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 چکيده
تعارض را ،افراد  باورهایو  ها نگرش،  ها اندیشهو تفاوت در  هاسازمان امروزه پیچیدگی روزافزون

.هدف از انجام این پژوهش  بررسی  زندگی سازمانی کرده است ناپذیرءاجتنابجز 

جامعه  ان می باشد . تعدادسازمانی برمدیریت تعارض در سازمان دفاعی استان تهرتاثیرفرهنگ

آماری این پژوهش  که کارکنان و مدیران شاغل در یکی از سازمانهای دفاعی استان تهران 

مورگان( از این جامعه آماری  Zنمونه با توجه به)جدول  37نفر بوده که تعداد09باشدتعداد می

های مورداستفاده در هشده است. روایی سازه پرسشنامگیری تصادفی ساده انتخابصورت نمونهبه

مورد تأیید قرارگرفته است . در این پژوهش برای فرهنگ  LISREL افزاراین پژوهش  از طریق نرم

و برای مدیریت تعارض از پرسشنامه مقیمی  0999سازمانی از پرسش نامه استاندارد دنیسون 

جهت روایی صوری و  استفاده شده است که روایی آن مورد تایید بوده است و این پرسشنامه 8711

نفر از استادان متخصص رسانیده شده است و پس از بررسی مورد  89محتوایی سؤاالت به رؤیت 

های ناروا و نشان دادن روایی تأیید قرار گرفته است از تحلیل عاملی تاییدی به منظور حذف مولفه

باشد. می LISRELنرم افزار  ها با استفاده ازسازه بهره برده شده است. محاسبه بارهای عاملی مولفه

های و برای پرسشنامه سبک060/9سازمانی  دنیسون ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرهنگ

باشد .  ها میدست آمد که حاکی از تأیید پایایی این پرسشنامه به 170/9گانه مدیریت تعارض پنج

ک مدیریت تعارض تأثیر معناداری سازمانی بر انتخاب سبهای این پژوهش فرهنگبر اساس  یافته

 دارد .

سازمانی مدل دنیسون، سبک سازمانی، مدیریت تعارض،  ابعاد فرهنگفرهنگ :يديکل واژگان

 های مدیریت تعارض
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 مقدمه

 به یمعنا به دفاع این. کندمی جانانه ،دفاع ارزشها برترین از آگاهی و معرفت با که است انسانی، اسالمی فرهنگ در فردنظامی

 واالترین، گیردمی انجام آن به خاطر دفاع این که چیزی آن و؛ است فداکاری معنای به و خود سالمت و هستی و جانِ  آوردن میدان

 (.8717است)مقام معظم رهبری ، الهی و انسانی ارزشهای

ر گیرد .فرهنگ سازمانی، اهمیت فرهنگ سازمانی موجب شده است که به طور گسترده ای توسط پژوهشگران مورد مطالعه قرا

 مجموعه ای از باور ها وارزش های بنیادی حاکم بر سازمان قلمداد می سود دارای تاثیر بسزایی بر  رفتار کارکنان سازمان دارد .

تواند یک دارایی و سرمایه یا یک بدهی باشد. فرهنگ یک دارایی است زیرا باورهای دارد که فرهنگ میبیان می 8مطالعات سات

کند. همچنین به ایجاد نگرش هماهنگی و تعهد منجر گیری را آسان میجویی ارتباطات منجر شده، تصمیمترك به سهولت و صرفهمش

گردد و در این صورت عملکرد بهتر و اثربخشی در سازمان را در پی دارد؛اما با وجود این، فرهنگ قوی ممکن است به افزایش کارایی در می

منابع منجر شود و در عین حال غیر اثربخش باشد، زیرا اعتقادات و ارزشها با نیازهای سازمان، اعضاء و سایر مؤسسان  برداری اززمینه بهره

گردد. بنابراین ماهیت و محتوای ارزشها عامل اصلی در تأثیر فرهنگ بر اثربخشی سازمان انطباق ندارد و در نتیجه به یک بدهی تبدیل می

های سازمانی را حمایت کند، فرهنگ یک سرمایه مهم است و برعکس، ارزشهای غلط فرهنگ را دف و استراتژیاست. اگر ارزشهای غالب، ه

کند. یکی از مسائل اساسی که پژوهشگران مدیریت تطبیقی از جمله هافستید به آن توجه نموده اند، چگونگی به یک بدهی اصلی تبدیل می

ست. یافته اصلی بررسی هافستید آن است که سازمانها به شدت تحت تأثیر فرهنگ هستند. اثرگذاری فرهنگ سازمانی بر رفتار کارکنان ا

های سازمانی و سبک مدیریت از یک گذارد، بلکه احتمال انتقال موفقیت آمیز نظریهاین امر نه تنها بر رفتار افراد درون سازمان تأثیر می

 (.10 :8717لی احمدی ، دهد )عفرهنگ به فرهنگ دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می

در سازمان از یکسو همدلی، واکنش های عاطفی و روابط خوب انسانی و از سویی دیگر تنش و عدم توافقات به وفور مشاهده می 

شود، که اگر به گونه ای مناسب شناسایی، تجزیه و تحلیل و مورد استفاده قرار گیرند به طور یقین در فواصل زمانی بعد دارای سازمانی 

بانشاط و کارمندانی با سطح عملکرد و بازدهی باال خواهیم بود بر این اساس اگر سازمان از فرهنگ غنی برخوردار باشد، مدیران آن می 

توانند با انتخاب سبک مدیریتی مناسب با زیردستان خود ارتباط صحیح برقرار کرده و با باال بردن روحیه همکاری و ایجاد انگیزه کار و 

آنها، تعارضات موجود در سازمان را به حداقل برسانند و هدف های سازمان را با صرف هزینه کمتر و کیفیت بهتر تحقق بخشند فعالیت در 

است؛ اما این در حالی است که اکثر افراد از  طور قطع الزمه و اثر بخشی خود را حفظ نماید وجود تعارض ب هزنده بودسازمان اگر بنا باشدکه 

 و بر این باورند که تعارض بد و مخرب است و باید از آن اجتناب نمود. تعارض ترس دارند

یا  ، تشخیص به موقع و برخورد درست با آن، قضاوت در خصوص حقنگرش مدیر نسبت به آن ،له تعارضأنکته اساسی در مس

برخورد مؤثر با تعارض، چالش  ای آن است.راه حل منطقی و درست بر و باالخره ارائه یناحق بودن آن بر اساس علل و عوامل بوجود آورنده 

اساسی در تعامالت افراد در محیط کار است. تعارض امری طبیعی و پدیده ای اجتناب ناپذیر در زندگی فردی و سازمانی است و به دالیل 

 (.08:8711)فیاضی،کند. متعدد و در اشکال مختلف ظهور می

شود. همچنین پژوهشگران به از وقت مدیران صرف رسیدگی به تعارضات می درصد 09دهد که تقریباً تحقیقات اشمیت نشان می

ی، این نتیجه رسیده اند که در سطوح باالی سازمان، مدیریت تعارض از نظر اهمیت، برابر یا حتی در مواقعی بیشتر از برنامه ریزی، سازمانده

مل موفقیت مدیران، مدیریت تعارض به عنوان مهمترین نقش در عا 02ارتباطات، انگیزش و تصمیم گیری است. در پژوهش دیگری، از بین 

 (70: 8001و دیگران،  0) سرمرهونموفقیت مشخص شده است

 بيان مساله  -1
اهمیت تعارض و ضرورت مدیریت اثربخش آن، باعث شده است که مطالعه تعارض در سازمان مورد عالقه محققان و صاحبنظران  

تواند به مدیران کمک کند تا شرایطی فراهم این بین، توجه به میزان و نحوه ادراك تعارض در سازمان می مدیریتی و سازمانی قرار گیرد. در

 (.  07: 8711)فیاضی، آورند که افراد تعارض و تضاد کمتری را تجربه نمایند.

