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ینيبعدالتسازمانيوسبکمدرييتتعارضرابطو
 

 

 بهمه غالمي کًثروشانمحمدرضا ،  مجتبي بريمىد 

  چکيده:

َایمدذيزي اسد تزيهمُارتیتعارضدرساسماناسمُمضکتًاواييادارٌيکىتزلپذيذٌبي
کٍمذيزانبذانوياسداروذ.امزيسٌتعارضيمذيزي تعارضاسجملٍمباحثياس کٍتًجٍمذيزاني

سداسمانَارابٍخًدجلبکزدٌاس ؛ايهامزبٍدليلتعارضمخدز دريندس اوذرکارانساسمان
ٍبدٍاس کٍمًجباتالفاوزصیياستعذادَایکارکىانسداسماني یاوسداوييَدذررتدتهسدزماي

اوذکٍمذيزي يحلتعارضدرساسمانوياسمىذيدکضًد.تحقيقاتمختلفيوطاندادٌتيشيکيمي
سدعيآميش،کاَصتبعيطياتشايصعذال ساسماوياس .درايهمقالٍمحيطديستاوٍيمسالم 

ضذٌاس تابامزيرتحقيقاتمزتبط،تأثيزعذال ساسماويبزسبکحلتعدارضدرسداسمانمدًرد
:رقابد ،مطالعٍقزارگيزد.پىجسبکحلتعارضاصليکٍمًرداستفادٌقزارمديگيدزدعبارتىدذاس

ٍاجتىا ،مصالحٍ،اوطباق اصدلگيدزیح)مذارا(يمطارک .اسمطالعداتبزرسديضدذٌايدهوتي د
ضًدکٍمذيزاويکٍوسب بٍعدذال سداسماويحساسدي دارودذبيطدتزاسسدبکحدلتعدارضمي

کىىذ.بزعکس،مدذيزاويکدٍوسدب بدٍعدذال سداسماويحساسدي وذارودذاسمطارک استفادٌمي
کىىذ.َایحلتعارضرقاب ،اجتىا ياوطباقپذيزاستفادٌميسبک

 :ها كليد واژه

ای،عذال تعاملي،تعارض،سبکحلتعارض.ال تًسيعي،عذال رييٍعذال ساسماوي،عذ

                                                      
کارشىاس ارشد مديريت بازرگاوي داوشگاٌ شُيد بُشتي . 

.  داوشجًي کارشىاسي ارشدMBA ٌتُران پرديس بيه المللي کيش داوشگا 

 .داوشجًي کارشىاسي ارشد مديريت ي کارمىد داوشگاٌ پيام وًر 

 28/6/89تاريخدريات مقالٍ:
 16/8/89تاريخپذيزشمقالٍ:
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 مقدمه:

َتب سا   آن ،دس ػبصمبن َؼتنىذ وتٍ اػوتبا ػتبصمبن     يَبي سَجشان ثٍ دوجبل ايجبد جً ي وظبم
ؿًد، تلميمبتي وتٍ   سػبيت مي 1مىلفبوٍ ي ػبدالوٍ دسن وىىذ. دس ػبصمبوي وٍ اخالق ي ػذالت

وٍ ػتالمني ي سفتبٌ    ًًسا وىىذ ثبيذ مىجش ثٍ سفنبس مىلفبوٍ ثب وبسوىبن ؿذٌ ثٍ سَجشان اتخبر مي
آوبن سا مىؼىغ وىذ. پشداخنه ثٍ مؼبئل ػذالت ي سفنبس ػبدالوٍ ثب افشاد، ثخؾ اكتيي ي ييتبتي   

 گيشا يه ػبصمبن اػت. ساَجشد ي فشايىذ تلميم
سيد؛ اگتش هتٍ دس ثؼتيبسا اص متًاسد،      دس ػبصمبن َشگض اص ثيه ومتي  2ؼبسماص ػًا ديگش، ت

تًاوذ ػبصوذٌ ثبؿذ، يلي اگش ػتذالت ي اولتبد دس ػتبصمبن سػبيتت وـتًد تؼتبسم        تؼبسم مي
َبا  تًاوذ َضيىٍ وظش اص پيبمذَب ي ونبيجؾ، تؼبسم مي تًاوذ ثؼيبس موش ي مخشة ثبؿذ. كشد مي

َبا ًًالوي اص يل ؿذن تؼتبسم، ايته ااتشات     پغ اص مذت ػبًفي صيبدا ثٍ يجًد آيسد. يني
ثيىذ ممىه اػت ثٍ سليت ًتشد   وٍ خًد سا ثبصوذٌ مي فشد يب گشيَيػبًفي ثبلي خًاَىذ مبوذ. 

دادن آن مًلؼيت، مًسد ػشصوؾ لشاس دَذ. اگش  ممبثل تجذيل يب َميـٍ خًد سا ثٍ دليل اص دػت
تًاوذ وبَؾ يبفنٍ ي  ات ػبًفي پغ اص تؼبسم ميتًجٍ كحيحي ثٍ ػذالت ػبصمبوي ؿًد، ايه ااش

مًسد ثب َم ا ايه دي  يب يزد ؿًوذ. دس ايه ممبلٍ پغ اص تؼشيف مفبَيم ػذالت ي تؼبسم، ساثٌٍ
 گيشد. ثحث ي ثشسػي لشاس مي

