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چکيذه:

هدف -در ایي هقالِی هفَْهی سعی ضذُ است تا با استفادُ پیچیذگیّاای اخیا ٍ هتاَى رٍاىضٌاسای ساااهاًی باِ

ب رسی پذیذُّای تعارض ٍ تط یح هحذٍدیتّای پاراداین پژٍّصّای حاکن پ داختاِ ضاَدا ایاي پاژٍّصّاا پذیاذُّاای
تعارض را رٍیذادی ت تیبی تلقی هیکٌٌذ کِ جذای اا ّن پذیذ هیآیٌذ.
طرح /روششناسی /رویکرد -ایي هقالِ بِ ب رسی هَضَعی قذیوی در پژٍّص هذی یت تعارض هایپا دااد .باِ ایاي

o
e

هعٌا کِ هَضَع ًَعضٌاسی تعارض گیجکٌٌذُ است .دیاذگاُ پیچیاذگی ایاي پااراداین بٌیاادی را باِ االص هایکطاذ کاِ در
اهیٌِی پژٍّص تعارض حاکویت داضتِ است .پذیذُّای تعارض ّن بِ ت تیب ٍ ّن بِ طَر جذاگاًاِ ر هایدٌّاذ ٍ هاذی اى
ًیز اا رفتار حل تعارضی غالب (ب ای رٍیارٍیی با آى) استفادُ هیکٌٌذ.
نتایج -ایي هقالِ دٍ ًتیجِ داردً :خست ایيکِ راّب دّای رفتاری کِ در هذی یت تعارضّاا پیی فتاِ هایضاَد بسایار

v
i

پیچیذُ است ٍ ٌذ عاهل هؤث آىّا را هطخص هیکٌذا دٍم ،ایيکِ ایي ًظ یِ ف ات اا دیذگاُ دٍبُعذی اساتا هاذی ی کاِ باا
ایي تعارضّای ٌذگاًِی ّناهاى رٍبِرٍ است بایذ تأثی ات احتوالی راّب دّای ب گزیذُ ٍ ّن ٌایي هحایخ خدا د هتییا ی
کِ در آى فعالیت هیکٌذ را در ًظ داضتِ باضذ.
اصالت /ارزش -ایي هقالِ ،با ف ات رفتي اا دیذگاُ دٍبُعاذی ٍ ب رسای دیاذگاُ اقتیاایی -ت تیبای در هاذی یت تعاارض

h
c

سااهاى ،ب ای ًظ یِی تعارض اراش افزٍدُ داضتِ است .ایاي هقالاِ اساتذ هایکٌاذ کاِ پذیاذُّاای ٌذگاًاِی تعاارض
هیتَاًذ بِ طَر ّناهاى ر دّذ ٍ هذی اى بایذ اا رفتارّای گًَاگَى ب ای هذی یت هَفق تعارض استفادُ کٌٌذ.

کليذواژهها:

r
A

هذی یت تعارض ،حل تعارض ،تعارض سااهاًی ،رفتار ف د ،رٍابخ بیي ف دی.

 .1ایه مقاله ترجمهی مقالهی زیر است:

Speakman, J. and Ryals, L. (2010), A Re-Evaluation of Conflict Theory for the Management of Multiple,
Simultaneous Conflict Episodes, International Journal of Conflict Management, Vol. 21, No. 2, pp. 186-201.

 .مؤسسهی مدیریت  ،IESEGداوشگاه لیل فراوسه

 .مؤسسهی مدیریت کروفیلد ،داوشگاه کروفیلد اوگلستان
 .داوشجوی کارشىاسی ارشد مدیریت داوشگاه پیام وور
 .کارشىاسی ارشد مدیریت بازرگاوی داوشگاه اصفهان
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مقذمه
اوٌَى ثیص اظ چْل سبل اظ ظهبًی وِ لَیس پبًسی ( )7691همبلهِی هْهن ذهَز زضثهبضُی
«تًبضؼ زض سبظهبى ٍ هسیطیت آى» ضا ًَضت ٍ حسٍز ثیست سبل اظ اًتطبض ٍاوٌصّهبیص ثهِ
وبض اٍلیِاش هیگصضز( . (Pondy,1989زض سبل  ،7691پبًسی هَؾَيی ضا پبیِگصاضی وطز وِ ثِ

D
I

هست زٍ زِّ ثِ هخبثِ پبضازاین تًبضؼ پصیطفتِ ضس؛ آى هَؾَو ایي ثَز وِ پسیسُی تًبضؼ اظ
لكى ٍ پبیبى هَلت ضاثكِی ّوىبضی زض سبظهبى سطچطوِ هیگیطز (ٍ .(Pondy, 1967ی سپس،

S
f

زض ٍاوٌصّبی ثًسی ثِ وبض اٍلیِی ذَز ٍ زیگطاى ،هكطح وهطز وهِ تًهبضؼ اظ لكهى هَلهت
ّوىههبضی سطچطههوِ ًو هیگی هطز ،ثلىههِ یىههی اظ ٍیژگ هیّههبی شاتههی ظًههسگی سههبظهبًی اسههت.
) (Pondy, 1989ایي يمیسُ ثِضست پبضازاین پیطیي ضا ثِ چبلص وطیس .زض ٍالى ،پبًهسی ()7696

o
e

حتی پیطٌْبز زاز وِ پژٍّص زض پسیسُّبی ّوىبضی سبظهبى هیتَاًس زض اضائِی ثیٌص ثیصتهط
ثِ تًبضؼ زض سبظهبى سَزهٌس ثبضس .اٍ ثِ قَض ؾوٌی ثیبى هیوطز وِ ًِ تٌبلؽ ثلىِ ّوىبضیِ
ٍؾًیت ًبٌّجبضی است وِ ثِ پژٍّص ًیبظ زاضز .تبوٌَى زٍ زِّ است وهِ ثهب ٍدهَز پیهسایص

v
i

زیسگبُ پیچیسُ ثِ تًبضؼ ،وِ يٌبغط هتًسز ٍ چٌسگبًِی ٍؾًیت تًبضؼ یب ّوىبضی ضا تططیح
هیوٌس ،پژٍّطی گستطزُ ،زضثبضُی هفَْهیسبظی تًبضؼ پبًسی ثِ هخبثِ پسیسُای قجیًی ثهطای
سبظهبى ،اًجبم ًطسُ است.

h
c

زلیل احتوبلی پبسد زازُ ًطسى چبلص هكطح وطزى پبًسی ایي است وهِ زض اغهكاحبت ٍ

r
A

ًَوضٌبسیّبی استفبزُضسُ زض قجمِثٌسی تًبضؼ ووی سطزضگوی ٍدَز زاضز .زض ًتیجِ ،ثحهج
زضثبضُ ی سبذتبض یب تطویت تًبضؼ چیطگی زاضتِ است .زض ایي همبلِ ،زضثبضُی سطزضگوی ًبضی
اظ قجمِثٌسیّبی تًبضؼ ثحج ذَاّس ضس .پژٍّطگطاى ،زض ثطضسی ضفتبضّبی هسیطیت تًبضؼ،
ثِ زیسگبُ زٍثًُسی یب الگَی ًهطیِ تَدِ زٍچٌساى 7گطایص زاضًهس )(Thomas, 1976؛ ایهي الگهَ
ثیبى هیوٌس وِ افطاز ضفتبضّبی هسیطیت تًبضؼ ضا ثهط پبیهِی هٌهبفى ضرػهی ذهَز ٍ هٌهبفى
زیگطاى اًتربة هیوٌٌس؛ یًٌی تَدِ ثِ ذَز (ضفتبضّهبی ضلهبثتی) زض همبثهل تَدهِ ثهِ زیگهطاى
(ضفتبضّبی سبظضی) .اگطچِ ایي زیسگبُ ثِ تًبضؼ ٍ هسیطیت آى هتٌبست ثب پهبضازاین ٍ هىتهت

1. Dual Concern Theory
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فىطی اٍلیِی پبًسی ( )7691است ،زیسگبُ پیچیسُای وِ زض پژٍّصّهبی ضٍاىضٌبسهی نْهَض
وطز آى ضا ثِ چبلص وطیس.
زیسگبُ پیچیسُی تًبضؼ زضٍىسبظهبًی ثبٍض زاضز وِ ضٍاثف ثیي فطزی پیچیسُتهط اظ آى اسهت
وِ تبوٌَى فطؼ هیضس ٍ ضطایف ثسیبض گًَبگًَی ثط گستطش زاهٌِی آى تأحیط هیگهصاضز .يهاٍُ

D
I

ثط ایي ،ایي زیسگبُ ،ثِ اّویت ثطضسی پیچیسگی ّنظهبى (ثیص اظ یه پسیسُ ّنظهبى ضخ هیزّهس)

ٍ چگًَگی تأحیط ضیَُی هسیطیت تًبضؼ ثط ًتبیج تأویس ههیوٌهس (Munduate et al., 1999).ایهي

S
f

زیسگبُِ تبظُ پژٍّطگطاى ضا لبزض هیوٌس تب ًمكِای وِ سجه ضفتبضی تغییط هیوٌس ،تهأحیط آى ثهط

تًههبضؼ) ٍ (Olekalns et al., 1996چگههًَگی تطویههت ضفتبضّههبی گًَههبگَى ضا ثطضسههی وٌٌهس