ه خود جلب کرده است. در امروزه تعارض و مدیریت آن از جمله مباحثی است که توجه مدیران و دست اندرکاران سازمانها را ب 

ود دارد. شاید در همه جا این پدیده دارای جله جدی وأتعارض بصورت یک مس)از جمله سازمانهای دفاعی استان تهران (بسیاری از سازمانها 

ردو یا شرایطی را ولی تردیدی نیست که می تواند برعملکرد سازمانها  اثرات ناگوار بگذا، چنان قدرتی نباشد که موجب انحالل سازمان گردد

کارآمد خود را از دست دهند. همچنین تعارض می تواند موجب اتالف انرژی و استعدادهای  نیروهایبوجودآوردکه این سازمانها بسیاری از 
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در  ،جهت تحقق اهداف سازمان حرکت کند درکارکنان سازمان شده و بجای اینکه عوامل تولید و منافع انسانی با ترکیب مناسب و معقول 

.درسازمان دفاعی استان جا بزنند و سرمایه انسانی و فیزیکی را به هدر دهند که این امر برای سازمانها و دست اندرکاران آنها خوشایند نیست

 تهران نیز تعارض به صورت نزاع ،کشمکش و...آشکار می باشد .

تر، ریت ترك شغل بهبود یابد. به طور خاصسازی، یکپارچه کردن و مدیتواند از طریق رخدادهایی همچون کوچکتعارض می

 (.82: 8700گیرد. )پور، فرهنگ سازمانی را به عنوان یک منبع و عاملی در این راستا در نظر می

 

 

 

 وضرورت پژوهش اهميت-3
 های نظری در بررسی فرهنگ سازمانی و سبک مدیریت تعارضهای صورت گرفته، اهمیت بحثدر بسیاری از مطالعات و بررسی -8

 خصوصاً در سازمان دفاعی استان تهران و رده های تابعه نادیده گرفته شده است. 

طبق نظر نخبگان و صاحب نظران شاغل در این رده بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی ومدیریت تعارض به منظور بهبود روابط بین  -0

 مدیران، کارشناسان و کلیه آحاد کارکنان امری ضروری و الزم خواهد بود. 

وجه به ماموریت و رسالت سازمان دفاعی استان تهران ،نظارت بر عملکرد رده های تابعه ،وجود شیفتهای عملیاتی و حضور پرسنل با ت -7

 در این شیفتها ،گروههای غیر رسمی شکل گرفته ، اهمیت انجام این پژوهش آشکار می باشد .

هایی استفاده کنند که بیشترین تأثیر از سبکموجود ن تعارض تا با بررسی میزاخواهد کرد کمک سازمان  آن به مدیراناین پژوهش  -4

 گذاری را دارد. 

 فرماندهان و مدیران آن سازمان درپی کشف فرهنگ سازمانی حاکم بر آن رده و سبک مدیریت تعارض غالب در رده می باشند . -2

 .کمتری را تجربه نمایندتا شرایطی فراهم آورند که افراد تعارض و تضاد می کند به مدیران کمک این پژوهش  -6

ها، انتظارات و ادراکات متفاوت، سبب بروز اجتناب ناپذیر تعارض در های شخصیتی، نیازها، باورها، ارزشوجود افرادی مختلف با ویژگی -3

ستعد انواع ها گشته است. از سوی دیگر، ساختار حاکم بر سازمانها و وجود سیستم های خشک و انعطاف ناپذیر اداری، آنها را مسازمان

های مختلفی چون رقابت، مجادله، مخالفت، مشاجره، منازعه و کشمکش تنش، تعارض و ناسازگاری کرده است. این تعارضات به صورت

افراد، وجود تعارض، تضاد و اختالف را به عنوان یک پدیده منفی تلقی این پژوهش کمک می کند که دهد. ها رخ میبین افراد و گروه

 .به پدیده ای سازنده و مثبت تبدیل گردد در سازمان دفاعی استان تهرانارض تعننمایند و 

مدیرانی موفق خواهند شد که بینشی روشن و عمیق از عوامل ایجاد کننده تعارض و روش های مدیریت تعارض راداشته باشند و روش  -1

 امری مفید و ضروری خواهد بود.های مناسب برخورد با تعارض را بدانند،لذا انجام این پژوهش برای این سازمان 

یکی ازراهبردهای اصلی و کارکنان به منظور هدایت رفتار نیروی انسانی و مدیریت درفکرواندیشه آن سازمان شناخت فرهنگ سازمانی  -0

 ، که یکی از اهداف این پژوهش شناخت فرهنگ سازمانی حاکم بر این سازمان می باشد .  می باشدآن رده اساسی در 

سازمان به هدف نهایی خود زمانی صورت می گیرد که مدیر راهی را بیابد که تعارض های موجود در آن رده را در خدمت  رسیدن یک -89

مدیریت  وچگونگی موجود میزان تعارض ی که انجام این پژوهش را ضروری می سازد بررسییکی از اهدافاهداف سازمانی بکار بندد ، 

 است.ن رده آمدیران و کارکنان  این تعارض دربین 

تعارض امری طبیعی و پدیده ای اجتناب ناپذیر در زندگی فردی و سازمانی است و به دالیل متعدد و در اشکال با توجه به اینکه   -88

می باشد ، ضرورت انجام این پژوهش  به برخورد مؤثر با تعارض، چالش اساسی در تعامالت افراد در محیط کار وکندمختلف ظهور می

 نمودن این چالش امری مفید خواهد بود . منظور مدیریت 

و اختالف نظرها را در ،تعارض سعی کردند با توسل به شیوه های قهرآمیز، تضاد تعارض بعضی از مدیران به علت ناتوانی در درك  -80

عموماً در سازمانهای خود سرکوب کنند. در حالی که تحقیقات نشان داده است سازمانهایی که در آنها تضاد کمتری وجود دارد، 

محیطهای رقابتی با شکست مواجه می شوند چرا که اعضای چنین سازمانهایی آنقدر متجانس هستند که برای سازگاری یا تطبیق 

خود با شرایط محیطی آمادگی کمی دارند و یا چنان از وضع موجود راضی هستند که تصور می کنند نیازی به بهبود وضع موجود 

به مثابه خون تازه ای در رگهای سازمانهای پرتکاپو، پیشرو و توفیق طلب است و سروکار داشتن با تعارض ندارند. در حالی که تعارض 

 در قلب مدیریت هر سازمانی نهفته است.

 اهداف تحقيق -4

 هدف اصلی -1-4
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 بررسی نوع فرهنگ سازمانی موثربرسبک مدیریت تعارض درسازمان دفاعی استان تهران 

 اهداف فرعی :  -2-4

 توصیف فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان دفاعی استان تهران -1-2-4

 توصیف سبک مدیریت تعارض غالب در سازمان دفاعی استان تهران -2-2-4 

 توصیف موثرترین بعد فرهنگ سازمانی بر سبک مدیریت تعارض در سازمان دفاعی استان تهران -3-2-4

 پرسشهاي پژوهش   -5

 پرسش اصلی  -1-5
 نی بر سبک مدیریت تعارض در سازمان دفاعی استان تهران به چه میزان تاثیر دارد؟فرهنگ سازما

 پرسش هاي فرعی  -2-5

 چه نوع فرهنگ سازمانی در سازمان دفاعی استان تهران حاکم است ؟ -1-2-5

 چه نوع سبک مدیریت تعارض در سازمان دفاعی استان تهران غالب است ؟ -2-2-5

 زمانی بر کدام سبک مدیریت تعارض در سازمان دفاعی استان تهران بیشترین تاثیر را دارد ؟ کدام بعد فرهنگ سا -3-2-5

 سوابق پژوهش  -6
مطالعات زیادی به بررسی مدیریت تعارض پرداخته اند. بررسی شیوه های حل تـعارض مدیران در دبیرستان های جیـرفت 

 32-36تحقیق راکلیه مدیران دبیرستان های شهر جیرفت در سال تحصیلی  ( انجام شده است .جامعه آماری این 8733توسـط دانشـی ) 

درصد کل فراوانی  0/42تشکیل دادند. سبک مناسب برای حل تعارض دربین مدیران مورد مطالعه شیوه ی آمرانه گزارش شده است که با 

درصد سبک  8/3درصد سبک مصالحه و  3/86,  درصد ســـبک مدارا 1/07ها، بیشترین استفاده را داشته و سایر سبــک ها به صورت 

 احتراز را بکار برده اند. 