 عدالت در سازمان 

اوتذ؛ صيتشا ثتش     سا وظشيٍ گؼنشؽ ػذالت وبم وُتبدٌ  3ا ثشاثشا وظشان وظشيٍ ثشخي اص كبيت
يبثي ثٍ ػٌح ثباليي اص اوگيضؽ تمشوض داسد.  ثشاا دػت ،َب ا دسآمذَب ميبن اوؼبن ػبدالوٍ تًصيغ
وىذ وٍ افشاد َمًاسٌ خًد سا دس منه جبمؼٍ ي دس ممبيؼٍ ثب  تأويذ ميثش ايه وىنٍ ا ثشاثشا  وظشيٍ

شاوگيخنٍ َب وبػبدالوٍ ثشخًسد ؿذٌ اػت، ث وىىذ؛ اگش افشاد ايؼبع وىىذ ثب آن ديگشان اسصيبثي مي
ٍ  مي   ؿًوذ تب ػذالت سا دس ميبن خًد ثشلشاس ػبصوذ. اص ايه سي مذيشاوي وٍ ثشاا ثشخًسد ثب مؼتأل
وىىذ، ثب مـىالت جذا مًاجٍ خًاَىذ ؿذ  َبا مًلت اػنفبدٌ مي يل اص ساٌ« ايؼبع ثي ػذالني»

 .(1384)سهبئيبن،

                                                      
1. Justice 

2. Conflict 

3. Equity Theory 
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ٍ َب ي سفنبس وبسوىتبن   ا ثشاثشا دس تـشيح وگشؽ گؼنشؽ ومؾ وظشيٍ ثتٍ   1971ا  دس دَت
 مىجش ؿذ. « ػذالت دس ػبصمبن»ليمشييي اص پظيَؾ ثٍ وبم 

گش ادسان وبسوىبن اص سفنتبس مىلتفبوٍ ػتبصمبن     ثيبن 1ػذالت دس ػبصمبن يب ػذالت ػبصمبوي
(. مٌبلؼٍ ي ثشسػي ػذالت دس ػبصمبن، ثٍ ؿىبػبيي ػٍ جضء منفبيت اص Wong et al., 2006اػت)

مىجتش   4اا )تؼبميي( ي ػذالت مشايدٌ 3اا ، ػذالت سيي2ٍالت تًصيؼيػذالت دس ػبصمبن يؼىي ػذ
 پشداصيم:  گشديذ. دس صيش ثٍ تًهيح مخنلشا اص ايه ػٍ وًع ػذالت، مي

ػذالت تًصيؼي ثٍ ػبدالوٍ ثًدن پيبمذَب ي ونبيجي وٍ ثشاا وبسوىبن دس الف( عذالت توسيعي: 
( داسد. 1965)5ا ثشاثشا آدامض ـٍ دس وظشيٍوىذ. ايه وًع ػذالت ػبصمبوي، سي پي داسد اؿبسٌ مي

ا متذيشان ي   َب ي سفنبسَبا وبػبدالوٍ دَي افشاد وؼجت ثٍ مذاخيٍ ا پبػخ ايه وظشيٍ، ثٍ وحًٌدس 
 َب تًجٍ داسد.  ػشپشػنبن دس تًصيغ امىبوبت ي پبداؽ

اا يؼىي ػذالت دسن ؿذٌ اص فشايىذا وتٍ ثتشاا تؼيتيه     ػذالت سييٍ ای: ب( عذالت رويه
ؿًد وٍ آيب ممىه اػت وبسمىذا  جب ايه ػإال مٌشح مي ؿًد. دس ايه َب اػنفبدٌ مي تًصيغ پبداؽ

 ٍ َتي  يجتٍ ايؼتبع وتبثشاثشا يتب       وٍ وؼجت ثٍ ديگشان پبداؽ ومنشا دسيبفت وشدٌ اػت، ثت
اا پبػخ مثجت اػت. ايه مًهًع سا ثب يه مثبل تًهيح  ييٍػذالني وىىذ؟ ثب تًجٍ ثٍ ػذالتِ س ثي
دَيم؛ فشم وىيذ دي وبسمىذ ثب كالييت ي ؿبيؼنگي يىؼبن ثشاا اوجبم يه وبس ي مؼئًليت  مي

َتب ي   ؿًد. ػيبػت اص ديگشا پشداخت مي اَب ممذاس ثيـنش ؿغيي يجًد داسوذ؛ امب ثٍ يىي اص آن
هًن ًًل صمبن وبس، ؿيفت وبسا  ي ثؼيبس صيبدا َمَبا پشداخت ػبصمبن، ػًامل لبوًو مـي خي

َبا  ي غيشٌ سا دس ثش داسد. ايه دي وبسمىذ اص ػيبػت پشداخت ػبصمبن وبمالً آگبٌ ثًدٌ ي فشكت
يىؼبوي داسوذ. ثب تًجٍ ثٍ ايه ػًامل ممىه اػت يىي اص دي وبسمىذ اص ديگشا ممتذاس ثيـتنشا   

اػت ايؼبع وىذ اگش هٍ ومنش ثٍ اي پشداخت ؿذٌ وىذ، ثب ايه يبل وبسمىذ ديگش ممىه  دسيبفت 
امب ايه پشداخت وبػبدالوٍ ويؼت؛ هشا وٍ ػيبػت ججشان خذمبت ػبصمبن يه ػيبػت ثبص ثًدٌ ي 

 يسصا ثٍ وبس گشفنٍ ؿذٌ اػت.  اا دليك ي ثذين تؼلت ي غشم ثٍ ؿيًٌ
ؿًد؛ يني اگش ثٍ  مي وبسگيشا ايه سييٍ اينمبالً ػبدالوٍ وگشيؼنٍ ثىبثشايه پشداخت وبؿي اص ثٍ

اا، وبسوىبن ثب ديذ مثجتت ثتٍ ثبالدػتنبن ي     وظش خييي پبييه ثبؿذ. ثب افضايؾ دسن ػذالت سييٍ
                                                      

1. Organizational Justice 
2. Distributive Justice 
3. Procedural Justice 
4. Interactional Justice 
5. Adams 
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َب، تشفيؼبت ي ديگش پيبمذَبا ؿخلتي، اهُتبس    َب اص پشداخت وگشوذ؛ يني اگش آن ػبصمبوـبن مي
 وبسهبيني وىىذ. 

