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تبیین نقش میانجی اعتماد سازمانی در تأثیرگذاری عدالت زبانی مدیران بر
راهبردهای مدیریت تعارض کارکنان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
نجمه مهدی بیگي ،4نورمحمد يعقوبي* ،2مسعود دهقاني ،3اسماعیل يعقوبي
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چكیده
تعارض بهعنوان جزء اجتنابناپذير زندگي سازماني امروز مطرح است و بيشک توانايي مديريت و كنترل آن در سازمانها ،از
مهمترين مهارتهای مورد نیاز مديران امروز به شمار ميرود .هدف اين پژوهش تبیین نقش میانجي اعتماد سازماني در
تأثیرگذاری عدالت زباني مديران بر راهبردهای مديريت تعارض كاركنان بود كه به روش پیمايشي و مبتني بر مدليابي
معادالت ساختاری در محیط نرمافزاری  Lisrel 8.8انجام شد .نمونه آماری پژوهش حاضر را  439نفر از مديران و كاركنان
دانشگاه دريانوردی و علوم دريايي چابهار تشکیل دادند كه به روش نمونهگیری تصادفي انتخاب شدند .دادههای موردنیاز با
استفاده از پرسشنامههای استاندارد عدالت زباني نرگسیان و محمدزاده (اعتبار  ،)8/08اعتماد سازماني الونن و همکاران (اعتبار
 )8/07و مديريت تعارض رابینز (اعتبار  )8/01جمعآوری گرديد؛ روايي پرسشنامهها نیز با استفاده از روايي محتوا مورد تأيید
قرار گرفت .نتايج نشان داد عدالت زباني بهطور مستقیم بر راهبردهای مديريت تعارض تأثیری ندارد ،بلکه از طريق اعتماد
سازماني بیشترين تأثیر را بر راهبرد همکاری (با ضريب تأثیر  )8/41و بعد از آن بر راهبرد اجتناب (با ضريب تأثیر  )8/14و
راهبرد كنترل (با ضريب تأثیر  )8/14مديريت تعارض دارد.
واژگان کلیدی :عدالت زبانی ،اعتماد سازمانی ،راهبرد همكاری ،راهبرد اجتناب ،راهبرد کنترل

تاريخ دريافت مقاله74/42/43 :
تاريخ پذيرش مقاله79/89/40 :

 4دانشجوی دكتری مديريت منابع انساني ،دانشکده مديريت و اقتصاد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ايران.
 2استاد ،دانشکده مديريت و اقتصاد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ايران ( نويسنده مسئول)Yaghoubi@mgmt.usb.ac.ir
 3دكتری مديريت منابع انساني ،دانشکده مديريت و اقتصاد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ايران
 1استاديار ،دانشکده مديريت و علوم انساني ،دانشگاه دريانوردی و علوم دريايي چابهار ،چابهار ،ايران.
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مقدمه

تعارض امری كامالً طبیعي است كه در طول تاريخ همواره با زندگي انسان همراه بوده است؛ اما با همه قدمتي كه در زندگي
بشر دارد ،تنها در چند دهه اخیر بهصورت علمي مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است .ساختار حاكم بر سازمانها و وجود
سیستمهای خشک و انعطافناپذير اداری و همچنین وجود افراد با ويژگيهای شخصیتي ،نیازها ،باورها ،ارزشها ،انتظارات و
ادراكات متفاوت ،آنها را مستعد انواع تنش ،تعارض و ناسازگاری كرده است كه به صورتهای مختلفي چون رقابت ،مجادله،
مخالفت ،مشاجره ،منازعه و كشمکش بین افراد و گروهها رخ ميدهد .هرچند بسیاری از افراد وجود تعارض ،تضاد و اختالف را
بهعنوان يک پديده منفي تلقي ميكنند ،اما كنترل دقیق و نظارت صحیح آن باعث ميشود كه تعارض به پديدهای سازنده و
مثبت تبديل گردد (ايران زاده و همکاران .)4374 ،تعارض ازجمله مفاهیمي است كه به دلیل اهمیـت بسـیار آن در زنـدگي
