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  سازمانیی رابطه الگوهای شخصیتی با تعارض بررس

 کارکنان بانک مهر اقتصاد 

 

 افشار نادری، رضا زینوند لرستانی، مرضیه رشنو  ،دکتر محمد ایدی

 

 دانشگاه آزاد ایالم علمی  عضو هئیت

 کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 ارشد مدیریت بازرگانی یدانشجوی کارشناس

 ارشد مدیریت بازرگانی  کارشناسیدانشجوی 

 

بوده است. این سازمانیرابطه الگوهای شخصیتی با تعارض هدف از این پژوهش، : چکیده

پژوهش بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن 

باشد.جامعه آماری این پژوهش های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی میداده

ل کوچک نفر می باشد به دلی 38کارکنان بانک مهر اقتصاد استان ایالم است. که تعداد آنها 

آوری . ابزار گردبودن جامعه تمام آن به روش سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شده است

اطالعات در این پژوهش پرسشنامه بوده و روایی آن توسط خبرگان تایید شده و پایایی آن از 

بدست آمده است. همچنین در این تحقیق برای گردآوری اطالعات  19/0طریق آلفای کرونباخ 

ای و داده های آماری از روش میدانی به کار گرفته شده و مبانی نظری از روش کتابخانه پیشینه

های های آماری و از آزمونهای پرسشنامه از شاخصاست.برای تجزیه و تحلیل داده

افزاری های نرماسمیرنوف، همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، موجود در بسته-کلوموگروف

spss باطی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشاندهنده آن در بخش آمار استن

 الگوهای شخصیتی با تعارض سازمانی رابطه مثبت ، معکوس و قوی دارد.که است 

 : الگوهای شخصیتی، تعارض سازمانی، بانک مهر اقتصاد ایالم.واژگان کلیدی

 

 مقدمه

دارند که آن را با خود به سازمان می آورد. شخصیت کارکنان یک از آنجا که افراد مختلف ویژگی های شخصیتی متفاوتی 

 سازمان می تواند منبعی برای توسعه، رشد، خالقیت و پیشرفت یا در مقابل منشا تعارض، ناکامی

(.شخصیت مجموعه ای از صفات هیجانی و 9833و سایر مشکالت اجتناب ناپذیر سازمانی باشد)سهرابی زاده و همکاران،

که فرد را در زندگی روزمره اش احاطه و همراهی می کند. به عبارت دیگر شخصیت، خصوصیت مستمری است  رفتاری است

(.در همین 6002که فرد از طریق آنها تعامل و سازگاری خود با دیگران و محیط اجتماعی تنطیم می نماید )آلبرت و همکاران،
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ر و حالت های درونی سازگاری دانسته اند که تمایالت رفتاری رابطه مک شین و گلینو شخصیت را الگوهای نسبتا ثابت رفتا

یک شخص را نشان می دهد با توجه به این تعاریف می توان گفت تفاوت های فردی افراد ریشه در شخصیت آنها دارد و از 

مان می تواند آنجا که افراد ویژگی های شخصیتی خود را به همراه خود به سازمان می اورند لذا شخصیت کارکنان یک ساز

  (.6002منبع توسعه، رشد، خالقیت و پیشرفت یا تعارض،ناکامی و سایر مشکالت اجتناب ناپذیر سازمانی باشد)ویلیکسون،

اتعاطفیکمبهدلواپسی،  بثب افرادای که باشند. به گونهی شخصیتی دارای اهمیت زیادی در قدرت کنترل سازمانی میالگو

لی ادراکات منفی( گرایش دارند.ازلحاظنظریوقتیافراددارایثباتعاطفیپایین افسردگی،ناامنیوترس )به طور ک

دچارافسردگیویانومیدیشوند،احتمالبیشتریوجوددارد، کهانرژیالزمبرایانجامکارهایشانرانداشتهباشند.درنتیجه 

شودکهافراددارایثبات ازتحملهزینهاجتنابکردهوتفکراتناکارامدخواهند داشت.بر اساسایننظریهدریافتمی

هایشاندرخصوصکارمضایقه نمایند)کولبرت و عاطفیباال،کمتردرمعرضرفتارهایمخربهستندونیز کمتراحتمالداردکهازتالش

ای عمدی سعی تعارض فرآیندی است که طی آن با توجه به عدم توافق در مسائل اساسی ، فرد بهگونه(.6002همکاران، 

برای حل و فصل تعارض . گری مانع ایجاد کند تاباعث ناکامی وی در رسیدن به اهدافش شودهایفرد دیکند در برابر کوششمی

در این پژوهش  .(933، 6090 9)اسپیکمنشوددر سازمان از مدیریت مستقیم تعارض و مدیریت غیرمستقیمتعارض استفاده می

 در پی بررسی رابطه الگوهای شخصیتی با تعارض سازمانی می باشیم.