(.(Janssen et al., 1999

o
e

ثب گستطش زیسگبُ پیچیسُی هسیطیت تًهبضؼ)،(Van de Vliert et al., 1997; Munduate et al., 1999
ظهبى آى ضسیسُ است تب پیبهسّبی هوىي ایي زیسگبُ ثطضسی ٍ تططیح ضَز :آیب تًبضؼِ ضهطایف
شاتی سبظهبى است؟)(Pondy, 1989؛ آیب پسیسُّبی تًبضؼ دساگبًِ ضخ ًویزٌّس یب پیزضپهی ٍ

v
i

ّنظهبى ضخ هیزٌّس؟ ((Euwema et al., 2003؛ ٍ آیهب ثهطای ههسیطیت ّویطهگی هحهیفّهبی
تًبضؼ پیَستِ هتغیط زضٍىسبظهبًی ثِ آضایهص پیچیهسُی ذبغهی اظ ضفتبضّهبی سبظضهی ًیهبظ
ّست؟ پیص اظ ایيوِ زض ایي همبلِ ثِ ایي ثحجّب پطزاذتِ ضَز ،ثهِ هٌههَض اضائهِی ظهیٌهِی

h
c

هطتطن ثطای ثحج ،اثتسا ًیبظ زاضین ثطذی ًهطیِّبی هطتجف ثب ًَوضٌبسی تًهبضؼ ضا  -وهِ اظ
هتَى ضٍاىضٌبسی ٍ هسیطیت سطچطوِ گطفتِ است ٍ هوىي است هَدت ثطذی سهطزضگویّهب
ضَز -ثطضسی وٌین.
نوعشناسی و اصطالحات تعارض

r
A

تًبضؼ ًهطیِای فطاگیط است وِ ثِ قَضی گستطزُ زض چٌهس ضضهتِی يلوهی هههاظ دولهِ
تًبهات ادتوبيی وِ زاهٌِی ٍسیًی زاضزهه ثطضسی ضسُ است .پژٍّص پیطیي تًهبضؼ چْهبض
سكح اغلی تًبضؼ ضا زض ثبفت ضفتبض ٍ ضاثكِی اًسهبًی تًیهیي وهطزُ اسهت وهِ لهی ٍیىهی ٍ
ّوىبضاًص ( )3002آى ضا ثِ ضطح ظیط ذاغِ وطزُاًس:
تًبضؼّبی ثیي گطٍّی ثیي گطٍُّبیی اظ افطاز است وِ ثِ زلیل ضٍاثف ثسهیبض ،اظ دولهِ
تًبضؼ ثیيالوللی ثیي وطَضّب ،اًساظُ ٍ پیچیسگی آى زض ًَسبى است.
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تًبضؼّبی زضٍى گطٍّی یب زضٍىسبظهبًی ههوِ زضٍى گطٍُّبی وَچههتهط اسهتههه
سبظهبى ضا تطىیل هیزّس.
تًبضؼ ثیي فطزی؛ وِ تًبضؼ زض سكح فطزی است؛ هخل تًبضؼ ثیي افطاز یب تًهبضؼ
ثیي یه فطز ٍ یه گطٍُ.

D
I

تًبضؼ زضٍى فطزی ،وِ زض سكح ضرػی است ٍ زض شّي ذَز فطز ضخ هیزّس.

اگطچِ ّط چْبض سكح تًبضؼ زض هتَى ضٍاى ضٌبسی ٍ هسیطیت ٍدَز زاضز ،تًبضؼ سكح

سَم (تًبضؼ ثهیي فهطزی زض سهبظهبى) هَؾهَو اغهلی پهژٍّصّهب زض ایهي ظهیٌهِ اسهت
(1987

S
f

 .)Putnem & Poole,زض سبل  ،7663تَهبس تًطیف سبزُای اظ تًبضؼ ثیي فطزی ضا ثِ

هخبثِ فطایٌس اضائِ وطز؛ ایي فطایٌس (تًبضؼ) ٌّگبهی ضطٍو هیضَز وِ فطز یب گطٍُ احسهبس
هیوٌس ثِ قَض هٌفی اظ فطز یب گطٍُ زیگط تأحیط پصیطفتِ است .تًبضؼ ضبهل ازضاوی هیضهَز

o
e

وِ هبًى ضسیسى ثِ اّساف فطز هیضَز ( .(Thomas, 1992اذیطاً ،تًبضؼ ثیي فطزی ثِ هخبثهِ
ازضان فطز اظ ًبسبظگبضی ٍ 7تفبٍتّب زض زیسگبُّب تًطیف ضسُ است ( .(Jehn, 1997تًهبضؼ
زض ایي سكحِ ضسیس ٍ هؿط ضٌبذتِ ضسُ ٍ تأحیط هٌفی ثط ضٍاثهف زاضز (Ford et al., 1975).زض

v
i

ایي تًطیف ٍ زیسگبُ ،فطؼ ضسُ است وِ زٍ قطفِ تًبضؼ ٍ ًبسبظگبضی ضا زضن وطزُ ٍ تهب
حسی تًبههل ٍدهَز زاضز ٍ ّهط زٍ قهطف اظ یىهسیگط تهأحیط ههیپصیطًهس؛ یًٌهی تهب حهسی

h
c

ثِّنپیَستگی ٍدَز زاضز (Medina et al., 2004) .تًبضؼ ثیي فطزی ،ثطای هخبل ،زض سبظهبًی
ثِ ٍدَز هیآیس وِ ازاضاتِ زض توبس ثب هطتطی هههبًٌهس ازاضات فهطٍشههه ٍيهسُّهبیی ثهِ

r
A

هطتطی هیزٌّس وِ ازاضات زیگط ثبیس آىّب ضا اًجبم زٌّهس .زض ایهي حهَظُی ثهیي فهطزی ٍ
زضٍىسبظهبًیّ ،ن وبض پبًسی (ّ ٍ )7691 ٍ 7699ن تحَالت دسیس وِ زیسگبّی پیچیهسُ زض
ایيثبضُ گطفتِاًس ثسیبض اّویت زاضز.

زض ایي هٌكمِی ٍسیى ،تًبضؼ ثهیي فهطزی ٍ زضٍىسهبظهبًی ثهِ زٍ ًهَو تًهبضؼ ظیهط
هجوَيِای ،یًٌی تًبضؼ ضاثكِای ٍ 3تًبضؼ ٍنیفِای ،2تمسین ضسُاًس .تًبضؼ ضاثكِایِ ثیي
زٍ قطف است وِ اظ هَلًیتّبی يبقفی شٌّهی آىّهب سطچطهوِ ههیگیهطز؛ زض حهبلی وهِ
تًبضؼ ٍنیفِای يوهستبً ثهِ ٍنهبیف يیٌهی یهب هسهبئل زضگیهط ثهب ٍنهبیف اضتجهبـ زاضًهس
1. Incompatability
2. Relationship Conflict
3. Task Conflict

www.SID.ir

ارزیابی دوبارهی نظرهیی تعارض ربای مدرییت تعارضاهی چندگاهنی همزمان

451

( .(Reid et al., 2004ثطذی ثطضسیّب زٍگبًگی ثیي ضاثكِ ٍ ٍنیفهِ ضا تأییهس وهطزُاًهسٍ .ال ٍ
ًَالى (« )7699تًبضؼ فطزگطا» ضا زض ثطاثط «تًبضؼ ٍنیفِگهطا» ثهِ وهبض ثطزًهس .زض اٍایهل
زِّ ی  ،7660پطاین ٍ پطایس ( ،)7667پیٌه لی ٍ ًَضث وطافهت ( ،)7661دهبى (ٍ )7661
سسب (ّ )7669وگی ضاثكِ ٍ ٍنیفِ ضا اظ دٌجِّبی هطرع تًبضؼ تطریع زازُاًس.

D
I

تػَیط تًهبضؼ زض اٍاذهط زّهِ ی  7660پیچیهسُتهط ضهس .زض سهبل  ،7661آهبسهَى ٍ

ّوىبضاًص اًَاو تًبضؼ ضا ثِ يهبقفی ٍ ضهٌبذتی ثهبظتًطیف وطزًهس ٍ ،زض سهبل ٍ ،7666ى

S
f

زٍیلطت ایي زٍ ًَو تًبضؼ ضا ثِ تًبضؼ ضرػی ٍ تًبضؼ ٍنیفِای تًطیف وطز .دیوسَى

( )7666زض تاش ثطای اضائِی الگَی دبهىتطی اظ تًبضؼ ثیي فطزی ٍ زضٍىسهبظهبًی ،سهِ
ثًُس ثطای تًبضؼ پیطٌْبز وطز:
 -هحتَا؛

 -ضاثكِای؛

 -هَلًیتی.

o
e

v
i

ثًُس هحتَا ضبهل اًَاو تًبضؼ ثحجضسُ زض گصضتِ (يبقفی ،ضٌبذتی ،ضاثكِایٍ ،نیفهِای
ٍ غیطُ) است؛ زض حبلی وِ ثًُس ضاثكِایِ هتغیطّهبی شٌّهی زضنضهسُ زض ضٍاثهف قهطفیي ضا
ثطضسی هیوٌس وِ ضبهل هَاضز ظیط است:
 ايتوبز؛ ٍؾًیت؛ دسّیت؛ هیعاى ّنثستگی؛ سبثمِی هَفمیت؛ -تًساز ثبظیگطاى.

h
c

r
A

ثًُس هَلًیتی ،هتغیطّبیی ضا ثطضسی هیوٌس وِ هوىي است ثطای اًتربة ضاّجطز ههسیطیت
تًبضؼ ثیصتطیي تٌبست ضا زاضتِ ثبضٌس .ایي هتغیطّب ضهبهل فطهبض ظههبًی ،تهأحیط ًْفتهِی
تًبضؼ ،هیعاى افعایص تسضیجی تًبضؼ ٍ زاهٌِی گعیٌِّهبی هوىهي زض ههسیطیت تًهبضؼ
است (.)Jameson,1999
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زض ؾوي ضیپ پبضز ( )7663اظ چٌسگبًگی اغكاحبت ثطای تًطیف اًهَاو تًهبضؼّهبی ثهیي
فطزی ٍ سطزضگویّبیی وِ استفبزُی آىّب ثِ ٍدَز آٍضزُ است اًتمبز وهطز .ثهب تَدهِ ثهِ ًتهبیج
زیسگبُّبی ثحجضسُ زض ثبال ،هیتَاى ایيگًَِ گفت وِ الگَی ولی ٍ يوهَهی ثهطای ًهَوضٌبسهی
تًبضؼ ثیي فطزی زض سبظهبى ٍدَز ًساضز .زض ًجَز چٌیي الگَیی ،پژٍّطگطاى زیگطی زیسگبُّهبی

D
I

گًَبگًَی اتربش وطزُاًس ٍ ،اظ پیصظهیٌِّبی تًبضؼ ،ثطای تططیح اًَاو تًبضؼ استفبزُ ههیوٌٌهس.
هخبلّبیی اظ ایي زیسگبُّب ضبهل هفَْهیسهبظیّهبیی هخهل تًهبضؼ ًمهص )،(Walker et al.,1975
تًبضؼ دٌسیتی ) ٍ ،(Cheng, 1995تًبضؼ ّسف ) (Tellefsen & Eyuboglu, 2002است.

