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 چکیده

های مدیریت تعارض سازمانی در اجرای موفقیت آمیز  مطالعه حاضر با هدف شناسایی نقش سبک
های سازمانی در صنایع پوشاک استان کردستان انجام شده است. در این مطالعه برای سنجش  استراتژی

استفاده شده است. برای   (7007های پنجگانه سلوکم و همکاران ) های مدیریت تعارض از سبک سبک
شرکت فعال در صنعت پوشاک به عنوان نمونه آماری به شیوه  17نفر از کارکنان  190این منظور 

تصادفی ساده انتخاب شده است. مطالعه حاضر بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری 
های اولیه بهره گرفته شده  داده ها توصیفی از نوع همبستگی است و از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده

است. روایی ابزار با استفاده از نظرات خبرگان و معادالت ساختاری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای 
های غالب مدیران در  دهد اوالً سبک نتایج حاصل از این مطالعه نشان می کرونباخ احراز گردیده است.

زش و مصالحه است، ثانیاً اجرای اثربخش و موفقیت صنعت پوشاک استان کردستان از نوع سا
های  باشد. ثالثاً سبک ها در حد متوسط و اندکی باالتر از آن می های سازمانی به زعم مدیران آن استراتژی

همکاری، مصالحه و سازش به ترتیب بیشترین اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر اجرای اثربخش و 
های رقابتی و اجتناب اثرات منفی  اند. از طرف دیگر سبک انی داشتههای سازم موفقیت آمیز استراتژی

 اند. های سازمانی به دنبال داشته آمیز استراتژی قیم و غیرمستقیم بر اجرای موفقیتمست
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 مقدمه  .1

یک موضوع الینفک از مدیریت استراتژیک اثربخش  ،اجرای استراتژیک یدر دنیای امروز

اند  اجرا کرده آمیز به طور موفقیت یشان راها هایی که استراتژی شرکتسیاری از ب است. سازماندر 
-در طی دهه .[5]اند  نتایج قابل توجهی را بدست آورده عملکردی بهتر از رقبایشان کسب کرده و

تغییر یافته است. در طول  لید به اقتصاد مبتنی بر دانشهای گذشته جهان از اقتصاد مبتنی بر تو
به  ها شرکتی ها برخالف استراتژیهای استفاده شده برای مدیریت استراتژی سیستم این مدت

یک فرایند رسمی برای اجرای  ها شرکت. برای مثال تقریباً نیمی از تمام کندی تغییر کرده است
را صرف ی مدیریتی تنها کمتر از یک ساعت در ماه ها تیماز  درصد 95استراتژی ندارند، 

. نتیجه عدم تاکید بر اجرای [5]گردد  داش مدیران به استراتژی متصل نمیکنند؛ و پا استراتژی می
 ها سازماندرصد از  15تا  10آن بوده است که فقط  ها سازماناستراتژی در بسیاری از 

مرحله یک که  سازمانی ها استراتژیاجرای ضعیف اند.  اجرا کردهبا موفقیت هایشان را  یتژاسترا
مدیریت و  ریزی برنامهضعیف شدن مراحل بعدی چرخه باشد،  میسازی استراتژی  پس از فرموله

 اجرای گویایی اخیر صورت گرفته ها دههتحقیقات بسیاری که در  .را به دنبال دارد استراتژیک
 .[7]باشد  می ها سازماندر  استراتژی، بسیار ضعیف

گیری از  بهره ، لذالی ایجاد یک سازمان توانمند استاجرای استراتژی سنگ بنای اص
 مهمترین بخش در این فرآیند منابع انسانی به ویژه در حوزه سازی های مناسب پیاده اهرم
 ها اهرمتواند به عنوان یکی از این  درصورت هدایت به مسیر صحیح میتعارض سازمانی  .باشد می

. تعارض برای حیات و پویایی ی داشته باشدسازمانی ها استراتژینقش موثری در اجرای بهینه 
گروهی  و بینگروهی  ، درون[71] فردی دارد. تعارض در روابط درون نقش ذاتی و اساسی سازمان

مطرح است. مطابق نظر  سازمانهای  و سایر بخش [19] استراتژیکگیری  ، در تصمیم[17]
یامدهای سودمند و عملی توانند پ ای است که هم می تعارض پدیده [70، 14]بیشتر نویسندگان 

بگذارد. لذا برای  ها سازمانها و  روی افراد، گروه د و هم تاثیراتی مثبت و منفی برداشته باش
ی تشخیصی برای کنترل و هدایت تعارض دسترسی پیدا کند. مدیریت مهم است که به ابزارها

مقاصد   در جهت  تعارض  . چنانچه نیست  منفی  امری لزوماً  شد تعارض  بیان  طور که همان
  یسازمانمقاصد   اگر در جهت  ولی ، است  کارکردیمضر و غیر  گیرد امریقرار  مورد استفاده شخصی
  خواهد بود.  کارکردی قرار گیرد  برداری  استعدادها مورد بهره  و خلق

 ها آن  رقابتی  مزیت  عنوان  و به ها سازمان  دارایی  ترین اصلی  عنوان  به  انسانی  نیروی همروزا 
 اساسی  عوامل  مهمترین  ارزشمند از جمله  منابع  این  بین  و همدلی  وجود همکاری . است  مطرح

غیر  سازمانبرای  ناپذیر و لزوماً سازمان اجتناباست. تعارض در  اه سازمان  همه در  موفقیت  برای 
آوری و تغییر را ترویج دهد و یا ممکن تواند خالقیت را بیشتر و نو تعارض می .ضروری نیست

http://www.myindustry.ir/strategic-management.html
http://www.myindustry.ir/strategic-management.html
http://www.myindustry.ir/strategic-management.html
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 دبرای مدیریت صحیح تعارض بایمدیران  .شود سازماناست باعث اتالف و تحلیل انرژی و منابع 
و با برخورد سازنده و صحیح در جهت پویائی  [7] درنظرگرفتهرا به عنوان نیروی دائمی  آن

