابهام رابطه بررسی ،رحیم استوار، و مجید عراقی، مسعودی 
 تولید و اکتشاف ترویجی -علمی ماهنامه ،جنوب خیز نفت مناطق ملی شرکت در موردی  مطالعه

 .7939 ماه مهر ،771 شماره گاز، و نفت

 ،توسعه و دعملکر یابیارز در ازنمتو سنجش لمد دبررکا امیرمسعود، عرب، ؛داود مهدوی 
 7901 پلیس، انسانی منابع ماهنامه دو ن،مازسا مالی مدیریت



 759                                         ...                          پایور کارکنان عملکرد بر سازمانی درون تعارض تأثیر بررسی

 عوامل بندی اولویت و بررسی ،عادل مهربان، درخشان اکبر؛ پیوسته، حسین؛ باری، نصیری 
 ،(نزاجا نظامی واحد یک در موردی مطالعه) نظامی مدیران و فرماندهان شغلی استرس بر مؤثر

 7937 تابستان ،51 شماره ،70 دوره نظامی، مدیریت فصلنامه

 شخصیتی های ویژگی بین رابطه بررسی ،نرگس بزنجانی، پیرمرادی محمود، مقدم، نکویی 
 ،7 دوره دولتی، مدیریت نشریه ،دولتی های سازمان در( فردی بین) سازمانی تعارض و کارکنان

 7901 ،7 شماره

 Nordby, H. Management and Conflict Resolution: Conceptual Tools for 

Securing Cooperation and Organizational Performance. In Organizational 

Conflict. IntechOpen, 2018 

 Obisi, C., & Samuel, R. Forms, significance and management of Intra-
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Management Research, 9(1), 16, 2017 
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