 

 هبیان مسال

ها را به خود جلب امروزه تعارض سازمانی و مدیریت تعارض از جمله مباحثی است که توجه مدیران ودست اندرکاران سازمان

کرده است و این به خاطر تعارضنامتعارف داخل سازمان است که موجب اتالف انرژی و استعداد کارکنان سازمانشده و به جای 

زنند و سرمایه ترکیب مناسب و معقول درجهت تحقق اهداف سازمان حرکت کنند درجا میاینکه عوامل تولید منابع انسانی با 

رسد که لذا الزم به نظر می .دهند. این امر با توجه به دنیای پر رقابت فعلی خوشایند نیستانسانی و فیزیکی رابه هدر می

های حل و فصل آن تا حدودی آشنایی داشته اههای ایجاد تعارض و رمدیران و کارکنان در مورد تعارض و انواع آن،زمینه

 .(622، 6003)توماس باشند

شخصیت الگوی مشخصی از افکار،احساسات و رفتارهای مشخص است که موجب تمایز یک فرد از دیگران شده و در زمانها و 

. 9عاد زیر را دارا باشد مکانهای مختلف پایدار است مالحظه تمامی تعاریف شخصیت بیانگر آن است که تعریف شخصیت باید اب

. جنبه های پایدار و تغییر ناپذیر کنش انسان و 6قواعد مربوط به کنش های منحصر به فرد افراد و قواعد مشترک بین آنها

.جنبه های شناختی ،جنبه های عاطفی و جنبه های رفتار فرد)خائف الهی و 8جنبه های ناپایدار و تغییر پذیری آن 

د افراد تحت تاثیر متغیرهای زیادی انجام می گیرد یکی از مهمترین این متغیرها ، ویژگی های عملکر (.9810همکاران،

شخصیتی افراد حاکی از آن است که رفتار افراد به منش ها و خصوصیات شخصیتی آنها بستگی دارد بنابرین ویژگی های افراد 

 (.9832زمینه ساز رفتارهای آنان می باشد )مغاتلو، 

مساله مطرح میشود که بانک مهر اقتصاد استان ایالم چگونه ازطریق الگوهای شخصیتی کارکنان تعارض سازمانی  بنابراین این

با توجه به اینکه این متغیرها دارای  "آیا الگوهای شخصیتی با تعارض سازمانی رابطه دارد ؟".به بیان دیگر را کمتر خواهد نمود

                                                           
7 - Speakman 



 

909-923، ص 2931،  خرداد 1، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره   
ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir    
 

 
 

303 
 

آیا میتوانیم بعنوان معیار مناسبی برای این امر "بانک مورد نظر بررسی نشده اند اهمیت شایان توجهی هستند و تاکنون در 

 "بکار بگیریم؟

 

 ضرورت و اهمیت

به طور کلی تعارض .در فرهنگ لغت فارسی تعارض به معنی متعرض و مزاحم یکدیگر شدن است یا با هم اختالف داشتن

های احساسی باعث ایجاد ساسی عدم توافق وجود دارد و یا ضدیتدهد که در یک وضعیت اجتماعی بر سر مسائالزمانی رخ می

 .شودها میاصطکاک بینافراد یا گروه

داند که وی تعارض را فرایندی می .ترین تعریف از تعارض عدم توافق بین دو یا چندگروه استبه عقیده استیفن رابینز کوتاه

 .دارنده سبب ناکامی شخص ب در رسیدن به عالیق واهدافش شودای بازکوشد تا به گونهشخص الف در آن به طور عمدیمی

، در تعریف توماس .، ناسازگارو ناهماهنگ به نظر برسدداند که در آن مسائل مورد توجه دو طرفتوماس تعارض را شرایطی می

تواند بدون درگیری و نزاع و یا جنگ و درگیریوجود داشته تعارض می .شرایط وضعیتی است که الزاما بهمعنی رفتار نیست

ها و ، مجموعه ارزشمسئولیتی که کسی یا گروهی پذیرفته است .های تعارض استنزاع تنها یکی از اشکال یا حالت .باشد

باالخرهاظهارنظرهایی که در مقابل رویدادها ارائه ها و ، احساسات و نیازهای افراد و گروه،عواطفاعتقاداتی کهافراد دارند

با توجه به پیچیدگی شخصیت و کلیت مفهوم آن آلپورت به  .(623، 6003) توماس دهند از مسائل مورد توجه استمی

گردآوری و ذکر پنجاه تعریف متفاوت از شخصیت پرداخته است که حکایت از گستردگی شخصیت دارد اتکینسون شخصیت را 

وان الگوی اختصاصی و متمایز تفکر ،هیجان و رفتار که اسلوب شخصی تعامل با محیط فیزیکی و اجتماعی هر شخص را به عن

رقم را رقم می زند تعریف کرده است مک شین و وان گلینو شخصیت را الگوهای نسبتا ثابت رفتار و حالتهای درونی سازگار  

اند به ،تعریفی که آلپورت برای شخصیت ارائه کرده است هنوز هم زبانزد دکه تمایالت رفتاری یک شخص را نشان می دهد می

همگان است او شخصیت را سازمان پویای درون فرد می داند که از سیستم های روانی و فیزیکی تشکیل شده است و تنها 

ای شخصیتی او هعاملی است که تعیین کننده سازش فرد با محیط است برای توصیف شخصیت هر کس معموال به ویژگی

اشاره می شود یعنی به صفاتی از قبیل باهوش بودن ، برون گرایی، پرخاشگری و بی خیالی ، بدبینی و نظایر آن .یکی از 

