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 هاي مدیریت تعارض و خالقیت کارکنان در بررسی رابطه بین سبک
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز 

  

  ١دکتر سلیمان ایران زاده

  ٢قادر زمستانی

  ٣مهدي پاکدل بناب
 4صادق بابائی هروي

  

 چکیده
هاي مدیریت تعارض و خالقیت کارکنان در هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبک

روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی . باشد می1391 آزاد اسالمی واحد تبریز در سال دانشگاه
ي آماري این پژوهش، مدیران دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز جامعه. باشدو از حیث هدف کاربردي می

ان دانشگاه آزاد  نفر و کارکن32به تعداد ) و رؤساي آموزش هاها، معاونین دانشکدهرؤساي دانشکده(شامل 
گیري در این مطالعه براي مدیران به صورت روش نمونه. باشد نفر می699اسالمی واحد تبریز به تعداد 

 دو ها شاملابزار گردآوري داده. باشد نفر می248سرشماري بوده و براي کارکنان تصادفی ساده به تعداد 
 مدیریت سوال 30  مدیریت تعارض دارايکه پرسشنامه تعارض معتبر مدیریت و استاندارد پرسشنامه

سبک ، اجتناب سبک، سازش سبک، اجبار سبک( مدیران مدیریت تعارض هايسبک تعیین براي تعارض
 خالقیت میزان تعیین براي خالقیت سوال 50خالقیت داراي  و پرسشنامه) مصالحه همکاري، سبک

 مستقل استفاده شده  Tبستگی پیرسون وها از آزمون همبراي تجزیه و تحلیل داده. باشدکارکنان می
نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین سبک اجبار مدیران و خالقیت کارکنان دانشگاه آزاد . است

همچنین بین سبک سازش، . داري وجود دارداسالمی واحد تبریز همبستگی آماري معکوس و معنی
ت کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبک مصالحه، میزان تحصیالت و سابقه کاري مدیران و خالقی

بین سبک اجتناب و سبک همکاري مدیران و . داري وجود داردتبریز همبستگی آماري مثبت و معنی
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هاي همچنین سبک. داري وجود نداردخالقیت کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز همبستگی معنی
  .تبریز به تفکیک جنسیت متفاوت نیستندمدیریت تعارض مدیران دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

  
  .هاي مدیریت تعارض؛ خالقیت کارکنان؛ دانشگاه آزاد اسالمی تبریزسبک: واژه هاي کلیدي

  
  

  مقدمه
 تریناصلی عنوان به انسانی نیروي که باورند براین مدیریت صاحبنظران امروز

 بر مبتنی سالم بطروا وجود و است رقابتی مطرح مزیت عنوان به و هاسازمان دارایی
 موفقیت براي عوامل اساسی مهمترین جمله از ارزشمند منابع این بین همدلی و همکاري
 دیگر طرف از. آنهاست مانند و آموزشی، خدماتی، اداري، صنعتی از اعم هاسازمان درهمه

، افراد باورهاي و نگرش، اندیشه در تفاوت و هاسازمان روزافزون پیچیدگی به توجه با
 توجه قابل نکته. است مطرح امروز سازمانی زندگی ناپذیر اجتناب جزع به عنوان رضتعا

 اگر بسا چه بلکه نیست آن بودن منفی تعارض به دلیل بودن ناپذیر اجتناب که اینجاست
 ايدیگر تعارض سکه عبارت به. باشد نیز مفید سازمان براي، شود مدیریت خوب تعارض

 آن اثر که است آن با رویارویی یا و برخورد شیوه و اردد منفی و مثبت وجه دو که است
 تعارض پدیده کنترل و مدیریت توانایی شکبی، رو این از. کندمی تعیین براي سازمان را
هستند  آن نیازمند امروز مدیران که است هاي مدیریتمهارت مهمترین از هاسازمان در
  ).1387کریمی، (

 ادراکات و انتظارات، باورها،  نیازها،شخصیتی هايویژگی با مختلف افراد وجود
 هايشیوه افراد داراي. است کرده ناپذیر اجتناب را هاسازمان در بروز تعارض، متفاوت
 فرهنگی متفاوت هايزمینه پیش نیز و مذهبی و هاي سیاسیدیدگاه، آرزوها، ارتباطی
 و افراد مابین تعارض دایجا به منجر هااینگونه تفاوت وجود، مختلف جوامع در. هستند
 یکدیگر از متمایز هايانگیزه و هاتفاوت وجود، رو این از. )2007، ١اونز(شود می هاگروه

 هماهنگی و مساعی تشریک بر اصل سازمان پایداري و سو یک از هاسازمان در کارکنان
 انیسازم هايبرابر تعارض در را سازمانی بافت، دیگر سوي از اجزاي سازمان و افراد

  .)1978، ٢کاتز و کان(کند می ناپذیر اجتناب
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 که است آن الزم منابع و امور ياداره ينحوه و دانشگاه اهمیت به توجه با
 رغم علی. شود گرفته کار به و اختالفات تبیین و تعارضات حل براي هاییاستراتژي

-برنامه و بنیادي مطالعه و پژوهش به کمتر  تاکنون،دالیل مختلف به خالقیت اهمیت
 شدت به که است حالی این در و است شده پرداخته ما کشور در خالقیت زمینه در ریزي

 مدیریت سبکی پنج مدل به با توجه. هستیم بوده و نیازمند نوآور و خالق نسلی به
 هايبین سبک يرابطه به پژوهشگران این مختصر اشاره و توماس و کیلمن تعارض
 هايسبک، مطالعه این با انجام تا شدیم برآن، قیتو خال مدیران تعارض مدیریت
 و نموده شناسایی را در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز مدیران تعارض مدیریت متداول

 تعارض مناسب مدیریت سبک بکارگیري درجهت را هاآن مدیران به هاییحلارایه راه با
 تا کنیم راهنمایی خود انکارکن ایجاد خالقیت راستاي در سازمانی تعارض هنگام به