تاریخ
6891
6886
6881
6881
6881
6881
6881
6881
6888
6888
0222
0222
0220
0222
0222
0221
0221
0221
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جديل شمارٌی  :1خالصٍای از وًعشىاسی َای تعارض

مؤلف
يال ي وًالن
پرایم ي پرایس
پیىکلی ي وًرث کرفت
جه
آماسًن ي َمکاراوش
سسا
آماسًن
آماسًن ي سپیىسا
جیمسًن
جاوسه ي َمکاراوش
فریدمه ي َمکاراوش
جه ي چاتمه
تلفسه ي ایًبًگلً
بردفًرد ي َمکاراوش
ددري ي يیىگارت
رید ي َمکاراوش
تید ي َمکاراوش
گًرا ي َمکاراوش

o
e

v
i

نوعشناسی تعارض
فردگرا ،يظیفٍگرا
رابطٍای ،يظیفٍای
رابطٍای ،يظیفٍای
رابطٍای ،يظیفٍای
شىاختی ،عاطفی
يظیفٍگرا ،فردگرا
عاطفی ،شىاختی
عاطفی ،شىاختی
محتًا ،رابطٍ ،مًقعیت
يظیفٍگرا ،فردگرا
رابطٍای ،يظیفٍای
يظیفٍای ،رابطٍای ،فرایىدی
تعارض َدف
بیه فردی ،يظیفٍای
رابطٍای ،يظیفٍای
رابطٍای ،يظیفٍای
رابطٍای ،يظیفٍای
رابطٍای ،يظیفٍای

h
c

r
A
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فطاٍاًی اغكاحبت ٍ ًَوضٌبسیّب هٌجط ثهِ سهطزضگوی ،ثهٍِیهژُ زض تًطیهف اغهكاح
تًبضؼ ثیي فطزی ،ضسُ است ههوِ ثطای تًطیف تًبضؼّبی غطفبً يبقفی ٍ ضاثكِای استفبزُ
هیضسُ است )(Bradford et al., 2004هه یب تًبضؼ ثِ لحبل يبقفی تًطیف ضسُ وِ ثط تًساز
اغكاحبت افعٍزُ اسهت ( .)Bodtker & Jameson,2001ثٌهبثطایي ،ظههبًی وهِ تًهبضؼّهبی
ثیي الوللی ،ثیي سبظهبًی ،زضٍىسبظهبًی ،ثیي فطزی ٍ زضٍىفطزی ثِ قَض گسهتطزُای ثطضسهی
هیضًَس ٍ تًبضؼ ثِ ضیَُّبی گًَبگًَی تًطیف ٍ يولیبتی هیضَز ،الگهَیی پصیطفتهِضهسُ ٍ
یىپبضچِ پیسا ًطسُ است وِ ثتَاًس پژٍّص تًبضؼ ضا ضىل زّس ) (Reid et al.,2004دهسٍل
ضوبضُی ( )7ثسیبضی اظ ًَوضٌبسیّبی گًَبگَى تًبضؼ ضا وِ تبوٌَى ثیبى ضسُاًس ضا ذاغِ
وطزُ است.
دسٍل ضوبضُی (ً )7طبى هیزّس وِ پژٍّطگطاى ضٍاىضٌبسی ٍ هسیطیت تًبضؼِ اضتجهبـ
ٍ ٍنیفِ ضا اظ ثیي اًَاو هطرع تًبضؼ ثیي فطزی ثیصتط اظ ثمیِ پصیطفتِاًس .ياٍُ ثط ایهي،
ثسیبضی اظ پژٍّطگطاى ًَو سَهی اظ تًبضؼ ضا تًییي وطزُاًس وِ ثب هحیكی هطتجف است وِ
هسیطاى زض آى فًبلیت هیوٌٌهس ٍ آى ضا ثهِ يٌهَاى تًهبضؼ ههَلًیتی) (Jameson, 1999یهب
تًبضؼ فطایٌسی تططیح وطزُاًس (.(Jehn & Chatman,2000
هب ايتمبز زاضین ثِ هٌهَض ووه ثِ پژٍّصّبی آتی زضثبضُی هبّیت پیچیهسُی تًهبضؼ
ثیي سبظهبًی ًَوضٌبسی حبثتی اظ تًهبضؼ الظم اسهت .زض ایهي همبلهِ ،هكهطح ههیوٌهین وهِ
پژٍّطگطاى آیٌسُ ثبیس سِ ًَو تًبضؼ ثیي فطزی ضا ثطٌبسٌس .ثِ ّط حبل ،چَى اغهكاحبت
ضاثكِای ٍ ٍنیفِای زض هًطؼ آسیتِ سَء تفسیطًس ،زض ایهي همبلهِ اظ اغهكاحبت يهبقفی،
ضٌبذتی ٍ ،فطایٌسی ثِ يٌَاى سِ ًَو تًبضؼ ثیي فطزی استفبزُ هیوٌین .ایي اغكاحبت وِ
ثیصتط زض ضٍاىضٌبسی ًیع هكطح است زض دسل ضوبضُی (ً )3طبى زازُ ضسُ است.
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جديل شمارٌی :2طبقٍبىدی مطرحشدٌ برای تعارض

نوع تعارض
عاطفی
شىاختی
فرایىدی
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تعریف
تعارضَای مرتبط با آنچٍ افراد دربارٌی ريابط خًد با دیگر افراد یاا گاريٌَاا
فکر یا احساس میکىىد
تعارضَای مرتبط با آنچٍ افراد دربارٌی يظیفٍی خًد شىاخت ي درک کىىد
تعارضَای واشی از بافت مًقعیتی ،ساختار سازماوی ،راَبرد یا فرَىگ
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ّوبىقَض وِ دسٍل ضوبضُی (ً )3طبى هیزّسًَ ،وضٌبسی تًبضؼ وِ زض ایهي همبلهِ هكهطح
ضسُ است ثِ ضىل ظیط است :تًبضؼ يبقفی اغكاحی است وِ تًبضؼّهبی ههطتجف ثهب آىچهِ
افطاز زضثبضُی ضٍاثف ذَز فىط یب احسبس هیوٌٌس ضا ضطح هیزّس وِ ضبهل اثًبزی هخهل ايتوهبز،
ٍؾًیت ٍ هیعاى ّنثستگی است ( .(Amason & Sapienza, 1997تًبضؼ ضهٌبذتی تًهبضؼّهبی

D
I

هطتجف ثب آىچِ افطاز زضثبضُی ٍنیفًِ ،مص ٍ وبضوطزّبی ذَز ضٌبذت ٍ زضن هیوٌٌهس ضا ضهطح
هیزّس .تًبضؼ فطایٌسی ،هطتجف ثب تًبضؼّبیی است وِ اظ ثبفهت ههَلًیتی ،سهبذتبض ،ضاّجهطز ٍ
فطٌّگ سبظهبًی سطچطوِ هیگیطًهس ( .(Amason & Sapienza,1997; ehn & Chatman, 2000

S
f

استفبزُ اظ ایي ًَوضٌبسی ٍ قجمِثٌسی ثطای تًبضؼ ثیي افطاز یب گطٍُّبی افهطاز زض سهبظهبى
سطزضگوی ًبضی اظ استفبزُی اغكاحبت «ثیي فطزی»« ،فطز» ،یب «ضاثكِای» ضا اظ ثیي هیثطز.
ثٌبثطایي ،زض ثرصّبی ثًسی همبلِ اظ ایي اغكاحبت استفبزُ ذَاّس ضس.

o
e

زض ایي همبلِ (زض ثرصّبی ثًسی) سًی ذَاّهس ضهس وبضثطزّهب یهب پیبههسّبی تًهبضؼ
زضٍىسبظهبًی ٍ ایيوِ آیب ّویطِ پیبهسّبی هٌفی زاضز یب هیتَاًس پیبهسّبی هخجت ًیع زاضتِ
ثبضس ثطضسی هیضَز.

v
i

پيامذهای تعارض :کارکردی (مفيذ) یا غير کارکردی (مخرب)؟

h
c

ثطذی پژٍّطگطاى ًگطشّب ثِ تًهبضؼ ضا تطهطیح وهطزُ ٍ پیبههسّبی تًهبضؼ ضا ثهطای
يولىطز فطز ٍ تین ثطضسی وطزُاًس) ٍ (Jehn, 1995پی ثطزُاًس وِ تًبضؼ ثیي فطزی هیتَاًس

r
A

پیبهسّبی وبضوطزی (هخجت) ٍ ّن پیبهسّبی غیط وبضوطزی (هٌفی) ثطای يولىطز تهین ٍ فهطز
زاضتِ ثبضس ) .(Amason,1996ياٍُ ثط ایي ،زٍ قطف وِ پسیهسُ تًهبضؼ ضا زضن ههیوٌٌهس
هیتَاًٌس پیبهسّبی تًبضؼ ضا ثب ضیَُّبی گًَبگًَی زضن وٌٌهس (.(Jehn & Chatman, 2000
ثٌبثطایي ،تًبضؼ ،اظ لحبل هَلًیتی ٍ ازضاوی ،پسیسُای ًسجی است.