( به بررسی نقش راهبردهای مدیریت تعارض در اثربخشی آموزشگاههای ابتدایی , راهنمایی و متوسطه و ارائه  8731قربانی ) 

ی و متوسطه در شهرستان مشهد در سال آموزشگاه ابتدایی، راهنمای 329الگوی مناسب پرداخته است . جامعه آماری این تحقیق را 

تشکیل می دادند.بین استراتژی های مدیریت تعارض و اثر بخشی هم در سطح مقاطع و هم در سطح نواحی رابطه  8733-31تحصیلی 

تژی کنترل و معنی داری وجود دارد .در مدارس ابتدایی , راهنمایی و متوسطه استراتژی راه حل گرا، اثر بخشی بیشتری نسبت به دو استرا

عدم مقابله دارد .  بین میزان تعارض و اثر بخشی مدارس رابطه منفی مشاهده شده است؛ یعنی، با افزایش تعارض اثر بخشی مدرسه کاهش 

 مییابد.

انجام گرفته است به « تاثیرات فرهنگ بر شیوه سازمان تعارض های درون پرسنلی»( در تحقیقی که تحت عنوان  8010)  7کوزان

سی مقایسه ای سبک های مدیریت تعارض در فرهنگ های مختلف می پردازد . وی در این ارتباط به مقایسه سبک های مدیریت تعارض برر

که در سالهای  4مدیران اردنی ، ترك و آمریکایی می پردازد. در این پژوهش شیوه رفتار مدیران در دو کشور خاورمیانه ای با یافته های رحیم

ه مدیران آمریکایی انجام گرفته ، مقایسه می شود و پنج شیوه مدیریت تعارض که در این ارتباط مورد مطالعه قرار گرفته دربار 8016-8017

 روش همکاری.  -2روش اجتنابی،  -4روش مصالحه ای،  -7روش تطـبیقی،  -0روش اجباری،  -8اند عبارتنــد از : 

یم بدست آورده است به این نتیجه دست می یابد که در هر سه کشور روش محقق با مقایسه نتایج بدست آمده با نتایجی که رح

همکاری در باالترین سطح استفاده می شود هر چند که در آمریکا پس از روش فوق ، شیوه مصالحه ای و تطبیقی در مرتبه دوم و سوم و 

 روش اجباری پس از این دو روش قرار دارد

العه ای رابطه بین فرهنگ ،قدرت ،شخصیت وسبک های حل تعارض را مورد بررسی ( در مط0996)2کایوشال و تی کاوانتیس 

قرار دادند .در این مطالعه فردگرایی و جمع گرایی به عنوان ابعاد فرهنگ در نظر گرفته شده است و سبک هایی که برای حل تعارض به 

وده است که باالترین سبک برای مدیریت تعارض در این کاربرده شده سبک های خانوادگی، روابط دوستانه، دانشگاهی وسبک کارگرا ب

جامعه مورد بررسی سبک روابط دوستانه بوده است یافته های این پژوهش نشان داده است که فرهنگ در تعیین استراتژی حل تعارض 

 نقش دارد .
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فرهنگ سازمانی وتاثیر آن بر های نظری در بررسی های صورت گرفته، اهمیت بحثبنابراین در بسیاری از مطالعات و بررسی

مدیریت تعارض خصوصاً در سازمانهای دفاعی نادیده گرفته شده است. طبق نظر نخبگان و صاحب نظران شاغل در این سازمان بررسی رابطه 

د بود با توجه به فرهنگ سازمانی ومدیریت  تعارض به منظور بهبود روابط بین مدیران، کارشناسان و بهره برداران امری ضروری و الزم خواه

ماموریت و رسالت سازمانهای دفاعی گروههای غیر رسمی شکل گرفته در این سازمان، اهمیت انجام این پژوهش آشکار خواهد شد. تا کنون 

پژوهشی در مورد بررسی تاثیرفرهنگ سازمانی و مدیریت تعارض در سازمانهای دفاعی استان تهران صورت نگرفته است و از آنجائی که 

یرانی موفق خواهند شد که بینشی روشن و عمیق از عوامل ایجاد کننده تعارض داشته باشند و روش های مناسب برخورد ومدیریت مد

توجه به تا با خواهد کرد کمک سازمان  آن به مدیرانتعارض را بدانند،لذا انجام این پژوهش برای این سازمان مفید خواهد بود. این پژوهش 

 دارد.  در مدیریت تعارضهایی استفاده کنند که بیشترین تأثیر گذاری رااز سبکموجود بررسی میزان تعارض  فرهنگ غالب نسبت به

بنابراین رسیدن یک سازمان به هدف نهایی خود زمانی صورت می گیرد که مدیر راهی را بیابد که تعارض های موجود در سازمان 

میزان  نوع فرهنگ سازمانی غالب در آن سازمان و بررسی داف اصلی تحقیق، شناسایییکی از اهرا در خدمت اهداف سازمانی بکار بندد ، 

 است. آن سازمان مدیران و کارکنان  چگونگی حل این تعارض بین بررسی  موجودو تعارض

 مبانی نظري-1

 فرهنگ سازمانی

که احساسی خاصی در مورد سازمان سیما و منظری از سازمان است  "فرهنگ سازمانی"با توجه به مفاهیم مستخرج از فرهنگ، 

(. این تعریف بسیار کلی بوده و در بردارنده مجموعه عواملی است که بر روی هم منجر به ایجاد 80:8711کند)قربانی و دیگران،ایجاد می

اما قدرت ایجاد  درکی از سازمان نزد دیگران می شود. فرهنگ در هر سازمان نقش شخصیت را در فرد ایفا می کند . فرهنگ پنهان است،

مفاهیم و جهت دهی حرکت ها را دارد)همان منبع(.از عبارت باال هم می توان اهمیت فرهنگ سازمانی را استنباط کرد. دنیسون و الیف هم 

ن فرهنگ سازمانی و قوی تر بودن قانو ضمن اشاره به غیر ملموس بودن فرهنگ سازمانی، بر آشنایی افراد سازمان به نحو با اهمیتی با

های فرض، الگوی پیش«فرهنگ سازمانی»همان منبع(. از منظر ادگار شاین ) فرهنگ نسبت به هر قانون دیگر در سازمان تأکید می نمایند

اساسی یک گروه معین است که در حین فرآیند سازگار ساختن خود با مسائل خارج از سازمان و نیز هماهنگ شدن با هم در درون سازمان، 

گیرد. چون این الگوها برای حل مسائل جواب داده است، اعتبار آنها در نزد اعضای گروه به اثبات رسیده و شده و یا شکل میابداع یا کشف 

 " در نتیجه به عنوان شیوه صحیح درك کردن، اندیشیدن و احساس نمودن در مورد مسائل سازمانی به اعضای جدید نیز آموخته می شود

نظان حوزه برخی صاحبدر انسجام و یا افول سازمانی ایفا می کند.  راهبردیرهنگ سازمانی، نقش بسیار ف(. 8711)مرتضوی و دیگران، 

فرهنگ سازمانی، نوعی برنامه ریزی اندیشه جمعی است که در سالیان اخیر به عنوان یک تفکر غالب علمی سازمان و مدیریت معتقدند که 

جمعی، متمایزکننده اعضا از یک گونه با گونه دیگر است. هر کسی که به نوعی با جمع و در عرصه سازمانها مطرح بوده است. این اندیشه 

 .(47: 0997مهربان، گروههای انسانی کار کرده باشد، از وجود این پدیده مهم سازمانی، آگاه است )

 و باعث دهد می تشکیل ار سازمان بر حاکم ارزشی نظام که هایی باویژگی است مشترك معانی از ای مجموعه سازمانی، فرهنگ

