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Abstract
Aims: Effective leadership is a requirement in every research institute in order to create and
sustain an optimized level of conflict. The aim of the present research was to study the
relationship between conflict level and leadership style in the employees of a military medical
research center.
Methods: This study was a cross sectional study. Data was gathered by three questionnaires
(demographic, fielder's least preference co-worker (LPC) and Rahim conflict inventory-I
questionnaire) from 42 managers and faculties of a military medical research center in 2015.
Data was analyzed with Independent T-Test, Spearman Coefficient and linear regression using
SPSS version 18.
Results: No significant difference was seen between conflict level and also leadership style
with demographic variables including sex, age, and the duration of working years (P Value>
0.05). Linear regression showed that leadership score had a negative and significant difference
with intrapersonal conflict level (r= 0.377 and P Value< 0.01) and also with group conflict level
(r= 0.459 and P Value< 0.01). A Negative but not significant relationship was also observed
between leadership score and intragroup conflict level (r= 0.377) (P Value> 0.05).
Conclusion: Empowering managers for improvement in relation-oriented leadership styles has
an effect on decreasing organizational conflict levels. In order to optimize conflict levels,
planning to decrease Intrapersonal conflict levels and increase intergroup conflict levels is
recommended.
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بررسي رابطه سطح تعارض با سبک رهبری در یک پژوهشگاه علوم پزشکي نظامي
احمدرضا ایزدی  ،8،2مریم یعقوبي* ،9فاطمه

قارداشي 8،4

۴مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامت ،مرکز تحقیقات مدیریت سلامت  ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ،تهران ،ایران
۴دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
۹مرکز تحقیقات مدیریت سلامت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ،تهران ،ایران
۲دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران

چکیده
زمینه و اهداف :رهبری مؤثر در جهت ایجاد و حفظ سطح بهینه تعارض از نیازمندیهای مؤسسات پژوهشی میباشد .هدف این پژوهش
بررسی رابطه سطح تعارض با سبک رهبری در بین کارکنان یک پژوهشگاه علوم پزشکی نظامی میباشد.
روشها :مطالعه حاضر از نوع مقطعی بوده و دادههای این پژوهش از طریق سه پرسشنامه (مشخصات فردی ،سبک رهبری به روش LPC
فیدلر و سطح تعارض رحیم) از  ۲۴نفر از مدیران و اعضای هیات علمی یک پژوهشگاه علوم پزشکی نظامی تهران در سال  ۴۹۳۲جمع آوری
شد .تحلیل دادهها در سطح توصیفی و تحلیلی با استفاده از آزمونهای آماری اسپیرمن ،تیتست مستقل و رگرسیون خطی توسط نرم افزار
 SPSS ۴1صورت گرفت.
یافتهها :بین سبک رهبری و سطح تعارض با میانگین سابقه کار افراد ،سن و جنسیت کارکنان رابطه آماری معنی داری مشاهده نشد
( .)P˃2/20بین نمره رهبری و سطح تعارض درون فردی ( -2/۹۷۷و  )P>2/20و بین نمره رهبری و سطح تعارض بین گروهی (-2/۲0۳
و  )P>2/2۴رابطه منفی و معنیدار وجود دارد .هر چند بین نمره رهبری و سطح تعارض درون گروهی ،رابطه منفی ( )-2/۹۷۷برقرار است
ولی این رابطه از نظر آماری معنیدار نمیباشد (.)P=2/21
نتیجهگیری :توجه به توانمندسازی مدیران در راستای بهبود سبک رهبری رابطهمدار بر کاهش سطح تعارض سازمانی مؤثر است .بهمنظور
بهینهسازی سطح تعارض ،برنامهریزی جهت کاهش تعارض درونفردی و افزایش تعارض بین گروهی توصیه میگردد.
کلیدواژهها :رهبری ،تعارض ،پژوهش پزشکی ،پژوهشگاه

*نویسنده مسئول :مریم یعقوبی .پست الکترونیکyaghoobbi@yahoo.com :

دریافت مقاله۴۹۳۲/۷/۴۲ :

پذیرش مقاله۴۹۳0/20/۴2 :