فردی ،گروهي و سازماني ،معاني مختلفي را اختیار كرده است .مقیمي ( )4308تعارض را وضعیتي ميداند كه افراد متعامل در
زمینه اهداف اصلي و فرعي و ارزشها ،با يکديگر اختالف دارند و داچ 4بیان ميكند " تعارض عدم تطابق و تفاهم در مورد
فعالیتهای انجام شده است" (میری و همکاران .)4373 ،در رابطه با مديريت تعارض نیز وفاقي وجود ندارد .گروهي از
متخصصان ،مديريت تعارض را به معنای پیشگیری از تعارض و گروه ديگر آن را مرحلهای جهت حذف تعارض تلقي ميكنند و
برخي مديريت تعارض را فرايند تـشخیص نقـش مناسـب تعارض در بین گروهها و اسـتفاده مناسـب از فنـون مربوطه برای
برطرف كردن يا تحريک آنها بـرای اثـربخشي سازمان ميدانند (درگاهي و همکاران .)4309 ،مکاتب مختلف نیز در رابطه با
تعارض و مديريت تعارض ديدگاههای متفاوتي داشته و نظرات متفاوتي را مطرح كردهاند :طرفداران مکاتب سنتي (كه رواج آن
از  4788تا دهه  4718میالدی بوده است) تعارض را امری مخرب ،منفي ،نفاقافکن و غیر عقاليي در نظر گرفته و عقیده دارند
كه تا حد ممکن بايد حذف و يا فرونشانده شود ؛ در اين مکتب بر هماهنگي ،نظم و اجرای امور بدون هیچ دردسری تأكید
ميشود .مکتب روابـط انسـاني ،تعـارض را امـری طبیعي ميداند كه در هر سازماني پیامدهای حتمي و مسلمي دارد ،بيضرر
بوده و بهطور بـالقوه نیـروی مثبتي را برای كمک به عملکرد سازمان ايجاد مينمايد؛ و درنهايت نظريهپردازان تئوری
تعاملگرايي (مهمترين ديـدگاه سالهای اخیر ) ،نظر خود را در مقوله تعارض با تشويق رهبران گروه به حفظ سطح مناسبي از
تعارض اعالم ميدارند و معتقدند كه تعارض گروه را زنده ،خالق و منتقد از خود نگاه ميدارد و ميتواند يک نیروی مثبت در
سازمان ايجاد كنـد (فیاضي .)4300 ،مکتب تعامل ،تعارض را به دو نوع مخرب (تعارضهای كاهنده و كند كننده عملکرد
گروه) و كاركردی (تعارضهای طرفدار هدفهای گروه و بهبود عملکرد آن) تقسیم ميكند (میری و همکاران.)4373 ،
مديراني كه ديدگاه تعاملگرا يي نسبت به تعارض دارند ،معتقدند كه تعارض ناهنجاری سازماني نیست ،بلکه ميتواند مفید و
سازنده باشد .در سازمان موفق همواره سطحي از تعارض وجود دارد و درنهايت وظیفه مديريت ،تحريک تعارض و هدايت آن
است (شکراني و همکاران .) 4373 ،ادراک منابع انساني از وجود عدالت ،در سالمت رواني ايشان مؤثر است و ايجاد شرايطي
جهت برقراری آن را ضروری مينمايد (يعقوبي و همکاران .)4372 ،عدالت واالترين ارزش انساني در راه تحقق حقوق بشر بوده
و رسیدن به آن ،آرمان اصلي انسانها است .افالطون عدالت را قرارگرفتن هر چیز در جای خودش دانسته و ارسطو آن را به دو
دسته عام و خاص تقسیم كرده است؛ بهزعم وی عدالت عام ،همه فضیلتها را در بر ميگیرد و عدالت خاص ،اعطای حق هر
كس به شايستگي است (كاتوزيان .)4304 ،هنگامي كه فرد در توزيع پیامدها در سـازمان ،احسـاس بـيعـدالتي نمايد ،بهطور
منفي نسـبت بـه آن پیامـد خـاص ،واكـنش نشـان داده و هنگـامي كـه بـيعـدالتي در رويههايي باشد كه به موج آنها
پیامدها تخصیص يافتهاند ،عکـسالعمـل منفـي فـرد متوجـه كـل سازمان خواهد شد (واعظي و همکاران .)4374 ،در چنین
مواقعي ،مديراني كه نسبت به عدالت سازماني حساس هستند ،برای حل تعارض بیشتر از سبک مشاركت و در مقابل مديراني
كه به آن حساسیتي ندارند ،از سبکهای رقابت ،اجتناب و انطباقپذيری استفاده ميكنند (برومند و همکاران)؛ بنابراين ميتوان
دريافت كه بین عدالت سازماني و مديريت تعارض رابطه وجود دارد.