 تازه هر که هوایی است و حال و کند می تعیین را امور انجام شیوه که است همان عاملی واقع در .شود می دیگر سازمان از سازمانی تمایز

 را وی زمانیسا رفتار و و تفکر کرده رخنه فرد وجود در ناخودآگاه که است قوی آنقدر این فرهنگ .کند می حس را آن سازمان، در واردی

 کرده تولید انسان که است چیزهایی مجموع همه بلکه نیست، او با شده زاده برگ و ساز یا آدمی از هیچ بخشی دهد. فرهنگ می تشکیل

 برای تنهایی( نسل )به یک آن که نه رسد می نسلی به از نسلی که است چیزی هرآن و بوده غیرمادی و مادی های شامل فراورده که است

 (.80: 8717باشد )احمدی؛ آورده دست خود به

 ابعاد و انواع فرهنگ سازمانی :

نشان داده شده است،  8از مدل دنیسون انواع فرهنک سازمانی بدست می آید ،نمودار گرافیکی این مدل همانطور که در شکل 

شاخص به صورتی  12طح ویژگی هاي فرهنگ سازمانی را در دو بعد تمرکز داخلی وخارجی و ميزان انعطاف و همچنين در س

کامال واضح نشان می دهد دنيسون در مدل خود ابعاد  فرهنگ را براي سازمان ها در چهار محور اصلی شامل درگير شدن در 

در نظر می گیرد که هر یک از این ابعاد با سه شاخص اندازه گیری می شود )رحیم نیا وعلیزاده،  کار ،سازگاري ،انطباق پذیري و رسالت

8713 :02.) 

 سازمان. شود می گیری ها اندازه قابلیت توسعۀ و ، سازی تیم توانمندسازی، شاخص سه با ها ویژگی این: 6درگیر شدن در کار-8

 همۀ در را انسانی منابع های قابلیت و دهند می کاری تشکیل های تیم محور بر را سازمان سازند، می توانمند را افرادشان اثربخش های
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 در افراد. کنند می احساس سازمان پیکره از ای پاره عنوان به را خود و یابد می سازمانی افزایش افراد بین در تعهد.  هندد می توسعه سطوح

آن مستقیما با اهداف  کار و است مؤثر کارشان بر که است تصمیمات این و دارند نقش گیری تصمیم در که احساس می کنند  سطوح همۀ

 (.43: 8709همکاران، سازمان پیوند دارد )مطلبی و

 و بوده یکپارچه و ثبات با هستند اثربخش اغلب که سازمانهایی که است داده نشان تحقیقات (:  ویکپارچکی ثبات) 3سازگاری -0

 تقابلم دیدگاه که زمانی حتی) اند یافته مهارت توافق به  رسیدن در پیروان و رهبران.  است گرفته نشأت بنیادین ارزشهای از رفتارکارکنان

 به و متمایزند و قوی فرهنگ دارای ، ویژگیهایی چنین با سازمانهایی.  است شده پیوسته و هماهنگ خوبی به سازمانی و فعالیتهای(  دارند

 بررفتار کارکنان نفوذ دارند .این ویژگی با سه شاخص زیر مورد بررسی قرار می گیرد : کافی ر طو

 ک دسته از ارزشهایی که هویت وانتظارات آنها را تشکیل می دهد شریکند .ارزش های بنیادین : اعضای سازمان در ی 

  توافق : اعضاء سازمان قادرند در اختالف مهم با هم به توافق برسند .این توافق هم شامل توافق در سطح زیرین فرهنگ  وهم توانایی

 در ایجاد توافق در سطوح دیگر می باشد .

 زمانی با کارکرد های متفاوت می توانند برای رسیدن به اهداف مشترك خیلی خوب با هم کار هماهنگی و پیوستگی : واحد های سا

 کنند . مرزهای سازمانی با اینگونه کار کردن به هم ریخته نمی شود .

ی : سازمان هایی که به خوبی یکپارچه هستند به سختی تغییر می یابند لذا یکپارچگی درونی و انطباق پذیر1انطباق پذیری -7

بیرونی را می توان مزیت وبرتری سازمان دانست .سازمان های سازگار به وسیله مشتریان هدایت می شوند ،ریسک می کنند، از اشتباه خود 

پند می گیرند و ظرفیت ایجاد تغییر را دارند .آنها به طور مستمر در حال بهبود توانایی سازمان به جهت ارزش قایل شدن برای مشتریان 

 ن ویژگی با سه شاخص زیر مور بررسی قرار می گیرد :هستند .ای

  ایجاد تغییر : سازمان قادر است راههایی برای تامین نیازهای تغییر ایجاد کنند و می توانند محیط موسسه را بشناسند ، به محرك

 های جاری پاسخ دهند و از تغییرات آینده پیشی جویند .

  کنند و پیشاپیش درصدد تامین آینده بر می آید .در واقع مشتری گرایی درجه ای مشتری گرایی : سازمان مشتریان را درك می

 است که سازمان ها در جهت رضایت مندی مشتریان هدایت می شوند را نشان می دهد .

 ت ، یادگیری سازمانی : میزان عالیم محیطی را که سازمان ها دریافت ،ترجمه و تفسیر می کنند و فرصت هایی برای تشویق خالقی

 سبک دانش و توسعه توانایی ها ایجاد می کند اندازه می گیرد .

: شاید بتوان گفت مهمترین ویژگی فرهنگ سازمانی رسالت و ماموریت آن است .سازمان های موفق درك روشنی از 0رسالت-4

 یم می کنند .اهداف و جهت خود دارند به طوری که اهداف استراتژیک را تعریف کرده و چشم انداز سازمان را ترس

 این بعد با سه شاخص زیر سنجیده می شود :

گرایش وجهت استراتژیک:گرایش های استراتژیک روشن جهت اهداف سازمانی را نشان می دهد و هر شخص می تواند خودش را  .8

 در آن بخش مشارکت دهد .

 ت وسوی کار افراد را مشخص می کنند .اهداف و مقاصد : اهداف با استراتژی ماموریت وافق دید سازمان پیوند می یابد و سم .0

چشم انداز :سازمان یک دیدگاه مشترك از وضعیت آینده دارد .آن ارزش های بنیادی را ابراز می کند اندیشه و دل نیروی انسانی را  .7

 (.83: 8712با خود همراه ساخته و در همین زمان جهت را نیز مشخص می کند .)منوریان وبختایی، : 
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 فرهنگ سازمانی دنيسون :  مدل1شکل 

 

 مدیریت تعارض -2

 دلیل به متأسفانه ولی آشنابوده با آن تاریخ بشر در طول که است ماو واقعیتی روزمره از زندگی و عادی طبیعی جزئی تعارض

 عنوان به تعارض دارند وبه از آن ناخوشایندی .لذا امروز افراد پیشینهاست شده مبدل و دشمن جویی ستیزه ،بیشتر بهصحیح مدیریت عدم

 .(0990، آلند ایسلند پیس کنند.)موسسهمی نگاه منفی پدیده یک

آنها  و ارزشهای ها، اهدافیکدیگر قرار گیرند زیرا نیازها،خواسته دو یا چند نفراز افراد در مقابل دهد کهمی رخ زمانی تعارض

 آن روی طور منفی بهدیگری شخص یابد کهدر می فردی در آن که استفرایندی دیگر تعارض عبارت (. به82: 8000، )تومیاست متفاوت

ناپذیر اجتناب امری هر چندتعارض که است در اینجا این مهم نکته.(8002، و دیگران . )وودمناست کندتأثیر گذاشتهمی او تعقیب که چیزی

: 0990،کرد )ارفورت رساند و حلحداقل و به را هدایت آن توانمی آید، ولیوجودمی ، ارزشها و عقاید بهاهداف بودن متفاوتدلیل و به تاس

03.) 

