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Abstract
The aim of this study was to investigate the role of relationships beliefs in co-creation
mediated by conflict management styles among faculty members of University of Birjand.
The research method was descriptive-correlation and the statistical population included all
faculty members of University of Birjand in the academic year of 1998-99 to 322 people.
Using proportional stratified sampling method, 240 questionnaires were randomly
distributed and 207 questionnaires were analyzed. And was reviewed. To measure
all-creation, Taherpour et al.'s (2015) questionnaire was used, for relationships beliefs, a
researcher-made questionnaire was used, and Robbins' (1998) questionnaire was used to
measure conflict management styles. The reliability coefficient of the questionnaires was
estimated to be 0.95, 0.82 and 0.80 using Cronbach's alpha coefficient, respectively. The
findings showed that the belief in the destructiveness of opposition and gender differences
played a predictive role in co-creation, and despite them, co-creation of faculty members
decreased. Relationships beliefs were predictive of all three conflict management styles.
Conflict management styles were also predictors of co-creation and their correlation
coefficient was significant. Also, the conceptual models of the research had the necessary
fit and conflict management styles played a mediating role.
Keywords: Relationships Beliefs; Co-creation; Conflict Management Styles; Faculty
Members; University of Birjand.
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چکیده
پژوهش حاضر ،با هدف بررسی نقش باورهای ارتباطی در همآفرینی با میانجیگری سبکهای مدیریت تعارض
در اعضای هیئتعلمی دانشگاه بیرجند انجام گرفته است .روش پژوهش ،توصیفی  -همبستگی و جامعه آماری شامل
تمامی اعضای هیئتعلمی دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی  99-99به تعدداد  666نفدر بدود کده بدا اسدتفاده او روش
نمونهگیری طبقه ای نسبتی ،تعداد  652پرسشنامه بهصورت تصادفی ساده توویع شد و  622پرسشنامه مدورد تحلیدل و
بررسی قرار گرفت .برای سنجش همآفرینی ،او پرسشنامهی طاهرپور و همکدارا  ،)6695بدرای سدنجش باورهدای
ارتباطی او پرسشنامه محققساخته و برای سنجش سبکهای مدیریت تعارض او پرسشنامه رابینز  )6999استفاده شد.
ضریب پایایی پرسشنامهها با استفاده او ضریب آلفای کرونباخ بهترتیب برابر با  2/96 ،2/94و  2/92بدرآورد گردیدد.
یافتهها نشا داد که باور به تخریبکنندگی مخالفت و تفاوتهای جنسیتی نقش پیشبیندیکننددهای در هدمآفریندی
داشتند و با وجود آنها همآفرینی اعضای هیئتعلمی کاهش مییافت .باورهای ارتباطی پیشبینیکننده هر سه سبک
مدیریت تعارض بودند .سبکهای مدیریت تعارض نیز پیشبینیکننده همآفرینی و ضریب ارتباط آنها معنیدار بود.
همچنین الگوهای مفهومی پژوهش او براوش الوم برخوردار بودند و سبکهای مدیریت تعارض نقش میانجیگری
ایفا میکردند.
کلیدواژه :باورهای ارتباطی؛ همآفرینی؛ سبکهای مدیریت تعارض؛ اعضای هیئتعلمی؛ دانشگاه بیرجند
 .استادیار ،گروه علوم تربیتی ،پردیس علوم رفتاری دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایرا  .نویسنده مسئول)

 .استادیار ،گروه علوم تربیتی ،پردیس علوم رفتاری دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایرا .
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 .دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت آمووشی ،پردیس علوم رفتاری دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایرا .
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مقدمه
عصر ما ،عصر ساوما های بزرگ و پیچیده است .دانشگاهها نیدز همانندد دیگدر سداوما هدا او گدروههدا
بهعنوا مبنا و ویربنای واحدهای خود استفاده میکنند و باتأکیدبر کار گروهی ،ومینه ایجاد و بهدرهبدرداری
او مهارتهای مختلف و گسترش روحیه همکاری ،تعاو و مسئولیتپدذیری را فدراهم نمدوده و افدرادی را
تربیت میکنند که بهطور مداوم در تصمیمگیریها و حل مسدالل مشدارکت دارندد و بدهدنبدال بدهکدارگیری
مهارتهای کسبشده هستند نادی ،آهنچیا و نوغانی دختبهمنی.)96 :6692 ،
نظامهای آمووشی دانشگاهی ،نظامهایی مشارکتجو هستند و ومانی میتوانند موفق شوند که کارکندا
و اعضای هیئتعلمی ،به ارتباط نزدیک ،تعاملی ،عمیق و همکداریهدای متقابدل بدا یکددیگر تمایدل داشدته
باشند .یکی او ومینههای بسیار مهم در این ومینه ،همآفرینی 6است" .همآفرینی بهمعنای آفدرینش جمعدی و
مشترک با استفاده او تواناییها ،خالقیتها ،مهارتها و دانش جمعی است" طاهرپور.)666 :6692 ،
همآفرینی ساوما ها را قدادر مدیسداود کده نداهمگنیهدا و تفداوتهدای گسدترده را کدمرند

کنندد و

اواینطریق هماهنگی بیشتر بین آنچه که مصرفکننده نیاو دارد و آنچه که سداوما انجدام مدیدهدد و ارالده
میکند ،ایجاد کنند طاهرپور .)69 :6695 ،همآفرینی ،ماهیتی ارتبداطی دارد و آنچده هدمآفریندی را شدکل
میدهد ،نوع و شدت ارتباطات است .همکارانی که ارتباط مؤثری با یکدیگر دارند ،تواندایی تأییدد متقابدل
در آنها وجود دارد و میتوانندد بده نیاوهدای یکددیگر بدهصدورت غیردفداعی گدوش کدرده و پاسدخ دهندد،
درصورت بروو سوءتفاهم ،بر مسئله پیشآمده متمرکز شده و بهطور مسالمتآمیز با یکدیگر ارتباط برقدرار
م دیکننددد عباس دی بورندددر  ،کیمی دایی و قنبددری هاشددمآبددادی .)49 :6696 ،ارتباطددات درو سدداومانی و
برو ساومانی افراد متأثر او عوامل مختلفی اوجمله باورهای ارتباطی 6آنهاست.
باورهای ارتباطی به شرطی که ساوگاری افدراد را در ارتباطشدا تسدهیل کدرده و باعدر رشدد شخصدی
شوند ،میتوانندد موجدب ارتقدای سدالمت روا شدوند رضداحاجی بیددگلی و تمنداییفدر .)6 :6692 ،اگدر
باورهای ارتباطی افراد نسبت به یکدیگر ناکارآمد باشد ،منجر بده تعدارض مدیشدود کده ایدن تعدارض بایدد
مدیریت شود .تعارض در کار بهمعنای عدم توافق اعضای گروه در عقاید ،نظرها ،دیددگاههدا و تصدمیمات
1. Co creation
2. Relationship beliefs
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است" سیمو و پترسو 6222 ،6؛ بهنقل او جمالی گله ،جباری و مرادی چالشتری.)459 :6695 ،
عواملی سبب بروو تعارض در ساوما میشوند که عبارتند او :اسدتفاده متفداوت افدراد او مندابع موجدود
مختددارپور ،خددادمی ،ایرج دی و مختددارپور ،)662 :6692 ،تفدداوت در ادراک و شددناخت ،منددابع محدددود و
مشترک ،ابهام در حیطه وظیفهها ،تعارض در نقش ،وابستگی فعالیتهای مختلف سرحدی مدرادی:6694 ،
 ،)66تفاوت در شخصیت و سبک افراد ،تغییر اجتمداعی و سداوما  ،نقدد در نظدام اطالعداتی سداوما هدا،
وابستگی متقابل وظیفه و تفاوت در معیارهای اروشیابی و نظامهای پرداخت اکبری.)66-65 :6695 ،
تعارض میتواند با استفاده او مهارتهایی چو ارتباطات مؤثر ،حل مسدئله و مدذاکره ،مددیریت شدود.
منظور او مدیریت تعارض ،6مدیریتی است که هر فرد برای حل تعارضات در گروه خود بدهکدار مدیگیدرد
ریبز گینر ،پرل مارین و دیاو.)25 :6262 ،6
نظامهای آمووشی ،نظامهایی مشارکتجو هستند و ومانی میتوانند موفق شوند که کارکنا آ بهویدژه
اعضای هیئتعلمی ،با یکدیگر ارتباط و همکاریهای متقابل داشته باشدند .دانشدگاههدا دارای مندابع بدالقوه
ویادی هستند و استفاده او این منابع نیاومند همکاریهدای عمیدق و مسدتمر و بدهبیدا کلدی ،هدمآفریندی بدین
اعضای هیئتعلمی است .ویرا همآفرینی امکا گفتگو و اراله اطالعات شفاف و روشن را فراهم میساود.
استفاده او تواناییهای متنوع اعضای هیئتعلمی ومانی امکا پذیر است که محیط دانشگاه محیطی همیارانه
و همآفرینانه باشد .در چنین محیطی نهتنها اعضای هیئدتعلمدی احسدا
احسا