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با توجه به نقش فراگیر و همهجانبه سازمانها در زندگي اجتماعي (لي )2841 ،1و استفاده از جمالت ،اصطالحات و فرهنگ
لغت های خاص ،نقش عدالت در قالب مفهوم جديد عدالت زباني ،بیش از پیش آشکارتر شده است (الواني و همکاران:4373 ،
 .)14از طرفي در متون ديني و اسالمي اشارهها ی بسیاری به عدالت شده است ،ازجمله در نامه  43امام علي به مالک اشتر كه
به روايت از پیامبر نقل شده فقط امتي پاكیزه ميشود كه زيردست در آن بتواند بدون لکنت زبان حق خود را از فرادست
بازستاند؛ بنابراين طبق اين روايت اين مفهوم مورد تأمل قرار ميگیرد كه لکنت زبان زيردستان در برابر فرادستان ،چهره
جامعه را نامقدس و نازيبا ميسازد (نرگسیان و محمدزاده)4373 ،؛ بنابراين ميتوان دريافت كه تحقق عدالت زباني مستلزم
سه عامل مهم است )4 :ساخت زبان بايد از واژگان تبعیضآمیز به دور باشد؛  )2ساخت زبان بايد از واژگان و اصطالحات و
جمالتي بهرهمند باشد كه جايگاه عادالنه حکومت و آحاد جامعه را در برابر يکديگر بهدرستي تبیین كند و  )3افراد بايد از
توانمندی زبانشناختي كافي برای احقاق حق خويش برخوردار باشند (فائز و همکاران .)4374 ،عدالت زباني بر ضرورت رعايت
عدالت در كاربرد زبان ،از حیث راستي و پرهیز از تملق و تکبر و تحقیر داللت دارد و همه ابرازات زباني از "زبان تکلم" گرفته
تا "زبان بدن" را مد نظر قرار مي دهد و بر طرد همه واژگان ،اطوار و رفتارهای "گمراهكننده ،تحقیرآمیز ،تملقآمیز و دروغ"
تأكید دارد .در اين بُعد از عدالت ،بر جنبههای زباني مـراودات تأكید شـده ،نوع واژگـان و اصـطالحات متداول بین افراد مدنظر
قرار ميگیرد؛ واژگاني كه ممکن است علیرغـم تـداول و پذيرفتهشدگي در جامعه سازماني ،موجد نوعي تبعیض و نابرابری در
اعماق فرهنگ جامعه باشد (پورعزت .)4373 ،در اين نوع از عدالت ،ساخت زبان و ماهیت مراودات افراد در داخل سازمان و در
سطوح گوناگون ميبايست عادالنه بوده و رفتارهايي عادالنه را نیز در میان آنان ترويج نمايد (الواني و همکاران.)4373 ،
در مفهوم عدالت زباني ،بايد تأكید بیشتر بر كلمات حمايت ،عدالت و برابری باشد و ساختار زبان نبايد زمینه توسعه ظلم را در
جامعه فراهم نمايد .به كارگیری كلمات و واژگان و زبان عدالت محور ،نخستین گام در رسیدن به جامعه عدل است و در
رويکرد عدالت زباني بنیادهای عدالت بر ساخت زبان ،توسعه و تقويت توانمندیهای زبانشناختي آحاد جامعه بنا شده است
(فائز و همکاران .) 4374 ،عدالت زباني بر اساس سه بعد تملق زدايي ،تبعیض زدايي و حق محوری مفهومسازی شده است.