مدیریت تعارض یعنی مدیریتی که بتواند در شرایطی که تعارض و تضاد وجود دارد، به بهترین شکل سازمان را سازمانکند و بین 

این وجود تعارض نیست که باعث اختالل و از هم پاشیدگی  ،باید به خاطر داشت(. 089: 8718اجزای آن تعادل ایجاد نماید ) مشبکی، 

می شود . تعارض در حد معقول یک جنبه  نامطلوببلکه مدیریت غیر اثر بخش تعارض ها است که سبب نتایج  ؛شود روابط در سازمان  می

و همکاران ، 89تزلز رابطه ای است و اگر مدیریت تعارض به شکل سازنده صورت گیرد بسیار ارزشمند خواهد بود ) کطبیعی و مطلوب در هر 

  .( 84: 8731ترجمه کریمی ، 

، 88کند: سبک رقابتی سازش مصالحه،  همکاری و اجتناب) کانکنت توماس پنج سبک اصلی برای مدیریت تعارض معرفی می

نیز از این سبک استفاده شده است .هر یک از این سبک ها بر اساس ترکیب دو بعد توجه به خود و توجه به (. در این پژوهش 877: 0991

که  8کند. نمودار (. شناخت این سبک ها به حل درست و مؤثر تعارض و مدیرت کارآمد آن کمک می807: 0994،  80دیگران است)دوبرین

 دهد:ختلف حل تعارض را نشان میمدل تحقیق بر اساس آن شکل گرفته است، سبک های م
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 باخت .وو.......                                                                                                               برد باخت-سبکها برد

 

 

 0994تعارض ،دوبرین، : سبکهای مدیریت 8نمودار

 

دیگران  است که یک طرف، عالیق و خواسته های خود را مقدم بری انتخاب این سبک بدین معنــ )اجبار ( :87سبک رقابت -8

شود.اگر یک نفر در صدد تامین هدف های خود برآید یا بخواهد بر بازنده می -باعث ایجاد وضعیت برندهاستفاده از چنین سبکی  داند.می

روه منافع خود بیفزاید )بدون اینکه به آثاری که او بر گروه های مخالف یا معارض می گذارد توجه نماید (او در حال رقابت  خواهد بود .در گ

این نوع از تالش ها که حالت برد یا باخت دارند، به وسیله مقامات رسمی یا نیروهای حاکم های رسمی یا در یک سازمان ، معموال 

قابت با یکدیگرند می کوشند تا مسئله را به نفع خود حل و فصل کنند . بدین )روسا(صورت می گیرد و در این بین افرادی که در حال ر

منظور آن ها از پایگاه قدرت خود استفاده می کنند از مزایای این سبک  سرعت عمل آن بوده و نقطه ضعف آن اغلب ایجاد آزردگی است 

 (.80: 8716)سیدجوادین، 

دهند به گذرند و به دیگران اجازه مینند، از عالیق و خواسته های خود میکافرادی که این سبک را انتخاب میسبک سازش: -0

  خواسته هایشان دست یابند. بسیاری از این افراد معتقدند که داشتن یک رابطه دوستانه خوب از هر چیز دیگری مهمتر است.

دن تمام خواسته ها و عالیق خود نیستند کنند که به دنبال به دست آورافراد زمانی از این سبک استفاده می: 84سبک مصالحه-7

مصالحه یک رویکرد تعاملی ست. در این روش، انعطاف پذیری، مبادله و مذاکره جایگاه ویژه ای دارد.ا یعنی ارضای برخی نیازها برایشان کافی

شند و با اهداف مخالف روبرو میشوند بوده و به شدت به تعامل میان افراد نیاز دارد . زمانی که گروهها از قدرت یکسانی بر خوردار می با

توصیه می شود از این سبک استفاده کنند . در این سبک هیچ بازنده ای به چشم نمی خورد و این مزیتی بزرگ برای این سبک محسوب 

 (.8716ی، می شود. ولی این وضعیت چندان پایدار نبوده و می تواند از حل مسائل به شیوه خالقانه جلوگیری کند )کریتنر وکینیک

انتخاب این سبک به گردد. )مشارکت (: با استفاده از این سبک، خواسته های هر دو طرف تعارض تأمین می 82سبک همکاری-4

هایی هستند که کند تا به گونه ای کنار هم کار کنند که همه برنده باشند. با استفاده از این سبک، افراد در جستجوی راه حلافراد کمک می

اگر گروههایی که با یکدیگر تعارض دارند بکوشند تا خواسته های شود.نیز ثر ؤو م نها متناسب باشد و باعث حفظ ارتباطات خوببا عالیق آ

طرف یا گروه دیگر را تامین کنند، درآن صورت نوعی همکاری یا اشتراك مساعی به وجود خواهد آمد و طرفین در صدد تامین منافع 

                                                           
13 competing 
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15 collaborating 
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سبک همه راه حل ها مورد توجه قرار می گیرد و دیدگاه های مخالف و موافق را به صورتی دقیق مشخص می یکدیگر خواهند بود . در این 

 (.80: 8716کنند تا علت ها واختالف ها به صورتی آشکار نمایان گردد )سید جوادین، 

آنها نه به خواسته  نمی کنند.کنند، خود را درگیر تعارض افرادی که این سبک را انتخاب می)نادیده گرفتن (:86سبک اجتناب -2

در ."شما خودتان تصمیم بگیرد و مرا معاف کنید" :تکیه کالم آنها این است های خود توجهی دارند و نه به خواسته های دیگران توجه دارند.

د حل مسائل جزئی این تاکتیک کناره گیری یا جلوگیری از بروز مشکل از جمله راهکارهای موثر به شمار می آید .سبک اجتناب در مور

کارساز بوده ودر مواقعی که هزینه های مقابله با تعارض بیش از منافع بر طرف کردن آن است بکار برده می شود . ا ما در زمینه حل 

مشکالت بحرانی نامناسب به نظر می رسد .نقطه قوت این سبک صرفه جویی در زمان و نقطه ضعف آن خلق وضعیتی گذرا می باشد .زیرا 

 (.8716ین حالت افراد از زیر بار مشکالت نامشخص شانه خالی می کنند )کریتنر و کینیکی، در ا

 مدل مفهومی پژوهش  -1
با  برای انجام تحقیقات علمی و نظام مند چارچوبی علمی و نظری مورد نیاز است که اصطالحا مدل مفهومی نامیده می شود.

 نمایش گذاشته شده است.به  0توجه به ادبیات تحقیق مدل ارائه شده  درشکل 

 

 (1211،مقیمی 2002دنیسون: مدل پیشنهادی تحقیق)2شکل
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 روش تحقيق: -2

ازآنجا که تحقیق حاضر به بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و ابعاد آن برتعارض و درنهایت به ارائه مدلی در خصوص این ارتباط 

تواند موجب اصالح فرایندهای داخلی سازمانهای دفاعی و بهبودفرهنگ سازمانی آنها شود، لذا تحقیق می پردازد، استفاده از نتایج اینمی

 باشد.توصیفی می -توان آن را ازجمله تحقیقات کاربردی به شمار آورد.روش تحقیق مورداستفاده، پژوهش پیمایشی می

نفرازکارمندان واحدهای مختلف سازمان دفاعی استان تهران  09با توجه به قلمرو مکانی تحقیق، جامعه آماری این پژوهش شامل

باشند،که به بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و ابعاد آن در آن سازمان پرداخته اند.در این پژوهش به منظور تعیین حدود حجم نمونه از می

درصد و  02جه به این فرمول در سطح اطمینان مورگان( استفاده شده است. با تو Zفرمول حداکثر نمونه الزم برای تعیین نسبت )فرمول

به دست آمده است. با توجه به آنکه در اغلب تحقیقات، احتمال عدم برگشت پرسشنامه وجود دارد به  37درصد، تعداد نمونه  2دقت برآورد 

مورد از 0زگشت داده شده است و مورد از آنها با32پرسشنامه پخش شده است که  19منظور تامین این تعداد نمونه و غنای بیشتر تحقیق، 

پژوهش با توجه در این پرسش نامه مورد قبول بودند..37آنها ناقص پرشده که آنها از فرایند تحقیق کنار گذاشته شدند. به صورت کلی تعداد 