  .بردارند این مهم براي مثبت گامی
 در. شودمی مستفاد آن از معانی متفاوتی که است مفاهیمی جمله از تعارض واژه
 و کردن هم خالف با، شدن یکدیگر مزاحم معنی به تعارض، لغات فارسی فرهنگ
 هايگروه بین رفتار تعارض نوعی). 1384جهاندیده کاظم پور، (است  داشتن اختالف
، واضح کشمکش یک تعارض. )1379ایزدي یزدان آبادي، (شود تعریف می سازمانی

 اعتقادات یا و هاارزش، مفاهیم، اهداف که است هم به وابسته طرف دو حداقل مابین
 ،ارزش چند یا دو که زمانی تعارض. )2007، 1باسز و تالنت(شود درك می آن از ناسازگار

 توافقی هاآن مورد در هنوز شوند ومی متناقض هم با طبیعی وربط عقیده یا و هدف
اجتماعی  وضعیتی تعارض نهایتاً). 2007، 2مکنامارا(شود می  ایجاد،است نگرفته صورت
 هم با یا سازمان به مربوط هاي اساسیموضوع درباره نفر چند یا دو آن در که است
  .دهندنشان می سیاسا خصومت قدري یکدیگر به یا نسبت ندارند توافق
و  متضاد اهداف کردن دنبال: از است عبارت تعارض، 4استینر و 3برلسون زعم به

 دست دادن از بهاي به، یکی به دستیابی که طوري به، ناسازگار ظاهراً حداقل یا ناسازگار
 از یکی که باشد نداشته ضرورتی شاید، انتزاعی مفهوم در چند هر، باشد دیگري منافع

  ).7، 1379، آبادي یزدان ایزدي (شود انگاشته یدهناد هاآن
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کمیابی  را آن منشاء و نامدمی تعارض، را خصمانه تعامل یا مخالفت نوع هر 1رابینز
 داردبیان می چنین و داندمی متفاوت ارزشی هاينظام یا قدرت، اجتماعی موقعیت، منابع

 خنثی سازي  براي»الف«شخص  عمدي تالش آن در که است فراگردي، تعارض
در  »ب «شخص ناکامی و عجز به، مانع تراشی نوعی طریق از »ب «هاي شخصتالش

   ).6، 1382، رضائیان (شودمی منجر منافعش افزایش یا هاهدف به دستیابی
 .ها داردسازمان و افراد عملکرد روي منفی و مثبت آثار که است ايپدیده تعارض

 سالمتی سازمان سطح ارتقاي و عملکرد بهبود موجب تعارض از مؤثر و صحیح استفاده
 در و تشنج کشمکش ایجاد و عملکرد کاهش موجب آن از مؤثر غیر استفاده و گرددمی

 و ماهیت آن کامل درك و شناخت مستلزم تعارض از مؤثر استفاده. شودمی سازمان
 وز بهامر البته که است آن کنترل و اداره در مهارت کسب و کننده خلق علل همچنین

 و با تعارض برخورد توانایی. آیدمی شمار به مدیریت هايمهارت مهمترین از یکی عنوان
، باشند ها سازندهتعارض اگر. دارد ايهارزند نقش هاسازمان مدیران موفقیت در، آن اداره

 در را تحول سازنده و نوآوري و تغییر زمینه و شوندمی خالق و نو افکار بروز موجب
 اهداف سازمانی به تا کنندمی کمک مدیریت به نهایت در و سازندمی راهمف سازمان
  .)1387کریمی، (آید  نائل خویش

 عقاید و هاارزش، اهداف بودن متفاوت دلیل به و است ناپذیر اجتناب امري تعارض
، 2ارفورت(کرد  حل و رساند حداقل به و هدایت را آن توانمی ولی، آیدمی به وجود

 دهد تشخیص از سالم را مخرب تعارضات باید، تعارض شناخت از پس ریتمدی. )2002
، تعارض بودن سالم صورت در و کند حل را آمده پیش تعارض، بودن مخرب صورت در و

 جوید بهره سازمانی متقابل ارتباطات و همکاري تحکیم راستاي در آن از احسن به نحو
 با و آیدمی وجود به ترمنسجم يرابطه يبرقرار  امکان،تعاون تحکیم با. )2006، 3ویوار(

 برخورد تعارض  مدیریت.یافت خواهد بهبود نیز آن اثربخشی، سازمانی سالمت افزودن
و  هاخالقیت ایجاد و نیازها تأمین براي آن از مناسب گیريبهره و تعارض با درست

 مدیریت هايمهارت و دانش از آگاهی. )2002، 4اسلوکوم(استعدادها است  شکوفایی
  .رسدمی به نظر ضروري آن از استفاده منظور به، تعارض

                                                           
1- Robbins 
2- Erfurt 
3- Vivar 
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 از فردي هايعامل. کنندمی تقسیم سازمانی و فردي دسته دو به را تعارض ریشه
 هايویژگی و هاتوانایی، استعدادها، هانگرش، هنجارها، هافرهنگ ،هاارزش در تفاوت
 متفاوت هايترجیح و هاهویت افراد، هاتفاوت این پایه بر. خیزدمی بر سازمان در افراد
رابینز (شوند  تعارض دچار و کنند هم کار با نتوانند گاهی است ممکن نتیجه در. یابندمی

  ).446، 1998، 1و دیچنزو
 هايگروه عضوهاي میان پیوند نوع به یا و باشد ساختاري تواندمی سازمانی هايعامل

 در ابهام، منابع کمیابی، سازمانی هايگروه به هاوظیفه وابستگی. شود سازمانی مربوط
 داخل در تغییرات، عادالنه غیر رفتارهاي مشاهده، اختیارهاي کارکنان و مسئولیت زمینه

 در تعارض بروز هايعلت از ناقص هايوجود ارتباط و هاارتباط در ضعف، سازمان خارج و
  ).175، 1381احمدي، (هستند  هاسازمان

  :عبارتنداز هاآن از برخی که آیدوجود می به مختلفی منابع بر اثر هاسازمان تعارض در
 بلند و مدت کوتاه اهداف بین هماهنگی عدم: ناسازگار زمانی هايافق و  اهداف-