از  ها سازماندر   تعارض  پدیده  ، آن را مدیریت نمایند. بنابراین توانائی هدایت و کنترلسازمان
در محیط پر رمز و راز و  ها سازمانو موفقیت  ء. بقاشود میمحسوب  مدیران  یها مهارت  مهمترین

رقابتی دنیای معاصر که تغییر و تحول، سرعت، پیچیدگی و عدم اطمینان، خاصیت اصلی آن 
های  ی اثربخش و بهبود مستمر عملکرد است. شایستگیها استراتژیاست نیازمند اتخاذ و اجرای 

رض سازنده و تعا  برای اجرای استراتژی بستگی تام به زیربناهای مختلف دارد، سازمانیک 
 شود. تلقی سازمانافزاری هر  یکی از زیربناهای نرم تواند میمدیریت صحیح آن 

در مرحله  ها شرکت، اغلب دهد نشان می های مختلف در زمینه مدیریت استراتژیک پژوهش 
باشند. در کشور ما بسیاری از ی با مشکل مواجه میسازماناجرای استراتژی در سطوح مختلف 

نیازمند  ءبقا علت وجود یک فضای رقابتی شدید، برایه ب الخصوص صنایع پوشاکصنایع علی
بعد اجرای امروزه به استراتژی،  گوناگون ابعاد باشد. در میانی خاصی میها استراتژیابزارها و 
ناشی از اجرای ناموفق صنایع امروزی  چرا که بیشترین مشکل شود، تاکید بیشتری میاستراتژی 

نیروی  تواند شامل موانع مدیریتی،استراتژی میموفق موانع اجرای . [5] اشدباستراتژی می
 ،یسازمانتعارض  .[9 ،5]انسانی، فرهنگی، ادراکی، ساختاری، استراتژیکی، منابع و عملیاتی باشد

اگر به درستی هدایت  ،به نوعی در تمام موانع فوق حضور داردی که به عنوان یکی از متغیرهای
ی باشد. لذا شناخت سطح تعارض سازمانی ها استراتژیسد مهمی در راه اجرای  تواند مینشود 
ی موثر واقع شود. سازمانی ها استراتژیدر اجرای اثربخش  تواند میی و مدیریت صحیح آن سازمان

بکارگیری های  سبکآنچه در تحقیق حاضر به عنوان مساله اساسی مطرح است مشخص نبودن 
ی در صنایع پوشاک استان سازمانی ها استراتژیر اجرای اثربخش ی و نقش آن دسازمانتعارض 

 کردستان است و تحقیق حاضر با اهداف ذیل انجام پذیرفته است.
 ی سازمانی ها استراتژیالف( شناسایی میزان اثربخشی 

 مدیریت تعارض مدیرانهای  سبکب( شناسایی 
ی ها استراتژیربخش مدیریت تعارض مدیران در اجرای اثهای  سبکج( شناسایی نقش 

 ی سازمان
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 تحقیق چارچوب نظری و مبانی .2

 از پر جهانی در انسان. است منابع محدودیت و رقابتی فضای زاییده استراتژی مفهوم

 میدان واگذاری اشجریمه غیراصلی موضوعات بر محدود منابع صرف. کندمی محدودیت زندگی

 موضوعاتی. است کرده متمرکز اصلی موضوعات بر را خود محدود منابع که است رقیبی رقابتی به

 استراتژی تشخیص ماهیت .دارد همراه به را رقیب( به بیشتری)نسبت هایمزیت اشکه نتیجه

 استراتژی فلسفۀ. [9]ست ها آن نهفته در منافع تحقق جهت در منابع تمرکز و اصلی هایفرصت

 هایفرصت به بدون دستیابی. هستند هااستراتژی فرصت اصلی مایۀ درون دهدمی نشان

 تنهایی به استراتژی تدویناز طرف دیگر  .[15]آید نمی دست به استراتژیک استراتژیک منافع

 تأثیری هیچ ،درنیایند اجرا به هااستراتژی این که  زمانی تا و بود نخواهد شرکت موفقیت متضمن

 از (استراتژی اجرای) کار دادن انجام همیشه که چرا ،داشت نخواهند سازمان بقای و موفقیت در

 بر استراتژی اجرای اینکه ضمن ،است ترمشکل (استراتژی تدوین) دشو انجام باید آنچه گفتن

  .[11] گذاشت خواهد اثر ایوظیفه و بخشی سطوح همه بر و پایین تا باال از سازمان
 اساسی اهداف به دستیابیاز  و شوندمی مواجه با شکست هااستراتژی از درصد 90 از بیش

 هااستراتژی شکست علت که ساخته مشخص راستا در این گرفته انجام مانند. مطالعاتبازمی خود

 این برای عمده دلیل دو. است نهفته ها آن سازیپیاده مرحله درمواقع  درصد 70 بیش ازدر 

 حال. شوندمی اداره مدیریتی هایقابلیت با معموالً ها سازمان اینکه اول: دارد وجود اساسی مشکل

 این دوم دلیل. است راهبری نیازمند باشد مدیریت نیازمند آنکه از بیش استراتژی سازیپیاده آنکه

 وجود ها سازمان (مدیریتی) عملیاتی الیه و (راهبری) استراتژیک الیه بین که است شکافی امر

 و کار ابعاد گستردگی لحاظ امر به این و است عمل به حرف مرحله تبدیل استراتژی، اجرایدارد. 
 اثر آید. درمی شمار ی بهسازمان هایقابلیت و ارزشمندترین ترینپیچیده از بازدارنده تعدد عوامل

 منفک سازماناستراتژیک  گیری جهت از های روزمره گیریتصمیم و شکاف، اقدامات عملی این

 و هماهنگی برای را خود توان استراتژی یابد،متضادی جریان می بعضاً و مسیر متفاوتی در و شده
  دهد. دست می از انداز چشم راستای در و منابع ها فعالیت افزایی هم

 گردد، بلکهمی سازی استراتژی پیاده مانع تنها نه الیه استراتژی از عملیاتی الیه استقالل
بر اساس  .[15]سازد می محروم افزایی هم و همسویی از نیز را سازمان هایبرنامه ها وفعالیت