زیسگبُ سٌتی تًبضؼ ثط ایي يمیسُ است وِ ٍدَز تًبضؼ زض تؿهبز ثهب ّوىهبضی ٍ وهاً
هرطة است .ایي زیسگبُ ،ثِ دبی هسیطیت ،تَدِ ذَز ضا ثط حل تًبضؼ هتوطوع وطزُ است
).(Pondy, 1966ایي زیسگبُ ضزپبیی زض وبضّبیی ثسیبض دسیهس زاضز .تًطیهف تًهبضؼ زض ایهي
زیسگبُ فطایٌسی است وِ ٌّگبهی ضطٍو هیضَز وِ فطز یب گطٍّهی احسهبس وٌهس اظ قهطف
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همبثل تأحیط هٌفی پصیطفتِ است ) ٍ (Thomas, 1992قطف همبثهل ههبًًی ثهطای ضسهیسى ثهِ
اّساف ٍی ضسُ است .ایي هیتَاًس هٌجط ثِ ضفتبض ادتٌبة اظ تًبضؼ یب سهطوَة تًهبضؼ ٍ
ّنچٌیي هٌجط ثِ پیبهسّبی هٌفی زضنضسُ ضٍی يولىطز تین یب فطز ضَز ).(De Dreu, 1997
پسیسُّبی تًبضؾی وِ ثِ قَض هٌفی زضن ضَز هیتَاًس تٌص ٍ ذػهَهت ثهیي افهطاز ضا افهعایص

D
I

زّس ٍ هٌجط ثِ ًجَز توطوع ثهط ٍنیفهِ ضهَز )(Saavedra et al., 1993; wall & Nolan, 1986؛ زض
حبلی وِ ادتٌبة ٍ سطوَة ًیع هیتَاًس پیبهسّبی هٌفی ثلٌسهستی هخهل ًهبثَزی ذالیهت زاضهتِ

S
f

ثبضس ٍ هَدت افعایص زض ّط یه اظ تًبضؼّبی هَدَز ضهَز ( .)De Dreu,1997زض دهبیی وهِ
ّنثستگی هٌفی ٍدَز زاضز (یه قطف زض حبلی وِ تب حسٍزی ًسجت ثِ قطف زیگط استمال

ثیص تطی زض ضاثكِ زاضز زض همبثل ّعیٌِی قطف زیگط ثطًسُ هیضَز)ّ ،ط تًبضؾی هیتَاًهس

o
e

ثِ ضىل هٌفی ًگطیستِ ضَز (ّ .(Janssen et al., 1999نچٌیي زض دبیی وهِ تًهبضؼ فهطزی
ثبضس ازضان اظ تًبضؼ ًیع هٌفی ذَاّس ثَز ٍ هٌجط ثِ ثطذَضزّبی ضرػهی ،افهعایص فطهبض
ضٍاًی ٍ ًبوبهی ذَاّس ضس .ایي ًَو اظ تًبضؼ ضاثكِای هیتَاًس ههبًى فطایٌهس تػهوینگیهطی

v
i

ضَز ،ظیطا افطاز ثِ دبی توطوع ثط هسبئل هطتجف وبضی ثط دٌجِّبی ضرػی ٍ فهطزی توطوهع
هیوٌٌس (.(Jehn, 1995

h
c

زض همبیسِ ثهب ازضان هٌفهی اظ تًهبضؼ زضٍىسهبظهبًی وهِ زض ثهبال ثهِ آى اضهبضُ ضهس،
ًهطیِّبی دسیستط هسیطیت تًبضؼ هكطح هیوٌٌس وِ اًَاو ذبغی اظ تًبضؼ هیتَاًس تأحیط

r
A

هخجتی ثط ضٍاثف زاضتِ ثبضس ٍ ثْتطیي ضیَُ ثطای ضسیسى ثِ ایي تأحیط ٍ ًتیجهِی هخجهت ،ثهِ
دبی ادتٌبة ٍ سطوَة تًبضؼ ،پصیطش ٍ هسیطیت هؤحط تًهبضؼ اسهت (.(De Dreu, 1997
ٌّگبهی وِ افطاز زض تًبضؼ ثبضٌس ٍ ثِ هسبئل هْن ثپطزاظًس ،ذاقتط ذَاٌّس ثَز ٍ دٌجهِّهبی
گًَبگَى هسئلِ ضا ذَاٌّس زیس .ایي چبلصّب هیتَاًس تفىط ثِ ضیَُی گطٍّی (گهطٍُ فىهطی) ضا
وبّص زّس ٍ هَدت تحطیه ذالیت ضَز( .(De Dreu, 1997ثِ قهَض قجیًهی ،زض دهبیی وهِ
ّنثستگی هخجت ثبالیی ٍدَز زاضز (یًٌی ًتیجِای پصیطفتٌی ٍ تَافمی ثطای ّط زٍ قهطف ٍدهَز
زاضتِ ثبضس) ،پسیسُی تًبضؼ هخجتتط ًگطیستِ هیضَز ( .(Janssen et al.,1999ياٍُ ثهط ایهي،
دي ( )7661پیطٌْبز هیوٌس وِ تًبضؼ ضٌبذتی هجتٌی ثط ٍنیفِ ٍ هسهئلِ ههیتَاًهس تهأحیطی
هخجت ثط يولىطز تین زاضتِ ثبضس .گطٍُّبیی وِ تًبضؼ ضٌبذتی ضا تجطثِ هیوٌٌهس ههیتَاًٌهس
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ضٌبذت يویكتطی اظ هأهَضیتّب ٍ ٍنبیف ذَز زاضهتِ ثبضهٌس ٍ لهبزض ثهِ گهطفتي تػهویوبت
ثْتطی زض ضٍیبضٍیی ثب هسبئل ذَاٌّس ثَز ( .(Simons & Peterson, 2000ثطای هخبل ،پژٍّصّهب
ًطبى زازًس ٌّگبهی وِ گطٍُّب ثب یىسیگط تَافك ًساضًس ًسجت ثِ ظهبًی وهِ ثهب یىهسیگط تَافهك
زاضًس ،تػویوبت ثْتطی هیگیطًس ٍ تًبضؼِ پیبهس وبضوطزی (هخجت ٍ هفیس) ثِ ّوطاُ زاضز.

D
I

تَدِ ثِ تًبضؼ وبضوطزی ٍ هفیسِ ظهیٌِی پهژٍّصّهبی تًهبضؼ ضا اظ حهل تًهبضؼ ثهِ

ضفتبضّبی هسیطیت تًبضؼ تغییط زازُ ٍ ثطذی اثعاضّبی ههسیطیتی ضا ًطهبى زازُ اسهت وهِ ثهِ
هٌهَض ووه ثِ هسیطاى ثطای ازاضُ ٍ ضفتبض ثب تًهبضؼ زضٍىسهبظهبًی ٍ ثهیي فهطزی ثهِ ٍدهَز
آهسُاًس.

S
f

رفتارهای مذیریت تعارض

o
e

هسیطیت تًبضؼ هیتَاًس ثِ هخبثِ الساهبتی تًطیف ضَز وهِ فهطز هًوهَالً زض پبسهد ثهِ
ازضان تًههبضؼ ثههیي فههطزی ٍ ثههِ هٌهههَض ضسههیسى ثههِ ّههسف هكلههَة اًجههبم ه هیزّههس

v
i

) .(Thomas, 1976پژٍّصّبی پیطیي ًیع ًطبى هیزٌّس وِ هسیطیت تًبضؼ ضیَُای است
وِ زض آى ثِ پسیسُّبی تًبضؼ پطزاذتِ هیضَز ٍ پیبهس آى تًییي

هیضَز(Amason, 1996).

ثِ ّط حبل ،ثیي پژٍّطگطاى زضثبضُی هیعاًی وِ هسیطاى ضیَُّبی گًَبگَى هسیطیت تًهبضؼ

h
c

ضا هیتَاًٌس اًتربة وٌٌس اذتاف ًهط ٍدَز زاضز .پژٍّصّب پیطیي سِ زیهسگبُ گًَهبگَى ضا
ثطضسی وطزُاًس :زیسگبُ «ثْتطیي ضٍش(Sternberg & Sorian 1984) »7؛ زیسگبُ «التؿبیی یهب

r
A

هَلًیتی ٍ (Thomas, 1992; Munduate et al., 1999; Nicotera, 1993)»3زیسگبُ «پیچیسُ یهب
هطوت.(Van de Vliert et al., 1999; Euwema et al., 2003 (»2

سبزُتهطیي زیهسگبُ یهب ضٍیىهطز ثهِ ضفتهبض ههسیطیت تًهبضؼ زیهسگبُ «ثْتهطیي ضٍش»
) (Sternberg & Soriano ,1984است .ایي زیسگبُ هیگَیس سجه یهب ضفتهبض ههسیطیت تًهبضؼ
(ّوىبضی) هؤحطتط اظ سجه یب ضفتبض زیگط است .ثِ ّط حبل ،ایي زیسگبُ ثحج هیوٌس وهِ افهطاز
ظهیٌِی ضفتبضی ذبغِی زاضًس وهِ ،قجهك ضهیَُی آى ،تًهبضؼ ضا ازاضُ ٍ ههسیطیت ههیوٌٌهس.
1. One Best Way Perspective
2. Contingency or Situational Perdpective
3. Complexity Perspective
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ثٌبثطایي ،اظ زیس ایي ضٍیىطز ،هسیط ادتٌبةوٌٌسُ اظ تًبضؼ هوىي است ضاُ حلّهبی سبظضهی ضا
ثیصتط تطدیح زّس .قجك ایي پبضازاین ،چَى ّوىبضی ضاّجطزی ثطز -ثطز ضهٌبذتِ ضهسُ اسهت،
سبظًسُتطیي ضاُحل ّوىبضی است .ثِ ّط حبل ،ایي زیسگبُ ثب سؤاالت ٍ اثْبهبت ظیهبزی ضٍثهِضٍ
است .ایي زیسگبُ تططیح ًویوٌس وِ اگط هسیطاى زاضای ظهیٌِی ضفتبضی گًَبگًَی ثبضٌس ،چگًَِ

D
I

لبزض ثِ ّوىبضی ذَاٌّس ثَزّ .نچٌیي ،ضَاّسی اضائِ ًویوٌس وِ ّوىبضی ّویطِ ثْتطیي ًتیجِ