 عامل تواندمی سازمان فرد و اهداف و سازمان مختلف هاي اهداف بخش،مدت
  .تعارض شود ایجاد بالقوه

 یکسان کار یا فعالیت یک براي دو بخش یا مدیر دو که زمانی: اختیارات  تداخل-
  . کنندمی ادعا را اختیارات مشابهی

 سازگاري ارزیابی سیستم با پاداش اگرسیستم: ناهماهنگ پاداش و ارزیابی  سیستم-
  .شودمی تعارض ایجاد براي ايبالقوه عامل نداشته باشد

 وظایفی داراي هایی کهبخش یا ها گروه،افراد که هنگامی: وظایف متقابل  وابستگی-
   کنند کار هم از جدا و مستقل صورت به دارند یکدیگر با متقابل هستند که وابستگی

 دستیابی براي است ممکن، باشد ناکافی سازمان در منابع که هنگامی: ناکافی  منابع-
  . شود ایجاد ها تعارضبه آن

 یک داخل هايبخش و هاوه گر،افراد برخی که حقیقت این: منزلتی هاي مغایرت-
 یک، گیرندقرار می توجه مورد دیگر هايبخش و هاگروه، بیشتر ازافراد سازمان
  ).2000، 2دیگران و جونز (است تعارض ایجاد اساسی عامل

  

                                                           
1- Robbins & De Cenzo 
2- Jones & et al 
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، اجبار بر مبتنی هايسبک شامل تعارض مدیریت سبک پنج، ادبیات مدیریت در
، 2؛ توماس1995، 1راحیم و ماگنر (دارد وجود همکاري و مصالحه، اجتناب، سازش
1976.(  

 به توجه بدون خویش عالیق و اهداف دنبال فرد آن در که  سبکی: سبک اجبار-
 ثانیا و جویانه اوال غیرمشارکت که است این روش این هايویژگی. است دیگران
 در بردن براي برسد نظر به که را قدرتی هرگونه  در این سبک فرد.باشد مدار قدرت

 .گیردمی کار به است مناسب خاص قعیتمو
 دیگران يهزینه با شخص یک نیازهاي ارضاي براي کوششی اجبار بر مبتنی سبک

 اعمال، زور، رقابت، تحمیل همچون اصطالحاتی با مختلف متون در سبک این. است
 هايشیوه به کارگیري مبین نحوي به که شده بیان قاطعیت و تحکیم، کنترل، قدرت
 .است تعارض کنترل براي تحکم آمیز و آمرانه ،ابتدایی

    یا اهداف به نیل براي شدیدي تمایل، تعارض طرفین از یکی که هنگامی
 یا بگیرد نادیده را مقابل طرف هايخواسته و باشد داشته خود نظر مورد هايخواسته
 بر یمبتن سبک سوي به ،دهد نشان خود از هاآن عالیق ارضاي براي کمی بسیار تمایل
 این که مدیرانی يعمده هدف). 2000، 3فریدمن و دیگران(است  کرده گیريجهت اجبار
 طرف تهدید با هاآن، است اختالف هرگونه کردن خفه نطفه در، گیرندمی کار به را سبک
 چسباندن، شدید انضباطی مقررات به توسل ،هاآن به اخطار، تعارض مسببین یا مقابل
 خواباندن یا مقابل طرف ساختن مغلوب در سعی، دارد بیشتري قدرت که مقامی به خود
 .دارند غائله

 خویش اهداف و عالیق از فرد. است اجبار مقابل نقطه سبک  این: سبک سازش-
 ویژگی. کندمی پوشی چشم و صرفنظر دیگران ارضاي نیازهاي و اهداف تحقق جهت
 سبک در. است یانهجو مشارکت باز هم ولی است گذشتگی خود از روش این مهم

 خود به ولی، گیردمی صورت تعارض طرفین جزیی رضایتمندي براي کوشش، سازش
  .شودنمی توجهی آن هايو ریشه علل و اختالف

                                                           
1- Rahim & Magner 
2- Thomas 
3- Friedman & et al 
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 شخصیتی نظر از که کنندمی استفاده تعارض اداره براي سازش سبک از مدیرانی
 معامله کاري هر در نداگرفته یاد و هستند کار سازش و پذیر  انعطاف،محتاط، رو میانه
 اجتماعی جایگاه و مقام، حیثیت به دستیابی، هاآن برجسته ویژگی کلی طور به و کنند
  ).68 ،1386 ،کالنتري (است

 و عالیق نه کندمی دنبال خود را اهداف و عالیق نه فرد که  زمانی: سبک اجتناب-
 را آن یا رود طفره تعارض موقعیت از دارد که آن بر سعی و بیشتر را دیگران اهداف

، عاطفی لحاظ از مدیران اجتناب، سبک در. کند گیريکناره آن از یا اندازد تعویق به
 و برخورد از گیريکناره، دارند تعارض از فشار ناشی با مقابله براي کمی آمادگی
  .رسدمی نظر به تعارض حل براي ماهرانه سبک حداقل، درگیري

 تجربه را ناکامی و شکست طرف دو هر و اردد  باخت-باخت رویکردي سبک این
 به طرف دو از کدام هیچ و ماندمی باقی نشده حل همچنان که تعارض چرا. کنندمی

 هايفرصت در تعارض بروز احتمال نشده حل وجود تعارض. رسندنمی خود هايخواسته
   مدت ازدر در سبک این از  استفاده.دهدمی افزایش را کار جریان در اختالل و پسین

 وجود به، هاي خبريگرفت و داد شدن قطع به و دهدمی کاهش را سازمان بخشیاثر
انجامید  خواهد سازمان کارکنان میان سویه دو همیاري رفتن میان از و اعتماديبی آمدن

  ).569 ،1385، امیرکبیري(
      ، گیرکناره و منزوي، ماجراجو غیر، طلب تأمین شخصیتی نظر از که مدیرانی