الگوهای با اهمیت در خصوص شخصیت الگوی پنج عامل بزرگ شخصیت است گلدبرگ اظهار می دارد که الگوی پنج عاملی 

به شناسایی تفاوت های فردی زیر بنایی در شخصیت ،همانند یک کشف بنیادی به بزرگ شخصیت برای پژوهشگران عالقمند 

الگوهای در این پژوهش سعی می شود تا با استفاده از ادبیات موجود ابتدا  (.9810نظر می رسد)خائف الهی و همکاران،

پرداخت.در این پژوهش پس از  یتعارض سازمانمورد آزمون قرار بگیرد و سپس به تعیین ارتباط بین این متغیر با  شخصیتی

وجود ارتباط یا عدم ارتباط هر کدام از متغیرها این سوال مطرح می شود که هر کدام از متغیرها چه تاثیری بر یکدیگر دارند؟و 

 اندازه گیری نماید مفید واقع شود و الگوهای شخصیتی را بر تعارض سازمانی به نظر می رسد ارائه پژوهشی که بتواند تاثیر 

 .نتایج حاصل از آن با اهمیت باشد

 

 نظری چارچوب

 الگوهای شخصیتی

واژه ی شخصیت به شیوه های مختلفی تعریف شده است، مثال در اصطالح عامه لفظ شخصیت به معنی هیبت ، شهرت و به 

طور کلی هر نوع صفت اخالقی برجسته ای است که سبب امتیاز خود آدمی شده و به خاطر آن صفت از جانب دیگران مورد 
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هر دانشمند یا مکتب و گروهی به نظریه یا تئوری خاص آنها بستگی  احترام قرار می گیرد . در اصل تعریف شخصیت از دیدگاه

دارد. اما بطور کلی شخصیت را می توان از نقطه نظر روان شناسی به صورت زیر تعریف کرد: شخصیت مجموعه ای سازمان 

متمایز می یافته و واحدهای متشکل از خصوصیات نسبتا ثابت و مداوم است که در مجموع یک فرد را از فرد دیگر 

 (.30: 9829،کند)سیاسی

تعریفی از شخصیت که تقریبا اکثر پژوهشگران در مورد آن توافق دارند را می توان بصورت زیر تعریف کرد شخصیت الگوی 

مشخصی از افکار، احساسات و رفتارهای مشخص است که موجب تمایز یک فرد از دیگران شده و در زمان ها و مکان های 

 ت مالحظه تمامی تعاریف شخصیت بیانگر آن است که تعریف شخصیت باید ابعاد زیر را دارا باشد:مختلف پایدار اس

 .قواعد مربوط به کنش های منحصر به فرد افراد و قواعد مشترک بین آنها9

 .جنبه های پایدار و تغییر ناپذیر کنش انسان و جنبه های ناپایدار و تغییرپذیری آن6

 (.9810های عاطفی و جنبه های رفتار فرد)خائف الهی و همکاران، .جنبه های شناختی، جنبه 8

اگر وجوه مشترک تعریف های فوق را مورد نظر قرار دهیم می بینیم که اوال همه آنها به یک رشته از ویژگی ها و خصوصیات 

از افراد دیگر به طور صریح یا جسمی و روانی اشاره دارند. ثانیا در همه تعریف ها به مساله تمایز، افتراق و مشخص کردن فرد 

به طور تلویحی اشاره شده است. بنابراین می توانیم به تعریفی قابل قبول برسیم که به طور نسبی حاوی ویژگی های مشترک 

شخصیت عبارت است از مجموعه ویژگی های جسمی، روانی، و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر "تعریف های ذکر شده باشد

 (.4:9832کند)کریمی،  متمایز می

هر نیاز، یک نوع تالش یا میل درونی برای انجام دادن فعالیتی است. بدین ترتیب، اگر شخص نیازی قوی برای سلطه جویی بر 

دیگران داشته باشد، صفت شخصیتی بارز وی، سلطه جویی است. نیازها در صفات شخصیتی به شیوه های مختلف، بر مردم اثر 

سلطه جو غالبا جذب پست های رهبری و مدیریت می شوند، خود را درگیر جر و بحث یا مشاجره با دیگران می گذارند. افراد 

می سازند. در جدول قبل تعدادی از نیازهای مهم ادمی ارایه شده است. ضمنا در این جدول، نمونه هایی نیز از سنخ رفتارهای 

دیده است. هر نیاز منتهی به نوعی کشش یا گرایش برای رفتار کردن به افرادی که نیازشان در هر مورد زیاد می باشد، ارائه گر

روشی خاص می شود. نیاز هایی که در این جدول معرفی شده اند نیاز هایی هستند که احتمال اثرگذاری انها بر افراد درکار  و 

 (.9824زندگی شخصی انان، بیشتر است)بهروزی، 

 تعارض سازمانی

 هایفرآورده و جاری تاریخی،وقایع مهم رویدادهای بر وسطحی گذرا مروری. است انسان زندگی ناپذیر جدایی جزء تعارض

و  ازمهمترین کی تعارضی چگونه که دهدمی نشان هستند، اجتماعی زندگی هایواقعیت از هاییگذشته ینبم که فرهنگی

 فکرانسان که ست موضوعیا حاضرتعارض درحال که معتقدند ای اگرعده دهد. بنابراینمی راتشکیل زندگی وجوه ترینبرجسته