َتب ػتذالت تؼتبميي وبميتذٌ      صمبنوًع ػًم اص ػذالت دس ػبای(:  ج( عذالت تعاملي )مزاوده
ؿًد. ػذالت تؼبميي ؿبمل سيؿي اػت وٍ دس آن ػتذالت ػتبصمبوي تًػتي ػشپشػتنبن ثتٍ       مي

هتًن ادة،   َبا فشايىذ استجبًبت )َتم  ؿًد. ايه وًع ػذالت مشتجي ثب جىجٍ صيشدػنبن مىنمل مي
ت تؼبميي تًػتي  وٍ ػذال ا ػذالت اػت. ثٍ خبًش ايه كذالت ي اينشام( ثيه فشػنىذٌ ي گيشوذٌ

َبا ؿىبخني، ايؼبػي ي سفنبسا  ؿًد، ايه وًع ػذالت مشتجي ثب ياوىؾ سفنبس مذيشيت تؼييه مي
وؼجت ثٍ مذيشيت يب ثٍ ػجبست ديگش ػشپشػت اػت. ثىبثشايه صمتبوي وتٍ وبسمىتذا ايؼتبع     

في ياوىؾ مى -ثٍ جبا ػبصمبن-ػذالني تؼبميي وىذ ثٍ اينمبل صيبد ايه وبسمىذ ثٍ ػشپشػنؾ  ثي
ثتٍ جتبا وتل    -ؿًد وٍ وبسمىذ اص ػشپشػت مؼنميمؾ  ثيىي مي دَذ. اص ايه سي پيؾ وـبن مي
وبساهي ثبؿذ ي وبسمىذ تؼُذ ومنشا وؼجت ثٍ ػشپشػت تب ػبصمبن دس خًد ايؼتبع   -ػبصمبن
َبا مىفي يا ػمذتبً وؼجت ثتٍ ػشپشػتت ثتًدٌ ي لؼتمت ومتي اص ايته        هىيه وگشؽ وىذ. َم
 (.1389فش ي جًاَشا وبمل،  گشدد )ثُبسا مي ن ثشَبا مىفي ثٍ ػبصمب وگشؽ

 كارمند -عدالت و تعامل مدير

َىگبمي وٍ مذيش ي وبسمىذ ثب َم تؼبمل داسوذ، هشفيت تؼبسم ويض يجًد داسد. ايه تؼتبسم  
ػتذالني( ويتض هتٍ ثتٍ ًتًس       ثييؼىي ؿًد وٍ مـىل ػذالت ) ثٍ ييظٌ َىگبمي تـذيذ ي ثذتش مي

ًًس وٍ روش ؿذ ػتذالت تتًصيؼي ي    يجًد داؿنٍ ثبؿذ. َمبن 2ذاًًس غيش ػم ي هٍ ثٍ 1ػمذا
َتب ي ػتذالت    َبا ثٍ وتبس سفنتٍ، ثتشاا تؼيتيه پتبداؽ      َب ي سييٍ اا مشتجي ثب تًصيغ پبداؽ سييٍ

ٍ ي كبدلبوٍ ثب افشاد اػت. اولبد، ػذالت، كذالت مشايدٌ ي  3اا )تؼبميي( مشتجي ثب سفنبس محنشمبو
َتب   ايه تؼبمالت )ثيه مذيش ي وبسمىذ( َؼنىذ؛ مذيشان ي ػبصمبن، ػىبكش وييذا دس 4گًيي ساػت

ًيجبوتٍ، منؼلتجبوٍ ي    ثبيذ اص َش هيضا وٍ ممىه اػت، وبسمىذ آن سا ثٍ ػىتًان سفنتبس فشكتت   
 (.Tatum & Eberlin, 2008آميض اػنىجبى وىذ، اويذاً خًدداسا ي اجنىبة ومبيىذ ) تجؼين

                                                      
1. Intentional 
2. Unintentional 
3. Integrity 
4. Honesty 
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 تعارض

َتبا اػبػتي    ا مًهتًع  آن، دي يب هىذ وفتش دسثتبسٌ  تؼبسم يهؼيني اجنمبػي اػت وٍ دس 
دَىذ.  مشثًى ثٍ ػبصمبن يب تًافك وذاؿنٍ يب وؼجت ثٍ يىذيگش، اوذوي خلًمت ايؼبػي وـبن مي

تؼبسم ثٍ ػذم تًافك، مخبلفت يب وـمىؾ ميبن دي يب هىذ وفش يتب گتشيٌ اؿتبسٌ داسد. يىتي اص     
تؼبسم وبميذٌ ي مىـأ آن سا وميبثي مىبثغ، ، َش وًع مخبلفت يب تؼبمل خلمبوٍ سا 1وظشان كبيت

تؼتبسم  »داسد:  داوذ؛ اي هىيه ثيبن متي  َبا اسصؿي منفبيت مي مًلؼيت اجنمبػي، لذست يب وظبم
َبا ؿخق )ة(  ػبصا تالؽ فشاگشدا اػت وٍ دس آن تالؽ ػمذا ؿخق )الف( ثشاا خىثي

َب يتب افتضايؾ    ي ثٍ َذديبث تشاؿي، ثٍ ػجض ي وبوبمي ؿخق )ة( دس دػت اص ًشيك وًػي مبوغ
تؼبسم فشاگشدا اػت وٍ دس آن »تًان گفت:  دس يه تؼشيف جبمغ مي«. ؿًد مىبفؼؾ مىجش مي