.برای جمع آوری تصادفی ساده استفاده می شودروش نمونه گیری به ساختار جمعیتی یک دست شاغل در سازمان دفاعی استان تهران از 

ها  از پرسش های علمی و پایان نامهها و اطالعات این تحقیق عالوه بر بهره گیری از منابع کتابخانه ای هم چون کتب،مجالت، گزارشداده

پرسش باشد. پرسش نامه می0های کارکنان سازمان دفاعی استفاده شده است. این تحقیق، شامل نامه به عنوان ابزاری جهت سنجش دیدگاه

نامه اول به بررسی فرهنگ سازمانی سازمان دفاعی تهران و پرسش نامه دوم به بررسی مدیریت تعارض در سازمان دفاعی استان تهران 

 تایی لیکرت استفاده شده است. 2های پژوهش از طیف پردازد. برای طراحی پرسش نامهمی

استفاده 8711و برای تعارض از پرسشنامه مقیمی  0999دنیسون در این پژوهش برای فرهنگ سازمانی از پرسش نامه استاندارد 

هادرچندین شده است که روایی آن مورد تاییدبوده است و برای روایی محتوایی و صوری درنهایت با استفاده از نظر استادان، این پرسش نامه

هم  ست و پس از بررسی مورد تأیید قرار گرفته است.نفر از استادان متخصص رسانیده شده ا 89سؤاالت به رؤیت مرحله تعدیل یافته است. 

کارمندان واحدهای مختلف سازمان دفاعی استان نفری از  82چنین برای بررسی پایایی پرسش نامه ها، آنها درمیان یک نمونه مقدماتی 

با این وجود برای هر دو پرسش نامه  استاندارد می باشدو پایایی آن مورد تاییداستها توزیع گردید باتوجه به این که پرسش نامه تهران 

نشان  0و 8آلفای کرونباخ گرفته شد که پایایی پرسش نامه ها ی این تحقیق هم برای شاخص های تحقیق و هم کل پرسش نامه در جدول 

 رار می گیرد.( بیشتر است، پایایی هر دو مورد تایید ق 3/9داده شده است. با توجه به اینکه مقادیرمذکور، ازحداقل قابل قبول )

 

 :آلفای کرونباخ برای شاخص های تحقیق 1جدول

 آلفای کرونباخ هاشاخص آلفای کرونباخ هاشاخص

 128/0 اجتناب 649/0 مشارکتی

 777/0 سازش 641/0 سازگاری

 798/0 مصالحه 646/0 انطباق پذیری

 رسالتی
679/0 

 127/0 همکاری

 147/0 رقابتی

 

 : آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه ها 2جدول 

 آلفای کرونباخ پرسش نامه

 692/0 فرهنگ سازمانی

 136/0 تعارض
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 پژوهش یافته های نتایج و  -8

دست آمده از طریق ابزارهای جمع آوری درنمونه) ه جزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده های بت

. و درنهایت پردازش می شوندتازمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به جامعه( آماری، خالصه، کدبندی، دسته بندی و..

منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. دراین فرایندها، داده ها هم ازلحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پاالیش می شوند و فنون گوناگون 

تاثیر فرهنگ سازمانی برسبک مدیریت تعارض در رند.هدف ما در این مقاله بررسی آماری نقش بسزایی در استنتاج و تعمیم به عهده دا

شده استفاده  spssبا استفاده از نرم افزار تحلیل رگرسیون ساده ، های فرعی پژوهشپرسشمی باشد.برای بررسی  سازمان دفاعی استان تهران

است که چند درصد  از تغییرات متغیر وابسته تحت تاثیر متغیر  نشان دهنده این (R Square ضریب تعیین). در این آزمون مقدار است

باشد، معادله رگرسیون خطی می باشد. جداول نتایج آزمون رگرسیون خطی  92/9کمتر از   sigاگر   ANOVAمستقل می باشد.درقسمت 

و معناداری وجود دارد. با استفاده از  قابل مشاهده است و نتایج نشان می دهد که بین همه متغیرهای تحقیق رابطه مستقیم 7در جدول 

از قوی ترین تا کمترین شدت رتبه  Rخروجی جدول رگرسیون در آزمون فرضیات می توان رابطه بین آنها را با استفاده از ضریب همبستگی 

به فرهنگ سازمانی و ها دربین فرهنگ سازمانی و شاخص های تعارض ، مربو ط باالترین میزان همبستگی 4بندی نمود.باتوجه به جدول

ها دربین شاخص های فرهنگ سازمانی وسبک مدیریت تعارض ، مربوط به باشد و باالترین میزان همبستگیشاخص تعارض مصالحه می

 باشد.فرهنگ سازمانی انطباق پذیری و مدیریت تعارض می

 

 : نتایج آزمون رگرسیون خطی برای فرضیات فرعی پژوهش 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه sig ضریب تعیین متغیر وابسته متغیر مستقل

 تایید 000 429/0 مدیریت تعارض  فرهنگ مشارکتی 

 تایید 000 470/0 مدیریت تعارض  فرهنگ سازگاری

 تایید 000 416/0 مدیریت تعارض  فرهنگ انطباق پذیری 

 تایید 000 388/0 مدیریت تعارض  فرهنگ رسالتی 

 تایید 000 894/0 سبک اجتناب فرهنگ سازمانی 

 تایید 000 297/0 سبک سازش  فرهنگ سازمانی

 تایید 000 402/0 سبک مصالحه فرهنگ سازمانی

 تایید 000 379/0 سبک همکاری  فرهنگ سازمانی

 تایید 000 281/0 سبک رقابتی  فرهنگ سازمانی
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 :رتبه بندی روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش 4جدول 

 ضریب همبستگی رابطه رتبه روابط اصلی

فرهنگ سازمانی و 

 سبک  هایشاخص

 تعارضمدیریت 

 477/0 مصالحهسبک فرهنگ سازمانی و  8

 442/0 همکاری سبکفرهنگ سازمانی و  2

 422/0 سازشسبک فرهنگ سازمانی و  3

 390/0 فرهنگ سازمانی و سبک اجتناب 4

 338/0 فرهنگ سازمانی و سبک رقابتی  7

های شاخص

فرهنگ سازمانی و 

 مدیریت تعارض

 769/0 تعارض  ومدیریت  سازگاری فرهنگ 8

 764/0 فرهنگ مشارکتی و مدیریت تعارض 2

 791/0 فرهنگ انطباق پذیری و مدیریت تعارض 3

 444/0 تعارضمدیریت فرهنگ رسالتی  و  4

 

  سهم و رتبه هرشاخص و الویت بندی آنها -2

هر شاخص در متغیرهای پژوهش  باید تحلیل عاملی تاییدی گرفت و بار عاملی هرکدام را باهم مقایسه کرد .  برای تعیین سهم 

بارهای عاملی هر شاخص به ترتیب سهم آنها نوشته شده است و هر متغیر بر اساس آن اولویت بندی شده است. همان طور که   2 درجدول

بيشترین  مدیریت تعارضدر  سبک مصالحهو  سازگاري در فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانیشاخص هاي نشان داده شده است، 

 .سهم را برعهده داشته اند

 : اولویت بندی شاخص های تحقیق 5 جدول

 بارعاملی هاشاخص هامولفه

 

 

 فرهنگ سازمانی

 67/0 سازگاری -8

 69/0 مشارکتی  -2

 64/0 انطباق پذیری -3

 68/0 رسالتی -4
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برای بررسی فرضیه اصلی پژوهش و هم چنین تحلیل و برازش مدل پژوهش از مدل معادالت ساختاری و شاخص های نکوئی برازش نرم 

خاص آزمون نمود.دراین -ریق این نرم افزارمی توانیم قابل قبول بودن مدل های نظری را درجامعه های افزار لیزرل استفاده شده است. از ط