ٍ پیبهس ضا ثِ ّوطاُ زاضز .ولیتطیي ٍ يوَهیتطیي هطىل ایي زیسگبُ ایي است وِ اگهط ههسیطاى

S
f

وٌتطل ون ثط زیسگبُ هسیطیت تًبضؼ ذَز زاضتِ یب ّیچ وٌتطلی ًساضهتِ ثبضهٌس ،ایهي زیهسگبُ

ذیلی هفیس ًرَاّس ثَزّ .نچٌیي ایي زیسگبُ گصض ظهبى ضا زض ًهط ًویگیطز ،وِ ضفتبضّب هیتَاًس

زض قی ّط تًبهل تغییط یب اغاح ضَز (.(Van de Vliert et al., 1997

o
e

زیسگبُ «التؿبیی» ثب يجَض اظ زیسگبُ «ثْتطیي ضٍش »،وِ زض آى فمف ضفتبضّهبی ّوىهبضی
هیتَاًست ثِ پیبهس ٍ ًتیجِ ی هكلَة هٌجط ضَز ،ههیگَیهس وهِ ضفتهبض ثْیٌهِی ههسیطیت
تًبضؼ ٍاثستِ ثِ هَلًیت ذبظ تًبضؼ است ٍ آى چِ ،زض یهه هَلًیهت ،هٌبسهت اسهت

v
i

هوىي است زض هَلًیت زیگط هٌبسهت ًجبضهس ( .(Thomas, 1992زض ایهي پهبضازاین ،ثْتهطیي
زیسگبُ ثستگی ثِ هجوَيِ ی ذبغی اظ ضطایف زاضز؛ ثٌبثطایيً ،تیجِ ٍ پیبهس ثستگی ثِ اًتربة
هٌبستتطیي ضیَُی ضفتبض هسیطیت تًبضؼ زاضز.

h
c

تب چٌس سبل اذیط ،پژٍّصّهبی ههطتجف ثهب تًهبضؼ اظ زیهسگبُ ثْتهطیي ضٍش ٍ زیهسگبُ

r
A

التؿبیی ثسیبض تأحیط پصیطفتِاًس ٍ ثط احطثرطی ضفتبض ٍاحس هسیطیت تًبضؼ (يوستبً ّوىهبضی)
زض پسیسُی تًبضؼِ ٍاحس ّنزاستبى ثَزًس ( .(Sternberg & Soriano,1984ثٌهبثطایي ،ایهي زٍ
زیسگبُ ؾطٍضتبً یه زیس ٍالًی اضائِ ًویزٌّس وِ زض آى هسیطاى ثتَاًٌهس ضفتبضّهبی ذهَز ضا
تغییط زٌّس).(Olekalns et al., 1996

ضٍیىطز تبظُای وِ زیسگبُ پیچیسُ (هطوت) اضائِ وطزُ اسهت ایهي اسهت وهِ تًهبضؼ ضا
پسیسُ ای پَیب ٍ چٌسثًُسی زض ًهط هیگیطز .زض چٌهیي ضهطایكی ،ثْتهطیي سهجه ضفتهبضی زض
ضٍیبضٍیی ثب ّط پسیسُ ی تًبضؼ هوىي است ،زض پسیسُّبی تًبضؼ گًَبگَى ،هتفهبٍت ثبضهس
( .(Medina et al., 2004; Nicotera,1993زض زًیبی پیچیهسُی ٍالًهیً ،هِ زیهسگبُ «ثْتهطیي
ضٍش» ٍ ًِ زیسگبُ «التؿبیی» ؾطٍضتبً ثِ ًتبیج ثْیٌِ ًویضسٌس .اگط تًبضؼ ثِ ضىل دساگبًِ

www.SID.ir

دوماهناهمی توسعوی انسانی پليس ،سال هشتم ،شمارهی ،37مهر و آبان 1390

411

ٍ اًفطازی) (Pondy, 1992aضخ ًسّس ،زیسگبُّبی هَدَز ًویتَاًٌس زًیبی ٍالى ضا آى قَض وِ
هسیطاى آى ضا تجطثِ هیوٌٌس تططیح وٌٌس .ایي زیسگبُّهب ثهِ قهَض هػهٌَيی پهژٍّصّهبی
تًبضؼ ضا ثِ الگَیی هسكح ٍ زٍثًُسی هحسٍز وطزُاًس .ثطای پهطزاذتي ثهِ هحهسٍزیتّهب ٍ
وبستیّبی پژٍّصّبی سٌتی ٍ یىپبضچِ وطزى ٍ ازغبم زیسگبُ هطوت یب پیچیسُ ثِ ًهطیهِی

D
I

هسیطیت تًبضؼً ،یبظ زاضین فطاتط اظ زٍ ثًُس حطوت وٌین (.)Van de Vliert et al., 1997
فراسوی دو بُعذ نظریهی مذیریت تعارض

S
f

ٍى زٍلطت ٍ ّوىبضاًص ( ٍ )7661هسیٌب ٍ ّوىهبضاًص ( )3001زض پهژٍّصّهبی اذیهط

ًهطیِ ی فًلی هسیطیت تًبضؼ ضا ،اظ قطیك ثطضسهی زیهسگبُ پیچیهسُ یهب هطوهت ،تَسهًِ ٍ

o
e

گستطش زازُ اًس .زیسگبُ هطوت یب پیچیسُ ثحج هیوٌس وِ ّط ٍاوٌطی ثِ پسیسُی تًهبضؼ،
ثِ دبی یه ضفتبض هسیطیت تًبضؼ ٍاحس ،اظ يٌبغط ضفتبضی چٌسگبًِ تطىیل ضهسُ اسهت .زض
ایي زیسگبُ ،استفبزُ ی تطویجی اظ ضفتبضّبی تكجیمی ،ادتٌبثی ،ضلبثتی ،سبظضی ٍ ّوىبضی زض قی

v
i

پسیسُی تًبضؼ ًِ یه استخٌب وِ لبًَى است (. (Van de Vliert et al.,1997
تب ثِ اهطٍظ ،ثطضسیّبیی وِ زیسگبُ هطوت ٍ پیچیسُ ثِ هسیطیت تًبضؼ زاضتِ است یىی
اظ سِ ضٍیىطز یب زیسگبُ هطوت ظیط ضا اًتربة وطزُاًسً .رستیي زیسگبُِ پیچیسگی ّنظههبى ٍ

h
c

ایي وِ چگًَِ تطویجی اظ ضفتبضّبی گًَبگَى ثط ًتیجِی تًهبضؼ تهأحیط ههیگهصاضز ضا ثطضسهی
هیوٌس ( .(Munduate et al.,1999زٍهیي زیسگبُ پیچیسُِ ثِ ًمكِی تغییط ضفتبضی تَدِ زاضز ٍ

r
A

ًتیجِی گبمّبی ضفتبضی ضا وِ قطفیي زضگیط زض تًبضؼ ثطهیزاضًس ثطضسهی ههیوٌهس؛ یهب اظ
زیسگبُ پیچیسگی هَلت استفبزُ وطزُ ٍ ثِ ًمكِای تَدِ زاضز وِ سجه ضفتبضی تغییط هیوٌس
ٍ ثط تًبضؼ تأحیط هیگصاضز ( . (Olekalns et al., 1996زیسگبُ سَم زیسگبُ پیچیسُی تطتیجهی
است وِ ثط ضیَُّبی گًَبگَى ضفتبض هسیطیت تًبضؼ ،چگًَگی تطویت آىّب ٍ ًمكِای تَدهِ
زاضز وِ زض قی تًبهل تغییط هیوٌٌس.

وبضثطز زیسگبُ پیچیسُ زض پژٍّصّبی هسیطیت تًبضؼ ًطبى هیزّس وِ هسیطاى ثیصتط اظ
پٌج ضفتبض پیطٌْبزضسُی زیسگبُ «ثْتطیي ضٍش» ضا ثطای هسیطیت تًهبضؼ اسهتفبزُ ههیوٌٌهس.
یٍَِهب ٍ ّوىبضاًص ( ،)3002زض ثطضسی ذَز اظ ضفتبض هسیطیت تًبضؼ تطویجی ،استسالل هیوٌٌس
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وِ زیسگبُ سٌتی ،ضیَُّبی تْبدوی ضفتبض فطز ضا ونتط اظ حس ٍالى ًطبى هیزٌّس ٍ زض ًتیجِ ،ثب
اؾبفِ وطزى زٍ ضفتبض «ضٍیبضٍیی» ٍ «وٌتطل فطایٌس»ّ ،فت ضفتبض هوىي ضا اضائِ هیوٌٌس:
 ضلبثتوٌٌسُ؛ّ -وىبضیوٌٌسُ؛

D
I

 ادتٌبةوٌٌسُ؛ -سبظضی؛

S
f

 -تكجیمی؛

 -ضٍیبضٍیی؛

 -وٌتطل فطایٌس.

o
e

ٍیٌگبضت ٍ ّوىبضاًص ( ) 7660زٍ ًَو الگَی تطتیجی ضٌبسهبیی وهطزُ اًهس )7( :الگهَی
پبسد گَیی همبثلِ ثِ هخل یب يول هتمبثل ،وِ ثِ قطف همبثل ثب ضفتبض هطبثِ پبسد هیزّس؛ ٍ
( ) 3الگَی هىول ،وِ ثب ضفتبضی هربلف پبسد هیزّس .ثب ثِ وهبضگیط ی زیهسگبُ پیچیهسُ یهب

v
i

هطوت ،احطثرطی ضفتبضّبی همبثلِ ثِ هخهل یهب هىوهل ثسهتگی ثهِ هَلًیهت ،هحهیف ذهطز،
تًساز پسیسُ ّبی تًهبضؼ ً ٍ ،هَو تًهبضؼ زاضز .زیهسگبُ تطتیجهی هوىهي اسهت ذهَزش

h
c

پیچیسُ ثبضس ٍ ّن ثِ هَلًیت فً لی ٍ ّن ثِ ضفتبضّبی گًَهبگَى زض قهی تًبههل ٍاثسهتِ
ثبضس.