يبثذ وٍ مىبفؼؾ ثب مخبلفت يب ياوىؾ مىفي ًشد ديگتش مًاجتٍ    مي يه ًشد )فشد يب گشيٌ( دس
َب سا  ٍ آنَم ،ثب يجًد تؼبسيف گًوبگًوي وٍ اص تؼبسم ؿذٌ هىذ مًهًع صيشثىبا«. گشديذٌ اػت
وٍ َش دي ًشد ثبيذ تؼبسم سا دسن وىىذ. ديم، يجًد يب ػتذم يجتًد    آن ايلدَذ.  تـىيل مي

يه اص ًشفيه اص يجًد تؼبسم آگبٌ وجبؿىذ تًافتك   تؼبسم ثٍ ادسان افشاد ثؼنگي داسد؛ اگش َي 
َبا ادسان ؿتذٌ ممىته    ػمًمي ثش آن اػت وٍ تؼبسهي يجًد وذاسد. وبگفنٍ ومبوذ وٍ تؼبسم

ؿًوذ دس يالغ  آميض تًكيف مي َبيي وٍ تؼبسم ػت يالؼي وجبؿىذ؛ اص ايه سي ثؼيبسا اص يهؼيتا
وىىتذ؛ ثتٍ    َبا دسگيش، تؼبسهي ميبن خًد ايؼتبع ومتي   آميض ويؼنىذ؛ صيشا اػوبا گشيٌ تؼبسم

 (.1387ؿًد يجًد تؼبسم ثٍ ادسان افشاد ثؼنگي داسد )سهبئيبن،  َميه ػجت گفنٍ مي

 گر يرانتعارض سازنده و و

داسد وٍ َش وًع تؼبسهي وبپؼتىذ ويؼتت؛ هتشا وتٍ      ا تؼبسم ثيبن مي ديذگبٌ تؼبمل دسثبسٌ
ثخـىذ؛ لزا ايه  َب، َذد گشيٌ سا تأييذ ي تمًيت وشدٌ ي ػميىشد آن سا ثُجًد مي ثشخي اص تؼبسم

ص ػًا ؿًوذ. ا گزاسا مي وبم 2َب، ثٍ ػىًان تؼبسم ػبصوذٌ َب ثٍ خبًش تأايش مثجت آن وًع تؼبسم
ؿًوذ؛ ثش ايه اػبع ايه وًع اص  َبيي َم َؼنىذ وٍ مبوغ اص ػميىشد خًة گشيٌ مي ديگش، تؼبسم

 وبمىذ.  مي 3گش َب سا مخشة يب ييشان تؼبسم

                                                      
1. Robbins 
2. Functional 

3. Dysfunctional 
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وٍ آيب تؼبسم ثشاا گشيٌ امشا اسصؿمىذ اػت يب خيش، يته   ثذيُي اػت ثحث دس مًسد ايه
ه تؼتبسم ػتبصوذٌ اػتت يتب     تتًان تـتخيق داد وتٍ يت     مًهًع خبف اػت؛ يلي هگًوٍ مي

 گش؟ ييشان
مـخق، سيؿه ي دليك  مـي گش، ثٍ كًست يه خي يجٍ تمبيض ثيه تؼبسم ػبصوذٌ يب ييشان

وتٍ متشديد ثبؿتذ.     تًاوذ دس َمٍ ؿشايي لبثل لجًل ي يب ايته  ويؼت. َي  ػٌحي اص تؼبسم ومي
ًجتت ثُجتًد   تًاوتذ م  امىبن داسد يه وًع يب يه ممذاس اص تؼبسم وٍ دس يه گشيٌ ختبف متي  

 گش ثبؿذ. ؿًد، دس گشيَي ديگش )يب دس َميه گشيٌ دس صمبوي ديگش( ثؼيبس ييشان ػميىشد 
جب وٍ مًجًديت گشيٌ ثشاا تتأميه   مالن يب ؿبخق اكيي َمبوب ػميىشد گشيٌ اػت. اص آن

ا ػبصوذگي، ثب تًجٍ ثٍ ااشا وٍ تؼبسم ثش گشيٌ  يه يب هىذ َذد اػت، پغ ثبيذ گفت وٍ ياطٌ
ا ااش تؼبسم  ؿًد. لزا ثشاا اسصيبثي يب لوبيت دسثبسٌ تؼشيف مي -ي وٍ ثش يه فشد خبف-داسد 

گش آن(، مب ايه مًهًع سا مًسد تًجٍ  دادن ااشات ػبصوذٌ يب ييشان ثش سفنبس گشيٌ )ثٍ مىظًس وـبن
ا تؼتبسم،   دَيم وٍ ديذگبٌ ته ته اػوبا گشيٌ مجىي ثش خًة يب ثتذ ثتًدن پذيتذٌ    لشاس مي

گتش   ثبؿذ. امىبن داسد يه ػوً گشيٌ، وبس يب الذامي سا ييشان وظشا مشتجي ي لبثل لجًل تًاوذ ومي
ؿذٌ اػت؛ يلي اص ديتذگبٌ ؿتخق ديگتش     اي ا وبس مًجت وبسهبيني ؿخق ثپىذاسد؛ صيشا ونيجٍ

َبا گشيٌ گتشدد، وتبسا ػتبصوذٌ اػتت )ساثيىتض،       گشيٌ، اگش آن وبس مًجت تمًيت ي تأييذ َذد
 (.1381اػشاثي، تشجمٍ پبسػبئيبن ي