 / ۴۴۴ایزدی و همکاران

مقدمه
تعارض جزء جدایی ناپذیر و غیرقابل اجتناب سازمان و مدیریت
است بهطوری که آن را جزء طبیعی مدیریت بهحساب میآورند و
مدیریت آن جزء وظایف مدیران و رهبران سازمان بهحساب میآید
[ .]۴اثرات مثبت و منفی تعارض بر سازمان و کارکنان مورد تأیید
واقع شده است بهطوری که آثار مثبت آن میتواند منجر به ارتقای
سطح سلامتی و بهبود عملکرد سازمانها شود [ .]۴بر اساس نتایج
پژوهشها میتوان بیان نمود که تنش ،اضطراب و فرسودگی در
سازمان از جمله آثار نبود تعارض میباشد [ .]۹ ،۴و نهایتاً اینکه
بروز افکار نو و خلاق در صورت وجود تعارض سازنده تسهیل
میشوند و زمینه ساز تغییر و نوآوری و تحول سازنده در سازمان
است [.]۴
سازمانهای تحقیقاتی دارای انواع مختلف کارکنان میباشند که
نائل شدن به اهداف سازمانی نیازمند مدیریت مؤثر این نیروها از
جمله شناخت و کنترل سطح تعارض سازمانی در حدی است که
موجب تحریک خلاقیت گردد [ .]۲ ،۴جین و ترایاندیس با اشاره به
بررسیهای فاینمن در جهت بررسی مشکلات تکنیسینها در
سازمانهای بزرگ تحقیقاتی ،مورد جالب توجهی را مطرح میکنند.
تکنسینها ،در اغلب موارد نقش یاری کننده دارند ،یعنی به محقق
در انجام کارش کمک میکنند .در نتیجه ،غالباً احساس میکنند
که به چشم یک شهروند درجه دو به آنها نگاه میشود و محققان
از آنها بهعنوان خدمتکار ،و نه یک همکار ،استفاده میکنند.
بهعلاوه ،چون کارهای اصلی را محقق انجام میدهد ،به نظر
میرسد که شغل تکنسینها فاقد خلاقیت و کار آنها فقط پشتیبانی
فنی است .از این رو ،اغلب احساس میکنند که از مهارتها و
تواناییهای فنی آنها بهدرستی بهرهبرداری نمیشود و سرپرستان
به نیازهای شخصیتی آنان اعتنایی نمیکنند .بیشتر مواقع
تکنسینها در سازمانهای تحقیقاتی احساس ناتوانی و عدم قدرت
و نفوذ میکنند .مدیران باید با هدفگذاری مشترک برای
تکنیسینها و محققان ،درصدد یافتن راهی برای منسجم کردن
کارکنان فنی سازمان باشند [ .]0این تعارضات در صورتی که به
سطح غیرقابل قبول برسد موجب کاهش عملکرد و کارایی کارکنان
میشود[ .]6همچنین رابطه میان سطح تعارض با بهرهوری و غیبت
کارکنان و همچنین با شکایت بیماران نشان داده شده است [.]۷
از طرف دیگر مدیریت تعارض نیازمند اندازهگیری سطح تعارض
سازمانی و نحوه برخورد با این تعارضات است [ .]۴در مورد تعارض
چند دیدگاه وجود دارد .دیدگاه سنتی به تعارض بهعنوان یک پدیده
غیر ضرورت و بد مینگرد و آن را با واژههایی چون بیحرمتی،
انهدام و بیمنطقی مترادف میداند .دیدگاه روابط انسانی ،تعارض
را در تمام گروهها و سازمانها یک رویداد طبیعی میداند و پذیرش
آن را توصیه میکند .دیدگاه تعاملگرا اعتقاد دارد علاوه بر آنکه
تعارض نیروی مثبت در گروه است ،وجود آن برای عملکرد مؤثر
گروه نیز ضرورت دارد [ .]۳-۷تعارضات سازمانی بر حسب