آمیز  تواند در اجرای موفقیت میی سازمان، مدیریت صحیح تعارض مطالعات صورت گرفته
 را  یسازمان  یها تعارض  که  است  ای شیوه  تعارض  مدیریتسازمانی تاثیرگذار باشد. ی ها استراتژی

  های جنبه  و به کاسته  آن  کارکردی غیر  دهد و از جنبه قرار می  سازمان  اهداف  در خدمت
  با یک  تعارض  و اداره  شناسایی  عمل  تعارض  دیگر مدیریت  عبارت  به. افزاید می  آن  کارکردی

  . [1] و کاراست  عادالنه ، معقول  شیوه
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 یها سبک  عنوان  به ها آناز   وجود دارد که  تعارض  به  پاسخگویی  روش  پنج  کلیطور  به
، . اولین سبک است  ها  غالب سبک  از این  یکی هر فرد در شود و معموالً یاد می  تعارض  مدیریت 

  دیگران  به  توجه  بدون  خویش  عالیق و  اهداف  فرد دنبال  در آن  که  سبکی سبک رقابتی است،

فرد  .دباش میمدار  قدرت و ثانیاً  جویانه غیرمشارکت اوالً  که  است  این  روش  این  یها ویژگی . است
. گیرد کار می  به  است  مناسب  خاص  در موقعیت  بردن  نظر برسد برای  به  را که  قدرتی  هرگونه

  و اهداف  . فرد از عالیق است  رقابتسبک   مقابل  نقطه  سبک  اینسبک دوم سبک سازش است. 
  روش  این  مهم  ویژگی. کند می  پوشی چشم دیگران  نیازهای  و ارضای  اهداف  تحقق  جهت  خویش

در این  ، سبک اجتناب است.. سبک سوم است  جویانه مشارکت  باز هم  ولی ، است  از خود گذشتگی
  بیشتر سعی و ،را  دیگران  و اهداف  عالیق  کند نه می  را دنبال خود  و اهداف  عالیق  فرد نه سبک

. سبک کند  گیری کناره ندازد یا از آنا  تعویق  را به  رود یا آن  طفره  تعارض  از موقعیت  دارد که
  شامل  اینجا همکاری . در است  اجتناب  سبک  مقابل  نقطه  سبک  این چهارم، سبک همکاری است.

هر دو فرد   اهداف  تحقق  موجب  که  است  حلی  راه  یافتن  منظور کار با دیگر افراد برای به  تالشی
 اما ،اند ایستاده  خود محکم  منافع  آوردن  دست  به  برای  فینطر  سبک  دیگر در این  عبارتی  به بشود

از این رو  گیرند. را در نظر می  مقابل  طرف  منافع با یکدیگرند و  همکاری  خواهان  حال  در عین
  هدف سبک مصالحه است. سبک پایانی  .است  جویانه مشارکت ویژگی اصلی این سبک، ویژگی 

  منافع  نسبی  تحققجهت   هر دو طرف  برای  قبول  قابل  های حل  راه تدابیر و  برخی  یافتن  مصالحه
و  داشتهقرار   سازشسبک و   رقابت سبک  بینابین  سبک  این  عبارتی  به .باشد می  طرفین  اهداف  و

  تاهخود کو  از مواضع  از بخشی  کنند که می  توافق  . در اینجا طرفین است  جویانه  مشارکت نسبتاً
 .[79] بدهند  مقابل  حریف  امتیاز به  بیایند و مقداری

بررسی نماید، صورت نگرفته ای که ارتباط مدیریت تعارض و اجرای استراتژی را  مطالعه
ن مطالعات متعددی انجام اما در خصوص مدیریت تعارض و اجرای استراتژی و موانع آ است،

 شده است. 
 ارائه تعارض مدیریت برای را ییها سبک خود های پژوهش و ها بررسی پی در توماس کنت

. با [79] هستند سازش و گذشت همکاری، اجتناب، اجبار، یها سبک شامل که است داده
 اجبار سبک از مدیرانی :دارد ( در مطالعه خود بیان می1991ری )گیری از نظریه توماس کالنت بهره

 کنند سعی می هستند و اقتدارطلب و جو سلطه مدار، خود شخصیتی نظر از که کنند می استفاده
 تفاوت پایگاه و وجود مدیران گونه این کنند. کنترل را تعارض تسلط و قدرت  اعمال روش به

 مناسب را یسازمان های محیط در قدرت کارگیری به و درست امری را مردم میان قدرت
 سبک از استفاده دارند. با خشن و خودکامه سبکی و دستوردهنده رفتار افراد گونه این دانند. می

 گروه روی تاثیرهای منفی سبک این از استفاده رسد می نظر به .شود می بازنده طرف یک اجبار
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 این امر و کند می تحمیل درگیری سوی دو به را حلی راه روش این در مدیر دارد. سازمان و
 .شود می گروه عملکرد کاهش آن، پی در و افراد انگیزه و روحیه کاهش ،نارضایتی به منجر

 گسترش را سازمان در حمایت و ها فعالیت در مشارکت فرهنگ همکاری، رویکرد از استفاده

 ، کهدارد به همراه خوبی دستاوردهای کارکنان، میان همکاری فرهنگ آمدن وجود . بهدهد می

 کرد. اشاره سازمان تامین هدف و گروه رضایت و همبستگی تولید، بر گروه تمرکز به توان می
شنوا،  گوش شناختگی، خود رای، استقالل نفس، به اعتماد دارای شخصیتی نظر از که مدیرانی
و  خود برای و هددا ارزش صداقت و اطمینان به هستند، بینانه واقع انتقادهای پذیرنده و خالقیت
 روش از کنند می تالش تعارض بروز هنگام بهاین دسته از مدیران  هستند، قائل احترام دیگران
 های نتیجه سازش سبک از که استفاده .[9]برطرف نمایند  آنرا اصلی، علت بررسی و تحلیل
 درگیر که افرادی روش رضایت این در که چرا داشت، خواهد همراه به سازمان برای خوبی