، هایشخصیتیوجودافرادمختلفباویژگی .(684 :9832،اند)رابینزنکرده وبیهوده پوچ ادعایی است کرده مشغول خود به بسیار را

ارتباطی،هایافراددارایشیوه.استنیازها،باورها،انتظاراتوادراکاتمتفاوت،بروزتعارضدرسازمانهارااجتنابناپذیرکرده

هایسیاسیومذهبیونیزپیشزمینهآرزوها،دیدگاه

 .شودهامیهامنجربهایجادتعارضمابینافرادوگروهدرجوامعمختلف،وجوداینگونهتفاوت.هایفرهنگیمتفاوتهستند

 هاازیکسوومتمایزازیکدیگردرکارکنانسازمان هایها،خطراتوانگیزهازاینرو،وجودتفاوت

. کندهایسازمانیاجتنابناپذیرمیاهنگیافرادواجزایسازمانازسویدیگر،بافتسازمانیرادربرابرتعارضپایداریسازمانبراصلتشریکمساعیوهم
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ناپذیر،وجودخردهنهایاداریخشکوانعطافهایعمودیوافقی،وجودنظامهامبتنیبرسلسلهمراتبوتفاوتازطرفدیگر،ساختارحاکمبرسازمان

هاراکهبایدافرادوگرها،سازمان،کمبودمنابعوامکاناتوباالخصسوءمدیریتهایمختلفبااهدافومنافعمختلف،نظامارتباطینارساهاوگروهظام

باشنپذیرکهمستعدانواعتنش،تعارضوناسازگاریمیهاییمتالطموآسیبهایخودهمسووهمسازکنند،بصورتنظامهاراجهتاهدافوآرمانوه

سطوح باال و میانی در رسیدگی به به طور کلی بیست درصد از وقت مدیران . (962 :9832،اند)درگاهی و همکاراند،درآورده

 .(22 :9832،شود)رضوی و همکاراننوعی تعارض صرف می

( تعارض را منازعه آشکار میان دو نفر به 6002سوزان).شودواژهتعارضازجملهمفاهیمیاستکهمعانی متفاوتی ازآنمستفادمی

شود، راد دیگر مانع رسیدن فرد به اهداف او میکند کمبود امکانات، ناسازگاری اهداف و دخالت افایی که یکی احساس میگونه

کند.تعارضیککشمکشواضح،حداقلمابیندوطرفوابستهبههماستکهاهداف،مفاهیم،ارزشهاویااعتقاداتناسازگارازآندرک تعریف می

(. 964 :9832،شود)درگاهی و همکارانمی

 .شودشوندوهنوزدرموردآنهاتوافقیصورتنگرفتهاست،ایجادمیتعارضزمانیکهدویاچندارزش،هدفویاعقیدهبطورطبیعیباهممتناقضمی

داند)سید توماس هر رفتاری را که از جانب اعضای یک سازمان به منظور مخالفت با سایر اعضا سر بزند تعارض می

کندطرفدیگرفعالیتهاییانجاممی(تعارضفرایندیاستکهدرآنیکطرفاحساسمی9112(طبقنظرگرینبرگوبارون)26 :9832،جوادین

( معتقدند تعارض، تمایالت ارتباطی افرادی است که به 6006)9شود.کنراد و اسکاتدهدکهمانعرسیدنویبهعالیقواهدافشمی

(.دفت به سطح 62 :9833،کنند که عالیقشان متضاد، متناقض یا ناسازگار است )فیاضیاند و احساس میهمدیگر وابسته

 البته هنگامی .های سازمانی استست که تعارض، نوعی رفتار، بین گروهاجتماعی و گروهی تعارض توجه داشته است و معتقد ا

ها مانع از رسیدن آنها به اهداف و مقاصدشان پندارند که سایر گروهدانند، چنین میای خود را متعلق به یک گروه میعده که

ها گاری در درون، و یا بین افراد، گروه(.میرکمالی تعارض را فرایند ادراک و یا احساس هرگونه ناساز362: 9838،شوند)دفتمی

به نظر می .(42 :9832،میرکمالی) شودشکارای متعارض در دو طرف میآداند که منتهی به رفتار پنهان و یا ها میو یا سازمان

هر دو جنبه فردی و روانشناختی و سطح اجتماعی و گروهی آن را در نظر  اینکهرسد تعریف میرکمالی از تعارض به دلیل 

 .تعریف جامعی استگیرد می

 

 انواع تعارض

ها، انتظارات، اهداف و به طور کلی تعارض درون فردی:این نوع تعارض هنگامی به وقوع می پیوندد که خواسته -9

 در پیش روی فرد قرار گیرد.آور های انطباق ناپذیر و ناسازگار و احکام الزامانتخاب

تعارض میان فردی: این نوع تعارض مبین سیستم روابطی است میان دو یا چند نفر که به دنبال رسیدن به   -6

  باشد.که در حال حاضر حاکم است در آن واحد  قابل حصول نمی  یهایی هستند که معموالً تحت شرایطهدف

دهد که افراد برای تطابق با الزامات و هنجارهای گروه کاری هنگامی رخ میگروه: این نوع تعارض -تعارض میان فرد  -8