اروشدمندی مدیکنندد ،بلکده ایدن

را به فعالیتهای علمی و آمووشی خود نیدز سدرایت مدیدهندد و بدا ارالده فعالیدتهدای آمووشدی و

علمی -پژوهشی گستردهتر ،موفقیت دانشجویا و جامعه را تضمین خواهند کدرد طداهرپور .)6522 ،بدرای
تحقق همآفرینی در دانشگاه الوم است که اعضای هیئتعلمی ،تعارضات موجدود را مددیریت کنندد ،ویدرا
رفع منابع تعارض باعر بهبود کیفیت ارتباط میا اعضای هیئتعلمی و درنتیجه افزایش همآفریندی خواهدد
شد .لیکن مدیریت این تعارضها بده باورهدای ارتبداطی آنهدا بسدتگی دارد؛ اینکده اعضدا معتقدد باشدند کده
همکارشا تاچهحد پذیرنده تغییرات و ایدههاست و تاچهحد او انتقدادات و مخالفدتهدا اسدتقبال مدیکندد.
بنابراین ،باورهای ارتباطی افراد میتواند بر انتخدا سدبکهدای مددیریت تعدارض آنهدا تأثیرگدذار باشدد و
1. Simon & Peterson
2. Conflict management
3. Ribes-Giner, Perello-Marín & Díaz
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اینکه ،این تعارضها چگونه مدیریت شود ،میتواند بدر میدزا تمایدل افدراد بده هدمآفریندی و تحقدق آ در
ساوما مؤثر باشد.

مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
همآفرینی" :همآفرینی بهمعنای آفدرینش جمعدی و مشدترک بدا اسدتفاده او توانداییهدا ،خالقیدتهدا،
مهارتها و دانش جمعی است" .برایز و جمیسو

6

 )6999معتقدند" :همآفرینی فرایندی است که طی آ ،

منابع دو یا چند مشارکتکننده با یکدیگر ترکیب میشود؛ بهطوریکه هریک او افراد میتواند به چیزهایی
برسد که بهتنهایی قادر به رسید به آنها نبودهاست .بنابراین ،مشارکت و تعامل ،دو جزء اصدلی هدمآفریندی
است" طاهرپور.)666-666 :6692 ،
هنگامیکه هماهنگی غیررسمی و داوطلبانه توسط واحدهای ساومانی و افراد ایجداد شدود ،هدمآفریندی
صورت میگیرد .در این مورد باید افراد ،اهداف و واحدد خدود را بشناسدند ،تصدویر روشدنی او آنچده نیداو
دارند ،درنظر داشته باشند و خود را با ساوما و اهداف آ وفق دهند .در همآفرینی او هماهنگی گروههای
کاری و ساووکارهای غیررسمی توسط خود آ گروهها استفاده مدیشدود پراهداالد و راماسدومی:6225 ،6
 .)4در همآفرینی ،افراد ،گروهها و بخشها باید در روابط نزدیک بدا یکددیگر درگیدر شدوند و داندشهدا و
مهارتهای خود را برای رسید به سود و موفقیت بیشتر ترکیب کنند .در این فرایند ،افدراد و بخدشهدای
مختلف ،توانمندیهای خود را با یکدیگر ترکیب کرده تا آ چیزی را که برایشدا اروشدمند اسدت ،خلدق
کنند تانو و همکارا .)654 :6266 ،6
پراهاالد و راماسوامی  )6225با استفاده او مددل  DART5مهدمتدرین مؤلفدههدای هدمآفریندی را مطدر
کردند ریبدز گیندر و همکدارا  .)26 :6262 ،ایدن مؤلفدههدا عبارتندد او :گفتگدو ،دسترسدی ،خطرسدنجی و
شفافیت .گفتگو بهمعنای تعامل ،درگیری عمیق و گرایش به عمل در هر دو طرف است .تبادل ایددههدا بدین
افراد دارای دیدگاههای متفاوت ،به کشف راهحلهایی منجر میشود که در شدرایط دیگدر دسدتیابی بده آ
1. Borys & Jemison
2. Prahalad & Ramaswamy
3. Tanev & et al
4. Dialouge, Access, Risk Assessment, Transparency
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امکا پذیر نیست .در جریا گفتگو ،مروهای بین افراد حذف میشود ،توانایی جهت یدادگیری بهبدود پیددا
میکند و شایستگیها و قابلیتهای اصلی اوطریق مهارتهای مختلدف ارتبداطی و یدادگیری جمعدی رشدد
مییابد پانه ،استوربکا و فرو .)92 :6229 ،6دسترسی به این نکته اشاره دارد که افراد باید دانش ضمنی خود
را به دانش صدریح تبددیل کدرده و دراختیدار دیگدرا قدرار دهندد تدا یدادگیری سداومانی را تسدهیل نمایندد
طاهرپور .)666 :6692 ،در فرایند دسترسی ،فرد خود را درگیر گدروه مدیکندد و عضدو گدروه مدیشدود و
مجموعه تفکرات و نظرات افراد با هم ترکیب و به عقاید و نظرات گروه میپیوندد .وقتدی حجدم ویدادی او
اطالعات در دستر

است ،گفتگو و ارتباط با مصرفکننده ندهتنهدا تسدهیم داندش و اطالعدات را بدههمدراه

دارد ،بلکه با شفاف ساوی اطالعات موجود ،سطح درک ،اعتماد و اطمینا متقابل را بداال مدیبدرد .تعامدل و
گفتما در همآفرینی ،وسیلهای برای تقویت تعامدلهدای اجتمداعی بدهشدمار مدیرود و ارمغدا هدایی چدو
ارتقای گرایش به همکاری و اقدام جمعی ،افزایش تحمل و بردباری در برابر دیدگاههای مخالف ،بالندگی
اندیشه جمعی و رشد راههای نو برای حل مسالل را درپی خواهد داشت طاهرپور .)6522 ،خطر به احتمال
آسیب دید کارکنا اشاره دارد .اگر کارکنا مشارکت کننده فعال باشدند مسدئولیت خطدرات را برعهدده
میگیرند پراهاالد و راماسوامی .)2 :6225 ،خطرسنجی به این مطلب اشاره دارد که طرفهای درگیر بایدد
او انواع این ریسک ها مطلع باشند و خطرات همراه آنها را بپذیرند و درجهت رفدع آنهدا مشدارکت نزدیدک
داشته باشند .شفافیت بهمعنای توانایی دید اطالعات به شکلی است کده قصدد فرسدتنده بدهدرسدتی فهمیدده
شود .گروهی او افراد ،شفافیت را بهمعندای سدطح وضدو اطالعدات و برخدی دیگدر آ را بده میدزا دقیدق
اطالعات عنوا کردهاند طاهرپور.)6522 ،
باورهای ارتباطی :باورهای ارتباطی ،باور درمورد هریک او افراد نسبت به یکدیگر است .ایدلسو و
اپشتاین )262 :6996 6معتقدند که باورهای ارتباطی ،دیددگاه یدا عقیددهای اسدت کده همکدارا نسدبت بده
ارتباط درو ساومانی خود دارند و در واقعیت آ را پذیرفتهاند .مطابق دیدگاه اپشدتاین و ایدلسدو )6996
باورهای ارتباطی ممکن است کارآمد یا ناکارآمد باشند؛ باورهای ارتبداطی کارآمدد ،مانندد بداور بده اینکده
افراد میتوانند تغییر کنند ،ممکن است رفتارهای حفظ رابطه را تشویق کرده و کیفیت رابطه را ارتقا دهندد.