تأحیط ًبضٌبذتِ زیسگبُ پیچیسُ زض ًهطیِ ی تًبضؼ ایي است وِ ّط پسیسُی تًبضؼ ،وهِ
هیتَاًس ٍاحس ٍ هٌحػطثِ فطز ثبضس ،تطویجی اظ ًسجتّبی گًَبگَى ّط یه اظ اًهَاو تًهبضؼ
يبقفی ،ضٌبذتی ٍ فطایٌسی است ( . (Jehn & Chatman, 2000تأحیط آى ،ثهط زیهسگبُ ضاّجهطز
هسیطیت تًبضؼ ٍ اًتربة هٌبستتطیي ضفتبض ،ثسیبض گستطزُ است .ثٌبثطایي ،ثب تَدِ ثِ ثحج
اضائِ ضسُ ،زیسگبُ دسیسی الظم است وِ ،زض آى ،تًبضؼ ٍ پبسد ثِ تًبضؼ پسیهسُای پَیهب ٍ
هتغیط زض قی ظهبى زض ًهط گطفتِ ضَز؛ ًیع ایي هَؾَو ضا هس ًهط لطاض زّس وِ ّط پسیهسُی
تًبضؼ تطویت هٌحػطثِ فطزی زاضز وِ ًیبظهٌس زیسگبّی ذبظ اهب سبظگبض است تب ثْتهطیي
ًتیجِ ثِ زست آیس .ایي هوىي است هٌجط ثِ ایي ضَز وِ هسیط ،زض قهی پسیهسُی تًهبضؼ،
ضفتبض ذَز ضا تغییط زّس یب ،زض ٍالى ،هسیط ضفتبضّبی گًَهبگًَی ضا ثهطای تًهساز پسیهسُّهبیی

r
A
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ثطگعیٌس وِ ثِ قَض ّنظهبى ضخ هیزٌّس .زض ثرص ثًسی همبلِ ،توبهی ایي يَاهل پیچیهسُ ٍ
هطوتِ ثطضسی ٍ الگَیی ٍاحس ،پَیب ٍ دبهى اظ ضفتبض هسیطیت تًبضؼ اضائِ ذَاّس ضس.
پذیذههای تعارض چنذگانه همزمان

D
I

زض ثرصّبی پیطیي همبلِ ثحج ضس وِ تًبضؼ زض اغكاحبت هتًسزی هحػَض ضهسُ ٍ
پژٍّصّب زضثبضُی هسیطیت تًبضؼ سًی زض ازغبم الگَّبی زٍثًُسی ثب هَلًیت پیچیسُتطی
زاضًس وِ زض زًیبی ٍالًی ثب آى ضٍثِضٍ ّستٌس .الگَیی الظم اسهت وهِ پیچیهسگی ٍ تطویهت
پسیسُّبی تًبضؼ ضا هسًهط لطاض زّس ٍ پیصظهیٌِّبی تًبضؼ ضا اظ اًهَاو تًهبضؼ هتوهبیع

S
f

وٌس ٍ ّنچٌیي ًطبى زّس وِ تًبضؼ هیتَاًس ثب يَاقف ٍ هَلًیتّبیی اضتجبـ زاضتِ ثبضهس
وِ پیصظهیٌِّبی هطتطوی زاضًس .ایي همبلِ ثیبى هیوٌس وِ ضاُ پیص ضٍ ثطای اضائِی چٌهیي
الگَیی ایي است وِ زیسگبُ تطویجی ثِ زیسگبُ التؿبیی تطتیجی تَسًِ زازُ ضهَز وهِ ،زض آى،
پصیطش تطتیت ضفتبضّبی هسیطیت تًهبضؼ ثهِ چٌهس يبههل ههؤحط زض هحهیف ذهطز ،تًهساز
پسیسُّبی تًبضؼ وِ ثب آى همبثلِ ضسُ است ،تطویت آىّب ٍ تغییطات زض ضفتبضّبی ثبظیگطاى
زضگیط ثستگی زاضز.
دیذگاه اقتضایی ترتيبی

o
e

v
i

h
c

زیسگبُ التؿبیی تطتیجی ،ثهطای تًهبضؼ زضٍىسهبظهبًی ٍ ثهیي فهطزی ،اًترهبة پهبضازاین
دبیگعیي ضا پیطٌْبز هیوٌس وِ ،زض آى ،تًبضؼ زاضای هبّیت ٍ تطویت هتغیط است؛ ضیَُای
وِ ،زض آى ،اهىبى هسیطیت تًبضؼّبی هساٍم ّست ایي است وِ پیبهس ٍ ًتیجِی ّط پسیسُی
تًبضؼ ٍ هبّیت تًبضؼّبی ثًسی ٍ هتًبلت ًیع هطرع ضَز .ضىل ضهوبضُی ( )7تػهَیطی
اظ پبضازاین پستهسضى 7ضا ،وِ پبًسی ( )7663اضائِ وطزً ،طبى هیزّس ٍ هجٌبیی ثطای تحمیهك ٍ
ثطضسی تًبضؼّبی زضٍىسبظهبًی ٍ ثیي فطزیِ پیچیسُی چٌسگبًِی ّنظهبى اضائِ هیوٌس.

r
A

ایي تػَیطسبظی هفَْهی تًبضؼ زض سبظهبى ًوبیطی سِثًُسی اظ تًبضؼ پهبضازایوی اسهت
وِ تًبضؼ ضا ٍیژگی شاتی ٍ زضًٍی ظًسگی سبظهبًی هیزاًس ٍ ًطبى هیزّس وِ ،زض ّط ًمكهِی
اظ ظهبى ،تجطثِی چٌس پسیسُی تًبضؼ هوىي است (هحَض )y؛ ّط یه اظ ایهي پسیهسُّهب زاضای
1. Postmodern
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ضست (هحَض  ٍ )zهست (هحَض  )xگًَبگًَی ّستٌس .ياٍُ ثط ایيّ ،ط پسیسُی تًبضؼ تطویهت
هٌحػطثِفطزی زاضز وِ ًسجتّبی گًَبگًَی اظ يٌبغط ضٌبذتی ،يبقفی ٍ ،فطایٌسی ضا زاضاست.

D
I

S
f

o
e

v
i

h
c

r
A

شکل شمارٌی  -1تعارض چىدگاوٍی َمزمان

ایي الگَ زض ًهطیِی هسیطیت تًبضؼ زٍ تهأحیط زاضزً :رسهت ،ایهيوهِ گهعیٌص ضاّجطزّهبی
ضفتبضی زض هسیطیت ایي تًبضؼّب ثسیبض تطویجی است ٍ چٌس يبهل هؤحط ثط آىّب تأحیط هیگهصاضز؛
زٍم ،ایيوِ ایي الگَ ًهطیِی هسیطیت تًبضؼ ضا فطاتط اظ زیسگبُ زٍثًُسی هیثطز ٍ ،زض ایهي الگهَ،
هسیطی وِ ثب ایي تًبضؼّبی چٌسگبًِی ّنظهبى هَادهِ اسهت ًیهبظ زاضز تهب تأحیطّهبی احتوهبلی
ضاّجطز ثطگعیسُی ذَز ضا ّوطاُ ثب هحیف ذطز هتغیطی وِ زض آى فًبلیت هیوٌس ثطضسی وٌس .ایهي
همبلِ ،ثب استفبزُ اظ ایي الگَی هفَْهی سِثًُسی تًبضؼ زض سبظهبى ،الگَیی التؿبیی تطتیجهی ثهطای
هسیطیت تًبضؼّبی ثیي فطزی زض سبظهبى اضائِ هیوٌس (ضىل ضوبضُی.)3
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D
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f

o
e

v
i

h
c

شکل شمارٌی -2الگًیی اقتضایی -ترتیبی برای مدیریت تعارض درينسازماوی ي بیه فردی

يٌبغط اغلی چبضچَة ایي الگَ زض ضىل ضوبضُی (ّ )3وِی اثًبز تًبضؼ ٍ هسیطیت آى
ضا ثطضسی هیوٌس:

r
A

ٍ یژگه هیّهههبی پسیهههسُی تًهههبضؼً ،هههَو ٍ تطویهههت ّهههط پسیهههسُی تًهههبضؼ
( (Amason,1996; Jehn, 1995; Jehn, 1997; Pinkley & Northcraft, 1994؛
ٍ یژگیّبی ضاثكِای ( (Jehn, 1995؛
ٍ یژگیّبی افطاز زضگیط زض آى؛
 ضفتبضّبی هسیطیت تًبضؼ؛ ٍ

ً تیجِ ٍ پیبهس پسیسُّبی تًبضؼ پیطیي (. (Van de Vliert et al.,1997
فطؼ ٍ اغل اسبسی ایي الگَ آى است وِ تًبضؼِ ٍیژگی شاتی ٍ ّویطگی سبظهبى است.
ياٍُ ثط ایي ،احطثرطی ضفتبضّبی هسیطیت تًبضؼ زض اغكاحبت وبضوطزی ٍ غیط وبضوطزی

www.SID.ir

ارزیابی دوبارهی نظرهیی تعارض ربای مدرییت تعارضاهی چندگاهنی همزمان

411

آى است وِ ثِ هبّیت تًبضؼٍ ،یژگیّبی افطاز ٍ ضٍاثف ٍ ،تجطثِی تًبضؼ ثستگی زاضز وِ
آىّب ضا تًسیل هیوٌس .ثٌبثطایي ،ایي الگَ ،ثب فطاتط ضفتي اظ زیسگبُ سٌتیِ زٍثًُهسی ،چهبضچَثی
ثطای ضفتبض ثب پسیسُّبی تًبضؼ چٌسگبًِی ّنظهبى اضائِ هیوٌس.