 گیرند.خود تحت فشار قرار می

تعارض میان گروهی:این نوع بیش از سایر موارد ذکر شده مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و پیرامون آن مطالعه  -2

های که دارای هدفشتر از مردمیبیا شده است.تعارض میان گروهی، سیستم روابطی است میان دو گروه ی

ها در موقعیت، وضعیت یا موضع بهتری قرار شود که یک گروه نسبت به سایر گروهناهمسازند.هنگامی پدیدار می

دانند و چنین ایی خود را متعلق به یک گروه میکه عدهگیرد و در واقع نوعی رفتار بین سازمانی است، هنگامی

 شوند.ها مانع رسیدن آنها به هدف و مقصودشان میهپندارند که سایر گرومی

                                                           
1 -Conrad and Scott 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.conradscott.co.uk%2F&ei=ZZcUVNLmBZPqaODegvgG&usg=AFQjCNHReytLYqWMG4Gr7kdJy_hQ7HdtNA&sig2=CO0MHP8R__Ekg-xJJBtzXw&bvm=bv.75097201,d.d2s
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.conradscott.co.uk%2F&ei=ZZcUVNLmBZPqaODegvgG&usg=AFQjCNHReytLYqWMG4Gr7kdJy_hQ7HdtNA&sig2=CO0MHP8R__Ekg-xJJBtzXw&bvm=bv.75097201,d.d2s
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ها و آوریوالت، فنحشود و غالباً باعث ایجاد تتعارض میان سازمانی: این نوع تعارض معموالً رقابت خوانده می -4

 ها و کاربرد موثرتر منابع را به دنبال داردتر آمدن قیمتشود و پایینهای جدید میسرویس

تعارض در متون روان شناسی و مدیریت وجود دارد، تعارض سطح دوم)تعارض بین فردی در سازمان( اگرچه هر پنج سطح 

ای از تعارض بین فردی را به مثابه فرایند ارئه ، توماس تعریف ساده9116در سال  .ها در این زمینه استموضوع اصلی پژوهش

کند به طور منفی از فرد یا گروه دیگر تأثیر پذیرفته حساس میشود که فرد یا گروه اشروع میکرد؛ این فرایند)تعارض( هنگامی

اخیراً، تعارض بین . (910 :6090،شود)اسپیکمن و رایالزشود که مانع رسیدن به اهداف فرد میاست. تعارض شامل ادراکی می

سطح شدید و مضر شناخته  ها تعریف شده است. تعارض در اینها در دیدگاهفردی به مثابهادراک فرد از ناسازگاری و تفاوت

شده و تأثیر منفی بر روابط دارد. در این تعریف و دیدگاه، فرض شده است که دو طرف تعارض و ناسازگاری را درک کرده و تا 

اسپیکمن و ) پذیرند؛ یعنی تاحدی به هم پیوستگی وجود داردحدی تعامل وجود دارد و هر طرف از یکدیگر تأثیر می

 ای و فرایندی تقسیم شده است.ای، رابطهبندی تعارض به سه دسته وظیفهدر یک دسته .(919 :6090،رایالز

ای را آگاهی اعضا از وجود اختالف درباره وظایف انجام شده فعلی تعریف ( تعارض وظیفه9112جن ): ایتعارض وظیفه

ترکیبی و دوسویه می باشند. از یک سو دهند که پیامدهای تعارض وظیفه ای برای نتایج سازمانی، کند.مطالعات نشان میمی

تعارض وظیفه ای پتانسیلی را برای تأثیر منفی بر رضایت و نیت کارکنان برای باقی ماندن در سازمان دارد. از سوی دیگر 

 .تعارض وظیفه ای تأثیرات مثبتی بر نتایج سازمانی و گروهی  دارد

 مبتنی بر مسائل فردی و اجتماعی است که به کار مربوط نیستند تعارض رابطه ای مربوط به اختالف های: ایتعارض رابطه

 (.962 :9833،موسویان و همکاران)

چگونه انجام کار باید در واحد کاری پیش برود »کند:(، تعارض فرایندی را به این شکل معرفی می9112جن): تعارض فرایندی

 .(982 :6009،چارچ و مارکس«)دیگران تفویض شود و چه کسی مسئول آن است و چگونه کارها و مسئولیت ها باید به

( نیز می گوید که تعارض فرایندی مرتبط با تعارض و تضاد قوانین و رویه ها برای اختصاص منابع کمیاب و 9119کابانوف)

عیف، محدود بین اعضای متفاوت در شیوه ای که بهره وری کلی را حداکثر کند می باشد. تعارض فرایندی زیاد، با عملکرد ض

 (.962 :9833،وری مرتبط است)موسویان و همکارانسطوح پایین تر روحیه و کاهش بهره

 

 پیشینه تجربی

( در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هوش سازمانی کارکنان با مدیریت 9818اردالن و همکاران)

ی و هوش سازمانی با مدیریت سرمایه فکری رابطه معناداری سرمایه فکری به این نتایج رسیدند که بین ویژگی های شخصیت

وجود دارد نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می دهدکه از بیم مولفه های ویژگی های شخصیتی وظیفه شناسی و از بین 

 ابعاد هوش سازمانی مولفه کاربرد دانش بیشترین تاثیر را در پیش بینی مدیریت سرمایه فکری دارند.