بر گرفته از دو مدل می باشد و محقق ساخته است باید مورد آزمون  سازمان دفاعی استان تهرانپژوهش با توجه به اینکه مدل تحقیق برای 

 سبک مدیریت تعارضو  فرهنگ سازمانیرهای مستقل و وابسته، و ارتباط بین متغیر های قرارگیرد. مدل مفهومی پژوهش شامل کلیه متغی

به فرهنگ سازمانی و  های مربوط شاخص تمامی که دهد می نشان 4و 7رشکل د مندرج عاملی مدل مفهومی تحقیق تحلیل می باشد.نتایج

 محسوب برای آنها شاخص مناسبی برخوردارند و قبولی مورد (2/9از عاملی )بیشتر بار و (06/8تی )بیشتر از  مقادیرقدرمطلقمدیریت تعارض 

  می باشد که مدل را تایید می کند. 92/9بزرگتر از P valueهم چنین مقدار  .شوند می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت سبک های 

 تعارض

 11/0 مصالحه -8

 78/0 همکاری  -2

 78/0 سازش -3

 77/0 اجتناب  -4

 41/0 رقابتی -7
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 : مدلسازی معادالت ساختاری مدل مفهومی تحقیق )تخمین استاندارد(3شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدلسازی معادالت ساختاری مدل مفهومی تحقیق )معناداری ضرایب(4 شکل

 
 پرسش هاي اصلی و فرعی نتيجه 

 فرهنگ سازمانی بر سبک مدیریت تعارض در سازمان دفاعی استان تهران به چه ميزان تاثير دارد؟

 می باشد  86/3،  4در شکل  فرهنگ سازمانی و مدیریت تعارضبین  tرای بررسی فرضیه اصلی پژوهش مقدارقدرمطلق آماره ب

متغیر  با %00در سطح اطمینان فرهنگ سازمانی متغیر دهد کهونتایج نشان می قرار گرفته است 21/0تا مثبت  21/0ارج بازه منفی خ که

و متغیرفرهنگ  دارد داشته و فرهنگ سازمانی برمدیریت تعارض تاثیر معناداری مدیریت تعارض در سازمان دفاعی استان تهران رابطه

شود. مقدار بارعاملی بین فرهنگ سازمانی و یریت تعارض در مدیریت تعارض در سازمان دفاعی استان تهران میسازمانی  باعث افزایش مد

درصد از تغييرات تعارض در مدیریت تعارض در سازمان دفاعی استان 28باشد که نشان می دهد می 2814/9مدیریت تعارض 

 تهران تحت تاثير فرهنگ سازمانی بوده است.

 سازمانی در سازمان دفاعی استان تهران حاکم است ؟چه نوع فرهنگ 

باشد، بنابراین نشان دهنده معناداری رابطه بین می 92/9کمتر از  (sigشود، مقدار )مشاهده می 4و 2همان طور که درجدول

د که رابطه قوی را بین می باش206/9باشد. مقدار ضریب همبستگی فرهنگ سازگاری  با مدیریت تعارض در سازمان دفاعی استان تهران می

دو متغیر نشان می دهد و مثبت بودن آن  نشان دهنده رابطه مستقیم دو متغیر می باشدیعنی با افزایش فرهنگ سازگاری ، مدیریت تعارض 

 در سازمان دفاعی استان تهران  بیشتر می شود.

 چه نوع سبک مدیریت تعارض در سازمان دفاعی استان تهران غالب است ؟

باشد، بنابراین نشان دهنده معناداری رابطه بین می 92/9کمتر از  (sigشود، مقدار )مشاهده می 4و 2ر که درجدول همان طو

می باشد که رابطه متوسطی را 432/9باشد. مقدار ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی با سبک مصالحه در سازمان دفاعی استان تهران می

ن آن  نشان دهنده رابطه مستقیم دو متغیر می باشدیعنی با افزایش فرهنگ سازمانی ، سبک بین دو متغیر نشان می دهد و مثبت بود

 مصالحه دربین مدیران و کارمندان سازمان دفاعی استان تهران  بیشتر می شود.

 کدام بعد فرهنگ سازمانی بر کدام سبک مدیریت تعارض در سازمان دفاعی استان تهران بیشترین تاثیر را دارد ؟ 
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شود، بین فرهنگ سازمانی با سبک مصالحه و فرهنگ سازگاری با مدیریت تعارض  در مشاهده می 4و 2ن طور که درجدول هما

 432/9سازمان دفاعی استان تهران  رابطه معنا داری برقرار می باشد  . مقدار ضریب همبستگی بین  فرهنگ سازمانی و سبک مصالحه  

می باشد که رابطه معنا داری را بین دو متغیر نشان می دهد و 206/9عارض وفرهنگ سازگاری   بوده و مقدار ضریب همبستگی مدیریت ت

 مثبت بودن آن  نشان دهنده رابطه مستقیم دو متغیر می باشد.

مقدار بهینه هر شاخص و هم  6 به طور کلی چندین شاخص برای سنجش برازش مدل مورد استفاده قرار می گیرد که در جدول

بدست آمده دراین پژوهش آورده شده است  و همان طور که درجدول مشاهده می شود تمامی شاخص ها مناسب می باشد که  چنین مقدار

 نشان دهنده برازش مدل می باشد.

 

 

 

 

 : شاخص های نکویی برازش مدل پژوهش و نتایج آن 6جدول 

 نتیجه گیری مقدار بدست آمده مقدار بهینه شاخص برازش

NFI  مناسب 61/0 6/0باالتر از 

NNFI  مناسب 61/0 6/0باالتر از 

CFI مناسب 66/0 6/0باالتر از 

RMSEA  مناسب 079/0 8/0کمتر از 

GFI  مناسب 67/0 6/0باالتراز 

AGFI  مناسب 17/0 1/0باالتر از 

PMR مناسب 026/0 هرچه کوچکتر و نزدیک به صفر 

IFI  مناسب 66/0 6/0باالتر از 

 

 مناسب 96/8 3کوچکتر از 

 

 

 

 نتيجه گيري -2

بررسی فرهنگ سازمانی و مدیریت تعارض در ادبیات پژوهش نشان داد که بر هرکدام از این متغیرها مدل های مختلفی وجود 

داردکه هرکدام به بررسی ابعاد گوناگون این متغیرها پرداخته اند. دراین مقاله ترکیب دو مدل فرهنگ سازمانی دنیسون و مدل مدیریت 
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مقیمی در غالب الگوی مفهومی بیان شد. یافته های حاصل از مدل تایید شده موید رابطه معنادار متغیرهای مکنون مورد مطالعه)  تعارض

 فرهنگ سازمانی وسبک های مدیریت تعارض ( می باشد . 

رك نسبتاً یکسانی از وجود دهد که تعارض در این سازمان وجود داشته ،فرماندهان ،مدیران و کارکنان به دنتایج تحقیق نشان می

رسد باید راهکارهای مدیریت تعارض براساس سبک غالب در دستور کار مدیران و فرماندهان قرار آن رسیده اند. بر این اساس به نظر می

 گیرد. 

تاثیر  دراین بین یافته ها نشان می دهد تغییرات متغیر پنهان فرهنگ سازمانی در سازمان دفاعی استان تهران  بیشتر تحت

 فرهنگ سازمانی سازگاری می باشد.

 و رهبران.  است گرفته نشأت بنیادین ارزشهای از رفتارکارکنان و بوده یکپارچه و ثبات با هستند اثربخش اغلب که سازمانهایی

 شده پیوسته و هماهنگ بیخو به سازمانی و فعالیتهای(  دارند متقابل دیدگاه که زمانی حتی) اند یافته مهارت توافق به  رسیدن در پیروان

بررفتار کارکنان نفوذ دارند .این ویژگی با سه شاخص  کافی ر طو به و متمایزند و قوی فرهنگ دارای ، ویژگیهایی چنین با سازمانهایی.  است

 زیر مورد بررسی قرار می گیرد :

 ها را تشکیل می دهد شریک اند .ارزش های بنیادین : اعضای سازمان در یک دسته از ارزشهایی که هویت وانتظارات آن

توافق : اعضاء سازمان قادرند در اختالف مهم با هم به توافق برسند .این توافق هم شامل توافق در سطح زیرین فرهنگ  وهم 

 توانایی در ایجاد توافق در سطوح دیگر می باشد .