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طرفهای تعارض را میتوان به سه گروه تعارض درونفردی
( ،)Intrapersonalدرونگروهی ( )Intragroupو میانگروهی
( )Intergroupتقسیم نمود [ .]۴تعارض درونفردی شامل انواع
تعارض نقش (همان تصوری است که هر کس در موقعیت اجتماعی
خود ،از رفتار درست در آن موقعیت دارد) ،حجم کاری که شخص
باید انجام دهد ،خلاقیت و تعارضهایی که به موانع و
محدودیتهای سازمانی مربوط میشود میگردد .تعارض
درونگروهی نیز میتواند شامل تعارض با همپیشهگان ،تعارض با
رئیس و تعارض با مرئوس باشد که در زمینة فنی ،بر سر مواردی
از قبیل اهداف فنی ،زمانبندی ،راههای رسیدن به هدف معین و
برداشت درست از دادهها روی میدهد .تعارض با سرپرست معمول ًا
بر سر ادارة پروژه ،یا تقسیم قدرت بروز میکند .تعارض بین گروهی
نیز در سازمان ،امری بسیار عادی است که دلایلی از جمله پردازش
متعصبانة اطلاعات و تعارض بین فرهنگی دارد .در سازمانهای
تحقیقاتی اغلب میتوان تلفیقی از فرهنگهای مختلف را مشاهده
کرد ،چرا که گزینش افراد معمولاً بر مبنای صلاحیت و شایستگی
فنی آنها صورت میگیرد نه بر اساس ویژگیهای فرهنگی [.]0
بنابراین سطح تعارض بین فرهنگی میتواند بالا باشد.
تعارض کارآمد یا سازنده و تعارض ناکارآمد یا مخرب از آخرین
دسته بندیهای تعارض محسوب میشوند به شکلی که تعارض
سازنده باید از اهداف گروه حمایت کرده و عملکرد آن را بهبود
بخشد ،در حالی که اگر مانع پیشرفت و بهبود عملکرد گروه شود،
تعارض مخرب نامیده میشود .نقش رهبر از آنرو مهم تلقی
میگردد که اگر بتواند اهداف برتری را تعیین نماید ،میتوان روابط
را بهبود بخشید و میزان تعارض را در حد بهینه نگه دارد [ .]0ولی
سؤالی که میتواند مطرح شود این است که چگونه بدون
اندازهگیری و اطلاع از سطح فعلی تعارض سازمان میتواند سطح
بهینه تعارض را مشخص نمود.
رهبری بهعنوان عمل اثر نهادن بر افراد بهطوری که از روی تمایل
و علاقه برای دست یافتن به هدفهای گروهی تلاش کنند تعریف
شده است .رهبری مؤثر یکی از توانایی مهم در حل ماهرانه تعارض
است [ .]۹این مهارت به دلیل قرار گرفتن کارکنان و پژوهشگران
در کنار یکدیگر در مؤسسات آموزشی و پژوهشی میتواند بسیار
مهم جلوه نماید .رفتار مدیر یا رئیس سازمان که باید نقش رهبری
را بر عهده گیرد ،بر افکار ،احساسات و آرزوهای کارکنان تحت
نظارت خود که موجب انگیزش و هدایت رفتار میشود ،اثر میگذارد
بهگونهای که در کارایی و اثربخشی سازمان تأثیر گذارد [.]۴2
در پژوهشگاهها نیز مسائل متفاوتی در ابعاد مختلف آموزشی،
پژوهشی مورد بررسی قرار میگیرد که نیازمند کار تیمی و همکاری
گروهی است [ .]۴۴سازمانها میتوانند با ارزیابی وضعیت رهبری،
زمینههای بهبود را برای رسیدن به مقصد طراحی کنند .شناسایی
الگوها و سبکهای رهبری به ارزشیابی نیازمند است [ .]۴۴یکی از
الگوهای ارزیابی رهبری الگوی اقتضایی فیدلر است .پژوهشهای