( در پژوهشی با عنوان تبیین مدل تاثیر گذاری ویژگی های شخصیتی کارکنان بر تعهد سازمانی 9810خائف الهی و همکاران)

انان با توجه به نقش سبک های رهبری به این نتایج رسیدند که بین تمام متغیرهای مستقل مدل) عصبانیت،باز بودن به 

( با سه متغیر  وابسته تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد هنجاری در تمامی تجربه،توافق پذیری،برون گرایی،با وجدان بودن

موارد به جز رابطه متغیر باز بودن به تجربه با متغیر تعهد هنجاری رابطه وجود دارد که در خصوص متغیر عصبانیت این رابطه 

 منفی بوده و در سایر موارد مثبت و مستقیم بوده است. 

( در پژوهشی با عنوان ابعاد شخصیت کارکنان و مولفه های تعیین کننده آن بر اساس مدل مک 9833سهرابی زاده و همکاران)

کری و کوستا به این نتایج رسیدند که شفاف سازی انتطارات مدیران از کارکنان و ارائه بازخوربه موقع به آنها بهبود رابطه 
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یق الگوهای مناسب وظیفه شناسی و استقبال از ایده های نو و مدیران با زیردستان،ایجاد کانال های ارتباطی شفاف ،ضمن تشو

 حمایت هر چه بیشتر از کارکنان می تواند منجر به کاهش بعد روان رنجوری در کارکنان و افزایش ابعاد چهارگانه دیگر گردد

ه این نتیجه ( در پژوهشی با عنوان همپوشی پنج عامل کلی شخصیت و هوش هیجانی ب6096و همکاران) 9واندر لیندن

رسیدند که همپوشی قابل توجهی بین هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی وجود دارد و میانگین ضریب همبستگی بین 

 می باشد . 2/0این دو متغیر 

( در پژوهشی رابطه بین ویژگی های شخصیتی گزارش شخصی را با محبوبیت نوجوانان آزمون کردند و 6099) 8و وود 6ورتمن

رسیدند که رابطه بسیار با ثباتی بین ویژگی های شخصیتی و رفتارهای که به محبوبیت نوجوانان منجر می شود  به این نتیجه

 وجود دارد.

( در پژوهشی با عنوان رابطه ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی در یادگیری ریاضی و زبان انگلیسی 6099)2همایونی

ضی و انگلیسی رابطه منفی با روان رنجوری و رابطه مثبت با سایر ویژگی دانشجویان به این نتیجه رسیدند که یادگیری ریا

 های شخصیتی دارد همچنین رابطه مثبتی بین ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی وجود دارد.

 

 مدل مفهومی پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل مفهومی پژوهش9شکل 

 منبع : محقق ساخته

 

 

 

 

                                                           
1 .Van der Linden 

2 .Wortman 

3 .Wood 

4.Homayouni 

 سازگاری

 وظیفه شناسی

 ثبات عاطفی

 توافق پذیری

الگوهای 

 شخصیتی

تعارض 

 سازمانی
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 اهداف پژوهش

 هدف اصلی

 تعیین میزان ارتباط الگوهای شخصیتی با تعارض سازمانی

 اهداف فرعی

 تعیین میزان ارتباط سازگاری با تعارض سازمانی 

 تعیین میزان ارتباط وظیفه شناسی با تعارض سازمانی 

  ارتباط ثبات عاطفی با تعارض سازمانیتعیین میزان 

 تعیین میزان ارتباط توافق پذیری با تعارض سازمانی 

 سوال های پژوهش

 سوال اصلی

 آیا بین الگوهای شخصیتی با تعارض سازمانی ارتباط وجود دارد؟

 سوال های فرعی

 آیا بین سازگاری با تعارض سازمانی ارتباط وجود دارد؟ 

  تعارض سازمانی ارتباط وجود دارد؟آیا بین وظیفه شناسی با 

 آیا بین ثبات عاطفی با تعارض سازمانی ارتباط وجود دارد؟ 

 آیا بین توافق پذیری با تعارض سازمانی ارتباط وجود دارد؟ 

 فرضیه های پژوهش

 فرضیه اصلی

 بین الگوهای شخصیتی با تعارض سازمانی ارتباط وجود دارد.

 فرضیه های فرعی

 ض سازمانی ارتباط وجود دارد.بین سازگاری با تعار 

 .بین وظیفه شناسی با تعارض سازمانی ارتباط وجود دارد 

 .بین ثبات عاطفی با تعارض سازمانی ارتباط وجود دارد 

 .بین توافق پذیری با تعارض سازمانی ارتباط وجود دارد 
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 روش تحقیق

پیمایشی می باشد.برای جمع آوری  -ها توصیفی این پژوهش از منظر هدف کاربردی  می باشد.بر اساس نحوه گرد آوری داده 

داده ها، روشهای متعددی وجود دارد و اغلب برای کسب اطالعات در یک تحقیق بیش از یک روش به کار گرفته می شود 

.بخشی از اطالعات تحقیق از جمله بررسی و مطالعه در زمینه نظری، ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق با استفاده از روش 

خانه ای گرد آوری شده و در کنار آن از شبکه اینترنت نیز استفاده شده است در ادامه نیز داده ها به روش میدانی جمع کتاب

های الگوهای شخصیتی و آوری شده و در روش میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .در این پژوهش از پرسشنامه

اسمیرونف، برای سنجش رابطه از ضریب  –رمال بودن از آزمون کلموگروف تعارض سازمانی استفاده شده است.برای سنجش ن

 همبستگی و سنجش تاثیر ازتحلیل رگرسیون استفاده می گردد.