D
I

پژوهشهای آتی
تبوٌَى ،زضثبضُی هیعاى اًكجبق پصیطی ضفتبض افطاز ٍ تكجیك آى ثب اضظش زیسگبُ پیچیسُ زض

S
f

همبثلِ ثب تًبضؼ زضٍىسبظهبًی پیچیسُ ،پژٍّصّبی اًسوی ضسُ است .پژٍّصّهب آتهی ًیهبظ
زاضًس تب تًبضؼ ضا ،اظ قطیك پبضازاین دبیگعیي وِ پبًسی ( )7663اضائِ وطزُ اسهت ،ثطضسهی
وٌٌس ٍ ،ثب تحمیك ٍ ثطضسی تًبضؼ زضٍىسبظهبًی ٍ ثیي فطزی زض ضهیَُّهبی گًَهبگَى ،ایهي

o
e

یبفتِّبی ًهطیِ ضا ثسف ٍ تَسًِ زٌّس .ثٌبثطایي ،زض ایي ثرص همبلِ ،ثطًبههِای پژٍّطهی زض
لبلت چْبض پیطٌْبز پژٍّطی اضائِ هیضَز:
ًرست ،اتربش زیسگبُ التؿبیی تطتیجی ٍ اًتربة پبضازاین پبًسی ( )7663ثطای تًهبضؼ زض

v
i

سبظهبى .پبًسی ( )7663استسالل هیوٌس وِ تًبضؼّب ثط ذاف ایيوِ پسیسُّبی دساگبًِای
ّستٌسٍ ،یژگی زضًٍی ٍ شاتی تًبهل ادتوبيی زض سبظهبىاًس ٍ ثِ قَض ّنظهبى ضخ ههیزٌّهس،
ًِ ثِ تطتیت ظهبًی .ایي هَؾَو زاللت ثط اهَض ظیط زاضز:

h
c

 تًبضؼ ٍؾًیتی ّویطگی ٍ شاتی ضٍاثف زضٍىسبظهبًی ٍ ثیي فطزی است؛
 پسیسُّبی تًبضؼ چٌسگبًِ ثِ قَض ّنظهبى ضخ هیزٌّس؛

r
A

 پسیسُّبی تًبضؼ ،پیچیسُ ٍ هطوت ّستٌس ٍ تطویهت گًَهبگًَی اظ يٌبغهط يهبقفی،
ضٌبذتی ٍ فطایٌسی زاضًس ههوِ زض قَل ظهبى ایي تطویت تغییط هیوٌس.
زیسگبُ هطوت ٍ پیچیسُ هیگَیس وِ هَلًیتّبی گًَهبگَى تًهبضؼ ًیبظهٌهس ضفتبضّهبی
هسیطیت تًبضؼ گًَبگَى ًیع ّستٌس ( . (Van de Vliert et al.,1997ایي اههط زاللهت ثهط آى
زاضز وِ هسیطاى ثبیس زاهٌِی گستطزُتطی اظ زیسگبُّبی هسیطیت تًبضؼ ضا ثهِوهبض گیطًهس.
ایي زیسگبُ وبضثطز زیگطی ّن زاضز ٍ آى ایي است وِ هسیطاى ضا لبزض هیوٌس تب ضفتهبض ذهَز
ضا ،زض قَل پسیسُی تًبضؼ ،اًكجبق زٌّس .ثٌبثطایي:
 هسیطاى ثطای هسیطیت تًبضؼّب زض ّط لحهِ اظ ظهبى ،اظ ضفتبضّبی گًَبگًَی استفبزُ
هیوٌٌس.
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هسیطاى ،زض قَل ظهبى پسیسُی تًبضؼ ،ضفتبضّبی ذَز ضا تغییط هیزٌّس.

تًساز يوسُای اظ پژٍّصّبی اذیط ،زضثبضُی ههسیطیت تًهبضؼ ،ثهط پیبههسّبی تًهبضؼ
توطوع ٍ پیطٌْبز وطزُاًس وِ ّوِی تًبضؼّب هٌفی ًیست .ثب تَدِ ثِ ایي هَؾَوً ،یبظ است
تب اظ تأحیطی وِ ضفتبض اًتربةضسُ ثهط تًهبضؼ ٍ پیبههسّبی آى ٍ تًهبضؼّهبی ثًَهسی زاضز

D
I

ضٌبذت ثیصتطی حبغل ضَز ( .(Amason,1996ثٌبثطایي:
 ضفتبضّبیی وِ هسیطاى اًتربة هیوٌٌس ثط ًتیجِ ٍ پیبهس تًبضؼ تأحیط هیگصاضز.
 ضفتبضّبیی وِ هسیطاى اًتربة هیوٌٌس ثط تًبضؼّبی ثًَسی تأحیط هیگصاضز.

S
f

سطاًجبم ،زض ایي همبلِ ،ثب ثطضسی زٍثبضُی پبضازایوی وِ پبًسی ( )7696اضائِ وطز ٍ ازغبم

زیسگبُّبی زیگطی وِ اظ ثطضسی پیبههسّبی تًهبضؼ ٍ وهبضثطز زیهسگبُ هطوهت سطچطهوِ
هیگیطز ،ایي گًَِ هكطح هیضَز وِ پژٍّصّهبی ثهیصتهطی ًیهبظ اسهت تهب ضاثكهِی ثهیي

o
e

ضفتبضّبیی وِ هسیطاى اًتربة هیوٌٌس ٍ ایي وِ آیهب ایهي ضفتبضّهب اًكجهبق زیهسگبُ ثْیٌهِ ثهب
هسیطیت تًبضؼ ضا ًطبى هیزّس یب ًِ آضىبض ضَز .ثٌبثطایي:
 هسیطیت تًبضؼ ضبهل تكجیك هجوَيِی ضفتبضّبیی است وِ اظ قطیك آىّب ًِ ،فمهف

v
i

ضفتبضّبیی وِ ثِ حل پسیسُّبی دساگبًِ تًبضؼ هیپطزاظز ،وهِ هیعاًهی اظ ّوىهبضی
حفم ضَز.

h
c

ّسف ایي همبلِ اظ قطح الگَی دسیس ٍ ثطًبهِی پژٍّطی ثطای پژٍّص هسیطیت تًبضؼ،
ثِ ّوطاُ هجوَيِی اظ فطؼّبی پژٍّطی ،آى است وِ پژٍّصّهب فطاتهط اظ ایهي ثطزاضهت

r
A

حطوت وٌٌس وِ پسیسُّبی تًبضؼ ضا فمف پسیسُّبیی هطهرع ٍ دهسا ثجیٌٌهس ٍ زض يهَؼ
تطَیك وٌٌس وِ ضفتبضّبی گًَبگَى زض ضطایف گًَبگَى ٍ احطثرطهی گًَهبگَى آىّهب ثطضسهی
ضَز .پژٍّصّبی آتی ًیبظ زاضًس تب پیچیسگی تًبضؼ ضا ثطضسی ٍ پبضازاین پژٍّطی ضا اًتربة
وٌٌس وِ ضاّجطزّبی ضفتبضی ضا زضٍى ضٍاثف ثیي فطزیِ پیچیسُی ثلٌسهست ثطضسی هیوٌس.
نتيجهگيری

ایي همبلِ چْبض ووه اغلی ثِ ضضتِ ی تًبضؼ ٍ ههسیطیت تًهبضؼ اضائهِ وهطزُ اسهت.
ًرست ،تػطیح ٍ ضفبفسبظی ًَوضٌبسی تًبضؼ ههوِ زض دسٍل ضوبضُی ( )3آههسُ اسهت.
زٍم ،ایيوِ ایي همبلِ تأویس هیوٌس وِ هسیطاى وستٍوبض ،ثطای حلٍفػل پسیسُّبی تًبضؼ
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چٌسگبًِی ّنظهبى ،ثِ زیسگبُّبی گًَبگَى ًیبظ زاضًس .ثٌبثطایي ،الگَّبی هَدَز ههوهِ ثهطای
هسیطیت تًبضؼ پیطٌْبز ضسهه احتوبالً ثب تجطثِی ٍالًی آىّب سهبظگبض ٍ هتٌبسهت ًرَاّهس
ثَز .سَم ،آى ضا ثِ ضىل الگَی ًهطی دسیسی ثطای هسیطیت تًهبضؼ تطسهین وهطز (ضهىل
ضوبضُی .)3ووه چْبضم استفبزُ اظ ایي الگَی ًهطی ثطای اضائِی هجوَيِای اظ فطؾیِّهبی

D
I

پژٍّطی است وِ پژٍّص ضا ضىل هیزّس ٍ تًبضؼّبیی ضا وِ هسیطاى ثب آى ضٍثِضٍ ّستٌس

ضٍضيتط ٍ ٍاؾحتط هیًوبیس.

S
f

زلیمبً چْل سبل ثًس ،ثِ ًهط هیضسس وِ ًهطیِی تًهبضؼ زضٍىسهبظهبًی ثهب ذهَزش زض

تًبضؼ ثبضس .ثطای حلٍفػل ایي اذتافّبی نبّطی زض زیسگبُّب ٍ ضٍیىطزّبی پژٍّطهی،

پژٍّطگطاى ثبیس چٌس ظهیٌِ ی هطتطن ایجبز وٌٌس وِ ًهطیِّبی دسیس ضا زض آى ثیبظهبیٌس ٍ

o
e

ثِ ًهطیِی هسیطیت تًبضؼ ادبظُ زّس تب فطاتط اظ زیسگبُ زٍثًُسی حطوت وطزُ ٍ ،ثب افعٍزى
ضفبفیت ،پیچیسگی ضا دستٍدَ وٌٌس.

v
i

h
c

r
A

www.SID.ir

1390  مهر و آبان،37 شمارهی، سال هشتم،دوماهناهمی توسعوی انسانی پليس

411

:منابغ
- Amason, A. and Sapienza, H. (1997), The Effects of Top Management Team Size
and Interaction Norms on Cognitive and Affective Conflict, Journal of
Management, Vol. 23, No. 4, pp. 495-516.