رابطه سطح تعارض با سبک رهبری ۴۴۹ /

گسترده فیدلر نشان داده است که برخی از افراد در حالت آسودگی
خیال و آرامش ،کارگرا هستند و تحت فشار و تنش ،کارمندگرا .لکن
الگوی رفتاری برخی دیگر ،عکس این است؛ یعنی در حالت آرامش،
کارمندگرا و در حالت تنش ،کارگرا هستند .بعلاوه این الگو نشان
میدهد که تغییر دادن مردم دشوار است و بهتر آن است که بهجای
تلاش برای تغییر دادن افراد ،موقعیت آنها را تغییر دهیم .تأکید بر
نظریه رهبری فیدلر برپایه این واقعیت استوار است که وی ،بیش
از هر محقق دیگر ،نظریه خود را به روشهای گوناگون و در گستره
وسیعی از زمینههای حقیقی و محیطهای واقعی به آزمایش گذارده
است [ .]0در مورد تصمیمات جاری و رفتار عادی و روزمرهای که
بهویژه از رهبران سر میزند ،دیدگاه فیدلر واقعیتهای رفتار رهبری
را به نحو بهتری توضیح میدهد.
در بیشتر سازمانهای تحقیق و توسعه ،مدیران ساعات طولانی کار
میکنند و بسیار پرمشغلهاند .آنها با افراد و گروههای مختلفی از
جمله مدیر ارشد سازمان ،حامیان تحقیقات ،جامعة استفاده کننده
(که از نتایج تحقیقاتی استفاده میکنند و ممکن است در بودجة
تحقیقاتی نیز مؤثر باشند) ،محققان درون گروه ،سایر همکاران در
جامعة علمی و سرانجام دیوانسالاران غیر عالم که چندان هم کم
اهمیت نیستند سروکار دارند .مدیران تحقیقاتی مجرب به این نکته
آگاهند که نادیده گرفتن هر یک از این گروهها سرچشمة بسیاری
از مشکلات است [.]۴۴ ،0
از آنجا که مدیران تحقیق و توسعه با افراد تیزهوش و مستقلی
سروکار دارند ،ساختار کار متفاوت از سایر سازمانها میباشد .از
آنجا که قدرت و نفوذ رهبرِ یک سازمان تحقیق و توسعة کارآمد،
در سطح متوسطی قرار دارد ،مدیران تحقیق و توسعه باید در جهت
سبکی از رهبری حرکت کنند که کارایی بیشتری داشته باشد [.]0
تحقیقات متعددی در زمینه رهبری و تعارض صورت گرفته است
[ .]۴۳-۴۹ ،1 ،۲این تحقیقات عمدتاً به بررسی رابطه سبک رهبری
با استراتژیهای مدیریت تعارض پرداختهاند .پژوهش چندانی در
ارتباط با اندازهگیری سطح تعارض سازمانی و ارتباط آن با سبک
رهبری بخصوص در مؤسسات تحقیقاتی صورت نگرفته است .در
واقع میتوان بیان نمود که این مطالعات وجود تعارض در سازمان
را پیشفرض خود دانستهاند ولی هیچ گونه توصیفی از سطح
تعارض و حد بهینه آن ارائه نمیدهند .در واقع این مطالعات به این
سؤال که سطح تعارض سازمانی چقدر بوده است و اینکه آیا این
سطح تعارض مفید است یا غیرمفید پاسخی نمیدهند .بهعلاوه
نظامی بودن یک سازمان نیز میتواند بر نوع عملکرد و فرهنگ آن
و همچنین بر سطح تعارض و نوع مدیریت آن تأثیرگذار باشد [.]۴2
هدف از این مقاله اندازهگیری سطح تعارض سازمانی و سنجش
سبک رهبری و تعیین رابطه سطح تعارض با سبک رهبری در
کارکنان و اعضای هیات علمی یک پژوهشگاه علوم پزشکی نظامی
میباشد.

روشها
این پژوهش از نوع مطالعات مقطعی و توصیفی – تحلیلی میباشد.
جامعه پژوهش را  ۷1نفر از کارکنان یک پژوهشگاه در یک دانشگاه
علوم پزشکی نظامی تشکیل میدهد که به دو گروه اعضای هیات
علمی و پژوهشگران؛ و کارکنان تقسیم میشوند.
این پژوهشگاه شامل  ۴۴مرکز پژوهشی میباشد .نمونه تحقیق با
استفاده از فرمول نمونه گیری از جامعه محدود بهصورت تصادفی
انتخاب شده است [:]۴۴
 