 هاي حل تعارض سبک

ا ممبثيٍ ثب تؼبسم ثشاا ًشفيه دسگيتش، تحتت ػىتًان سلبثتت، َمىتبسا، اجنىتبة،        پىج ؿيًٌ

 َب وـبن دادٌ ؿذٌ اػت. ، ايه ػجه1ا  پزيشا اػت. دس ؿىل ؿمبسٌ ملبلحٍ، ي اوٌجبق

َبا خًد ثشآيذ يب ثخًاَذ ثش مىتبفغ   اگش يه وفش دسكذد تأميه َذد (:2)تسلط1رقابت -1

گتزاسد   َبا مخبلف يب مؼتبسم متي   وٍ ثٍ آابسا وٍ اي ثش گشيٌ خًد ثيفضايذ )ثذين ايه

 ،َتبا سػتمي يتب دس يته ػتبصمبن      تًجٍ ومبيذ(، اي دس يبل سلبثت خًاَذ ثًد. دس گشيٌ

ا ممبمتبت   ي ثبخت داسوذ، ثٍ يػييٍ َب وٍ يبلت ثشد َب ي وًؿؾ مؼمًالً ايه وًع تالؽ

                                                      
1. Competition 

2. Domination 
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گيشد ي دس ايته ثتيه افتشادا وتٍ دس يتبل       سػمي يب ويشيَبا يبوم )سؤػب( كًست مي

وىىذ؛ ثتذيه مىظتًس    ي فلل وًؿىذ تب مؼألٍ سا ثٍ وفغ خًد يل سلبثت ثب يىذيگشوذ مي

ٌ وىىذ. اص مضايبا ايه ػجه، ػشػت ػمل آن ثًد َب اص پبيگبٌ لذست خًد اػنفبدٌ مي آن

 (.1386ا هؼف آن اغيت، ايجبد آصسدگي اػت )ػيذجًاديه، ي ومٌٍ

گيشا ي يب جيًگيشا اص ثشيص مـىل اص  دس ايه تبونيه وىبسٌ (:2)ناديذه گزفتن1اجتناب -2

ي ػجه اجنىتبة دس متًسد يتل مؼتبئل جضيت      آيىذ. وبسَبا مإاش ثٍ ؿمبس مي جميٍ ساٌ

ٍ   اػت وبسػبص ثًدٌ ي دس مًالؼي ثتب تؼتبسم، ثتيؾ اص مىتبفغ     َتبا ممبثيتٍ    وتٍ َضيىت

ٍ  وشدن آن اػت. امب دس صميىٍ ثشًشد وظتش   ا يل مؼبئل دؿًاس ي ثحشاوي، وبمىبػت ثت

جًيي دس صمبن، تحت َش ؿشايٌي اػت ا ايه ػجه، كشفٍ ا لًت ػمذٌ سػذ. ومٌٍ مي

ا هؼف آن خيك يهؼيني گزساػتت وتٍ دس آن افتشاد اص صيتش ثتبس مـتىالت        ي ومٌٍ

 (.1386 وىىذ )وشينىش ي ويىيىي، تشجمٍ فشَىگي ي كفشصادٌ، وبمـخق ؿبوٍ خبلي مي

ػبصؽ يه سييىشد تؼبميي اػت ي ثٍ ؿذت ثٍ تؼبمل ميبن افشاد  : 3مصالحه )ساسش( -3

سي  َب اص لذست يىؼبوي ثشخًسداس ثًدٌ ي ثب اَذاد مخبلف سيثٍ ويبص داسد. صمبوي وٍ گشيٌ

بيذ ايه وىنٍ سا ويض ثٍ خبًش داؿت ؿًد. الجنٍ ث ؿًوذ اػنفبدٌ اص ايه ػجه تًكيٍ مي مي

ا ثيؾ اص يذ اص هىيه ػجىي ػًالت وبمٌيًثي سا ثٍ دوجبل خًاَتذ داؿتت.    وٍ اػنفبدٌ

خًسد؛ ايه خًد مضينتي ثتضسي ثتشاا آن ثتٍ      اا ثٍ هـم ومي دس ايه ػجه َي  ثبصوذٌ

ل تًاوتذ اص يت   وٍ مي آيذ؛ يلي ايه يهؼيت هىذان َم پبيذاس وجًدٌ ي ديگش ايه ؿمبس مي

تشجمٍ فشَىگي ي كتفشصادٌ   اا خالق جيًگيشا وىذ )وشينىش ي ويىيىي، مؼبئل ثٍ ؿيًٌ

1386.) 

َىگبمي وٍ يه ًشد دسكذد ثشآيذ تب ًشد ديگتش سا تؼتىيه    پذيزی )مذارا(: انطباق -4

وًؿذ تب مىبفغ ًشد مخبلف سا ثش مىبفغ خًد تشجيح دَتذ؛ ثتٍ ػجتبست     دَذ، يؼىي مي

نگي ي ايثبس وشدٌ تب سياثي لٌغ وـًد. ايه وًع سفنبس سا ديگش يىي اص ًشفيه اص خًدگزؿ

 وبمىذ. گزؿت يب مذاسا مي

                                                      
1. Avoidant 

2. Neglect 

3. Compromising 
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ٍ  اگش گشيٌ : 1همکاری )مشارکت( -5 َتبا   َبيي وٍ ثب َم تؼبسم داسوذ ثىًؿىذ تب خًاػتن
ًشد يب گشيٌ ديگش سا تأميه وىىذ، دس آن كًست وًػي َمىبسا يب اؿنشان مؼبػي ثٍ 