1. Payne, Storbacka & Frow
2. Eidelson & Epstein
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درمقابل ،باورهای ارتباطی ناکارآمد ممکن است توانایی افراد را در برخورد با چالشهای ارتباطی محددود
کنند و به تعارضهدای ارتبداطی منجدر شدوند رضدایی ،فتحدی و احمددی قوولوجده .)62-62 :6695 ،ایدن
باورهای ناکارآمد عبارتند او :توقع ذهنخوانی ،باور درمورد تفاوتهای جنسیتی ،باور به تخریدبکننددگی
مخالفت و باور به تغییرناپذیری همکار .توقع ذهنخوانی یعنی فرد باید بدو نیاو به گفتن و اظهارنظرکرد ،
افکار ،احساسات و نیاوهای همکار خود را بداندد رضداحاجی بیددگلی و تمنداییفدر .)5 :6692 ،همکدارا
بهدلیل وابستگیشا به یکدیگر فکر میکنند که باید قادر باشند نیاوهای همکدار خدود را درک و در واقدع
ذهنخوانی کنند؛ بدو اینکه نیاوی به مطر کرد مستقیم آنها باشدد سیاوشدی .)52 :6694 ،بداور درمدورد
تفاوتهای جنسیتی یعنی عدم درک صحیح تفاوتهای فیزیولوژیکی و شناختی و و مرد درقالدب انتظدار
یکسا داشتن یا تفاوتهای مادروادی را دلیل اختالف دانستن رضاحاجی بیدگلی و تمناییفر.)5 :6692 ،
بداور بدده تخریدبکنندددگی مخالفددت بددهمعنددای عددم پددذیرش ندداراحتی و تفسدیر منفدی اخددتالف نظرهاسددت
صاحبدل ،جمشیدی و شکوری .)22 :6692 ،در این حالت ،همکارا فکر میکنند که قدرت کافی بدرای
تحمل مشکل ندارند و سعی میکنند او بروو مشکل و اختالف در ساوما جلوگیری کنند اخدوا غالمدی،
 .)66 :6692باور به تغییرناپذیری همکار نیز اعتقاد به عدم توانایی همکار در تغییر و تحول رفتارها و تکدرار
آنها در آینده است صاحبدل و همکارا  .)22 :6692 ،باور به عددم تغییرپدذیری همکدار ومدانی اسدت کده
یکی او همکارا  ،رفتار ایدلال و قابلقبولی نداشته باشد و همکدار دیگدر فکدر مدیکندد کده چندین رفتدار و
وضعیتی وحشتناک است و درواقع هرگز تغییرات مثبت در رابطه همکارا رخ نمدیدهدد اخدوا غالمدی،
.)66 :6692
سبک های مدیریت تعارض :مدیریت تعارض ،شناخت و اداره تعارض بهصورتی معقول ،منصفانه و
کاراست کیانفر و رشیدی .)6 :6699 ،نظریات گوناگونی در رابطه با سبکهای مددیریت تعدارض مطدر
شده است .پژوهشگرا معتقدند که سبکهای مناسب حل تعارض ،میتواند در ایجاد رابطه بهتر بین فدرد و
همکارا در محیط کار مؤثر باشد لو و وان
توما

6

6262 ،6؛ بهنقل اوحسنی و خانجانی وشکی.)26 :6699 ،

 )6922و راهیم ،)6996 6پدن سدبک مددیریت تعدارض را معرفدی کدردهاندد .هددف سدبک
1. Lu & Wang
2. Thomas
3. Rahim
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مصالحه توجه نسبی به خود و دیگرا ) ،یافتن برخی راهحلها و تدابیر قابلقبول بدرای هدر دو طدرف اسدت
که باعر تحقق نسبی اهداف و منافع هر دو طرف شود .هنگامیکه فرد نده اهدداف و عاللدق خدود را دنبدال
میکند و نه اهداف و عاللق دیگرا را و بیشتر تالش میکندد کده او موقعیدت تعدارض طفدره رود یدا آ را
بهتعویق انداود یا او آ کنارهگیری کند ،سبک اجتنا

توجده کدم بده خدود و دیگدرا ) اسدت .در سدبک

همکاری توجه ویاد به خود و دیگرا ) هر دو طرف بدرای بدهدسدتآورد مندافع خدود محکدم ایسدتادگی
میکنند ،اما درعینحال خواها همکاری با یکدیگر هستند و منافع طدرف مقابدل را نیدز درنظدر مدیگیرندد
سیدنقوی ،قربانیواده و قربدانی پداجی .)66 :6692 ،سدبک گذشدت توجده کدم بده خدود ،توجده ویداد بده
دیگرا ) نیز ومانی است که یک طرف به هر دلیل او خواستههای خود میگدذرد تدا تعدارض را فروبنشداند.
کسدانی او ایدن سددبک اسددتفاده مدیکننددد کدده دارای انگیدزههددای قددوی اجتمدداعی و وابسددتگی بدده دیگددرا ،
محبوبیتطلبی و مورد تأیید دیگرا واقع شد هستند افشار ،رجاییپور و مدنی .)46 :6692 ،فردی کده او
سبک رقابت توجه ویاد به خود ،توجه کم به دیگرا ) استفاده میکند تنها بر اهداف ،منافع و خواستههدای
خود پافشاری کرده و اهداف و منافع دیگرا را نادیده میگیرد سیدنقوی و همکارا .)66 :6692 ،
بعدها رابینز پن شیوه مذکور را با عنوا سه راهبرد دستهبندی کرد که عبارتند او:
 .6راهبرد راهحلگرایی :شامل شیوههای همکاری و مصالحه است؛
 .6راهبرد عدم مقابله :شامل شیوههای اجتنا و گذشت است؛
 .6راهبرد کنترل :که با شیوه رقابتی یکسا است و افراد فقط به منافع فردی خود توجه میکنندد کده بده
تضاد منجر میشود ابراهیمپور دالور ،خالقخواه و واهد بابال .)29 :6699 ،
برخی او پژوهشگرا اعتقاد دارندد کده گدزینش سدبکهدای مثبدت مددیریت تعدارض نظیدر همکداری،
انسجام ،مصالحه و ساوش ،باعر بهبود کیفیت ارتباط میا کارکنا و درنتیجه افدزایش اثربخشدی سداومانی
خواهد شد .همچنین بر این باورند که سبکهای منفی مدیریت تعارض سبب تضعیف کیفیدت ارتباطدات و
و تجو

درنتیجه کاهش بهرهوری ساومانی خواهد شد یی فن

ویلد.)629 :6222 ،6

برای تحقق همآفرینی در ساوما ها ،اوجمله دانشگاه الوم است که اعضای گروهها ،تعارضات موجدود
را مدیریت کنند ،لیکن مدیریت این تعارضها بستگی به باورهای ارتباطی افراد دارد؛ اینکه افراد تاچدهحدد
1. Yi‐Feng & Tjosvold
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معتقد باشند که همکارشا پذیرنده تغییرات و ایددههاسدت و تاچدهحدد او انتقدادات و مخالفدتهدا اسدتقبال
میکند .بنابراین باورهای ارتباطی افراد میتواند بر انتخا سبکهای مدیریت تعارض آنها تأثیرگذار باشدد
و اینکه ،این تعارضها چگونه مدیریت شود ،میتواند بر میزا تمایل افدراد بده هدمآفریندی و تحقدق آ در
ساوما مؤثر باشد.
باتوجهبه این موارد ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش باورهای ارتباطی در همآفرینی با میانجیگری
سبکهای مدیریت تعارض بین اعضای هیئتعلمی دانشگاه بیرجند است.

پیشینه پژوهش
جدول  .5پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی
محقق

حجاویا  ،جباری و
صادقی )6699

عنوان پژوهش

یافتهها

بررسی رابطه بین سدبکهدای مددیریت

یافتددههددا نشددا داد کدده رابطدده مثبددت و معنددیداری بددین سددبک

سداومانی و

مدیریت تعارض اجتنابی و خالقیت و همچندین رابطده منفدی و

ابتددایی

معنی داری بین سبک مدیریت تعارض کنترل و محافظدهکداری

تعارض مدیرا بدا فرهند
میزا خالقیت معلما مددار

در معلما ابتدایی شهر گرگا وجود دارد.