)( N ) *  Z 2  * ( p)(1  p
 2
n
 
)( N  1) * ( E 2 )   Z 2  * ( p)(1  p
 2

در این پژوهش P= 2/0 ، Z=۴/۳6 ،و E= 2/۴منظور شده است.
بدین ترتیب در سطح اطمینان  ۳0درصد ،حجم نمونه  ۲۹نفر به
دست آمد .با توجه بهاحتمال عدم بازگشت تعدادی از پرسشنامهها،
تعداد  00پرسشنامه توزیع گردید .نمونهگیری بهصورت تصادفی
انجام شد .معیار ورود به این پژوهش ،حضور بیش از یک سال در
پژوهشگاه بهصورت قراردادی یا رسمی بود .معیار خروج از پژوهش
نیز عدم رضایت فرد جهت همکاری بوده است .در سطح این نمونه،
متغیرهای فردی نظیر ردیف سازمانی ،سن ،سابقه خدمت ،جنس،
تحصیلات و نوع استخدام مهم تلقی شد .پرسشنامه حاوی سه
بخش -۴ :مشخصات فردی شامل  0سؤال در زمینه متغیرهای
سن ،جنس ،تأهل ،رشته تحصیلی ،تحصیلات ،سابقه کار ،سابقه
سطح سازمانی؛  -۴پرسشنامه استاندارد و معتبر سطح تعارض رحیم
با  ۴۴سؤال با معیار پاسخگویی لیکرت بهصورت طیفی از اعداد ۴
تا 0؛ و  -۹پرسشنامه مربوط به تعیین سبک رهبری فرد بود که
براساس مدل  LPCفیدلر انجام گرفت و حاوی  ۴1سؤال دو قطبی
بود که پس از محاسبه امتیاز هر پرسشنامه ،سبک رهبری فرد (بر
اساس رابطه مدار ،وظیفه مدار و مستقل) تعیین شد [ .]۴۴بهمنظور
تعیین سطح تعارض از سطوح تعیین شده توسط رحیم برای مدیران
استفاده گردید [ .]۴پایایی این پرسشنامه سبک رهبری با استفاده
از آزمون کرونباخ  2/۳۹و پرسشنامه سطح تعارض با استفاده از
آزمون کرونباخ  2/1۲6تعیین شد که هر دو مقدار ،گویای پایایی
بالا و مطلوب پرسشنامهها است.
دادهها توسط نرم افزار آماری  SPSS 18از طریق آزمونهای
آماری مناسب مانند آزمون همبستگی اسپیرمن ،تیتست مستقل و
رگرسیون خطی و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شد .در این تحقیق
ملاحظات اخلاقی همچون ،اخذ مجوز جهت انجام پژوهش ،عدم
قید نام و نام خانوادگی و محرمانه بودن اطلاعات و داشتن آزادی
کامل گروه هدف در تکمیل پرسشنامه رعایت گردید.
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شرح جدول  ۴به دست آمد .میانگین نمره رهبری برای آقایان
( ۲/۴1 )±۴/۹1و برای خانمها ( ۲/۷1 )±۴/6۳به دست آمد.

نتایج
از تعداد  00پرسشنامه توزیع شده ۲0 ،پرسشنامه جمعآوری گردید
که ضریب بازگشت پرسشنامهها در حدود  1۴درصد بوده است .به
دلیل نقص در اطلاعات ،سه پرسشنامه از مطالعه خارج شد.
یافتههای مطالعه درباره مشخصات دموگرافیک کارکنان مورد
مطالعه نشان میدهد که تعداد  6۳( ۴۳درصد) شرکت کنندگان در
پژوهش مرد و  ۴۹نفر ( ۹۴درصد) زن بودند .از نظر سطح
تحصیلات ۴ ،نفر ( ۴/۲درصد) دیپلم ۴ ،نفر ( ۲/1درصد) تکنسین،
 0نفر ( ۴۴/۳درصد) کارشناس ۴6 ،نفر ( ۹1/۴درصد) کارشناس
ارشد ۹ ،نفر ( ۷/۴درصد) دکتری عمومی ۴0 ،نفر ( ۹0/۷درصد)
دکتری تخصصی بودند ۴ .نفر از شرکت کنندگان جزء مدیران ارشد،
 ۳نفر جزء مدیران میانی ۲ ،نفر مدیر عملیاتی و  ۴۷نفر جزء اعضای
هیأت علمی و کارکنان بودهاند.
میانگین سنی افراد شرکت کننده در پژوهش ۹۳ )±۷/۳۴( ،سال
بوده است و میانگین سابقه کاری آنها ( ۴0)±۴2/1۴سال محاسبه
شده است .برای بررسی اثر متغیر سن بر سبک رهبری و سطح
تعارض از ضریب همبستگی پیرسون در سطح اطمینان  ۳0درصد
استفاده شده است .نتایج نشان داد که سن تأثیری بر سطح رهبری
و سطح تعارض ندارد .به عبارت دیگر رابطهی معنیداری بین سن
با سبک رهبری و سطح تعارض یافت نشد (.)P<2/20
برای بررسی اثر متغیر سابقه کار بر سبک رهبری و سطح تعارض
از ضریب همبستگی پیرسون در سطح اطمینان  ۳0درصد استفاده
شده است .نتایج نشان داد که سابقه کار نیز تأثیری بر سطح رهبری
و سطح تعارض ندارد .به عبارت دیگر رابطهی معنیداری بین سابقه
کاری با سبک رهبری و سطح تعارض یافت نشد (.)P<2/20
میانگین نمره رهبری  ۲/۹6با انحراف معیار  ۴/۲۳بوده است .بر
اساس سبکهای رهبری فیدلر تعداد و درصد افراد هر گروه به