أميه مىبفغ يىذيگش خًاَىتذ ثتًد؛ دس ايته ساػتنب     يجًد خًاَذ آمذ ي ًشفيه دسكذد ت
َبا مًافك ي مختبلف سا ثتٍ كتًستي     َب سا مًسد تًجٍ لشاس دادٌ ي ديذگبٌ يل ا ساٌ َمٍ

َب ثتٍ كتًستي آؿتىبس ومبيتبن گشدوتذ. دس       َب ي اخنالد وىىذ تب ػيت دليك مـخق مي
ذان ػيتًم  آن دػتنٍ اص داوـتمى  َبػتت.   ا ًشد يل اسائٍ ؿذٌ ثٍ وفغ َمٍ وُبيت ساٌ

سفنبسا وٍ دس وبس خًد ثٍ كشايت لُجٍ، اػنمبد، اًميىبن ي كذالت، اسصؽ لبئيىتذ  
 ٍ ا تؼتبسم( اص ايته سيؽ    اص جميٍ وؼبوي َؼنىذ وٍ ثشاا يل اخنالد )يل مؼتأل

 (.1386وىىذ )ػيذجًاديه، اػنفبدٌ مي

 
 (1831َاي حل تعارض )سيدجًاديه، (: سبک1ي) شکل شمارٌ

 ي بين عدالت و سبک حل تعارض رابطه

تًاوذ تأايش ػذالت ػبصمبوي ثش ػجه يل تؼبسم دس ػتبصمبن   دي يبلت يجًد داسد وٍ مي
دَذ وتٍ ثتٍ ًتًس     سا تـشيح وىذ. يبلت ايل ػٌح ثبالا ػذالت سا دس يه محيٌي وـبن مي

                                                      
1. Collaborative 

 همکاری
 )تالؽ دس جُت سهبيت ًشد ممبثل(

 ابزاس مخالفت
اسهبا )تالؽ ثشاا 

 َبا خًد(خًاػنٍ

 صيبد

 صيبد

 وم

 وم

 سلبثت

 اجنىبة

 َمىبسا

 مذاسا وشدن

 ملبلحٍ
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ثبلمًٌ، هشفيت تؼبسم ثباليي داسد؛ يبلت ديم ويض ػًٌح پبييه ػذالت سا دس محيٌتي وـتبن   

دَتذ وتٍ هگًوتٍ     ( وـتبن متي  1ا ) اليي داسد. جتذيل ؿتمبسٌ  وٍ هشفيت تؼبسم ثتب  دَذ مي
َبا مخنيف يل تؼبسم تتأايش داسد   يؼبػيت ثٍ مؼبئل ػذالت ػبصمبوي ثش اػنفبدٌ اص ػجه

 َؼنىذ(. ان خًد)َىگبمي وٍ مذيشان دس تؼبسم ثب وبسمىذ

 (.Tatum & Eberlin, 2008) ي آن با سبک حل تعارض : عدالت سازماوي باال ي پاييه ي رابطٍ(1) ي جديل شمارٌ

 حالت
سببببقا تيببببا    
)تسببب )س )سبببقا  

 س1ی شماتٌ

سبببقا نا ىبببا    
)واديبببذٌس )سبببقا  

 س2ی  شماتٌ

سببببقا سببببا    
)مصبببال ٍس )سبببقا 

 س3ی  شماتٌ

سببقا نواقبباي  )مببذنتن  
ی  کردنس )سقا شبماتٌ 

 س4

سبببقا مکببباتک    
)َمکببباتیس )سبببقا 

 س5ی شماتٌ

مذير ٍ  مسائل 
عذنلت سا ماو  
حساس نست 

  االس)عذنلت 

نيه مذير  بٍ دوقبا    
تيا ت يا تسب )  بر   

ويست. نيه  کاتکىان
مذير ٍ  دوقا  پيامبذ  
ي پادن  مىصبااٍو ي  
اٍ  بٍ   وکان دندن ًت

 کاتکىان نست.  

نيه مذير ن  تعبات   
کىببذ.  نا ىببان ومبب 

نا ىبببان مًاببب   
شًد  يرن  عذنلت وم 
ينتد فرنيىبذ   کاتکىان

وکذٌ ي ٍ  نطالعات 
دس رسبببب  پيببببذن 

 ذ.ىکى وم 

، نطالعبببات ُيمتسببب
 خببببا حيببببات  ن  
عذنلت سا ماو  نست. 
تمايبببل مبببذير  بببٍ  
مصببال ٍ  سبب ه   ببٍ 
آن چيزی دنتد کٍ  بٍ  
َر طًت ک   َم  رنی 

ي َبم   يا ن  کاتکىان
 رنی سا مان، ُ  بريه  

 نست.

فقبببب) دت يببببًتت  ن  
نواقبباپ پبب يری نسبب اادٌ 

شًد کٍ عذنلت يابًد   م 
دنش ٍ  اشذ. نگبر نواقباپ   

َببای  مىجببر  ببٍ پببادن 
واعادالوبببببٍ ي عبببببذ  

 ببٍ  کاتکىبباندس رسبب  
نطالعات شبًد، مبذير ن    
نيبببه سبببقا نا ىبببان 

 کىذ. م 

نيببه سببقا  يکبب ريه 
کبات رد تن  ببرنی مببذير  
دنتد. َمکببباتی يبببا  
مکببباتکت، تسبببُيم 
نطالعببات تن نفببزنيا 

دَببذ، مکبباتکت  مبب 
کاتکىبببان ي عبببذنلت، 

َبا تن ويبز    ًت يع پادن 
 دَذ. نتتقا م 

مذير ٍ  مسائل 
سا ماو  عذنلت 

حساس ويست 
 )عذنلت پاييهس

نيببه مببذير  يکبب ر  
وهبببرنن ي مرنيببب  
تييٍ نست تا وهبرنن  

َای عادالوبٍ.   پادن 
نگببر سببقا تيببا    
ببذن    ًنوببذ  ببٍ َن   
مببذير مىجببر شببًد، 