 طرف، آید پدید نظر اختالف که هنگامی، هستند دچار ناامیدي و دلسرد، هدفبی
 که کسانی با رویارویی براي و کنندمی مخالفت کم بسیار؛ گیرندنمی را هیچکس
 کنندمی را حفظ خود طرفیبی حال همه در و کنندنمی تالش کنندمی مخالفت

  ).68 ،1386، کالنتري(
 همکاري اینجا در. است اجتناب سبک مقابل نقطه بکس  این: سبک همکاري-

 تحقق موجب که است حلیراه براي یافتن افراد دیگر با کار منظور به تالشی شامل
آوردن  دست به براي طرفین سبک این در دیگر عبارتی به. بشود فرد دو هر اهداف
 و منافع رندیکدیگ با همکاري خواهان حال عین اما در اندایستاده محکم خود منافع
 که است این سبک این اصلی ویژگی رو از این. گیرندمی نظر در را مقابل طرف

  . است جویانه مشارکت
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 و اهداف تحقق به هم زیادي تمایل، درگیر طرف دو هر یا یک همکاري سبک در
توسوالد و (گیرند می نظر در را مقابل طرف منافع و هم اهداف و دارند خود منافع

 این در. خواهد داشت دنبال به را برد -برد پیامد، سبک این راهبرد). 2006، 1دیگران
 حلیراه به رسیدن هدف، خوانندمی مسئله حل روش را آن صاحبنظران بیشتر که سبک
 نتیجه این به طرفین رو این از، شود تعارض طرف دو هر رضایت که موجب است
 موفق همدیگر با هاآن و دکنمی ها کمکآن به دیگران اهداف تحقق که رسندمی

  ).2000، 2چن و توسوالد(بود  خواهند
 براي قبول قابل هايحلو راه تدابیر برخی یافتن مصالحه  هدف: سبک مصالحه-

. بشود طرف هر دو اهداف تحقق و نسبی منافع تحقق موجب که است طرف دو هر
 .جویانه است ارکتنسبتا مش و دارد قرار سازش و رقابت بینابین سبک این عبارتی به
 مقداري و بیایند کوتاه خود مواضع از بخشی از که کنندمی توافق طرفین اینجا در

  ).2002 ، 3هورنانگ(بگیرند  امتیاز مقدار آن برابر بدهند و در مقابل حریف به امتیاز
  
 هااگر خواسته حتی، مقابل طرف منافع و هاخواسته ارضاي براي، مصالحه سبک در

 منظور به سبک این پیرو مدیران. شودمی تالش، شوند فدا راستا این در دخو منافع و
   مقدم خود منافع بر را مقابل طرف منافع، رفاقت و دوستی جو و آرامش، رابطه حفظ
  .شمارندمی
  

  همکاري
Collaborating    اجبار  

Competing  زیاد  

  مصالحه  
Compromising    توجه به خود  

  سازش
Accommodating    تناباج  

Avoiding  کم  

    کم  توجه به دیگران  زیاد
  )1975(مدل پنج سبکی مدیریت تعارض توماس و کیلمن ): 1(شکل 

  
 

                                                           
1- Tjosvold & et al 
2- Chen & Tjosvold 
3- Hornung 
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  :اجبار سبک کار بردن به براي مناسب هايموقعیت
  نیازمند هستید؛ فوري تصمیمات به که  زمانی-
  دارید؛ حق که دانیدمی که  زمانی-
  .است حیاتی قطعی و سریع اقدام که  زمانی-

  :سازش سبک براي مناسب هايموقعیت
  است؛ مهم خیلی دیگر فرد اما براي ندارد اهمیتی شما براي مسایل که  زمانی-
  اید؛کرده اشتباه که فهمیدمی شما که  زمانی-
  شوید؛نمی برنده که بدانید و شما باشد بخش زیان مداوم رقابت که  زمانی-
  .دارد ايهویژ اهمیت ثبات و هماهنگی که  زمانی-

  :اجتناب سبک براي مناسب هايموقعیت
  ندارید؛ را آن با رویارویی وقت که  زمانی-
  نیست؛ مناسب بستر که  زمانی-
  است؛ مطرح شما براي مهمتري مسایل که  زمانی-
  ندارید؛ هایتانخواسته برآورد ساختن براي شانسی هیچ شما که  زمانی-
  است؛ افتاده پا پیش مسایل  وقتی-
  شود؛می فوري تصمیمات جایگزین اطالعات آوريجمع وقتی -
 حل مناسبتري صورت به را وجود آمده تعارض به توانندمی دیگران که  زمانی-

  .کنند
  :همکاري سبک براي مناسب هايموقعیت
  باشید؛ داشته را کاري کامل مسئولیت خواهیدنمی شما  وقتی-
  دارد؛ وجود اعتماد از باالیی سطح  وقتی-
  آورید؛ دست به را افراد تعهد خواهیدمی شما  وقتی-
  .است یادگیري هدف  وقتی-

  :مصالحه سبک براي مناسب هايموقعیت
  تعارض شوند؛ باعث که ندارند را این ارزش اما، هستند مهم اهداف که  زمانی-
  برابر هستند؛ قدرت تعارض داراي طرفین  وقتی-
  پیچیده؛ وعاتدر موض موقت توافق به دستیابی  براي-
  نیست؛ آمیز موفقیت رقابت و همکاري که زمانی کمکی حلراه یک عنوان  به-
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-، 1هورنانگ(یافت  دست مقتضی راه به باید و دارد وجود زمانی فشار  وقتی-
2002.(   

 حل براي موقتی راه حل مصالحه و سازش، اجتناب هايسبک از یک هر که جاآن از
 و همکاري سبک دو بر اغلب خود مطالعات در حبنظرانامروزه صا، باشندمی تعارض

 همکاري سبک مدیریت تعارض). 2008، 2سامچ و دیگران(دارند  بیشتري توجه اجبار
دهد می ارایه عالی هايحلراه مشکالت و مسائل حل براي و داده توسعه را یکپارچکی

  ).2006 و دیگران، 3آلپر(
 به خالقیت. باشدمی مطرح افراد مام زندگیت در بشري عالیه نیاز عنوان به خالقیت