 گیری و حجم نمونهجامعه آماری، روش نمونه

می باشد.  در پژوهش حاضر به دلیل اینکه جامعهه  " بانک مهر اقتصاد استان ایالمکارکنان  "در این تحقیق کلیه "جامعه آماری

نفر می باشهد از  38زیاد بزرگ  نبوده است کل جامعه به روش سرشماری به عنوان نمونه انتخاب گردید است که تعداد جامعه 

 پرسشنامه برگشت خورده است . 29بین پرسشنامه های پخش شده تعداد 

 روایی و پایایی پرسشنامه

سنجد. بدون آگاهی از اعتبار گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میدهد که ابزار اندازهبه این سؤال پاسخ میمفهوم اعتبار 

های حاصل از آن اطمینان داشت. در این پژوهش برای تعیین روایی )اعتبار( پرسشنامه توان به دقت دادهگیری نمیابزار اندازه

 رده شده است.بهره ب نظر خبرگان و اساتید این حوزهاز 

گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه 

شود و اندازه آن معمواًل استفاده می "ضریب پایایی"گیری پایایی از شاخصی به نام نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه

شود. یک آزمون باید پایا باشد تا بتواند روا باشد و رابطه معکوس بین این دو ضروری نیست. در این تا یک تعیین میبین صفر 

در جدول زیر نشان گیری پژوهش از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.که مطالعه به منظور سنجش ابزار اندازه

 داده شده است

 یافته ها

 آمار توصیفی

( 20تا  80نفر  ) 44(،80-60نفر بین) 3نفر( زن بودند ،2نفر( مرد و ) 24نفری که در این تحقیق شرکت نموده اند ) 29 از بین

نفر(دارای مدرک فوق لیسانس می باشند.و 62نفر( دارای مدرک کارشناسی،) 22( سال سن دارند )40-20نفر بین )3سال و 

 سال سابقه خدمت داشتند. 94-90نفر( بین 94سال،) 90-4نفر( بین 28سال،) 4نفر( زیر 98سابقه خدمت )

 آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه

( مقدار آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه9جدول )  

 

 مقدار آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت ابعاد ردیف

4-9 سازگاری 1  38/0  

90-2 وظیفه شناسی 2  21/0  



 

909-923، ص 2931،  خرداد 1، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره   
ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir    
 

 
 

378 
 

94-99 ثبات عاطفی 3  28/0  

60-92 توافق پذیری 4  21/0  

84-69 تعارض سازمانی 5  39/0  

19/0 84 کل 6  

 

 آمار استنباطی

اسمیرنوف استفاده کرده ایم فرض  -آزمون نرمال بودن داده ها : برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کلموگروف 

نرمال و در غیر این صورت غیر نرمال باشد داده ها  sig >%4صفر در این آزمون نرمال بودن توزیع متغیر است . اگر مقدار 

هستند در صورت نرمال بودن از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و غیر نرمال بودن از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده 

 می کنیم.

 

(: نرمال بودن داده ها6جدول)  

 نتیجه نرمال بودن sig متغیر

989/0 الگوهای شخصیتی  نرمال 

928/0 تعارض سازمانی  نرمال 

 

 

 

 

 فرضیه اصلی 

0Hالگوهای شخصیتی با تعارض سازمانی ارتباط معناداری ندارد : 

9H.الگوهای شخصیتی با تعارض سازمانی ارتباط معناداری دارد : 

 

(:ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی8جدول)  

  تعارض سازمانی

R=0/382 الگوهای شخصیتی 

Sig =0/000 

N = 29 
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کمتر از مقدار  Sig=0/000جدول فوق که رابطه بین الگوهای شخصیتی با تعارض سازمانی را نشان می دهد چون مقدار 

رابطه آماری معناداری وجود دارد در نتیجه  الگوهای شخصیتی با تعارض سازمانیمی باشد  در نتیجه بین  P=0/04معین 

 ابطه از نوع  مثبت و قوی می باشد.می باشد رR=0/382رد می شود و چون مقدار    Hoفرض 

 

 فرضیه فرعی اول 

0Hسازگاری با تعارض سازمانی ارتباط معناداری ندارد : 

9H.سازگاری با تعارض سازمانی ارتباط معناداری دارد : 

(:ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعیاول2جدول)  

  تعارض سازمانی

R=0/296 سازگاری 

Sig =0/000 

N = 29 

 

کمتر از مقدار معین  Sig=0/000جدول فوق که رابطه بین سازگاری با تعارض سازمانی را نشان می دهد چون مقدار 

P=0/04  می باشد  در نتیجه بین سازگاری با تعارض سازمانی رابطه آماری معناداری وجود دارد در نتیجه  فرضHo   رد می

مثبت، معکوس و قوی می باشد.به این معنا هر چه سازگاری بیشتر در می باشد رابطه از نوع  R=0/296شود و چون مقدار  

 سازمان رعایت شود تعارض سازمانی کمتر می گردد.