گبباٌ نيببه سببقا  آن
 شًد. م  نس اادٌ

نيببه مببذير مرنيبب  
 مان ي تال  نست. 
مذيری کبٍ مرنيب    
عبببذنلت ي نع مببباد 
وقاشبببببذ  بببببرنی 

اًي  دت ييت  يرفٍ
ي تبببال ، سبببقا 
نا ىان ن  تعبات  تن  

 کىذ. نو خان م 

نگر تسُيم نطالعبات  
ي تسيذن  بٍ سبا  ،   
ُ  ريه تٌن  رنی نوجا  

گاٌ مبذير   کات  اشذ، آن
ممکببه نسببت نيببه   
 سقا تن نو خان کىذ.

پ يری ي مذنتن،  نگر نواقاپ
ُ  ريه تٌن  رنی تسبيذن  

بذن   اشبذ، آن   گباٌ   ٍ  َن
ت نيبه  مذير ممکبه نسب  

 سقا تن نو خان کىذ.

مذير ممکه نست نيه 
سقا تن نو خان کىبذ،  
نما ٍو ٍ  دليل عبذنلت.  
مببذير ممکببه نسببت  

َمکببباتی ي سبببقا
ًنن   مکاتکت تن ٍ  عىب
ُ  ريه تٌن  رنی نوجا  
کات  ا کم ريه مقايمت 

 کاتکىبببانن  سبببًی 
 نو خان کىذ.

 شًوذ. تًس) مذيرنو  کٍ وسقت  ٍ عذنلت حساس َس ىذ نس اادٌ وم َای تيا   ، نا ىا   ي نواقاپ پ ير، معمًالً  وک ٍ: سقا 

ايم، مذيشا وٍ ثٍ مؼبئل ػذالت ػبصمبوي  ( وـبن داد1ٌا ) ًًس وٍ دس جذيل ؿمبسٌ َمبن
اا وٍ ممىه اػتت دس ًتي يته ساثٌتٍ ثتب       يؼبع اػت ثٍ اينمبل ثيـنش، اص تؼبسم ثبلمًٌ

وبسوىتبن  ص مذيشان ثٍ دوجبل غيجٍ يب سلبثتت ثتب   ثٍ يجًد ثيبيذ آگبٌ اػت. ايه دػنٍ اوبسوىبن 
َتبا   وىىتذ پيبمتذَب ي پتبداؽ    وىىذ( ثيىٍ ػؼي مي ويؼنىذ )يؼىي ػجه سلبثني سا اونخبة ومي
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َتب سا   اا اص پتبداؽ  اا سا اونمبل ي تًصيغ وىىذ. ايه مذيشان دس يبلي وٍ تًصيغ ػبدالوٍ مىلفبوٍ
ٍ  ٍ دوجبل تـًيك ي وـتبن وىىذ ث يفظ مي ؿتبن ثتٍ وبسوىتبن َؼتنىذ. متذيشا وتٍ        دادن تًجت

وىذ )يؼىي ػتجه اجنىتبثي سا    يؼبػيت صيبدا وؼجت ثٍ ػذالت داسد اص تؼبسم اجنىبة ومي
َب ؿتًد   ايه مذيش َىگبمي وٍ اوٌجبق پزيشا، مًجت تًصيغ وبػبدالوٍ پبداؽ .وىذ( اونخبة ومي

وىتذ( ثتٍ ػجتبست ديگتش َتش       پزيش سا اونخبة ومي وىذ )ػجه اوٌجبق اص ايه ػجه اجنىبة مي
َب ي پيبمذَب مىجش ؿًد يب مًجت سفنبس غيشمحنشمبوٍ ي  مًلؼيني وٍ ثٍ تًصيغ وبػبدالوٍ پبداؽ

شان ؿًد اص ػًا ايه مذيشان، غيشلبثل پتزيشؽ اػتت. ديتذگبَي    ػذم اسائٍ اًالػبت ثٍ ديگ
وٍ ثيـنشيه وبسثشد ي ػًدمىذا ثشاا يل تؼبسم ثتشاا متذيشاوي وتٍ وؼتجت ثتٍ ػتذالت       
يؼبع َؼنىذ سا داسد مـبسوت ي َمىبسا اػت )يؼىي ػجه مـبسوني(. ايه سيؽ ي ػجه 

ن ثٍ ونيجٍ ي پيبمذا ( ثشاا سػيذوبسوىبنپبسهگي دي ًشد )مذيش ي  يل تؼبسم مًجت يه
 دَذ. سا افضايؾ مي وبسوىبني تًجٍ مذيش ثٍ  وبسوىبنؿًد وٍ تؼُيم اًالػبت، مـبسوت  مي

دس ممبيؼٍ ثب مذيشا وٍ ثٍ ػذالت ػبصمبوي يؼبع اػت )يؼىي ثٍ ًًس ػمذا ي آگبَبوٍ 

ت يؼبع ثٍ ػذالت ػبصمبوي، ثيـنش مشال وىذ(، مذيش غيش ثٍ ػىبكش ػذالت ػبصمبوي تًجٍ مي

َب اػت تب وگشان ػذالتِ فشايىتذَب. لتزا دس يته متًلؼيني وتٍ داساا هشفيتت        ي وگشان سييٍ

َتبيي سا ثتشاا يتل     يؼبع ثٍ ػذالت( ثٍ ػبدگي ػتجه  تؼبسم ثبال اػت، ايه مذيشان )غيش

جتب،   وٍ يه تبونيه سلبثني يب هيشگي )تؼيي( سا تحميل وىذ. دس ايه وىىذ تؼبسم اونخبة مي

ؿًد. مذيشا  َبا ػبدالوٍ وىبس گزاؿنٍ مي گبٌ پيبمذ ي پبداؽ ت وـًد آناگش اَذاد مذيش وؼ

خًاَذ ثب تالؽ ي  وٍ وؼجت ثٍ مؼبئل ػذالت ػبصمبوي غيشيؼبع اػت، مذيشا اػت وٍ مي

صمبوي وم، ثٍ َذد خًد ثشػذ. سػبيت مؼبئل ػذالت ػبصمبوي ويبصمىذ تالؽ ي تفىتش اػتت.   