 خود کار به انگیزه بیشتری با افراد تعارض، حل از پس نتیجه در ؛شود می تامین اند شده تعارض
 شخصیتی نظر از که کنند می استفاده تعارض اداره برای سازش سبک از مدیرانی .گردند می بر

 به و کنند معامله کاری هر در اند گرفته یاد و هستند کار سازش و پذیر محتاط، انعطاف رو، میانه
  .[11] است اجتماعی جایگاه و مقام حیثیت، به دستیابی ،ها آنبرجسته  ویژگی کلی طور

( در مطالعه خود به این مهم اشاره می کند که سبک اجتناب در مدیریت 1995امیرکبیری )
که  . چراکنند می تجربه را ناکامی و شکست طرف دو هر و دارد باخت - باخت تعارض رویکردی

 نمی خود یها خواسته به طرف دو از کدام هیچ و ماند می باقی نشده حل همچنان تعارض

 جریان در اختالل و پسین های فرصت در تعارض بروز احتمال نشده حل تعارضرسند. وجود 

 دهد می کاهش را سازمان بخشی اثر مدت دراز در سبک این از استفاده .دهد می افزایش را کار

 دو همیاری رفتن میان از و اعتمادی بی آمدن وجود به های خبری، گرفت و داد شدن قطع به و

 غیر طلب، تامین شخصیتی نظر از که مدیرانی .[7] انجامید خواهد سازمان کارکنان میان سویه

 نظر اختالف که هنگامی هستند، دچار ناامیدی و دلسرد هدف، بی گیر، کناره و منزوی ماجراجو،

 کسانی با رویارویی برای و کنند می مخالفت کم بسیار گیرند؛ نمی را کس هیچ طرف آید، پدید

 .[9]کنند  می را حفظ خود طرفی بی حال همه در و کنند مین تالش کنند می مخالفت که
 طرف یک وقتیکند که  به کار می گیرند بیان میکالنتری در مورد مدیرانی که سبک گذشت را 

 به می شمارد. بازنده را خود بنشاند، فرو را تعارض تا گذرد می خود های خواسته از دلیل هر به

شخصیتی  ضعف نشانه را طرف یک گذشتگی خود از یا گذشت دیگران است ممکن اینکه ویژه
 .دارد منفی اثر افراد انگیزه و روحیه بر بودن، ضعیف یا باخت احساس این بیاورند. حساب به او

دیگران،  به وابستگی و اجتماعی قوی های انگیزه دارای که کنند می استفاده سبک این از افرادی
 با خوب رابطه برای نتیجه در هستند. شدن واقع دیگران تایید و قبول مورد و طلبی محبوبیت
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 دامن ها اختالف به موردها بیشتر در شوند. می قائل زیادی اهمیت "بودن خوبی آدم "و دیگران

 فرو را دشمنی احساس کنند می تالش بیشتر آید، می پیش اختالفی هنگامی که و زنند نمی

 .کنند آرام را دیگران و نشانده
اند که موانع  بیان داشتهموانع اجرای استراتژی  همطالع با (1997حجاریان )پور و  زارع
محسوب  سازمانمهمترین موانع اجرای استراتژی در به ترتیب ، فرهنگی و ادراکی مدیریتی

جاری شود،  سازماندارد که اگر استراتژی در همه سطوح  بیان می (1991سرداری ) .شوند می
ی روزمره آنان به تحقق ها فعالیتکارکنان فرصت بهتری پیدا خواهند کرد تا نشان دهند چگونه 

های عملکردی، نه ها را مستقیماً به سنجهاستراتژی کمک خواهد کرد و مدیران اگر پاداش
اهد تر خواهداف بلندمدت و کوتاه مدت اختصاص دهند، نتایج بهتر و اجرای استراتژی اثربخش

  .بود
ه این نتیجه دست یافتند که ای ب در مطالعه (7005)1لیندا رئوادس و رابرت ایسنبرگر

از سبک همکاری( منجر به نتایج مطلوب  ت تعارض به نحو شایسته )با استفادهسازی مدیری پیاده
شده که  )تعهد مثبت، عملکرد مثبت(سازمان  خلق و خوی مثبت( ودر کارکنان )رضایت کاری، 

س در یک پژوهش دیگر که توسط فیلی .را به دنبال دارد سازماناجرای موثر استراتژی در یتاً نها
ی سازمانتعهد  ،یسازمان( صورت گرفته مشخص شد که بین مدیریت تعارض 7005)7و همکاران
های که مدیریت صحیح تعارض واکنش طوریه ی رابطه مثبت وجود دارد. بسازمانو عملکرد 

را در پی  سازمانموثر و مثبت کارکنان در راستای عملکرد بهتر وظایف، در نتیجه تعهد بیشتر به 
شود که مدیران از اجرای موثر و دارد. از سوی دیگر افزایش تعهد در کارکنان منجر به این می

( به این 7001) 9کو و آلفرد بودر مطالعه دیگر، هیان چای .نفع ببرند سازمانکارای استراتژی در 
نتیجه رسیدند که با توجه به روند رو به رشد رقابت در عرصه کسب و کار جهانی و همچنین روند 

در جهت  سازمان، وجود تعارض سازنده در ها سازمانرو به رشد مطالعات مدیریت تعارض در 
های خود دریافتند که تعارض سازنده در بررسی ها اهداف مدیریت ضروری است. آن تحقق

ی ها استراتژیشود موجب می سازمانی از طریق ایجاد تعهد درکارکنان نسبت به اهداف ازمانس
 .المللی بهتر و موثرتر به نتیجه برسندکار بینو   سازمانی و اهداف مدیران در فضای کسب

 
 
 

                                                           
1 .Linda Rhoades, Robert Eisenberger 

2 .Phyllis 

3 .Hian Chye Koh, El’fred H. Y. Boo 
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 شناسی تحقیق روش .3

 گردد:بر اساس آنچه بیان گردید مدل مفهومی پژوهش به صورت ذیل طراحی می      
 

 
 