 و کار عمده که آنجا از و است روانشناسی قلمرو در ذهنی و روانی یک حالت عنوان
 محدوده در پرورش خالقیت و ایجاد عامل، شودمی انجام هاسازمان انسان در فعالیت

با  هاسازمان رد را خالقیت پیدایش توانندمی  مدیران.گیردمی قرار مدیریت هنر و علم
         کنند خنثی را آن مناسبفضاي نا ایجاد با یا تسریع، مناسب بستر و هازمینه ایجاد

 بایستمی محققان، خالقیت از هاگیري سازمانبهره براي، لذا). 2006، 4فیشانی(
 مدیران تا شناسایی نمایند، شوندمی خالقیت ترغیب و تشویق موجب را که متغیرهایی

 نمایند تقویت را آن و داده قرار حمایت مورد سازمان در را خالقیت چگونه که بدانند
  ).2004، 5ریتر و دیگران(

وظایف  و عناصر مهمترین از یکی، مدیریت و سازمان جدید هاينظریه طبق امروزه
در  تحول و ایجاد منظور به هانوآوري و هاخالقیت بروز براي الزم زمینه ایجاد، مدیریت
، 1381، ایرانی نژاد(باشد می بینیپیش غیرقابل محیط با شدن همگام  جهت،هاسازمان

19.(  
قبال  که هاییانگاره و تصورات، افکار، هااندیشه، عقاید مجدد ترکیب را خالقیت

 اندکرده تعریف قبل با متفاوت و جدید ايشیوه به اما، است شده شناخته فرد براي
 هاایده ترکیب توانایی معنی به رابینز خالقیت پی استیفن نظر از). 126، 1371 ،ساعتچی(

، متین زارعی (کندمی بیان هاایده بین پیوستگی ایجاد یا فرد به روش منحصر یک در

                                                           
1- Hornung 
2- Somech & et al 
3- Alper & et al 
4- Fishani 
5- Reiter & et al 
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 بدیع و نو هاياندیشه ایجاد  خالقیت،شودمی نتیجه از تعاریف که همانگونه). 60، 1373
خالقیت  پس. است بدیع هايایده نآ ساختن کاربري و عملی، ابداع یا نوآوري است و
ایجاد  براي. نیست کافی صرف  خالقیت،مدیریت نظر از بنابراین؛ است نوآوري الزمه
فکر  بستن کار به امر این و الزمه درآید نیز عمل به باید فکر، سازمان در تحول و تغییر
  ).1388، الوانی (است مدیریت هايبرنامه با جدید
 هايروش و سازمانی تعارض مدیریت مورد در ناگونگو هايسبک شدن مطرح با

 درباره زیادي هايپژوهش، کنندمی استفاده تعارض اداره براي که مدیران مختلفی
 انجام، گذاردمی اثر هاآن مدیریت روي که و متغیرهایی مدیران استفاده مورد هايروش
     در تعارض ردمو در که هاییپژوهش از برخی شودمی تالش ادامه در. است شده
 هايدر اولویت را هاییتفاوت، هاپژوهش نتیجه. شود معرفی، شده انجام اخیر هايسال

  .دهدمی نشان، گفته پیش هايسبک از استفاده در مدیران
 بررسی نیجریه دانشگاهی هايکتابخانه در تعارض مدیریت الگوهاي پژوهشی در

 از استفاده به گرایش، تعارض با شدن رو به رو هنگام در مدیران نشان داد هابررسی. شد
  ).520، 2006، 1آدومی و ازیوما آنی(دارند  اجتناب سبک

 آموزشی هايمحیط در تعارض مدیریت هاياستراتژي بررسی به نیز هاییپژوهش
 اصفهان شهر پنجگانه هايدبیرستان مدیران نظر پژوهشی در، جمله این از. اندپرداخته
 به مدیران این ،یافته پایه بر. شد مشخص و بررسی تعارض با خوردبر چگونگی درباره

 هاياولویت، اجبار و سازش هايسبک و دارند بیشتري تمایل همکاري سبک از استفاده
  ).9-8، 1375، صابري (هستند هاآن بعدي

 از ترتیب به، تعارض با رویارویی هنگام به مدیران پژوهش دیگري نشان داد که
 نظر، که حالی در. کنندمی استفاده اجتناب و گذشت، اجبار، همکاري، شساز هايشیوه

، اجبار، سازش هايسبک از ترتیب به تعارض حل براي مدیران که بود این دبیران
  ). 1377، رودخانی قلعه سخایی (کنندمی استفاده اجتناب و گذشت، همکاري

 کاربرد به بیشتري گرایش، هامدرسه مدیران که داد نشان نیز )1382(حیدري 
  .داشتند اجبار استراتژي به کمتري گرایش و) و سازش همکاري (یابیحلراه استراتژي
 در مدیران و زیردستان که رسیدند نتیجه این به پژوهشی در )1989(هالند  و دیویس

 هايشیوه گروه هر دو نظر به و، دارند توافق اياندازه تا تعارض مدیریت هايسبک مورد
                                                           

1- Adomi & Ozioma Anie  
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مدیران  میان در بیشتري نمایانی تعارض حل براي اجبار و سازش، اجتناب، يهمکار
  .)69، 1386کالنتري، (داشت 

 در، دهندمی را ترجیح اجبار روش مردان که دریافت پژوهشی در) 1977( 1توماس
  .)84، 1382حیدري، (دارند  همکاري و سازش روش به گرایش زنان که صورتی

 تعارض هاي مدیریتسبک بررسی به، مشابه شیپژوه در نیز )2001 (2سیرون
 که داد نشان پژوهش این نتیجه. پرداخت تایلند در هادانشکده مرد و زن مدیران

 ترتیب به، هاتعارض زدودن در زن و مرد مدیران توسط شده استفاده بیشترین سبک
  .)72، 1386کالنتري، (است  سازش بوده و همکاري هايسبک