ثٍ ًًس جذا وجبؿذ ثٍ اينمبل صيبد ػجه اجنىبة  مذيشا وٍ لبدس ثٍ تًجٍ ثٍ ػىبكش ػذالت

وىذ. ايه متذيش اينمتبل    جًيي دس صمبن ي تالؽ اونخبة مي اص تؼبسم سا ويض ثٍ مىظًس كشفٍ

ثبؿذ. مذيشا وٍ تًجٍ ومي ثٍ ػتذالت ػتبصمبوي    وبسوىبنداسد وٍ ثٍ دوجبل اوٌجبق پزيشا ثب 

نفبدٌ وىتذ. دس ايته كتًست،    داسد ممىه اػت اص ػجه يل تؼبسم َمىبسا ي مـبسوني اػت 

وىذ؛ ثيىٍ ايه سيؽ سا ثٍ ايه دليل اونختبة   مذيش دس جُت افضايؾ ػًٌح ػذالت تالؽ ومي

  جتب َتذد متذيش تمًيتت     وىذ وٍ وبس سا ثب يذالل ميضان ممبيمت ثٍ پبيبن ثشػبوذ. دس ايه مي

وتٍ   ؿذن ثش اتمبم وبس اػت. دس ونيجٍ، متذيشا  يغ ػذالت ويؼت؛ ثيىٍ َذد يا منمشوض
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 آلي ثتشاا ػتبصمبن تيمتي ؿتًد     تًاوذ فشد ايذٌ تًجٍ ومي ثٍ ػذالت ػبصمبوي داؿنٍ ثبؿذ ومي

(Tatum & Eberlin, 2008.) 

 گيري نتيجه

ثشخًسد مإاش ثب تؼبسم، هبلؾ اػبػي دس تؼبمالت افشاد دس محيي وتبس اػتت. تؼتبسم    

ت ي ثٍ داليل منؼذد ي وبپزيش دس صوذگي فشدا ي ػبصمبوي اػ اا اجنىبة امشا ًجيؼي ي پذيذٌ

اوذ وٍ مذيشيت ي يتل تؼتبسم    تحميمبت مخنيفي وـبن دادٌ وىذ. دس اؿىبل مخنيف هًُس مي

آميض، وتبَؾ تجؼتين ي افتضايؾ ػتذالت      دس ػبصمبن ويبصمىذ يه محيي ديػنبوٍ ي مؼبلمت

 .اػتػبصمبوي 

دَتذ وتٍ متذيشان يؼتبع ثتٍ       مٌبلؼبتي وٍ دس ايه خلًف اوجبم ؿذٌ اػت وـبن مي

وىىذ ثٍ دوجبل تـًيك ي  َب سا يفظ مي اا اص پبداؽ ػذالت ػبصمبوي، دس يبلي وٍ تًصيغ ػبدالوٍ

ؿبن ثٍ وبسوىبن َؼنىذ. ديذگبَي وٍ ثيـنشيه وبسثشد ي ػًدمىذا سا ثتشاا   دادن تًجٍ وـبن

داسد مـبسوت ي َمىبسا  -ثشاا مذيشاوي وٍ وؼجت ثٍ ػذالت يؼبع َؼنىذ -يل تؼبسم 

تًػي مذيشاوي وٍ وؼجت  پزيش، مؼمًالً سلبثني، اجنىبثي ي اوٌجبق ل تؼبسمي َبا ػجهاػت. 

  ؿًوذ. اػنفبدٌ ومي ،ثٍ ػذالت يؼبع َؼنىذ

  ٍ َتب اػتت تتب وگتشان      مذيش غيش يؼبع ثٍ ػذالت ػبصمبوي، ثيـنش مشالت ي وگتشان سييت

ن ثتٍ  ػذالتِ فشايىذَب. لزا دس يه مًلؼيني وٍ داساا هشفيت تؼبسم ثبال اػت، ايته متذيشا  

وىىذ وٍ يه تبونيه سلتبثني يتب هيشگتي     َبيي سا ثشاا يل تؼبسم اونخبة مي ػبدگي ػجه

)تؼيي( سا تحميل وىذ. مذيشا وٍ وؼجت ثتٍ مؼتبئل ػتذالت ػتبصمبوي غيشيؼتبع اػتت،       

خًاَذ ثب تالؽ ي صمبن ومي ثٍ َذد خًد ثشػذ. سػبيت مؼبئل ػذالت  مذيشا اػت وٍ مي

اػت. مذيشا وٍ لبدس ثٍ تًجٍ ثتٍ ػىبكتش ػتذالت ثتٍ ًتًس      ػبصمبوي ويبصمىذ تالؽ ي تفىش 

جًيي دس صمبن ي  جذا وجبؿذ ثٍ اينمبل صيبد ػجه اجنىبة اص تؼبسم سا ويض ثٍ مىظًس كشفٍ

 وىذ. تالؽ اونخبة مي
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 تُشان: اونـبسات ػمت.
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