جدول  :8توزیع فراوانی مطلق سبکهای رهبری شرکت کنندگان در پژوهش
سبک رهبری

فراواني مطلق

درصد

۴
۴۷
۴۹
۲۴

۲/1
۲2/0
0۲/1
۴22

وظیفهمدار
مستقل
رابطهمدار
جمع

میانگین نمره تعارض درون فردی ،تعارض درون گروهی و تعارض
بین گروهی در جدول  ۴ارائه شده است .هرچند بین زنان و مردان
در سطح تعارض ادراک شده در سازمان تفاوت وجود دارد و خانمها
در مقایسه با آقایان ،سطح تعارض بیشتری را در پژوهشگاه تجربه
کردهاند .اما در آزمون همبستگی و اختلاف میانگین با استفاده از
آزمون تی تست مستقل ،این تفاوت از نظر آماری معنیدار نبوده
است (.)P<2/20
توزیع فراوانی سطح تعارض بر اساس سطوح کم ،متوسط و زیاد
بدین صورت بوده است که در تعارض درونفردی ۴ ،نفر (۲/1
درصد) در سطح پایین ۷ ،نفر ( ۴6/۷درصد) در سطح متوسط و ۹۹
نفر ( ۷1/6درصد) در سطح بالای تعارض درونفردی بودهاند .در
تعارض درونگروهی ۴0 ،نفر ( ۹6درصد) در سطح پایین 6 ،نفر
( ۴۲درصد) در سطح متوسط و  ۴۴نفر ( 02درصد) در سطح بالای
تعارض درونگروهی بودهاند .از نظر تعارض بینگروهی نیز ۴۳ ،نفر
( ۲0درصد) در سطح پایین ۴0 ،نفر ( ۹6درصد) در سطح متوسط و
 1نفر ( ۴۳درصد) در سطح بالای تعارض بینگروهی بودهاند.
از نظر رابطه همبستگی میان نمره رهبری و سطح تعارض ،رابطه
منفی و معنیدار بین نمره رهبری و سطح تعارض مشاهده شد که
در جدول  ۹ارائه شده است.

جدول  .2توزیع میانگین و انحراف معیار نمره سطح تعارض سازمانی به تفکیک سطوح
نام متغیر

حداقل

حداکثر

نمره خانمها (از  1نمره)

نمره آقایان (از  1نمره)