 مدیریت هايسبک بین رابطه به طور کلی هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی
  .باشد میتبریز واحد اسالمی آزاد دانشگاه در کارکنان خالقیت و تعارض

 
  هاابزار و روش

. باشد توصیفی از نوع همبستگی و از حیث هدف کاربردي می، پژوهش حاضرروش
ها، رؤساي دانشکده(ی واحد تبریز شامل ي آماري مدیران دانشگاه آزاد اسالمجامعه

 نفر و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی 32به تعداد ) رؤساي آموزشها و معاونین دانشکده
گیري در این مطالعه براي مدیران به روش نمونه. باشد نفر می699واحد تبریز به تعداد 

گیري ول نمونه که از طریق جدصورت سرشماري بوده و براي کارکنان تصادفی ساده
 پرسشنامه دو ها شاملابزار گردآوري داده. محاسبه شده است نفر 248 به تعداد مورگان

 سوال 30 که پرسشنامه مدیریت تعارض داراي تعارض معتبر مدیریت و استاندارد
 سبک، اجبار سبک( مدیران مدیریت تعارض هايسبک تعیین براي تعارض مدیریت
 50خالقیت داراي  و پرسشنامه) مذاکره اري، سبکسبک همک، اجتناب سبک، سازش
 خالقیت، متوسط باالي خالقیت ،سطح خیلی خالق پنج داراي که خالقیت سوال

. باشدکارکنان می خالقیت میزان تعیین و غیرخالق براي متوسط زیر خالقیت ،متوسط
ده استفاده ش مستقل  Tها از آزمون همبستگی پیرسون وبراي تجزیه و تحلیل داده

 .است
  

                                                           
1- Thomas 
2- Sirivun 
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  تحقیقهاي یافته
 بین سبک اجبار مدیران و خالقیت کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد : یکفرضیه

  .تبریز رابطه وجود دارد
شود که ضریب همبستگی پیرسون بین سبک مالحظه می) 1(با توجه به جدول 

دست به = P  001/0 داري و سطح معنی = r -285/0اجبار و خالقیت کارکنان برابر 
تر است بنابراین بین دو متغیر فوق  پایین05/0داري از آمده است و چون سطح معنی

 .داري وجود داردهمبستگی آماري معکوس و معنی
 

 همبستگی بین سبک اجبار مدیران و خالقیت کارکنان): 1(جدول 
  خالقیت کارکنان  متغیرها

  سبک اجبار
   = r -285/0ضریب همبستگی پیرسون    

  = P  001/0     داري            یسطح معن
  = n   280                          تعداد نمونه

 
 سبک سازش مدیران و خالقیت کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد  بین:فرضیه دوم

  .تبریز رابطه وجود دارد
شود که ضریب همبستگی پیرسون بین سبک مالحظه می) 2(با توجه به جدول 

به دست = P  02/0 داري و سطح معنی= r 035/0القیت کارکنان برابر سازش و خ
تر است بنابراین بین دو متغیر فوق  پایین05/0داري از آمده است و چون سطح معنی
 .داري وجود داردهمبستگی آماري مثبت و معنی

 
 

 همبستگی بین سبک سازش مدیران و خالقیت کارکنان): 2(جدول 
  نانخالقیت کارک  متغیرها

  سبک سازش
  = r 035/0       ضریب همبستگی پیرسون

  = 02/0P                  سطح معنی داري
  = n   280تعداد نمونه                           
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 سبک اجتناب مدیران و خالقیت کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد  بین:فرضیه سوم
 .تبریز رابطه وجود دارد

شود که ضریب همبستگی پیرسون بین سبک مالحظه می) 3(با توجه به جدول 
به دست = P  31/0 داري و سطح معنی= r-056/0اجتناب و خالقیت کارکنان برابر 
 باالتر است بنابراین بین دو متغیر فوق 05/0داري از آمده است و چون سطح معنی

 .داري وجود نداردهمبستگی معنی
 

 اب مدیران و خالقیت کارکنانهمبستگی بین سبک اجتن): 3(جدول 
  خالقیت کارکنان  متغیرها

  سبک اجتناب
   = r   -056/0   ضریب همبستگی پیرسون  

 = P 31/0                   سطح معنی داري
    = n 280 تعداد نمونه                           

  
آزاد اسالمی  سبک همکاري مدیران و خالقیت کارکنان دانشگاه  بین:فرضیه چهارم

  .واحد تبریز رابطه وجود دارد
شود که ضریب همبستگی پیرسون بین سبک مالحظه می) 4(با توجه به جدول 

به دست = P 62/0 داري و سطح معنی= r 027/0همکاري و خالقیت کارکنان برابر 
 باالتر است بنابراین بین دو متغیر فوق 05/0داري از آمده است و چون سطح معنی

 .داري وجود نداردی معنیهمبستگ
 

 همبستگی بین سبک همکاري مدیران و خالقیت کارکنان): 4 (جدول
  خالقیت کارکنان  متغیرها

  سبک همکاري
   = r -027/0      ضریب همبستگی پیرسون

  = P      62/0                     سطح معنی داري
  = n  280 تعداد نمونه                            

  
 سبک مصالحه مدیران و خالقیت کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی  بین:رضیه پنجمف

  .واحد تبریز رابطه وجود دارد
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شود که ضریب همبستگی پیرسون بین سبک مالحظه می) 5(با توجه به جدول 
به دست = P  04/0 داري و سطح معنی= 0132/0rمصالحه و خالقیت کارکنان برابر 

تر است بنابراین بین دو متغیر فوق  پایین05/0داري از نیآمده است و چون سطح مع
 .داري وجود داردهمبستگی مثبت و معنی

 
  همبستگی بین سبک مصالحه مدیران و خالقیت کارکنان): 5(جدول 

  خالقیت کارکنان  متغیرها

  سبک مصالحه
      = 0132/0r     ضریب همبستگی پیرسون 

     = P    04/0          سطح معنی داري         
     = n  280                            تعداد نمونه

  
 میزان تحصیالت و خالقیت کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد  بین:فرضیه ششم