 
 
 
 
 

 . مدیریت تعارض و اجرای استراتژی1شکل 

 
 :باشد میهای تحقیق به صورت ذیل مطرح  بر اساس مدل فوق سئوال

ی فعال در صنعت پوشاک استان ها شرکت: سبک غالب مدیریت تعارض مدیران ال اولسئو
 کردستان کدامند؟

ی فعال در صنعت ها شرکتی تدوین شده توسط ها استراتژی: میزان اثربخشی سئوال دوم
 پوشاک استان کردستان چقدر است؟

ی ها استراتژیی بین سبک مدیریت تعارض و اجرای اثربخش معنادارآیا رابطه  سوم: سئوال
 ی فعال در صنعت پوشاک استان کردستان وجود دارد؟ها شرکتتدوین شده توسط 

توصیفی از نوع  ،ها دادهردی و بر اساس شیوه گردآوری تحقیق حاضر بر حسب هدف کارب
ی استفاده ی و میدانا هاناز دو روش کتابخها  دادهپیمایشی و همبستگی است. جهت گردآوری 

، پیشینه و طراحی مدل مفهومی ای برای تدوین مبانی نظری هانشده است. از روش کتابخ
استفاده از  ری بااولیه تحقیق از نمونه آما های دادهاستفاده شده و از روش میدانی برای گردآوری 

ی فعال ها شرکتگرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی ابزار پرسشنامه بهره 
نفر پرسنل در صنعت  970شرکت با داشتن  17 .در صنعت پوشاک استان کردستان است

پوشاک در استان کردستان مشغول به فعالیت هستند. در مطالعه حاضر بر اساس فرمول 
قرار گرفت  ها آننفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و پرسشنامه در اختیار  190، 1کوکران

پرسشنامه معتبر برگشت داده شد. برای تعیین روایی محتوایی  190تعداد از این میان که 
پرسشنامه از نظر افراد آگاه و صاحب نظر به موضوع و برای تعیین روایی سازه از آزمون کرویت 
                                                           
1 .   
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بارتلت با استفاده از معادالت ساختاری استفاده گردید. همچنین جهت تعیین پایایی ابزار از 
که ضریب آلفای کرونباخ برای تمام  طوریه هره گرفته شده است. بضریب آلفای کرونباخ ب

آزمون کرویت بارتلت، در سطح و  997/0برابر با   KMO، مقدار9/0متغیرهای تحقیق باالی 
از پایایی و روایی مناسبی  ها رد شده است بنابراین ابزار گردآوری داده درصد 99ی معنادار

جهت تعیین ارتباط بین مدیریت تعارض و اجرای استراتژی از معادالت سرانجام . است برخوردار
 ساختاری و برازش رگرسیون استفاده شده است.

 های پژوهش و یافتهها  ادهتحلیل د .4

ها بر اساس پاسخ به سئواالت تحقیق انجام  در این بخش از تحقیق، تجزیه و تحلیل داده
 شده است.

های فعال در صنعت پوشاک استان  مدیریت تعارض مدیران شرکتسبک غالب سوال اول: 
 کردستان کدامند؟

های مدیریت  سبک میانگین و انحراف معیارشده از پرسشنامه،  های گردآوری دادهبر اساس 
 محاسبه شده است: یکمطابق جدول  تعارض

 
 مدیریت تعارضوضعیت توصیفی . 1جدول  

 سبک مدیریت  میانگین نحراف معیارا

 رقابتی 7794 0771

 سازش 9777 0719

 اجتناب 7794 0777

 همکاری 9701 0719

 مصالحه 9711 0715
 

شود که سبک غالب مدیران در با توجه به جدول فوق و ستون مربوط به میانگین مشاهده می
که مدیران صنایع  سبک سازش و مصالحه است. به این معناصنایع پوشاک استان کردستان 

  خویش  و اهداف  از عالیقتا  کنند میتعارض تالش  استان کردستان در مواجه باشاک در پو
  یافتندر صدد ها  در واقع آن دنکن   پوشی  چشم دیگران  نیازهای  و ارضای  اهداف  تحقق  جهت
و د هر  اهداف  و  منافع  نسبی  تحقق  که فین هستندرط  برای  قبول  قابل  های حل  راه تدابیر و  برخی
  .را به دنبال داشته باشد  طرف
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های فعال در صنعت  های تدوین شده توسط شرکت میزان اثربخشی استراتژیسوال دوم: 
 پوشاک استان کردستان چقدر است؟

شده از پرسشنامه، میانگین و انحراف معیار اجرای اثربخش  های گردآوری دادهبر اساس 
 :می باشد دوبق جدول مدیران صنعت مطا زعم کارشناسان وه ی بسازماناستراتژی 

 مدیریت تعارض و اجرای استراتژی سازمانیوضعیت توصیفی . 7جدول
  میانگین نحراف معیارا

 اجرای استراتژی 79/9 11/0

     
شود میزان مطلوبیت اجرایی مشاهده می ،با توجه به جدول فوق و ستون مربوط به میانگین

در حد متوسط و اندکی باالتر از آن  79/9استراتژی به زعم مدیران و کارکنان با میانگین 
 . باشد می

های  ی بین سبک مدیریت تعارض و اجرای اثربخش استراتژیمعنادارآیا رابطه  سوال سوم:
 دارد؟ های فعال در صنعت پوشاک استان کردستان وجود تدوین شده توسط شرکت

اتژی از ضریب مدیریت تعارض و اجرای اثربخش استرهای  سبکبرای بررسی ارتباط بین 
 ارائه شده است. سهکه نتیجه حاصل در جدول  همبستگی پیرسون استفاده شده

 های مدیریت تعارض و اجرای اثربخش استراتژی  . آزمون ضریب همبستگی ارتباط بین سبک9جدول 

 های مدیریت تعارض سبک  
 مصالحه همکاری اجتناب سازش رقابتی

-ρ = 07747-   ρ =07749  ρ = 07179 اجرای اثربخش استراتژی   ρ = 07541  ρ = 07997  

 