گرگا
رابطدده بددین بدداودهیهددای رهبددری و
بابالی ،پورحسین و

راهبردهای مدیریت تعارض بر خالقیت

قنبری )6699

موردمطالعه کارکندا بیمارسدتا امدام
رضا آمل)

بین راهبردهای مدیریت تعدارض بدا خالقیدت کارکندا رابطده
وجود دارد .همچنین مؤلفه های مدیریت تعدارض همکداری و
اجتنا ) خالقیت کارکنا را پیشبینی میکنند.
هدف این مطالعه ،بررسی رابطه باورهای ارتباطی و سبکهدای

آوادیفرد و امانی
)6694

نتدای

رابطه باورهدای ارتبداطی و سدبک هدای

حل تعارض با رضایت وناشویی در ونا بدود و براسدا

حل تعارض با رضایت وناشویی

بهدسدت آمدده ،هدر دو متغیدر ،تدوا پدیشبیندی متغیدر رضدایت
وناشویی را دارا بودند.
افرادی که سبک اجتنا را در موقعیتهدای تعارضدی انتخدا

صادقی و آقامحمدیا
شعرباف )6696

بررسددی رابطددهی تفکیددک خویشددتن و
باورهای ارتباطی با راهبرد حل تعدارض
اجتنا دانشجویا متأهل

میکنند ،باورهای عمیق و عقاید اصلی مبنیبر خطاهای شناختی
حکم کنندگی ،وحشتودگی و عدم تحمل ناکامی دارند .آنهدا
پیش او آنکه سعی کنند خصوصیات شخصیتی و فدردی طدرف
مقابل خدود را بشناسدند ،او را براسدا

خصوصدیات کلیشدهای

جنسددیتی کدده در باورهددای آنهددا جددای گرفتدده اسددت قضدداوت

1

نقش باورهای ارتباطی در همآفرین ی با میانجیگری سبکهای مدیری ت تعارض در اعضای هیئتعلمی ( ...طاهرپور و همکاران )

محقق

یافتهها

عنوان پژوهش

می کنند؛ بنابراین ،در برخورد با تعارضات در روابدط خدود ،بده
حل مسئله امیددی نداشدته و او حدل وفصدل تعارضدات اجتندا
میکنند.
جهانیا و شایسته
)6696

بررسی رابطه بین سدبکهدای مددیریت
تعارض و خالقیت مددیرا در مددار

نکوییمقدم ،تقویراد،
حکیمیپور ،شفیعی و
گودروی )6699

خالقیت مدیرا آمووشی رابطهای مثبت و معنیدار وجود دارد
اما بین سبک اجتنا و سبک رقابتجویی و خالقیدت مددیرا

متوسطه شهر تهرا

رواقی الوندی )6692

بین سبک مصالحه ،سدبک مددارا و سدبک تشدریک مسداعی و

آمووشی رابطه معکو

برقرار است.

نقش ذهن آگاهی ،باورهای غیرمنطقدی

نتای بهدست آمده نشدا داد کده بدین ذهدنآگداهی ،باورهدای

و سبک های حل تعارض بدینفدردی در

غیرمنطقی و سبکهای حل تعارض ،با رضایت وناشویی رابطده

رضایت وناشویی ووجین

معنیداری وجود دارد.

بررسی رابطه بین سدبکهدای مددیریت
تعددددارض و خالقیددددت کارکنددددا در
بیمارستا های آمووشی شهر کرما در
سال 6692

بددین سددبک اجبددار و مددذاکره مدددیرا و خالقیددت خالقیددت و
نوآوری باعدر هدم آفریندی مدیشدود) کارکندا اداری ،رابطده
معنی دار و معکوسی وجود دارد و میتوا برداشت کرد کده بدا
افزایش سبک مذاکره و اجبار در بیمارستا  ،خالقیت کارکندا
در ساوما کاهش مییابد.
مدیریت درسدت شدامل تدروی ارتباطدات بداو ،تصدمیمگیدری

اعوا و انجم)6264 6

مبتنی بر همکاری و مشارکت ،بداوخورد مدنظم و حدل بدهموقدع

هزینه نرخ باالی گردش مالی کارمندا

تعارضات است .همکاری و ارتباطات باو ،تولید ایدههای جدید

در صنعت نفت پاکستا

را افزایش داده و روابط کاری را تقویت نموده و مدیتواندد بدر
روحیه کارکنا تأثیرگذار باشد.
گزینش سبک هدای مثبدت مددیریت تعدارض نظیدر همکداری،

یی فن

و تجو

ویلد

)6222

مدددیریت تعددارض تعدداونی :رویکددردی
برای تقویت روابط بین مدیرا خارجی
و کارمندا چینی

انسجام ،مصالحه و ساوش باعر بهبدود کیفیدت ارتبداط مددیر-
کارمنددد و درنتیجدده افددزایش اثربخشددی سدداومانی خواهددد شددد.
همچندین سدبکهدای منفدی مددیریت تعدارض سدبب تضددعیف
کیفیت ارتباط میا مدیر  -کارمند و درنتیجه کاهش عملکرد و
بهرهوری ساومانی خواهد شد.

همامسی)6224 6

نقددش باورهددای ارتبدداطی در تعددارض
وناشویی

باورهای ارتباطی بدا میدزا تعارضدات وناشدویی ارتبداط مثبدت
داشته و سطح تنش در روابط وناشویی و همچنین ساوگاری بدا
تعارضات را پیشبینی میکند.
1. Awan & Anjum
2. Hamamci
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مدل مفهومی پژوهش
براسا

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،مدل مفهومی پژوهش بهصورت شکل  )6پیشنهاد میشود:

حلگرایی
راه 


عدممقابله

کنترل

گفتوگو


توقعذهنخوانی


باوردرمورد 
تفاوتهایجنسیتی

باوربه 
تخریبکنندگی 

مخالفت

دسترسی

باورهای 
ارتباطی

سبکهای 

مدیریتتعارض

همآفرینی


باوربهتغییرناپذیری

خطرسنجی

شفافیت

همکار

شکل  .5مدل مفهومی پژوهش

درصورتیکه اعضای هیئتعلمی با یکدیگر ارتباط نزدیک ،عمیدق و تعداملی برقدرار سداوند و او مندابع
بالقوه دانشگاه و تواناییهای یکدیگر درراستای تحقق اهداف آمووشی ،علمی و پژوهشی استفاده نمایندد و
امکا گفتگو و اراله اطالعات شفاف و روشن را فراهم ساوند ،همآفرینی اتفا میافتد .میدزا هدمآفریندی
اعضا تاحدویادی وابسته به باورهای ارتباطی آنها و سبکهای مدیریت تعارض آنا است.
بنابراین در پژوهش حاضر تالش شده است ضمن بررسی رابطده بدین باورهدای ارتبداطی و هدمآفریندی،
نقش میانجی سبکهای مدیریت تعارض نیز بررسی شود.
فرضیههای پژوهش
 .6باورهای ارتباطی پیشبینیکننده سبکهای مدیریت تعارض اعضای هیئتعلمی است.
 .6باورهای ارتباطی پیشبینیکننده همآفرینی اعضای هیئتعلمی است.
 .6سبکهای مدیریت تعارض پیشبینیکننده همآفرینی اعضای هیئتعلمی است.
54
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 .6سبک کنترلی مدیریت تعدارض در رابطده بدین باورهدای ارتبداطی و هدمآفریندی نقدش میدانجی ایفدا
میکند.
 .5سبک عدم رویارویی مدیریت تعارض در رابطه بین باورهای ارتباطی و همآفرینی نقش میانجی ایفا
میکند.
 .4سبک راهحلگرایی مدیریت تعارض در رابطه بین باورهای ارتباطی و همآفرینی نقش میدانجی ایفدا
میکند.
 .2مدلهای پژوهش او براوش الوم برخوردار هستند.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر اونظر هدف ،کاربردی و اونظر نحوه گردآوری اطالعات توصیفی و او ندوع همبسدتگی
و بهطور مشخد مبتنیبر مدلیابی معادالت ساختاری بود .جامعه آماری این پژوهش ،اعضای هیئتعلمدی
دانشگاه بیرجند بودندکه تعداد آنها  666نفر بود .اوآنجاکه حداقل حجم نمونه جهدت انجدام تحلیدل عداملی
تأییدی و انجام معادالت ساختاری باید  622نمونه باشد ،برایناسا

و بهمنظور پیشگیری او ریدزش نمونده،

 652پرسشنامه بهصورت تصادفی ساده توویع شد که پس او حذف پرسشنامههای مخدوش 622 ،پرسشنامه
مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
ابزارهای گردآوری دادهها
در این پژوهش او  6پرسشنامه برای گردآوری دادهها استفاده شد:
پرسشنامه همآفرینی طاهرپور و همکارا  ،)6695این پرسشنامه براسا

تئوری پراهداالد و راماسدومی

 ،)6225درقالب  66سؤال برای سنجش  5مؤلفه گفت گو ،دسترسی ،خطرسنجی و شفافیت تنظیم شده است.
جهت سنجش روایی پرسشنامه او روایی محتوایی و ساوه اسدتفاده شدده اسدت و ضدریب پایدایی پرسشدنامه
همآفرینی  2/94بدرآورد شدده اسدت کده در سدطح  2/226معندیدار بدوده و حداکی او پایدایی بداالی ابدزار
انداوهگیری است.