  .تبریز رابطه وجود دارد
شود که ضریب همبستگی پیرسون بین میزان مالحظه می) 6(با توجه به جدول 

به دست = P  000/0 داري و سطح معنی= 64/0rرابر تحصیالت و خالقیت کارکنان ب
تر است بنابراین بین دو متغیر فوق  پایین05/0داري از آمده است و چون سطح معنی

 .داري وجود داردهمبستگی مثبت و معنی
 

 همبستگی بین میزان تحصیالت و خالقیت کارکنان): 6(جدول 
  خالقیت کارکنان  متغیرها

  میزان تحصیالت
   = r   64/0 مبستگی پیرسون      ضریب ه

 = P      000/0                 سطح معنی داري
    = n 248 تعداد نمونه                         

 
 تبریز واحد اسالمی آزاد دانشگاه کارکنان خالقیت و کاري سابقه  بین:فرضیه هفتم
  .رابطه وجود دارد

ود که ضریب همبستگی پیرسون بین شمالحظه می) 7(با توجه به جدول شماره 
به = P  001/0 داري و سطح معنی= 51/0r سابقه کاري و خالقیت کارکنان برابر
تر است بنابراین بین دو متغیر  پایین05/0داري از دست آمده است و چون سطح معنی

 .داري وجود داردفوق همبستگی مثبت و معنی
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 قیت کارکنانهمبستگی بین سابقه کاري و خال): 7(جدول 
  خالقیت کارکنان  متغیرها

  سابقه کاري
  = r   51/0  ضریب همبستگی پیرسون      

 = P      001/0                 سطح معنی داري
   = n 248 تعداد نمونه                         

 
 به تبریز واحد اسالمی آزاد دانشگاه مدیران تعارض مدیریت هاي سبک:فرضیه هشتم

  .است متفاوت جنسیت یکتفک
داري هر یک از عوامل گردد که سطح معنیمالحظه می) 8(با توجه به جدول 

سبک همکاري، ، اجتناب سبک، سازش سبک، اجبار سبک(هاي مدیریت تعارض سبک
باشد، بنابراین هر یک از عوامل فوق به تفکیک  می05/0مدیران باالتر از ) مذاکره سبک

 .جنسیت متفاوت نیست
  

 ):8(دول شماره ج
  مستقل براي متغیرهاي مدیریت تعارض به تفکیک جنسیت مدیرانTنتایج آزمون 

 T                 شاخص آماري 
  متغیرها

 داريسطح معنی
 (sig) 

 درجه آزادي  (T)مقدار 
(df)  

  31  156/1  12/0  جنسیت با سبک اجبار
  31  -215/0  95/0  جنسیت با سبک سازش
  31  -65/2  06/0  بجنسیت با سبک اجتنا

  31  -842/1  056/0  جنسیت با سبک همکاري
  31  -084/0  65/0  جنسیت با سبک مصالحه

  
  بحث و نتیجه گیري

. دارد هاسازمان در افراد عملکرد روي بر منفی و مثبت آثار که است ايپدیده تعارض
 یمنیا و سالمتی سطح ارتقاء و عملکرد بهبود موجب تعارض از ثرؤم و صحیح استفاده
 و کشمکش ایجاد و عملکرد کاهش موجب آن از ثرؤم غیر استفاده و گرددمی سازمان
 کامل درك و شناخت مستلزم تعارض از ثرؤم استفاده اما. شودمی هاسازمان در تشنج

 ترینمهم از خود که است آن کنترل و اداره در مهارت کسب چنین هم و آن ماهیت
 با برخورد توانایی صورت هر در). 1378فرهنگی، (ید آمی شمار به مدیریتی هايمهارت
 سازنده هاتعارض اگر. دارد ايارزنده نقش مدیران موفقیت در آن مدیریت و تعارض
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 را سازنده تحول و نوآوري و تغییر زمینه و شوندمی خالق و نو افکار بروز موجب باشند
 سازمانی اهداف به تا کنندمی کمک مدیران به نهایت در و آورندمی فراهم سازمان در

، 1استریمبرگ و سورینا( ببخشند بهبود را گیري تصمیم کیفیت و آمده نائل خویش
 سازمان چگونگی به زیادي حد تا کارآمد، و سازنده مسیر یک در تعارض افتادن. )1976

 تحت ثرؤم ايگونه به ستیز اگر که معنی بدین. دارد بستگی تعارض با رخوردي بنحوه و
 انسجام افزایش باعث آورد، عمل به مقتضی اقدام آن مورد در مدیر و گیرد قرار رلکنت

 میان قوا تعادل ایجاد موجب دیگر سوي از خود که شودمی سازمان یا گروه اعضاي
 سمت به دیگر جهت از یا و همزیستی و سازش سوي به را هاآن و شده مخالف اعضاي
 حل روحیه همزیستی، و سازمانی تغییرات این. کشاندمی مناسب سازمانی تغییرات

  ).1995، 2سورنسون و دیگران( دهدمی گسترش سازمان در را آن به عادت و مشکالت
که ضریب همبستگی پیرسون بین سبک دهد ها نشان مینتایج حاصل از تحلیل داده
 می باشد= P  001/0 داري و سطح معنی = r -285/0اجبار و خالقیت کارکنان برابر 

تر است بنابراین بین دو متغیر فوق همبستگی  پایین05/0داري از و چون سطح معنی
 در واقع این نتیجه بیانگر این است که مدیران .داري وجود داردآماري معکوس و معنی

در سازمان هر چه بیشتر از سبک اجبار استفاده کنند موجب عدم بروز خالقیت در 
 کاهش آن پی در و نارضایتی ایجاد به سبک این از ادهاستف که آنجا از. شودکارکنان می

 رعایت را روي میانه سبک این از استفاده در مدیران باید انجامدمی افراد انگیزه و روحیه
 استفاده باشند داشته توجه باید مدیران. ببینند زمینه این در را الزم هايآموزش و کنند