منظور از تملق زدايي پیراستگي ذهن و زبان از تملّق و ديگرستايي است؛ زبان متملّق ،زباني دروغگوست كه حدود روابط
اجتماعي را از میزان خارج ميسازد .تبعیض زدايي نیز  ،پیراستگي ذهن و زبان از تبعیض ،توهین و تحقیر است؛ زبان سالم
هرگز به تبعیض و تحقیر ديگران گشوده نميشود و اگر در قوانین و مقررات اداری منعکس شود ،ساحت اداره را آلوده
نميسازد (نرگسیان و محمدزاده .)4373 ،حقمحوری بدين معني است كه مديران دولتي بايد به گونهای از زبان خويش
استفاده كنند كه تعادل جامعه حفظ شود؛ اگر ذهن و زبان به حقگويي و حق شنوی اصرار ورزد ،مجال ظلم و ستم از جامعه
برچیده ميشود؛ مشروط بر اينکه قابلیتهای زباني به كل جامعه تسرّی يابند (ايماني و همکاران.)4374 ،
يک عنصر مهم در روابط سرپرست و زيردستان اعتماد است .مفهوم اعتماد كه در دو دهه گذشته توجه بسیاری از تحقیقات را
به خود جلب كرده (كیم 2و همکاران ،)2844 ،عاملي حیاتي و ضروری برای سازمان بوده و موجب بسیاری از تالشها و
رفتارهای مشاركتي شده و در بسیاری از روابط بین فردی ،نقش كلیدی ايفا ميكند .اعتماد ،اثرات درون فردی و برون فردی
ايجاد كرده و روابط درون و برون سازمان را تحت تأثیر قرار ميدهد .باال بودن اعتماد سازماني ،ضعف موجود در ساير منابع الزم
برای ارتقاء بهرهوری را تا حدی جبران ميكند (زاهد بابالن و كريمي .)4374 ،اعتماد كه بهعنوان پیششرطي الزم برای
موفقیت سازمان به رسمیت شناخته ميشود (ندكاوسکي و همکاران ،)2849 ،3بیشتر به انتظارات مثبت اشخاص و توقعاتي كه
اعضای سازمان درباره صالحیت ،قابلیت اطمینان و خیرخواهي اعضای سازمان دارند و همچنین اعتماد مؤسسهای میان فرد و
سازمان ،اطالق ميگردد (پورقاز و همکاران .)4373 ،الونن و همکاران )2880( 1اعتماد سازماني را به دو بعد اعتماد بین
شخصي (ارتباطي) و غیرشخصي تفکیک كردند؛ اعتماد شخصي به دو بعد اعتمـاد افقـي( 4اعتمـاد بـین كاركنـان با يکديگر) و
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اعتماد عمودی( 4اعتماد بین كاركنان و مدير كه ممکن است بر پايه صالحیت ،قابلیت و خیرخواهي باشد) تقسیم ميشود كه
بر اساس صالحیت ،خیرخواهي و يا اعتبار هستند .اعتمـاد غیرشخصي/اعتماد نهادی 2در حوزههای سـازماني ،بسیار كم
موردمطالعه قرار گرفته است .اعتماد نهادی ميتواند به اعتماد اعضا به استراتژی و چشمانداز سازمان ،شايستگي تجاری و
فناوری آن ،ساختارها و فرايندهای منصـفانه و سیاستهای منابع انساني سازمان اشاره نمايد (شمس و اسفندياری مقدم،
.)4371
ايجاد و توسعه اعتماد در سازمان ،در مرحله اول نیازمند فرهنگي بر مبنای ارزشهای مشترک بین كاركنان است كه به آن
معتقد باشند (پسندی پور و همکاران .)4374 ،اعتماد دوطرفه در محیطي امکان توسعه دارد كه در آن ارزشهای مشترک،
صداقت و انسجام ،پايه و اساس اعتماد بین افراد قلمداد ميشود .توسعه اعتماد به سازمان ،كمک ميكند تا كاركنان احساس
توانمندی بیشتری كنند (ارت و همکاران .)2842 ،3در مقابل ،فقدان اعتماد در سازمان باعث ميشود مکانیسم دفاع و اجتناب
از پاسخدهي ،احساس بدگماني و حسادت ،شايعهسازی ،تالش برای فاصله گرفتن از كار و همچنین عدم صراحت در اهداف
سازماني به وجود آيد .به اعتقاد اوسالنر و همکاران )2884( 1نابرابری موجب بياعتمادی ميشود و اعتماد در رابطه بین عدالت