میانگین نمره کل

تعارض درون فردی

۴

0

(۹/۹۷ )±2/۲1۳

(۹/2۴ )±2/6۴1

(۹/۴۹ )±2/0۳1

تعارض درون گروهی

۴

0

(۴/۷۴ )±2/۲6۴

(۴/01 )±2/0۲0

(۴/6۴0 )±2/0۴۳

تعارض بین گروهی

۴

0

(۴/1۴ )±2/0۲۴

(۴/0۲ )±2/60۲

(۴/6۴۷ )±2/601

سطح تعارض سازمانی

۹

۴0

(1/۳۴ )±۴/۹6۷

(1/۴۲ )±۴/0۴۳

(1/۹1 )±۴/02

جدول  .9همبستگی چندگانه میان نمره رهبری و سطوح تعارض
نام متغیر

نمره رهبری

نمره رهبری

۴

تعارض درون فردی

*2/۹۷۷

تعارض درون گروهي

-

تعارض بین گروهي

سطح تعارض سازماني

- 2/۴۷۹

**-2/۲0۳

**-2/۲۹1

*2/۹6۳

**2/626

**2/۷۹6

**2/۷۴۹

**2/1۲6
**2/۳2۷
۴

تعارض درون فردی

*-2/۹۷۷

۴

تعارض درون گروهی

-2/۴۷۹

*2/۹6۳

۴

تعارض بین گروهی

**-2/۲0۳

**2/626

**2/۷۴۹

۴

سطح تعارض سازمانی

**-2/۲۹1

**2/۷۹6

**2/1۲6

**2/۳2۷

* سطح معنی داری در سطح  ** ،2/20سطح معنی داری در سطح 2/2۴

مجله طب نظامي

دوره  ،81شماره  ،2تابستان 8931

رابطه سطح تعارض با سبک رهبری ۴۴0 /

بین نمره رهبری و سطح تعارض درون فردی رابطه منفی و
معنیدار ( -2/۹۷۷و  )P>2/20وجود دارد که بیان میکند که با
افزایش نمره رهبری ،سطح تعارض درونفردی کاهش مییابد.
معادلهی خط رگرسیونی برازش داده شده بهصورت (نمره رهبری×
=۴۴0-۴0/2۷تعارض درون فردی) و ضریب تعیین آن  2/۴۴۹به
دست آمد.
هر چند بین نمره رهبری و سطح تعارض درون گروهی ،رابطه
منفی ( )-2/۹۷۷برقرار است ولی این رابطه از نظر آماری معنیدار
نمیباشد ( .)P=2/21به عبارت دیگر هرچند بیان میکند که با
افزایش نمره رهبری ،سطح تعارض درون گروهی کاهش مییابد
ولی این کاهش معنیدار نبوده است.
بین نمره رهبری و سطح تعارض بین گروهی رابطه منفی و معنیدار
( -2/۲0۳و  )P>2/2۴وجود دارد که بیان میکند که با افزایش
نمره رهبری ،سطح تعارض بین گروهی کاهش مییابد .معادلهی
خط رگرسیونی برازش داده شده بهصورت (نمره رهبری× -۴1/2۴
=۴۴0تعارض بین گروهی) و ضریب تعیین آن  2/۴۷1به دست آمد.
بین نمره رهبری و سطح تعارض سازمانی رابطه منفی و معنیدار
( -2/۲۹1و  )P>2/2۴وجود دارد که بیان میکند که با افزایش
نمره رهبری ،سطح تعارض سازمانی کاهش مییابد .معادلهی خط
رگرسیونی برازش داده شده بهصورت (نمره رهبری× -6/۳66
=۴۹6تعارض بین گروهی) و ضریب تعیین آن  2/۴0۹به دست آمد.

بحث
یکی از نشانههای بارز مدیریت موفق و اثربخش سازمان ،رویارویی
درست و مؤثر مدیر با پدیده تعارض است .پژوهش حاضر بهمنظور
بررسی رابطه سطح تعارض با سبک رهبری در یک پژوهشگاه علوم
پزشکی نظامی انجام شده است .نتایج نشان میدهد اکثریت
اعضای پژوهش حاضر ( 0۲/1درصد) دارای سبک رهبری
رابطهمدار بودهاند و فقط  ۴/1درصد از افراد دارای سبک وظیفهمدار
بودهاند .این موضوع با نتایج پژوهش انجام شده برای مؤسسات
پژوهشی [ ]۴۴ ،0همخوانی نشان میدهد .این نتیجه با نتایج
پژوهش نکویی مقدم و همکاران [ ]۴1همراستا است .نکته قابل
تأمل در تحقیق حاضر ،فراوانی استفاده از سبک رهبری رابطهمدار
در تمام ردهها و گروههای مختلف است که با نتایج مربوط به
سبکهای رهبری در واحدهای نظامی همخوانی ندارد [ .]۴۳این
امر میتواند نشانه بسیار خوبی برای این سازمان باشد .البته نباید
فراموش کرد که جو علمی /آموزشی این پژوهشگاه ،در نتایج به
دست آمده دخیل بوده است.
سطح تعارض سازمانی نیز نشان میدهد که اکثریت افراد  ۹۹نفر
( ۷1/6درصد) در سطح بالای تعارض درونفردی بودهاند .در تعارض
درونگروهی نیز اکثریت افراد  ۴۴نفر ( 02درصد) در سطح بالای
تعارض درونگروهی بودهاند ولی از نظر تعارض بینگروهی اکثریت
افراد  ۴۳نفر ( ۲0درصد) در سطح پایین تعارض بینگروهی بودهاند.