پرسشنامه محققساخته باورهای ارتبداطی کده بدرای سداخت پرسشدنامه او روش نظریدهای اسدتفاده شدده
است .روش نظریهای هما طورکه او نام آ پیدا اسدت ،بدا نظریدهای دربداره ماهیدت خصیصده معیندی آغداو
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میشود که قرار است انداوهگیری شود .دراینراستا ،ساونده آومو سعی میکند محتوای آ را بدهگوندهای
انتخا کند که با نظریه مذکور همساو باشد .بهمنظور ساخت پرسشنامه باورهدای ارتبداطی ،بعدد او بررسدی
نظ ریات و ادبیات پژوهشی ،مدل پیشنهادی اپشتاین و ایدلسو  )6996انتخا شد و پرسشنامهای با  5مؤلفه
توقع ذهن خوانی او همکار ،باور درمورد تفاوت های جنسیتی همکارا  ،باور به تخریبکنندگی مخالفدت،
باور به عدم تغییرپذیری همکار) طراحی شد .بهمنظور سنجش روایی پرسشنامه او روایدی محتدوایی و سداوه
استفاده شد و پایایی آ نیز با استفاده او ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد .در جددول  )6ضدریب آلفدای
کرونباخ مؤلفههای پرسشنامهی باورهای ارتباطی محاسبه شده است.
جدول  .2ضریب آلفای کرونباخ مؤلفههای پرسشنامهی باورهای ارتباطی
مؤلفهها

مقادیر آلفای

پایایی کلی

سطح

کرونباخ

پرسشنامه

معنیداری

توقع ذهنخوانی همکار

2/26

باور درمورد تفاوتهای جنسیتی

2/22

باور به تخریبکنندگی مخالفت همکار

2/96

باور به عدم تغییرپذیری همکار

2/92

2/96

2/22

و پرسشنامه سبکهای مدیریت تعارض رابینز  )6999که مشتمل بر  62سؤال است و  4سبک مدیریت
تعارض را در درو  6راهبرد کنترل ،عدم مقابله و راهحلگرایی مورد سنجش قرار میدهد .روایی و پایایی
این پرسشنامه در پژوهش های متعددی مورد تأییدد قدرار گرفتده اسدت و در پدژوهش حاضدر بدا اسدتفاده او
ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی آ  2/92برآورد شد.

یافتههای پژوهش
در جدول  )6توویع آماری متغیرهایی شامل جنسیت ،رتبه علمی و گروه آمووشی آورده شده است.
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جدول  .2جدول فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه
متغیر
جنسیت

رتبه علمی

گروه آمووشی

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

و

52

69/2

69/6

مرد

622

22/2

92/2

مربی

9

5/6

استادیار

669

25/2

¾
22/6

دانشیار

45

64/6

62/6

استاد

4

6/6

6/5

علوم انسانی

42

62/2

62/6

فنی مهندسی

46

65/6

64/6

علوم پایه

99

52/2

52/9

برای بررسی نرمالبود چندمتغیره و وجود دادههای پرت و دادههای تأثیرگدذار ،در ندرمافدزار AMOS

او آومو مردیا 6و فاصله ماهاالنوبیس 6استفاده شد .اگر قدر مطلق نسبتهای بحراندی کده او تقسدیم مقددار
کجی و کشیدگی بر خطای معیار آنها حاصل شدده اسدت ،بزرگتدر او  6/49باشدد ،توویدع متغیرهدا تفداوت
معنیداری با توویع نرمال دارد قاسمی.)6699 ،
آومو کلموگروف اسمیروف مؤلفهها در جدول  )5آمده است.
جدول  .4جدول آزمون کلموگروف اسمیروف مؤلفهها
مؤلفهها

حداقل

حداکثر

چولگی

مقدار بحرانی

برجستگی

مقدار بحرانی

باور به تغییرناپذیری

6/942

5/942

-2/526

-6/642

6/26

6/696

شفافیت

6

9

-2/696

-6/296

-2/296

-6/269

6/24

4/64

2/624

2/962

2/224

2/624

6/942

5/265

-2/26

-2/252

2/452

6/622

باور به تخریبکنندگی
مخالفت
باور به تفاوتهای
جنسیتی

1. Mardia
2.Mahalanobis Distance
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مؤلفهها

حداقل

حداکثر

چولگی

مقدار بحرانی

برجستگی

مقدار بحرانی

توقع ذهنخوانی

6/265

4

-2/269

-2/29

2/226

2/222

گفتگو

6

9

-2/625

-2/224

-2/964

-6/626

دسترسی

6/656

9

-2/62

-2/295

-2/256

-6/262

ریسکپذیری

6/426

9

-2/466

-6/696

-2/269

-6/229

راهحلگرایی

6/969

4/696

-2/666

-6/449

2/669

2/665

عدم مقابله

6/222

4/496

-2/66

-2/462

2/225

6/422

کنترل

6

2/942

2/222

2/666

-2/226

-2/229

6/596

6/696

چندمتغیره

باتوجهبه مقدار بحرانی  6/696که کوچکتر او  6/49است ،میتوا گفت که دادهها دارای توویع نرمال
هستند.
شاخد های توصیفی متغیرهای پژوهش مانند میانگین ،انحراف معیدار و ضدریب همبسدتگی در جددول
 )4آورده شده است.
جدول  .1نتایج آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و ماتریس ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف
معیار

5

2

2

4

1

باور به
تخریبکنندگی

6/55

2/29

6

مخالفت
باور به ذهنخوانی
همکار
باور به عدم
تغییرپذیری همکار
باور درمورد
تفاوتهای جنسیتی
سبک کنترلی

6/54

2/24

٭٭2/26

6

6/26

2/42

٭٭2/45

٭٭2/25

6

6/69

2/59

٭٭2/62

٭٭2/56

٭٭2/55

6

5/64

2/92

٭٭2/56

٭٭2/56

٭٭2/62

2/22
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انحراف

متغیرها

میانگین

سبک راهحلگرایی

6/96

2/24

6/22

2/22

2/66

4/42

6/26

٭٭-2/46

سبک عدم
رویارویی
همآفرینی

معیار

5

2

2

4

1

6

٭٭2/62

٭٭2/65

٭٭2/62

2/25

٭٭2/52

6

٭2/65

2/266

2/29

٭٭-2/62

٭٭2/66

٭٭2/56

٭٭-2/62

-2/25

٭٭-2/62

-2/29

٭٭معنیداری در سطح 2/26

7

6
٭٭/59
2

٭معنیداری در سطح 2/24

در جدول  ،)4میانگین ،انحراف معیار و مداتریس ضدریب همبسدتگی متغیرهدای پدژوهش آورده شدده
است .درصورت معنیداربود همبستگی دو متغیر در سدطح  2/24و  ،2/26بدهترتیدب بدا * و ** در جددول
مشخد شده است .نتای جدول نشا میدهد که همآفرینی با باور درمورد تفاوتهای جنسیتی و همچندین
با سبک عدم رویارویی مدیریت تعارض همبستگی ندارد.
آزمون فرضیههای پژوهش

فرضیه  :6باورهای ارتباطی پیشبینیکننده سبکهای مدیریت تعارض اعضای هیئتعلمی است.
نقش پیشبینیکنندگی چهار باور ارتبداطی بدر سده سدبک مددیریت تعدارض بررسدی شدد .جددول )2
نشا دهنده تحلیل رگرسیو چندمتغیره برای پیشبینی سبک کنترلی اوطریق باورهای ارتباطی است.
جدول  .6نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای پیشبینی سبک کنترلی از طریق باورهای ارتباطی
متغیرهای پیشبین