و مشاركت نقش میانجي را بر عهده دارد .در همین راستا كاركناني كه احساس ميكنند مديران به شیوهای منصفانه آنها را
ارزيابي كردهاند ،تمايل دارند تا اعتماد خود را مثبت ارزيابي نمايند؛ بنابراين ميتوان به وجود رابطهای مستقیم و معنادار بین
عدالت سازماني و اعتماد پي برد؛ چن و همکاران )2844( 4و كانشیرو )2880( 4نیز در نتیجه پژوهش خود وجود چنین
رابطهای را تأيید ميكنند .در سازمانها بهخصوص سازمانهای دولتي ،شکاف قابلتوجهي بـین كاركنـان و مـديران و
خواستههای ايـن دو گروه وجـود دارد كه درنتیجه آن كاركنـان در اجرای تصمیمات سرسختي نشان داده و تصمیمات معموالً
بـا مشـکالت اجرايـي روبـرو ميشوند؛ در مقابل ،مديران نیز به كاركنان اعتماد نميكنند و آنها را در تصمیمگیریها مشاركت
نميدهند و اينها همه باعث ايجاد فضای بياعتمادی در سازمان ميشود كه نتیجه آن ،پديد آمدن رفتارهايي مانند
شايعهپراكني ،تضاد ،سیاسيكاری و كم كاری در سازمان خواهد بود كه انرژی بااليي از سازمانها گرفتـه و هزينهها را افزايش
ميدهد .در سطوح باالی سازمان اهمیت مديريت تعارض ،برابر يا حتي در مواقعي بیشتر از برنامهريزی ،سازماندهي ،ارتباطات،
انگیزش و تصمیمگیری است .تحقیقات نشان داده است كه مديريت تعارض يکي از عوامل موفقیت مديران است كه تقريباً 28
درصد از وقت ايشان را به خود اختصاص ميدهد (فیاضي .)4300 ،با توجه به اهمیت تعارض و ضرورت مديريت اثربخش آن و
همچنین نقش پررنگ عدالت زباني و اعتماد در جو سازمانها ،مسئله پژوهش حاضر مطالعه همزمان رابطه سه متغیر مذكور و
تبیین نقش میانجي اعتماد سازماني در تأثیرگذاری عدالت زباني مديران بر راهبردهای مديريت تعارض است.
در زمینه ارتباط بین متغیرهای پژوهش ،مطالعات مختلفي صورت گرفته است كه در ادامه به مواردی از آنها اشاره ميگردد.
ايماني و همکاران ( )4374به بررسي تأثیر عدالت زباني مديران سازمانهای دولتي بر سرمايه اجتماعي با میانجيگری اعتماد
عمومي پرداختند .نتايج بیانگر آن است كه مديران سازمانهای دولتي ميتوانند با رعايت عدالت زباني در سازمان و تقويت
اعتماد عمومي ،سرمايه اجتماعي سازماني را ارتقا دهند .نرگسیان و محمدزاده ( )4373تأثیر نقش عدالت زباني در ارتقای
اعتماد عمومي و مشاركت عمومي شهروندان را مورد مطالعه قرار دادند .نتايج بیانگر رابطه معناداری بین عدالت زباني ،اعتماد
عمومي و مشاركت عمومي است و به مديران توصیه ميكنند كه با پرهیز از واژگان و رفتارهای تحقیرآمیز و تملقآمیز در برابر
ديگران و حق محوری در گفتار خود ،زمینهساز افزايش سطح اعتماد عمومي و مشاركت شهروندان باشند .فائز و همکاران
( )4374در پژوهشي با عنوان مفهوم شناسي تطبیقي عدالت زباني نتیجه گرفتند كه بهكارگیری كلمات و واژگان و زبان عدالت
محور ،نخستین گام در رسیدن به جامعه عدل است و در رويکرد عدالت زباني ،بنیادهای عدالت بر ساخت زبان ،توسعه و تقويت

1 Lateral Trust
2 Institutional
3 Erat
4 Uslaner & Brown
5 Chen
6 Kaneshiro
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توانمندیهای زبانشناختي آحاد جامعه بنا شده است .برومند و همکاران ( )4307به بررسي رابطه بین عدالت سازماني و سبک
مديريت تعارض پرداختند .نتايج نشان داد كه مديران حساس به عدالت سازماني ،بیشتر از سبک مشاركت و برعکس مديراني
كه به عدالت سازماني حساسیت ندارند ،از سبکهای رقابت ،اجتناب و انطباق پذير برای حل تعارض استفاده ميكنند.