چنان که مشاهده میشود میزان تعارض درون فردی و
درونگروهی بالا میباشد .بازنگری نقش افراد ،حجم کاری
کارکنان ،سطح خلاقیت افراد و موانع و محدودیتهای سازمانی در
رابطه با کاهش سطح تعارض درونفردی پیشنهاد میشود [.]0
بهعلاوه تلاشها بایستی در راستای کاهش تعارض درون فردی و
درون گروهی و افزایش سطح تعارض بین گروهی باشد .همچنین
میتوان پیشنهاد نمود که برای کاهش تعارض درونگروهی ضمن
افزایش تعامل روسا و همکاران در جهت تعیین و تدوین اهداف ،به
بازنگری زمانبندی اجرای پروژهها ،راههای رسیدن به هدفهای
تعیین شده و برداشت درست از دادهها پرداخته شود .تغییر در نوع
ادارة پروژهها یا تقسیم قدرت میتواند تعارض با سرپرست را کاهش
داده و سطح تعارض درونگروهی را کاهش دهد [ .]۴۴ ،0در مقابل
یکدستی فرهنگ حاکم بر این پژوهشگاه علوم پزشکی میتواند
موجب پایین بودن سطح تعارض بین گروهی باشد .افزایش
فعالیتهای بین رشتهای ،بکارگیری افراد با تنوع فرهنگی بیشتر
میتواند در ارتقاء سطح تعارض بین گروهی به سطح مطلوب مؤثر
باشد [ .]0در بررسی انجام شده هیچ رابطه معنیداری بین سن و
سابقه خدمت با تعارض و سبک رهبری پیدا نشد .با توجه به اینکه
رابطه بین جنسیت و میزان ادراک تعارض در بعضی از پژوهشها
به اثبات رسیده است [ ،]۴۹ ،۴۷میتوان چنین بیان نمود که شاید
دلیل عدم ارتباط در پژوهش حاضر مربوط به پژوهشی بودن
موسسه باشد .در ارتباط با تحصیلات ،نتایج نشان میدهد تحصیلات
نیز تأثیری بر ادراک تعارض در سازمان ندارد .یعنی تمام افراد بدون
توجه به نوع تحصیلات ،ادراک یکسانی از تعارضات سازمانی
داشتهاند .همچنین بیان شده است که در سازمانهای ایرانی دیدگاه
مثبتی نسبت به تعارض در بین مدیران وجود ندارد و تمایلی هم
به مطرح کردنان نیست [ ]۴۷لازم به ذکر است که لزوم انجام
تحقیقات بیشتری در این زمینه احساس میگردد.
نتایج پژوهش نشان داد که بین نمره رهبری و سطح تعارض
درونفردی و بینگروهی رابطه وجود دارد .این رابطه ،رابطهای
منفی و معنیدار است .به عبارت دیگر با افزایش نمره رهبری،
سطح تعارض درون فردی و بینگروهی کاهش مییابد .تقویت
رهبری رابطهگرا میتواند در کاهش این تعارض درون فردی مؤثر
باشد .در عین حال ،با توجه به پایین بودن سطح تعارض بینگروهی
و لزوم افزایش سطح تعارض بین گروهی در جهت بهینه سازی آن،
به نظر میرسد تأکید بر بهکارگیری سبک رهبری رابطهمدار
نمیتواند در این مورد مؤثر واقع گردد .بدین منظور بایستی از سایر
ابزارهای مرتبط پیش گفته استفاده نمود .توجه به الگوی رفتار
جمعی و اکتشاف نقشههای شناختی و الگوهای ذهنی در برطرف
نمودن تعارضات مورد تأکید بوده است [ .]۴۲بهعلاوه ،لازم به ذکر
است که با توجه به اهمیت شناخته شدهی کدهای اخلاقی [ ]۳و با
توجه به بعد فرهنگی و مذهبی در کشور ما و بالأخص در نیرویهای
نظامی پژوهش حاضر ،جهت استفاده از این پتانسیل بایستی توجه
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 برنامهریزی جهت کاهش تعارض،بهینهسازی سطح تعارض
 توجه.درونفردی و افزایش تعارض بین گروهی توصیه میگردد
 فرهنگ اجتماعی و،به سایر عوامل از قبیل فرهنگ سازمانی
شخصیت در شیوه رهبری با سطح تعارض و استراتژیهای مدیریت
 به نظر میرسد که تعیین.تعارض تحقیقات جامعتری نیاز دارد
سطح بهینه تعارض در پژوهشگاهها و همچنین در نظر گرفتن
عوامل مرتبط و مؤثر بر آن با تأکید بر فرهنگ ایرانی اسلامی نیازمند
.تحقیقات عمیقتر و جدیتر میباشد
 نویسندگان مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود:تشکر و قدرداني
را از مدیریت و کارکنان پژوهشگاه علوم پزشکی نظامی و همکاری
.مرکز مدیریت سلامت این پژوهشگاه اعلام میدارند

.بیشتری معطوف گردد
هرچند اندازهگیری سطح تعارض از جمله نقاط قوت پژوهش حاضر
 از.میباشد ولی این پژوهش دارای محدودیتهایی نیز میباشد
 محدود بودن این پژوهش به،جمله محدودیتهای این پژوهش
 بهعلاوه.یک پژوهشگاه و عدم امکان تعمیم آن به کل کشور است
عدم دسترسی پژوهشگران به مطالعاتی که به سنجش سطح
تعارض در سازمانهای ایرانی پرداخته باشد نیز موجب محدود شدن
نتایج سنجش سطح تعارض و بحث راجع به ارتباط سطح بهینه
.تعارض و سبک رهبری میگردد

نتیجهگیری
توجه به توانمندسازی مدیران در راستای بهبود سبک رهبری
 بهمنظور.رابطهمدار بر کاهش سطح تعارض سازمانی مؤثر است
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