B

SE

مقدار ثابت

62/242

6/242

تخریبکنندگی مخالفت

2/662

2/666

2/662

توقع ذهنخوانی

2/524

2/645

2/666

6/266

عدم تغییرپذیری

2/266

2/622

2/266

2/669

2/999

باور به تفاوتهای جنسیتی

-2/625

2/649

-2/669

-6/222

2/292

R:2/52

R2:2/62

ADJ.R2:2/646

Beta

نکته
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T

P

4/596

2/222

6/656

2/226
2/226

1
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نتای جدول  )2نشا میدهدد کده بداور بده تخریدبکننددگی مخالفدت و بداور بده توقدع ذهدنخدوانی،
پیشبینیکننده سبک کنترلی مدیریت تعارض هستند و با افزایش یک انحراف اسدتاندارد در ایدن دو بداور،
بهترتیب  2/66و  2/66بر سبک کنترلی مدیریت تعارض افزوده خواهد شد.
جدول  )2نشا دهنده نتای تحلیل رگرسیو چندمتغیره برای پیشبینی سدبک راهحدلگرایدی اوطریدق
باورهای ارتباطی است.
جدول  .7نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای پیشبینی سبک راهحلگرایی ازطریق باورهای ارتباطی
متغیرهای پیشبین

B
62/642

SE
6/562

تخریبکنندگی مخالفت

2/426

2/662

2/696

توقع ذهنخوانی

-2/652

-2/626

-2/292

-2/956

عدم تغییرپذیری

2/669

2/696

2/659

6/226

2/226

باور به تفاوتهای جنسیتی

-2/662

2/629

-2/292

-6/666

2/666

R:2/52

R2:2/62

ADJ.R2:2/669

مقدار ثابت

نکته

Beta

T
2/925

P
2/222

6/995

2/222
2/526

نتای جدول  )2نشا میدهد که باور به تخریبکنندگی مخالفت و عدم تغییرپذیری ،پیشبیندیکنندده
سبک راهحل گرایی مدیریت تعارض هستند و با افزایش یک انحراف اسدتاندارد در ایدن باورهدا ،بدهترتیدب
 2/69و  2/65بر سبک راهحلگرایی افزوده خواهد شد.
جدول  )9نشا دهنده نتای تحلیل رگرسیو چندمتغیره برای پیشبینی سبک عدم رویدارویی اوطریدق
باورهای ارتباطی است.
جدول  .1نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای پیشبینی سبک عدم رویارویی ازطریق باورهای ارتباطی
متغیرهای پیشبین

B
52/224

SE
5/656

تخریبکنندگی مخالفت

2/244

2/642

-2/262

توقع ذهنخوانی

-2/529

2/665

-2/659

-6/692

عدم تغییرپذیری

2/646

2/662

2/626

6/222

2/692

باور به تفاوتهای جنسیتی

2/526

2/669

2/694

6/626

2/225

R:2/52

R2:2/62

ADJ.R2:2/669

مقدار ثابت

نکته

56

Beta

T
9/492

P
2/222

-2/646

2/264
2/226
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نتددای جدددول  )9نشددا مددیدهددد کدده بدداور بدده تفدداوتهددای جنسددیتی و ب داور بدده توقددع ذهددنخددوانی،
پیشبینیکننده سبک عدم رویارویی مدیریت تعارض هستند و با افزایش یک انحراف استاندارد در باور بده
تفاوت های جنسیتی ،سبک عدم رویارویی  2/69افزایش مییابد و بدا افدزایش یدک انحدراف اسدتاندارد در
توقع ذهنخوانی -2/65 ،او سبک عدم رویارویی کاسته خواهد شد.
فرضیه  :6باورهای ارتباطی پیشبینیکننده همآفرینی اعضای هیئتعلمی است.
جدول  )9نشا دهنده نتای تحلیل رگرسیو چندمتغیره برای بررسی نقش پیشبینیکنندگی هریک او
باورهای ارتباطی بر همآفرینی است.
جدول  .9نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای پیشبینی همآفرینی ازطریق باورهای ارتباطی
متغیرهای پیشبین

B

SE

مقدار ثابت

699/69

66/24

تخریبکنندگی مخالفت

-6/94

2/42

-2/42

توقع ذهنخوانی

- /92

2/29

-2/66

-6/52

عدم تغییرپذیری

2/66

2/22

2/56

2/56

2/22

باور به تفاوتهای جنسیتی

6/42

2/26

-2/65

6/66

2/26

R:2/42

R2:2/66

ADJ.R2:2/62

Beta

نکته

T

P

66/24

2/22

-4/92

2/22
2/62

نتای جدول  )9نشا میدهد که باور به تخریبکنندگی مخالفت و باور به تفاوتهای جنسدیتی نقدش
پیشبینیکنندهای در همآفرینی دارند .با افزایش یک انحراف استاندارد در ایدن باورهدا بدهترتیدب  -2/42و
 -2/65او همآفرینی کاسته خواهد شد.
فرضیه  :6سبکهای مدیریت تعارض پیشبینیکننده همآفرینی اعضای هیئتعلمی است.
نتای تحلیل رگرسیو چندمتغیره برای پیشبینی همآفریندی اوطریدق سدبکهدای مددیریت تعدارض در
جدول  )62نشا داده شده است.
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جدول  .54نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای پیشبینی همآفرینی
ازطریق سبکهای مدیریت تعارض
متغیرهای پیشبین

B

SE

مقدار ثابت

692/499

66/299

سبک کنترلی

-6/522

2/599

-2/669

سبک راهحلگرایی

-6/499

2/526

-2/626

-4/265

سبک عدم رویارویی

6/544

2/629

2/669

6/959

2/222

R:2/266

R2:2/624

ADJ.R2:2/622

Beta

نکته

T

P

66/262

2/222

-5/952

2/222
2/222

باتوجهبه میزا ضریب همبسدتگی چندگانده  2/266در سدطح خطدای کوچدکتدر او  2/26و باتوجدهبده
معنیداری میزا آمارهی  Fمیتوا نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی متشکل او متغیرها ،مدل مناسبی اسدت
و سبکهای مدیریت تعارض میتوانند تغییرات مربوط به همآفرینی را تبیین کنند .نتای جدول  )62نشدا
می دهد که با افزایش یک انحراف استاندارد در سبک کنترلی و سبک راهحلگرایی ،بهترتیب هدمآفریندی
 -2/66و  -2/62کاهش خواهدد یافدت و بدا افدزایش یدک انحدراف اسدتاندارد در سدبک عددم رویدارویی،
همآفرینی حدود  2/66افزایش خواهد یافت.
فرضیه  :5سبک کنترلی مدیریت تعارض در رابطه بین باورهای ارتباطی و همآفرینی نقش میانجی ایفدا
میکند.
در بحر میانجی گری دو مفهوم اساسی وجود دارد؛ یکی اثر مستقیم و دیگری اثدر غیرمسدتقیم متغیرهدا
بر یکدیگر .در مدل میانجی اگر اثر مستقیم یک متغیر بر متغیر دیگری اولحاظ آماری معنیدار باشد ،اما اثر
غیرمستقیم معنیدار نباشد میتوا گفت که میانجیگری وجود ندارد .اگر اثر مستقیم یدک متغیدر بدر متغیدر
دیگری اولحاظ آماری معنیدار نباشد اما اثر غیرمستقیم معنیدار باشدد ،مدیتدوا گفدت کده میدانجیگدری
کامل حاکم است و اگر هر دو اثر یعنی اثر مستقیم و غیرمستقیم اولحداظ آمداری معندیدار باشدد ،مدیتدوا
گفت که میانجیگری جزلی است.
سبک کنترلی مدیریت تعارض نقش میانجی در رابطه بین باورهای ارتباطی و هم آفرینی ایفا میکند و
مدل آ او براوش الوم برخوردار است.
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شکل  .2بررسی اثر میانجی گری سبک کنترلی مدیریت تعارض با استفاده از مدل رگرسیونی
(ضرایب استاندارد)

شکل  .2بررسی اثر میانجی گری سبک کنترلی مدیریت تعارض با استفاده از مدل رگرسیونی
(ضرایب غیراستاندارد)