 

 

 

 

 فرضیه فرعی دوم 

0Hوظیفه شناسی با تعارض سازمانی ارتباط معناداری ندارد : 

9H.وظیفه شناسی با تعارض سازمانی ارتباط معناداری دارد : 

پیرسون فرضیه فرعیدوم(:ضریب همبستگی 4جدول)  

  تعارض سازمانی

R=0/233 سازگاری 

Sig =0/000 

N = 29 

 

کمتر از مقدار معین  Sig=0/000جدول فوق که رابطه بین وظیفه شناسی با تعارض سازمانی را نشان می دهد چون مقدار 

P=0/04  می باشد  در نتیجه بین سازگاری با تعارض سازمانی رابطه آماری معناداری وجود دارد در نتیجه  فرضHo   رد می

می باشد رابطه از نوع  مثبت، معکوس و قوی می باشد.به این معنا هر چه وظیفه شناسی بیشتر R=0/233شود و چون مقدار  

 د.در سازمان رعایت شود تعارض سازمانی کمتر می گرد
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 فرضیه فرعی سوم 

0Hثبات عاطفی با تعارض سازمانی ارتباط معناداری ندارد : 

9H.ثبات عاطفی با تعارض سازمانی ارتباط معناداری دارد : 

 

 

 

(:ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعیسوم2جدول)  

  تعارض سازمانی

R=0/209 ثبات عاطفی 

Sig =0/000 

N = 29 

 

کمتر از مقدار معین  Sig=0/000جدول فوق که رابطه بین ثبات عاطفی با تعارض سازمانی را نشان می دهد چون مقدار 

P=0/04  می باشد  در نتیجه بین ثبات عاطفی با تعارض سازمانی رابطه آماری معناداری وجود دارد در نتیجه  فرضHo   رد

نوع  مثبت، معکوس و قوی می باشد.به این معنا هر چه ثبات عاطفی  می باشد رابطه ازR=0/209می شود و چون مقدار  

 گردد.بیشتر در سازمان رعایت شود تعارض سازمانی کمتر می

 

 

 فرضیه فرعی چهارم 

0Hتوافق پذیری با تعارض سازمانی ارتباط معناداری ندارد : 

9H.توافق پذیری با تعارض سازمانی ارتباط معناداری دارد : 

همبستگی پیرسون فرضیه فرعیچهارم (:ضریب2جدول)  

  تعارض سازمانی

R=0/243 توافق پذیری 

Sig =0/000 

N = 29 

 

کمتر از مقدار معین  Sig=0/000جدول فوق که رابطه بین توافق پذیری با تعارض سازمانی را نشان می دهد چون مقدار 

P=0/04  می باشد  در نتیجه بین توافق پذیری با تعارض سازمانی رابطه آماری معناداری وجود دارد در نتیجه  فرضHo   رد

می باشد رابطه از نوع  مثبت، معکوس و قوی می باشد.به این معنا هر چه توافق پذیری R=0/243می شود و چون مقدار  

 گردد.بیشتر در سازمان رعایت شود تعارض سازمانی کمتر می

 

 (: تاثیر الگوهای شخصیتی با تعارض سازمانی 1جدول )

 sig انحراف معیار خطاضریب تعیین تعدیل ضریب  ضریب همبستگی نام متغیر
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 شده تعیین

382/0 الگوهای شخصیتی  209/0 211/0 863/0 000/0 

296/0 سازگاری  402/0 408/0 269/0 000/0 

233/0 وظیفه شناسی  228/0 221/0 284/0 000/0 

209/0 ثبات عاطفی  219/0 232/0 263/0 000/0 

243/0 توافق پذیری  422/0 429/0 819/0 000/0 

 نتیجه گیری

از آنجای که هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط الگوهای شخصیتی با تعارض سازمانی  می باشد نتایج آزمون فرضیه ها 

که ارتباط معناداری بین الگوهای شخصیتی و ابعاد آن با تعارض سازمانی وجود دارد و در نتیجه این متغیرها  .نشان می دهد

نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول نشان می دهد سازگاری با تعارض سازمانی رابطه معکوسی تاثیر معناداری بر هم دارند.

 ناسب باشد تعارض سازمانی کاهش می یابد.دارد یعنی اگر الگوی شخصیتی سازگاری در بانک م

نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم نشان می دهد وظیفه شناسی با تعارض سازمانی رابطه معکوسی دارد یعنی اگر الگوی 

 شخصیتی وظیفه شناسی در بانک مناسب باشد تعارض سازمانی کاهش می یابد.

دهد ثبات عاطفی با تعارض سازمانی رابطه معکوسی دارد یعنی اگر الگوی  نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم  نشان می

 شخصیتی ثبات عاطفی در بانک مناسب باشد تعارض سازمانی کاهش می یابد.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم  نشان می دهد توافق پذیری با تعارض سازمانی رابطه معکوسی دارد یعنی اگر 

 پذیری در بانک مناسب باشد تعارض سازمانی کاهش می یابد.الگوی شخصیتی توافق 
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