 کند،نمی هااختالف فرونشاندن به کمکی تنها نه تعارض، اداره براي اجبار سبک از مداوم
 تعارض، ایجاد هايعلت به توجهیبی و کارکنان میان نارضایتی آوردن وجود به با بلکه
ضریب  همچنین .کندمی فراهم هاتعارض شدیدتر و دوباره گیريشکل براي را زمینه

و سطح  = r 035/0همبستگی پیرسون بین سبک سازش و خالقیت کارکنان برابر 
تر  پایین05/0داري از به دست آمده است و چون سطح معنی = P  02/0 داريمعنی

 به .داري وجود دارداست بنابراین بین دو متغیر فوق همبستگی آماري مثبت و معنی
عبارتی استفاده مدیران از سبک سازش، موجب افزایش بروز خالقیت در کارکنان 

سون بین سبک اجتناب و خالقیت کارکنان  ضریب همبستگی پیرهمچنین. گرددمی

                                                           
1- Stremberg & Soriano 
2- Sorenson & et al 
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به دست آمده است و چون سطح = P  31/0 داري و سطح معنی= r-056/0برابر 
داري وجود  باالتر است بنابراین بین دو متغیر فوق همبستگی معنی05/0داري از معنی
قیت  یعنی مدیران هر چه بیشتر از سبک اجتناب استفاده کنند موجب عدم بروز خال.ندارد

 ضریب همبستگی پیرسون بین سبک با توجه به اینکه. شوددر کارکنان سازمان می
به دست = P 62/0 داري و سطح معنی= r 027/0همکاري و خالقیت کارکنان برابر 

 باالتر است بنابراین بین دو متغیر فوق 05/0داري از آمده است و چون سطح معنی
ستفاده مدیران از سبک همکاري تأثیري در  یعنی ا.داري وجود نداردهمبستگی معنی

 به تا دارد نیاز زیادي زمان به همکاري سبک. بروز خالقیت در کارکنان سازمان ندارد
 همزمان و باشد انجام کار مهم زمانیا سازمان  گروه یک در اگر حال. برسد نتیجه

 تنها نه همکاري سبک از استفاده شود، ایجاد گروه عضوهاي میان هم شدیدي اختالف
 زیاد هايجلسه برگزاري یعنی کند،می ایجاد که شرایطی با بلکه کندنمی حل را مشکل

 یعنی. رودمی دست از زمان هایشان،خواسته و نظرها ارائه به کارکنان شدن سرگرم و
 رسیدن از گروه پس،. است نداده انجام موقع به را کارش و است هااختالف سرگرم گروه

 که زمانی در نمونه براي همکاري، سبک از استفاده همچنین .است دهمان باز هدفش به
 ضریب همبستگی .باشدنمی مناسب است، افراد هايارزش در اختالف تعارض علت

 داري و سطح معنی= 0132/0rپیرسون بین سبک مصالحه و خالقیت کارکنان برابر 
04/0  P =تر است بنابراین یین پا05/0داري از به دست آمده است و چون سطح معنی

 با توجه به یافته فوق هر چه .داري وجود داردبین دو متغیر فوق همبستگی مثبت و معنی
مدیران بیشتر از سبک مصالحه استفاده کنند موجب افزایش بروز خالقیت در کارکنان 

ضریب همبستگی پیرسون بین میزان تحصیالت و با توجه به اینکه . شودسازمان می
به دست آمده است و = P  000/0 داري و سطح معنی= 64/0rرکنان برابر خالقیت کا

تر است بنابراین بین دو متغیر فوق همبستگی مثبت  پایین05/0داري از چون سطح معنی
 یعنی هر چه میزان تحصیالت کارکنان بیشتر باشد، موجب .داري وجود داردو معنی

 ضریب همبستگی پیرسون بین مچنینه. شودافزایش خالقیت در کارکنان سازمان می
به = P  001/0 داري و سطح معنی= 51/0r سابقه کاري و خالقیت کارکنان برابر
تر است بنابراین بین دو متغیر  پایین05/0داري از دست آمده است و چون سطح معنی

شود که  با توجه به یافته فوق مالحظه می.داري وجود داردفوق همبستگی مثبت و معنی
در . یابدر چه سابفه کاري کارکنان بیشتر باشد، خالقیت در کارکنان نیز افزایش میه
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، اجبار سبک(هاي مدیریت تعارض داري هر یک از عوامل سبک سطح معنینهایت
 05/0مدیران باالتر از ) مذاکره سبک همکاري، سبک، اجتناب سبک، سازش سبک

 یعنی در .یک جنسیت متفاوت نیستباشد، بنابراین هر یک از عوامل فوق به تفکمی
هاي مدیریت تعارض مطالعه حاضر جنسیت مدیران در استفاده مدیران از عوامل سبک

   . تأثیري ندارد)مذاکره سبک همکاري، سبک، اجتناب سبک، سازش سبک، اجبار سبک(
 شرایط تعارض، موقعیت در شودمی توصیه مدیران به با توجه به نتایج به دست آمده

 علت و گروه موقعیت درگیري، سوي دو هر نظر سلیقه و شخصیت، اختالف، یريگشکل
 بهتر را تعارض که سبکی این موردها به توجه با و بگیرند نظر در را اختالف آمدن پدید

 نیز نشود مناسب مدیریت روش با تعارض اگر که چرا. کنند انتخاب کند،می مدیریت
کند و  آفرینی مشکل گروه عملکرد جریان در تواندمی نشده مدیریت تعارض همچون

 به نیاز موارد این همه .شود که کارکنان از ایجاد کارهاي خالق اجتناب کنندموجب می
 کرد، آن جلب به را مدیران توجه باید چهآن. دارد مدیران نظر و تفکر اصالح و آموزش

 توجهو  بود واهدنخ مفید تعارض اداره در خاص سبک یک از مداوم استفاده که است این
 تعارض آمدن پدید علت و درگیر افراد شخصیت تعارض، موقعیت و زمانی به شرایط

 خالقیت جهت افزایش تعارض بهتر حل و مناسب سبک به انتخاب توجهی شایان کمک
  .کند میکارکنان در سازمان
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