جدول  .55جدول اثرات مستقیم و غیرمستقیم
ضریب

ضریب استاندارد

اثر مستقیم

-6/69

-2/42

اثر غیرمستقیم

-2/62

-2/66
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باتوجهبه آومو بوت استرپ یا خودگردا ساوی که برای این مدل استفاده شده است ،میتوا استنباط
نمود که اثر مستقیم باورهای ارتباطی بر همآفرینی با میانجیگدری متغیدر سدبک کنترلدی مددیریت تعدارض
برابر با  -6/69و مقدار استاندارد آ برابر بدا  -2/42اسدت و ایدن اثدر معندیدار مدیباشدد .همچندین ضدریب
اسددتاندارد اثددر غیرمسددتقیم برابددر بددا  -2/66مددیباشددد .باتوجددهبدده مددوارد ذکرشددده مددیتددوا گفددت مدددل او
میانجی گری جزلی برخوردار است و تأثیر منفی باورهای ارتباطی بر همآفرینی ،ومانی کده سدبک کنترلدی
مدیریت تعارض بهکار گرفته شود ،کاهش می یابد .بهعبارتدیگر ،میانجیگدری سدبک کنترلدی مددیریت
تعارض ،باعر افزایش همآفرینی میشود.
نتای تحلیل عاملی تأییدی و براوش مدل در جدول  )66حاکی او براوش مناسب الگو است.
جدول  .52نتایج تحلیل عاملی تأییدی و برازش
RMSEA

CFI

GFI

NFI

P

/dfx2

X2

2/9

2/92

2/96

2/95

2/556

6/262

62/62

هما گونهکه در جدول  )66مشاهده میشدود ،او دو شداخد  CFIشداخد بدراوش تطبیقدی) و NFI

شاخد براوش بتلر  -بنت) استفاده شده است که  CFIو  NFIبرای این مدل مقدار  2/92و  2/95بهدسدت
آمده که در باوه قابلقبول قرار میگیرد و مورد تأییدد اسدت .همچندین ریشده دوم میدانگین مربعدات خطدای
برآورد  )RMSEAبرای مدل  2/9بهدست آمده است و میتوا گفت که مدل براوش شده مددل متناسدبی
است .شاخد  GFIشاخد نیکویی براوش) نیز در دامنه قابلقبول و با مقادیر  2/96میباشد.
فرضیه  :4سبک عدم رویارویی مدیریت تعارض در رابطده بدین باورهدای ارتبداطی و هدمآفریندی نقدش
میانجی ایفا میکند.
سبک عدم رویارویی مدیریت تعارض نقش میانجی در رابطه بین باورهای ارتبداطی و هدمآفریندی ایفدا
میکند و مدل آ او براوش الوم برخوردار است.
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شکل  .4بررسی اثر میانجی گری سبک عدم رویارویی مدیریت تعارض با استفاده از مدل رگرسیونی
(ضرایب استاندارد)

شکل  .1بررسی اثر میانجی گری سبک عدم رویارویی مدیریت تعارض با استفاده از مدل رگرسیونی
(ضرایب غیراستاندارد)

جدول  .52جدول اثرات مستقیم و غیرمستقیم
ضریب

ضریب استاندارد

اثر مستقیم

-6/56

-2/22

اثر غیرمستقیم

-2/256

-2/269
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باتوجهبه آومو بوت استرپ میتوا استنباط نمود که اثر مستقیم باورهدای ارتبداطی بدر هدمآفریندی بدا
میانجیگری متغیر سبک عدم رویارویی مددیریت تعدارض برابدر بدا  -6/56و مقددار اسدتاندارد آ برابدر بدا
 -2/22است و این اثر معنیدار میباشد .همچنین ضریب استاندارد اثدر غیرمسدتقیم برابدر بدا  -2/269اسدت.
باتوجهبه موارد ذکرشده میتوا گفت مدل او میانجیگری کامل برخوردار است و سبک عدم رویدارویی،
تأثیر منفی باورهای ارتباطی بر همآفرینی را کاهش میدهد و باعر بهبود همآفرینی میشود.
جدول  .54نتایج تحلیل عاملی تأییدی و برازش
RMSEA

CFI

GFI

NFI

P

/dfx2

X2

2/22

2/99

2/92

2/92

2/466

6/99

65/92

هما گونهکه در جدول  )65مشاهده میشود ،مقادیر هریک او شاخدهدای تطبیقدی بدین  2و  6قدرار
داردکه نشانه مطلو بود مدل است CFI .و  NFIبرای این مدل مقدار  2/99و  2/92بدرآورد شدده کده در
باوه قابلقبول قرار میگیرد .همچنین ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد  )RMSEAبرای مدل 2/22
بهدست آمده است و می توا گفت که مدل براوش شده مددل متناسدبی اسدت .شداخد  GFIنیدز در دامنده
قابلقبول و با مقادیر  2/92میباشد.
فرضیه  :2سبک راهحلگرایی مددیریت تعدارض در رابطده بدین باورهدای ارتبداطی و هدمآفریندی نقدش
میانجی ایفا میکند.
سبک راهحل گرایی مدیریت تعارض نقش میانجی در رابطه بدین باورهدای ارتبداطی و هدمآفریندی ایفدا
میکند و مدل آ او براوش الوم برخوردار است.

شکل  .6بررسی اثر میانجیگری سبک راهحلگرایی مدیریت تعارض با استفاده از مدل رگرسیونی
(ضرایب استاندارد)
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شکل  .7بررسی اثر میانجیگری سبک راهحلگرایی مدیریت تعارض با استفاده از مدل رگرسیونی
(ضرایب غیراستاندارد)
جدول  .51جدول اثرات مستقیم و غیرمستقیم
ضریب

ضریب استاندارد

اثر مستقیم

-6/62

-2/26

اثر غیرمستقیم

-2/62

-2/22

باتوجهبه آومو بوت استرپ میتوا استنباط نمود که اثر مستقیم باورهدای ارتبداطی بدر هدمآفریندی بدا
میانجیگری متغیر سبک راهحلگرایی مدیریت تعارض برابر با  -6/62و مقدار استاندارد آ برابر با -2/26
است و این اثر معنیدار میباشد .همچنین ضریب استاندارد اثر غیرمستقیم برابدر بدا  -2/22اسدت .باتوجدهبده
موارد ذکرشده میتوا گفت مدل او میانجیگری کامل برخوردار است و سبک راهحلگرایی ،تأثیر منفی
باورهای ارتباطی بر کاهش همآفرینی را تحت تأثیر قرار مدی دهدد و باعدر کداهش ایدن اثدر منفدی شدده و
درنتیجه باعر بهبود همآفرینی میشود.
جدول  .56نتایج تحلیل عاملی تأییدی و برازش
RMSEA

CFI

GFI

NFI

P

/dfx2

X2

2/225

2/99

2/92

2/92

2/66

6/95

64/92
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باتوجهبه جدول  ،)62مقادیر هریک او شاخدهای تطبیقی بین  2و  6قرار دارد که نشانه مطلو بدود
مدل است CFI .و  NFIبرابر با  2/99و  2/92است و در باوه قابلقبول قدرار مدیگیدرد .همچندین ریشده دوم
میانگین مربعات خطای برآورد  )RMSEAبرای مدل  2/225بهدست آمده است و میتوا گفت که مددل
براوششده ،مدل متناسبی است .شاخد  GFIنیز در دامنه قابلقبول و با مقادیر  2/92است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
تعارض میتواند با استفاده او مهارتهایی چو ارتباطات مؤثر ،حل مسدئله و مدذاکره ،مددیریت شدود.
مدیرا موفق با آمادهساوی محیط کار و رهبدری درسدت مدیتوانندد درعدین ایجداد محدیط رقدابتی سدالم و
ساونده ،او ایجاد تنش و تعارض در ساوما جلوگیری کرده و به کارایی و اثربخشی ساوما کمک نمدوده
و منجر به همآفرینی شوند ریبز گینر و همکارا .)25 :6262 ،
نتای پژوهش حاضر نشدا داد کده بداور بده تخریدبکننددگی مخالفدت و بداور بده توقدع ذهدنخدوانی،
پیشبینیکننده سبک کنترلی مدیریت تعارض هستند و با افزایش این دو باور ،بدر سدبک کنترلدی مددیریت
تعارض نیز افزوده خواهد شد .باتوجهبه این نتیجده ،مدیتدوا گفدت افدرادی کده بداور بده تخریدبکننددگی
مخالفت و توقع ذهنخوانی دارند ،در برخورد با تعارضدات ،او سدبک کنترلدی اسدتفاده مدیکنندد .بداور بده
تخریبکنندگی مخالفت و عدم تغییرپذیری ،نیز پیشبیندیکنندده سدبک راهحدلگرایدی مددیریت تعدارض
هستند و با افزایش این باورها بر سبک راهحلگرایی نیز افزوده خواهد شد.
همچنین نتای نشا میدهد که باور به تفاوتهای جنسیتی و باور به توقع ذهنخوانی ،پدیشبیندیکنندده
سبک عدم رویارویی مدیریت تعارض هستند و با افزایش یک انحراف اسدتاندارد در بداور بده تفداوتهدای
جنسیتی ،سدبک عددم رویدارویی هدم افدزایش مدییابدد ،امدا بدا افدزایش یدک انحدراف اسدتاندارد در توقدع
ذهنخوانی ،او سبک عدم رویارویی کاسته خواهد شد .صادقی و آقامحمددیا شدعرباف  )6696معتقدندد
افرادی که سبک اجتنا را در موقعیتهدای تعارضدی انتخدا مدیکنندد ،باورهدای عمیدق و عقایدد اصدلی
مبنیبر خطاهای شناختی حکمکنندگی ،وحشتودگی و عدم تحمل ناکامی دارند .آنها پیش او آنکه سدعی
کنندد خصوصدیات شخصدیتی و فددردی طدرف مقابلشددا را بشناسدند ،او را براسددا