برای رسیدن به اهداف مشترك خیلی خوب با هم هماهنگی و پیوستگی : واحد های سازمانی با کارکرد های متفاوت می توانند 

 کار کنند . مرزهای سازمانی با اینگونه کار کردن به هم ریخته نمی شود .

 مسئله نشان می دهد که کارکنان این سازمان درك روشنی از ارزش های بنیادین ، توافق، هماهنگی و پیوستگی دارند . نیا

ئه شده، مدیریت تعارض درسازمانهای دفاعی استان تهران می باشد که براساس یافته متغیر پنهان دیگر مورد بررسی در مدل ارا

هدف مصالحه یافتن برخی تدابیر و راه حلهای قابل قبول برای هر دو سبک . ها بیشتر تغییرات این متغیر تحت تاثیر سبک مصالحه می باشد

. به عبارتی این سبک بینابین رقابت و سازش قرار دارد و نسبتا طرف است که موجب تحقق نسبی منافع و تحقق اهداف هردو طرف بشود

بیایند و مقداری امتیاز به حریف مقابل بدهند و در  کوتاه خود مواضع از بخشی از که کنند�مشارکت جویانه است . در اینجا طرفین توافق می

 زمان از سبک مصالحه استفاده کرده اند .پژوهش نشان می دهد که بیشتر افراد سا نیوا .برابر آن مقدار امتیاز بگیرند

به مشارکت و همکاری اعضای سازمان نیاز دارد. در این راستا او باید در سازمان را به هدف خود برساند مدیر برای آنکه بتواند 

ها یا میان دو یا چند دیدگاه را  باشد و توانایی حل تعارض میان افراد، گروه کارکنان ایجاد انگیزه نماید و به ارتباطات آزاد و دوطرفه معتقد

تعارض مدیریت مؤثرترین روش درحل  ،ساعیم تشریک داشته باشد. های سازمان شود، به شیوه ای که پیامد آنها منجر به دستیابی هدف

, ورت ممکن راستی ،صداقت و برابری وجود دارد به بهترین ص در محیطی که تنهاکه الزمه آن مشارکت ،همفکری و همکاری است و  ،است

  مؤثر واقع می شود.

یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای مکنون مقاله نشان می دهد فرهنگ سازمانی  درسازمان دفاعی استان تهران 

انی، تعارض دارای ابعاد انسانی، رو .پدیده تعارض دارای وجوه گوناگونی است می تواند مستقیم بر روی سبک مدیریت تعارض موثر باشد.

سطوح اجرایی و میانی یا عالی توجه به روابط گروهی  باشد. یکی از مسایل عمده مدیریت دراجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و ... می

تعارض ممکن است درون  .شوندهایی میدر روابط خود دچار تعارضبا توجه فرهنگ حاکم ها گروه .ستاهادر سازمانو فرهنگ گروهها 

 .فردی و درون گروهی و بین گروهی و... باشد فردی و بین

تعارض موجود در سازمان دفاعی استان تهران از نوع درون سازمانی و درون گروهی بین واحدهای آن سازمان می باشد فرهنگ 

کارکنان و  های روانی فردیکمبود منابع و نارسایی اطالعات و ساختار سازمان و روابط صف و ستاد و خصوصیات و ویژگیسازمانی ،

 .نمایدکارآیی ارتباطات ، ظهور پدیده تعارض را تسهیل می ممشکالت و فشارهای ناشی از محیط کار و عد

فرهنگ سازمانی به عنوان الگوی غالب از باورها، ارزش ها و عقاید در بین اعضای سازمان تاثیر بالقوه ای بر رفتار سازمانی 

توصیه می شود فرهنگ سازگاری و فرهنگ مشارکتی که با توجه به پژوهش انجام گرفته فرهنگ  کارکنان دارد. لذا به مدیران سازمان ها

غالب این سازمانهستند، از طرف دیگر فرهنگ سازمانی می تواند در مدیریت تعارض در بین کارکنان تاثیر داشته باشد چراکه فرهنگ 

رهنگ سازمانی غنی می تواند به کارکنان کمک کند تا تعارضات کاری خود سازمانی جزء مهمی از زندگی کاری کارکنان می باشد بنابراین ف

را با توجه به فرهنگ آن سازمان تعدیل کنند و درنتیجه از تعارض موجود در جهت رسیدن به خالقیت، کارائی و رقابت سازنده استفاده 

نشان می دهد که کارکنان این سازمان درك  اری دارد. نتایجبر مدیریت تعارض تاثیر معناد توجه نتایج این پژوهش فرهنگ سازمانی با کنند.

روشنی از ارزش های بنیادین ، توافق، هماهنگی و پیوستگی دارند وبرای مدیریت تعارض بیشتر از سبک مصالحه استفاده می کنند که این 
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بین رقابت و سازش قرار دارد و مااین سبک و موضوع می تواند نشان دهنده این مسئله باشد که اغلب افراد سازمان با تعارض کنار آمده 

می تواند عملکرد سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد.لذا در نهایت به مدیران و کارکنان آن سازمانپیشنهاد  که خودنسبتا مشارکت جویانه است 

 می گردد نسبت به حفظ فرهنگ موجود و تشویق افراد به حفظ این ارزشها اقدام نمایند.

دآور می شویم مدیریت فرهنگ سازمانی سازمان ها و نهاد های مستقر در کشور مستلزم استفاده الگویی بومی است که درپایان یا

در آن توجه به مبانی دینی و ارزشهای اسالمی و انقالبی با محوریت منویات رهبر کبیر انقالب حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم 

 رهبری باشد 
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ت علمی دانشگاه ااعضاء هی ( بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون از نظر8713) ،رحیم نیا ،فریبرز وعلیزاده ،مسعود -4

 فردوسی مشهد، مطالعات تربیتی وروانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد ،دوره دهم ،شماره یک.

 .انتشارات نگاه دانش :(.نظریه های مدیریت وسازمان ،جلد دوم ،تهران 8716)، سید جوادین ،سید رضا  -7

انتشارات پیام :ترجمه علی اکبر فرهنگی وحسین صفر زاده ،تهران (.مدیریت رفتار سازمانی ،8716) ،کریتنر ،رابرت وکینیکی ،آنجلو -9

 پویا .

(. بررسی نقش راهبردهای مدیریت تعارض در اثربخشی آموزشگاه های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و ارائه ی 8731)، قربانی، محمد -7

 )رساله(. واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران.« الگو

(. مطالعه فرهنگ سازمانی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران بر 8711)، ح. ؛ م. گودرزی؛ ح. اسدی و م. شفیعیقربانی ، م.  -1

 .1388بهار  39شماره اساس مدل دنیسون و مقایسه آن با میانگین های جهانی. نشریه حرکت . 

 تحول ،سال اول، نیمه دوم . (. تعارض ادراك شده و سبک های مدیریت آن، مدیریت8711فیاضی ، مرجان، ). -6

 .سادان انتشارات (. مدیریت و سرپرستی اثر بخش. چاپ اول.8732)، پور، محمدجوادعاصمی -80

 (. شناخت فرهنگ، فرهنگ سازمانی. تهران: انتشارات تولید دانش. 8717) ،علی احمدی، علیرضا -88

(. مدیریت تغییر و تحول فرهنگ سازمانی از نظر تا عمل. مجموعه مقاالت 8711) ،پور ؛ ع. ا. پورعزت و و. اشرفیمرتضوی، م.؛ آ. قلی -82

 انتشارات آموزش کشاورزی، کرج. برگزیده دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی،

 .ر سازمانی. تهران: انتشارات ترمه(. مدیریت رفتار سازمانی و تحلیل کاربردی، ارزشی از رفتا8719) ،مشبکی، اصغر -83
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