مدیریت تعارض با اجرای اثربخش های  سبکتمام  شود میمالحظه  سهبر اساس جدول 
، همکاری و مصالحه ارتباط های سازش سبککه  طوریه ی ارتباط دارند. بسازمانی ها استراتژی

رقابتی و اجتناب ارتباط های  سبکی دارند. در حالیکه سازمانمثبتی با اجرای اثربخش استراتژی 
باشند. در مجموع بر اساس  در صنایع مورد مطالعه را دارا میمنفی با اجرای اثربخش استراتژی 

ثیر را بک رقابتی بیشترین تاتوان بیان نمود که اتخاذ سبک همکاری و پرهیز از س می سهجدول 
ی در صنایع پوشاک استان کردستان دارد. سازمانی ها استراتژیآمیز  بر اجرای اثربخش و موفقیت

تجزیه و تحلیل جهت بررسی میزان تاثیر، برازش مدل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفته است. 
کدیگر است که ولی عوامل بر یرگرسیونی یکی از روش های بررسی تأثیرات علت و معل

نشان داده  Yi=β0+β1Xi+έi ترین مدل رگرسیون، رگرسیون خطی است که به صورت ساده
توان  ه است. با استفاده از این مدل میمتغیر وابست Yمتغیر مستقل و  Xدر این مدل . شود می
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تأثیر گذار است. لذا جهت بررسی و ارائه مدل بین  Yچقدر بر متغیر  Xنشان داد که تغییرات 
، پس از بررسی (X) یسازمانمدیریت تعارض  و (Y) سازمانیاجرای اثربخش استراتژی 

آمده است به ارائه مدل برازش یافته پرداخته خواهد  چهار های کفایت مدل که در جدول شاخص
 شد.

 و اجرای اثربخش استراتژی مدیریت تعارض سازمانیهای کفایت مدل بین  شاخص .4جدول
 واتسون -آماره دوربین انحراف معیار خطا ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین همبستگی

514/0 751/0 751/0 499/0 997/1 

 درصد تغییرات در 75دهد که  دست آمده و این مقدار نشان میه ب 75/0مقدار ضریب تعیین 
به  مابقیشود و  مربوط می مدیریت سازنده تعارض سازمانیبه  اجرای اثربخش استراتژی سازمانی

با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین واتسون از مقدار استاندارد  دارد. عوامل دیگری بستگی
(1,253)=1.69 Du معنادار پنجدر جدول گیریم.  ها را نتیجه می بزرگتر است استقالل باقیمانده 

 .محاسبه شده است  Fبودن رگرسیون به وسیله آزمون 
 

 و اجرای اثربخش استراتژی مدیریت تعارض سازمانیآنالیز واریانس مدل  .5جدول
 یمعنادارسطح  Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی  مجموع مربعات 

 07000 1597111 977790 1 977790 مدل رگرسیون
   07799 199 597999 باقیمانده ها

    190 977779 کل
 

 کهبوده  07000رای این آماره برابر ی محاسبه شده بمعناداربا توجه به جدول فوق سطح 
 دارد.  (= sig 07000) درصد 99بودن رگرسیون در سطح  معنادارنشان از 

 *مدیریت تعارض سازمانی و اجرای اثربخش استراتژیمدل رگرسیون  .1جدول

 مدل .T Sig ضریب استاندارد ضریب غیر استاندارد

B Std. Error Beta 

 1 مقدار ثابت 07000 47990  07199 07909

 مدیریت صحیح تعارض سازمانی 07000 177574 07177 0710 07759

 های سازمانی : متغیر وابسته اجرای اثربخش استراتژی *
 

که در جدول  باشد میمتغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون 
 .به شرح زیر محاسبه کرد Bتوان با استفاده از ستون  آمده است. معادله رگرسیونی را می شش

έ   Q +(07759 + )07909  =P 

 اجرای اثربخش استراتژی = 07909 +( 07759) یسازمانمدیریت صحیح تعارض  + خطا
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اثربخشی اجرای واحد  07759 ی،سازمانبهبود صحیح یک واحد مدیریت تعارض  به عبارتی با
مربوط به ضریب رگرسیون نیز در این جدول نشان  tارتقاء پیدا خواهد کرد. آزمون  استراتژی

 یسازماناثربخشی استراتژی و در برآورد مقدار  (=07000sig)بوده  معنادارکه این ضریب  دهد می
 موثر است.

جهت . های سازمانی اجرای اثربخش استراتژیبر میزان تاثیر نوع سبک مدیریت تعارض 
ی ها استراتژیاجرای اثربخش بر  مدیریت تعارضهای  سبکگذاری هر یک از میزان تأثیربررسی 
اجرای  که در آن ه گام استفاده شده استگام ب روش ،گانهاز مدل رگرسیون چندی سازمان

پس از در پایان نیز  شود. نامیده می (X) مدیریت تعارضو  (Y)ی سازمانی ها استراتژیاثربخش 
 به ارائه مدل برازش یافته پرداخته خواهد شد.های کفایت مدل  بررسی شاخص

( وارد سبک سازش)Q2  . در گام اول متغیرگام را دربرداشته استپنج تحلیل رگرسیون 
در این  .بدست آمده است 07111با متغیر وابسته ه شده که میزان ضریب همبستگی آن معادل

بدست آمده   07977  نیز 7و ضریب تعیین تعدیل شده 07990 برابر با 1ینیمرحله میزان ضریب تع
گانه به ( همبستگی چندسبک همکاری) Q4در گام بعدی با وارد شدن دومین متغیر یعنی . است

به  .افزایش یافته است 07409 و ضریب تعیین تعدیل شده به 07419 ین بهی، ضریب تع07149
اجرای تغییرات متغیر وابسته ) درصد 41 ،عبارت دیگر بر اساس ضریب تعیین تعدیل شده

تبیین  سبک همکاری و سبک سازش( به وسیله دو متغیر یسازمانی ها استراتژیاثربخش 
، رقابتی و مصالحه تاثیر مستقیم کمی در اجرای سه سبک دیگر یعنی سبک اجتناب .شود می