خصوصدیات کلیشددهای

جنسیتی که در باورهای آنها جای گرفته است ،قضداوت مدیکنندد؛ بندابراین ،در برخدورد بدا تعارضدات در
روابط خود ،به حل مسئله امیدی نداشته و او حلوفصل تعارضات اجتنا میکنند .رواقدی الونددی )6692
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نیزدر پژوهش خود نشا داد افرادی که دارای باورهای ارتباطی منطقی هسدتند مدیتوانندد درک مناسدبی او
آنچه در محیط اطرافشا میافتد ،داشته باشند و لذا در برخورد با تعارضات بهوجودآمده تصمیمات مناسبی
را اتخاذ میکنند.
باور به تخریبکنندگی مخالفت و باور به تفاوتهای جنسیتی نقش پدیشبیندیکننددهای در هدمآفریندی
دارند و با افزایش این باورها او هدمآفریندی کاسدته خواهدد شدد .اعدوا و انجدم  )6264در پدژوهش خدود
معتقدند که مدیریت درست شدامل تدروی ارتباطدات بداو ،تصدمیمگیدری مبتندیبدر همکداری و مشدارکت،
باوخورد منظم و حل بهموقع تعارضات است .همکاری و ارتباطات باو ،تولیدد ایددههدای جدیدد را افدزایش
داده و روابط کاری را تقویت نموده و میتواند بر روحیه کارکنا تأثیرگذار باشدد و بده هدمآفریندی منجدر
شود.
نتای پژوهش حاضر نشا داد که بدا افدزایش یدک انحدراف اسدتاندارد در سدبک کنترلدی ،هدمآفریندی
کاهش و با افزایش یک انحراف استاندارد در سبک عددم رویدارویی ،هدمآفریندی افدزایش خواهدد یافدت.
باتوجهبه نتای بهدستآمده ،پژوهشی که بهطور مستقیم به رابطه سبکهای مدیریت تعدارض و هدمآفریندی
اشاره کرده باشد ،وجود نداشت .باتوجهبه اینکه در همآفرینی اعضای هیئتعلمی در انجام کارهای علمدی
با یکدیگر گفتگو و مشارکت دارند و ابتکار ،خالقیت و ایدههدای ندو بدین همکدارا منجدر بده هدمآفریندی
میشود؛ لذا میتوا گفت پژوهش حجاویا و همکارا  )6699با نتای این فرضیه همخوانی دارد .یافتهها
نشا داد که رابطه مثبت و معنیداری بین سبک مدیریت تعارض اجتنابی و خالقیت و همچنین رابطه منفدی
و معنیداری بین سبک مدیریت تعارض کنترل و محافظهکاری در معلما ابتدایی شهر گرگا وجود دارد.
یافتههای پژوهش نکوییمقدم و همکارا  )6699نیدز نشدا داد کده بدا کداهش اسدتفاده او سدبک اجبدار و
مذاکره اوسوی مدیرا در حل تعارضات در بیمارستا  ،خالقیت کارکنا افزایش مییابدد .نتدای پدژوهش
جهانیا و شایسته  )6696نیز حاکی او وجود رابطه بین سبکهای مدیریت تعارض و خالقیت است.
همچنین میتوا نتیجه گرفت که سبک کنترلی مدیریت تعارض در رابطه بین باورهای ارتبداطی و هدم
آفرینی نقش میانجی ایفا میکند و مدل آ او براوش الوم برخوردار است .بهعبارتی میتوا گفت مددل او
میانجیگری جزلی برخوردار است و تأثیر منفی باورهای ارتباطی بر همآفرینی ،ومانی کده سدبک کنترلدی
مدیریت تعارض بهکار گرفته شود ،کاهش مییابد .عالوهبراین نتای براوش مدل ،حاکی او براوش مناسب
الگو است.
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سبک عدم رویارویی مدیریت تعارض نیز در رابطه بین باورهای ارتباطی و هدمآفریندی ،نقدش میدانجی
ایفا میکند و مدل آ او براوش الوم برخوردار است .باتوجهبه یافتهها میتوا گفت مدل او میدانجیگدری
کامل برخوردار است و سبک عدم رویارویی ،تأثیر منفی باورهای ارتباطی بر همآفرینی را کاهش میدهد
و باعر بهبود همآفرینی میشود.
همچنین نتای فرضیه حاضر نشا داد که سبک راهحلگرایی مدیریت تعارض در رابطده بدین باورهدای
ارتبدداطی و هددمآفریندی نقددش میددانجی ایفددا مدیکنددد و مدددل آ او بددراوش الوم برخددوردار اسددت .مدددل او
میانجیگدری کامدل برخدوردار اسدت و سدبک راهحدلگرایدی ،تدأثیر منفدی باورهدای ارتبداطی بدر کداهش
همآفرینی را تحت تأثیر قرار میدهد و باعر کاهش این اثر منفی شده و درنتیجه باعدر بهبدود هدمآفریندی
میشود.
باتوجهبه نتای پژوهش ،باورهای ارتباطی افراد میتواند بر انتخدا سدبکهدای مددیریت تعدارض آنهدا
تأثیرگذار باشد و چگونگی مدیریت این تعارضها ،میتواند بر میزا تمایل افراد به همآفرینی و تحقدق آ
در ساوما مؤثر باشد .بنابراین ،پیشنهاد میشود در گام نخست کارگاههای آمووشی درخصوص آشنایی بدا
باورهای ارتباطی برای اعضا برگزار شود تا با اصال باورهای ارتباطی ناکارآمد خدود ،بتوانندد گدامی مدؤثر
درجهت برقراری توافق و همدلی و ارتقای سطح ساوگاری بردارند و بتوانند با موفقیت بیشتری با تعارضات
بهوجودآمده برخورد کنند.
همچنین پیشنهاد میشود مشو هایی درنظر گرفته شود تا اعضا برای حل تعارضهای مخر  ،تدالش و
مشارکت نموده و تجربههای علمی و شخصی مفیدد را شدفاف و صدادقانه ،دراختیدار یکددیگر قدرار دهندد.
اوطریدق برگددزاری کارگداههددای آمووشدی ،اسددتفاده صدحیح او سددبکهدای مدددیریت تعدارض بدده اعضددای
هیئتعلمی آمووش داده شود تا بتوانند در برخورد با تعارضات میا همکارا او سبکهای ساونده استفاده
نموده و او برخورد اجتنابی با تعارضات پرهیز کنند .همچندین پیشدنهاد مدیشدود بدرای افدزایش هدمآفریندی
شرایطی در دانشگاه فراهم شدود تدا میدزا مشدارکت اعضدای هیئدتعلمدی در تعدامالت علمدی و پژوهشدی
افزایش یابد ،عالوهبراین گروههای همآفرینی میا اعضای هیئتعلمی در دانشگاه بهمنظور تسدهیم و تبدادل
دانش با یکدیگر ایجاد شود تا بتوانند درجهت تولید ایدههای نوآورانه گامی مؤثر بردارند.
این پژوهش دارای محدودیتهایی نیز بدوده اسدت؛ اوجملده اینکده او روشهدای کیفدی در گدردآوری
دادهها مانند مصداحبه و مشداهده اسدتفاده نشدد .اثدرات نموندهگیدری و خطدای اندداوهگیدری ،پرهزیندهبدود
جمعآوری دادهها ،کمبود مطالعات بومی انجدامشدده و عددم همکداری خبرگدا اوجملده محددودیتهدای
پژوهش حاضر است.
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