- Amason, A.C. (1996), Distinguishing the Effects of Functional and Dysfunctional

D
I

Conflict on Strategic Decision Making: Resolving A Paradox for Top Management
Teams, Academy of Management Journal, Vol. 39, No. 1, pp. 123-48.

- Bodtker, A.M. and Jameson, J.K. (2001), Emotion in Conflict Formation and Its

S
f

Transformation: Application to Organizational Conflict Management, International
Journal of Conflict Management, Vol. 12, No. 3, pp. 259-75.

- Bradford, K.D., Stringfellow, A. and Weitz, B.A. (2004), Managing Conflict to
Improve the Effectiveness of Retail Networks, Journal of Retailing, Vol. 80, No. 3,
pp. 181-95.

o
e

- Cheng, C. (1995), “Multi-Level Gender Conflict Analysis and Organizational
Change, Journal of Organizational Change Management, Vol. 8, No. 6, pp. 26-39.

- De Dreu, C.K.W. (1997), Productive Conflict: The Importance of Conflict
Management and Conflict Issue, in De Dreu, C.K.M. and Van de Vliert, E. (Eds),
Using Conflict in Organizations, Sage Publications, Thousand Oaks, CA, pp. 9-22.

v
i

- Euwema, M.C., Van de Vliert, E. and Bakker, A.B. (2003), Substantive and
Relational Effectiveness of Organizational Conflict Behavior, International Journal
of Conflict Management, Vol. 14, No. 2, pp. 119-39.

h
c

- Ford, N.M., Walker, O.C. Jr and Churchill, G.A. (1975), Expectation Specific
Measures of the Intersender Conflict and Role Ambiguity Experienced by
Salesmen, Journal of Business Research, Vol. 3, No. 2, pp. 95-112.

r
A

- Jameson, J.K. (1999), Toward A Comprehensive Model for the Assessment and
Management of Intraorganizational Conflict: Developing the Framework,
International Journal of Conflict Management, Vol. 10, No. 3, pp. 268-94.

- Janssen, O., Van de Vliert, E. and Veenstra, C. (1999), How Task and Person
Conflict Shape the Role of Positive Interdependence in Management Teams,
Journal of Management, Vol. 25, No. 2, pp. 117-42.

- Jehn, K.A. (1995), A Multi-Method Examination of the Benefits and Detriments of
Intragroup Conflict, Administrative Science Quarterly, Vol. 40, No. 2, pp. 256-82.

- Jehn, K.A. (1997), A Qualitative Analysis of Conflict Types and Dimensions in
Organizational Groups, Administrative Science Quarterly, Vol. 42, No. 3, pp. 530-57.

www.SID.ir

ارزیابی دوبارهی نظرهیی تعارض ربای مدرییت تعارضاهی چندگاهنی همزمان

411

- Jehn, K.A. and Chatman, J.A. (2000), The Influence of Proportional and Perceptual
Conflict Composition on Team Performance, International Journal of Conflict
Management, Vol. 11, No. 1, pp. 56-73.

- Lewicki, R., Saunders, D., Barry, B. and Minton, J. (2003), Essentials of Negotiation,
3rd ed., McGraw Hill, Singapore.

D
I

- Medina, J.M., Dorado, M.A., de Cisneros, I.F.J., Arevalo, A. and Munduate, L.

(2004), Behavioral Sequences in the Effectiveness of Conflict Management,
Psychology in Spain, Vol. 8, No. 1, pp. 38-47.

- Munduate, L., Ganaza, J., Peiro, J.M. and Euwema, M. (1999), Patterns of Styles in

S
f

Conflict Management and Effectiveness, International Journal of Conflict
Management, Vol. 10, No. 1, pp. 5-24.

- Nicotera, A.M. (1993), Beyond Two Dimensions: A Grounded Theory Model of

Conflict-Handling Behavior, Management Communication Quarterly, Vol. 6, No. 3,
pp. 282-306.

o
e

- Olekalns, M., Smith, P.L. and Walsh, T. (1996), The Process of Negotiating: Strategy
and Timing As Predictors of Outcomes, Organizational Behavior and Human
Decision Processes, Vol. 68, No. 1, pp. 68-77.

v
i

- Pinkley, R.L. and Northcraft, G.B. (1994), Conflict Frames of Reference:
Implications for Dispute Processes and Outcomes, Academy of Management
Journal, Vol. 37, No. 1, pp. 193-205.

h
c

- Pondy, L.R. (1966), A Systems Theory of Organizational Conflict, Academy of
Management Journal, Vol. 9, No. 3, pp. 246-56.

- Pondy, L.R. (1967), Organizational Conflict: Concepts and Models, Administrative

r
A

Science Quarterly, Vol. 12, No. 2, pp. 296-320.

- Pondy, L.R. (1989), Reflections on Organizational Conflict, Journal of
Organizational Change Management, Vol. 2, No. 2, pp. 94-8.

- Pondy, L.R. (1992a), Historical Perspectives and Contemporary Updates, Journal of
Organizational Behavior, Vol. 13, No. 3, pp. 253-5.

- Pondy, L.R. (1992b), Reflections on Organizational Conflict, Journal of
Organizational Behavior, Vol. 13, No. 3, pp. 257-61.

- Priem, R.L. and Price, K.H. (1991), Process and Outcome Expectations for the
Dialectical Inquiry, Devil’s Advocacy, and Consensus Techniques of Strategic
Decision Making, Group & Organization Studies, Vol. 16, No. 2, pp. 206-25.

- Putnem, L. and Poole, M.S. (1987), Conflict and Negotiation, in Jablin, F.M.,
Putnam, L.L., Roberts, K.H. and Porter, L.W. (Eds), Handbook of Organizational
Communication, Sage, Newbury Park, CA, pp. 549-99.

www.SID.ir

1390  مهر و آبان،37 شمارهی، سال هشتم،دوماهناهمی توسعوی انسانی پليس

411

- Reid, D.A., Pullins, E.B., Plank, R.E. and Buehrer, R.E. (2004), Measuring Buyers’
Perceptions of Conflict in Business-To-Business Sales Interactions, The Journal of
Business & Industrial Marketing, Vol. 19, No. 4, pp. 236-49.

- Saavedra, R., Earley, P.C. and Van Dyne, L. (1993), Complex Interdependence in
Task-Performing Groups, Journal of Applied Psychology, Vol. 78, No. 1, pp. 61-73.

- Schulz-Hardt, S., Jochims, M. and Frey, D. (2002), “Productive Conflict in Group

D
I

Decision Making: Genuine and Contrived Dissent As Strategies to Counteract
Biased Information Seeking”, Organizational Behavior and Human Decision
Processes, Vol. 88, No. 2, pp. 563-86.

- Schwenk, C.R. (1990), Effects of Devil’s Advocacy and Dialectical Inquiry on

S
f

Decision Making: A Meta-Analysis, Organizational Behavior and Human Decision
Processes, Vol. 47, No. 1, pp. 161-77.

- Sessa, V. (1996), “Using Perspective Taking to Manage Conflict and Affect in
Teams”, The Journal of Applied Behavioral Science, Vol. 32, No. 1, pp. 101-15.

o
e

- Sheppard, B.H. (1992), Conflict Research As Schizophrenia: The Many Faces of
Organizational Conflict, Journal of Organizational Behavior, Vol. 13, No. 3, pp.
325-34.

- Simons, T.L. and Peterson, R.S. (2000), Task Conflict and Relationship Conflict in

v
i

Top Management Teams: The Pivotal Role of Intragroup Trust, Journal of Applied
Psychology, Vol. 85, No. 1, pp. 102-11.

- Sternberg, R.J. and Soriano, L.J. (1984), Styles of Conflict Resolution, Journal of

h
c

Personality and Social Psychology, Vol. 47, No. 1, pp. 115-21.

- Tellefsen, T. and Eyuboglu, N. (2002), The Impact of A Salesperson’s In-House
Conflicts and Influence Attempts on Buyer Commitment, Journal of Personal
Selling & Sales Management, Vol. 22, No. 3, pp. 157-72.

r
A

- Thomas, K.W. (1976), Conflict and Conflict Management, in Dunnette, M.D. (Ed.),
Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Rand McNally, Chicago, IL,
pp. 889-935.

- Thomas, K.W. (1992), Conflict and Conflict Management: Reflections and Update,
Journal of Organizational Behavior, Vol. 13, No. 3, pp. 265-74.

- Van de Vliert, E., Nauta, A., Euwema, M.C. and Janssen, O. (1997), The
Effectiveness of Mixing Problem Solving and Forcing, Using Conflict in
Organizations, Sage Publications, Thousand Oaks, CA, pp. 38-52.

- Van de Vliert, E., Nauta, A., Giebels, E. and Janssen, O. (1999), Constructive
Conflict At Work, Journal of Organizational Behavior, Vol. 20, No. 4, pp. 475-91.

www.SID.ir

ارزیابی دوبارهی نظرهیی تعارض ربای مدرییت تعارضاهی چندگاهنی همزمان

415

- Walker, O.C., Churchill, G.A. Jr and Ford, N.M. (1975), Organizational
Determinants of the Industrial Salesman’s Role Conflict and Ambiguity, Journal of
Marketing, Vol. 39, No. 1, pp. 32-9.

- Wall, V.D. Jr and Nolan, L.L. (1986), Perceptions of Inequity, Satisfaction, and
Conflict in Task-Oriented Groups, Human Relations, Vol. 39, No. 11, pp. 1033-52.

D
I

- Weingart, L.R., Thompson, L.L., Bazerman, H.H. and Caroll, J.S. (1990), Tactical
Behavior and Negotiation Outcomes, International Journal of Conflict Management,
Vol. 1, No. 1, pp. 7-31.

S
f

o
e

v
i

h
c

r
A

www.SID.ir

Surf and download all data from SID.ir: www.SID.ir
Translate via STRS.ir: www.STRS.ir
Follow our scientific posts via our Blog: www.sid.ir/blog
Use our educational service (Courses, Workshops, Videos and etc.) via Workshop: www.sid.ir/workshop