تغییرات متغیر وابسته  07079بر اساس ضریب تعیین تنها ی دارند. سازمانی ها استراتژیاثربخش 
 مقدار آماره دوربین واتسوناز آنجا که  اند. تبیین شده با تاثیر مستقیم کمی این سه سبکتوسط 

گیریم فرض استقالل  بیشتر است، نتیجه می  Du(  4،  759) =1779از مقدار استاندارد  (1794)
 شود. ها پذیرفته می باقیمانده

 

 های سازمانی اجرای اثربخش استراتژی و مدیریت تعارضهای کفایت مدل بین  شاخص .7جدول
 واتسون -آماره دوربین انحراف معیار خطا ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین همبستگی

07111 07990 07977 07491 17941 

07149 07419 07409 07479  

07195 07479 07477 07410  

07491 07491 07477 07454  

07497 07975 07994 07411  
 

                                                           
1 . R2 
2 . R2Ad 
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در تحلیل های سازمانی.  جرای اثربخش استراتژیتاثیر مدیریت تعارض بر اتحلیل مسیر 
مسیر از ضریب تعیین بدست آمده از طریق رگرسیون، میزان مناسب بودن مدل بدست می آید. 

)که به وزن بتا معروف است( به عنوان  1این تکنیک از ضرایب رگرسیون استاندار شده جزئی
کند. به عبارت دیگر این  رات مستقیم هر متغیر را تعیین میضرایب مسیر استفاده کرده و اث

. روش تحلیل دهد میین واریانس متغیر وابسته نشان یضریب سهم یا وزن متغیر مستقل را در تب
را محاسبه و نقش هر  هر متغیر مسیر به پژوهش کمک می کند تا اثرات مستقیم و غیر مستقیم

هر متغیر دارای دو اثر بر این اساس  .[10] ها را در دیاگرام مسیر مشخص کندیک از متغیر
در مطالعه حاضر  آید. ز مجموع اثرات کلی متغیر بدست میمستقیم و غیر مستقیم است که ا

بخش مدیریت تعارض بر اجرای اثرهای  سبکمجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم 
 ارائه شده است. هشتی محاسبه و در جدول سازمانی ها استراتژی

 .  مجموع تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته9جدول 
 مجموع تأثیرات اثرات مستقیم اثرات غیر مستقیم متغیر مستقل

 -07199- 079754- 075144 (Q1)         سبک رقابتی
 +07497+ 070797+ 07415 (Q3)        سبک سازش
 -07095- 071179- 07715 (Q2)        سبک اجتناب

 +07714+ 07971+ 07595 (Q4) سبک همکاری      
 +07797+ 07119+ 07955 (Q5) سبک مصالحه      

 

ترین سبک به عنوان اثرگذار آمده است، سبک همکاری هشتطور که در جدول  همان
شناسایی شده و در رتبه اول  07595ی با ضریب سازمانی ها استراتژیمدیریت بر اجرای اثربخش 

در رتبه دوم و سبک مصالحه با ضریب  07415قرار دارد و پس از آن سبک سازش با ضریب 
در رتبه سوم قرار دارد. همچنین سبک رقابتی بیشترین تاثیر مستقیم و غیر مستقیم منفی  07955

 ی داشته و پس از آن سبک اجتناب قرار داشته است. مانسازی ها استراتژیبر اجرای اثربخش 

  و پیشنهادها گیری نتیجه. 5

)رقابتی،  آن مختلفهای  سبکو  آمده، مدیریت تعارضاساس نتایج بدستطور کلی و بره ب
ی از جمله اجرای سازمان از متغیرهای بسیاری کننده بینی پیش و مصالحه( ، همکاراجتناب سازش،

 که کرد بینی توان پیشمی مدیریت تعارض نظریه اساس باشند. برمی اثربخش استراتژی
 این از یکی دهند.می نشان کار واکنش محل در نوع مدیریت تعارض قبال در کارکنان
معنا  این به ی است.سازمانی ها استراتژیدر نتیجه اجرای  ،داد برون کاهش یا ها افزایش واکنش

                                                           
3. Standardized Partial Regression Coefficients  
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کنند و یا نسبت به آنان  میتوجه ن ها آنبه نظر  سازمانکنند مدیران در  مشاهده کارکنان اگرکه 
 کنندسعی می تنش این کاهش برای نتیجه در شوند،منفی می تنش نوعی دچار اعتنا هستند بی

 کاهشرا ی سازمانها و دستیابی به اهداف در اجرای برنامه خود های مشارکت و هااددروند میزان
 اگر برعکس، با مشکل روبرو شود. ها استراتژیاجرای  است مواردی، ممکن چنین دهند. در
ای در حل  اهمیت دارند و اگر اعتراض سازندهکه برای مدیرانشان  کنند احساس کارکنان

گیرند، به نحو  شوند بلکه مورد استقبال قرار می سازمانی داشته باشند نه تنها طرد نمیمشکالت 
 در را خود و مشارکت دهنده، دروندادها یاری رفتارهای انجام با تا شوندبرانگیخته می مطلوبی

 دهند. افزایش سازمان
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که سبک همکاری در مدیریت تعارض اثر مستقیم 

کارمند در محیط کار  اگر که سازمانی دارد. به این معنای ها استراتژیزیادی بر اجرای اثربخش 
سازمان، مدیر به جویانه است و در صورت وجود تعارض در  رفتار مدیر مشارکت احساس کند

سازمانی کند که رضایت طرفین را جلب نماید، خود را متعهد به تحقق اهداف  ای عمل می گونه
نع و مشکالت ی تدوین شده در اجرا با مواها استراتژیکند که  ای عمل می می نماید و به گونه

مقاله با مطالعات انجام شده توسط بزاز جزایری  نتایج حاصل از این بخشکمتری روبرو شوند. 
 در حمایت و ها فعالیت در مشارکت فرهنگ همکاری، رویکرد از استفاده دارد که بیان می

های به دست آمده از این بخش با  همچنین یافته ، همخوانی دارد. دهد می گسترش را سازمان
ه این ( که در مطالعه خود ب7007لیندا رئوادس و رابرت ایسنبرگر ) مطالعات انجام شده توسط

از سبک همکاری(  ت تعارض به نحو شایسته )استفادهسازی مدیری نتیجه دست یافتند که پیاده
)تعهد مثبت، سازمان خلق و خوی مثبت( ومنجر به نتایج مطلوب در کارکنان )رضایت کاری، 

 ، سازگاری کامل دارد.شودمی سازمانر استراتژی در عملکرد مثبت( و درنتیجه اجرای موث
های این پژوهش تاثیر مستقیم و غیرمستقیم مثبت سبک سازش و مصالحه بر  از دیگر یافته

ی سازمانتحقق اهداف  هنگامی که .باشد میی سازمانی ها استراتژیافزایش اثربخشی اجرای 
بیشتر تشویق  ، اعضا را به فعالیتامتیازهاییمی کنند تا با دادن ، تالش مدیران مهم باشدبرای 
آمیز  انگیزه بهتری برای اجرای موفقیت کارکنان احساس قدرت نموده ودر نتیجه ، کنند

ویژگی ی مهم این دو سبک ها ویژگیی خواهند داشت. از آنجا که یکی از سازمانی ها استراتژی
هدف نسبت به تحقق اهداف  ، کارکنان بر اساس نظریه مبتنی برهاست آنجویانه  مشارکت

ی سازمانی احساس مسئولیت نموده و تالش خواهند نمود تا با هر طریق ممکن اهداف سازمان
مطالعات انجام شده توسط کالنتری،  تحقق یابد. نتایج حاصل از این بخش از مطالعه با

 یان همخوانی کامل دارد.بزاز جزایری و رضائ، امیرکبیری
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رقابتی و اجتناب از جانب مدیران های  سبکعه نشان داد که اعمال نتایج حاصل از این مطال
دارد. از جمله  یسازمانی ها استراتژیتاثیرات مستقیم و غیر مستقیم منفی بر اجرای اثربخش 

توجهی مدیران به کارکنان سازمان و تبعیت صرف از اهداف شخصی خودشان  دالیل این امر بی
اند مدیرانشان  رد بررسی، مواردی که کارکنان اعتقاد داشتههای صنایع پوشاک مو است. در شرکت

ی قانونی و برحق آنان احترام ها خواستهکنند، به  ها را سرکوب می هر نوع اعتراضی از جانب آن
از خود نشان  بیشتری کاری کم داشته و کمتری تعهد کارفرمایانشان به نسبت نمی گذارند،

همه این عوامل  و یافته کاهش عملکرد افزایش و خدمت ترک برای ها آن نیت قصد و دادند. می
هایش( تاثیر منفی داشته است.  آمیز استراتژیدر دستیابی سازمان به اهدافش)اجرای موفقیت

نتایج حاصل از این بخش هم با مطالعات انجام شده توسط کالنتری، امیرکبیری، رضاییان، فیلیز 
های رقابتی و اجتناب را در  آلفردبو که اعمال سبک کو و( و هیان چای7005سایگل و همکاران )

های  کاهش تعهد سازمانی، فرسودگی و گرانباری شغلی موثر دانسته و بیان داشته اند سبک
های سازمانی را با چالش مواجه می سازند، همخوانی و  آمیز استراتژی مذکور اجرای موفقیت

 سازگاری دارد. 
شود که دست اندر کاران بخش  حاضر پیشنهاد می بر اساس نتایج حاصل شده از تحقیق

های  های سازمانی خود، در موارد مختلف سبک صنعت پوشاک برای اجرای اثربخش استراتژی
 ذیل را به کار گیرند.

شود تعارض ایجاد شده در سازمان سطحی و قابل چشم  در مواردی که احساس می -1
زمان تعارض خود به خود حل  پوشی است مداخله ننموده و اجازه دهند که با گذشت

 شود.

در مواردی که مدیران احساس کنند که کارکنان انتقادات به جایی از تصمیمات اتخاذ  -7
 شده توسط آنان دارند، انتقادات را پذیرفته و به خواسته آنان توجه نمایند.

زمانیکه مدیران احساس کنند اخذ پاره ای از تصمیمات و انجام آن برای اجرای  -9
های سازمانی الزامی است و تعدادی از کارکنان ناآگاهانه با آن  آمیز استراتژیموفقیت 

ای از موارد به  کنند، نسبت به آگاه نمودن آنان اهتمام ورزند و در پاره مخالفت می
 های موجود به کار خود ادامه دهند. الرغم مخالفت استناد قدرت قانونی خود علی

های سازمانی  د که اجرای اثربخش استراتژیدهن در مواردی که مدیران تشخیص می -4
های سازمانی از قدرت باالیی  امری الزامی است و کارکنان معترض به اجرای استراتژی

ها را  برخوردارند، بهتر است مدیران با دادن امتیازاتی به این دسته از کارکنان، آن
 های سازمانی نمایند. متقاعد به همراهی با استراتژی
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های سازمانی نیازمند  ن تشخیص دادند که اجرای اثربخش استراتژیهر گاه مدیرا -5
باشند، ترتیبی اتخاذ نمایند تا با لحاظ نمودن  همیاری و همکاری کارکنان سازمان می

های سازمانی  های کارکنان، تعهد آنان را به اجرای اثربخش استراتژی نظرات و خواسته
 ارتقاء دهند.

  شود که محققین: برای تحقیقات آتی پیشنهاد می

 های سازمانی بپردازند. به بررسی تاثیر عدالت سازمانی در اجرای اثربخش استراتژی -1

های اثربخش سازمانی را در صنایع دیگر  نقش مدیریت تعارض در اجرای استراتژی -7
 مورد مطالعه و بررسی قرار دهند.

مانی را در شود تا نقش مدیریت تعارض و عدالت ساز به پژوهشگران دیگر توصیه می -9
 های سازمانی بررسی نمایند. تدوین و ارزیابی استراتژی
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