درگاهي و همکاران ( )4309در پژوهشي مديريت تعارض و راهبردهای مرتبط را مورد بررسي قرار دادند .نتايج نشان داد كه
4
بیشترين راهبردهای بکار رفته در ارتباط با مديريت تعارض ،روش همکاری و تشريکمساعي مبتني بر اعتماد است .آلمو
( )2840در پژوهش خود ادراک كاركنان هتلهای اتیوپي را از استراتژیهای مديريت مورد بررسي قرارداد .نتايج پژوهش وی
نشان داد كه عدم دسترسي به زمان كافي برای حل منازعات با جانبداری ،زمینههای فرهنگي كارگران ،وضعیت اقتصادی در
بازار برای حقوق و مزايای ديگر ،منافع شخصي و تفاوت انگیزش ،عدم توجه به تعارضها و عدم ارتباط نزديک با كاركنان
ازجمله چالشهای شناسايي شده در مديريت تعارض است .بعالوه ،به دلیل استفاده نامناسب مديران از راههای حل اختالف،
نارضايتي زياد كاركنان در محل كار مشاهده ميشود كه بر كارايي اخالقي و عملکرد كاركنان تأثیرگذار است .وربورگ و
همکاران )2840( 2به بررسي نقش سیستمهای كنترل سازماني در اعتماد سازماني كاركنان و نتايج عملکرد پرداختند .نتايج
اين پژوهش نشان داد كه استفاده قاطع از كنترلها ميتواند برای سازمانها سودمند باشد و ميتواند به كارمندان كمک كند تا
برای سازمان مفید باشند .بعالوه اينكه اعتماد سازماني از طريق اجرای كنترلهای سازماني به دست ميآيد و كنترل ميتواند
عملکرد كاركنان را هم به طور مستقیم و هم از طريق افزايش اعتماد بهبود بخشد .بینگول )2849( 3استراتژیهای مديريت
تعارض در صنايع ادغامشده را مورد بررسي قرار داد .نتايج پژوهش نشان داد كه مديريت تعارض در چند دهه گذشته ،يکي از
عناصر كلیدی موفقیت در ادغام صنايع بوده است و راهها و ابزارهايي كه توسط اين نوع سازمانها برای مديريت تعارض برگزيده
ميشود ،درنهايت منجر به نتايج موفقیتآمیز و همچنین شناخت علل شکست در اين برنامهها (كه اغلب نتیجه مديريت
نادرست است) ميشود.
كاری و همکاران )2844( 1مديريت تعارض در محیط كار را مورد بررسي قرار دادند و به اين نتیجه دست يافتند كه روشهای
متضادی برای مديريت تعارض در محیط كار وجود دارد؛ بعالوه ،تعارض در محیط كار ،نتیجه رفتار بد و ناخوشايند از سوی
كاركنان يا برخي مديران فردی و يا ناشي از يا عملکرد نادرست بخشهای اداری و سازماني ميباشد .چن و همکاران ()2844
در پژوهشي به بررسي تأثیر عدالت سازماني و اعتماد بر تعهد سازماني پرداختند .نتايج نشان داد كه بین عدالت سازماني و
اعتماد سازماني رابطهای مستقیم و معنادار وجود دارد .پورعزت ( )2887در پژوهش خود با عنوان اهمیت عدالت زباني برای
تجديدنظر در حکمراني خوب نتیجه گرفت كه عدالت زباني زمینهساز توسعه حکمراني خوب است .كانشیرو ( )2880در رساله
خود به بررسي عدالت سازماني ،اعتماد و تعهد در يک سازمان عمومي پرداخته است .نتايج نشان داد كه عدالت نقش مستقیم و
مؤثری بر اعتماد سازماني دارد .اوسالنر و همکاران ( )2884در پژوهشي به مطالعه نابرابری ،اعتماد و تعهد اجتماعي پرداختند.
نتايج نشان ميدهد كه نابرابری موجب بياعتمادی ميشود و اعتماد عمومي در رابطه بین عدالت و تعهد نقش میانجي را بر
عهده دارد.
لذا با توجه به تعاريف ارائهشده و تحقیقات داخلي و خارجي صورت گرفته ،مدل پژوهش حاضر تدوين گرديد كه در شکل
شماره ( )4قابلمشاهده است .در اين مدل ،متغیر عدالت زباني كه شامل سه مؤلفه تملق زدايي ،تبعیض زدايي و حقمحوری
4
است ،از پژوهش نرگسیان و محمدزاده ( )4373گرفتهشده است .مديريت تعارض و راهبردهای آن با توجه به تعريف رابینز
( ،)4791مشخص شده و اعتماد سازماني كه شامل سه مؤلفه اعتماد افقي ،عمودی و نهادی است ،از پژوهش و مدل الونن و
همکاران ( )2880گرفتهشده است.

1 Alemu
2 Verburg
3 Bingöl
4 Currie
5 Robbins
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اعتماد افقي
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اعتماد عمودی

اعتماد نهادی

راهبردهای مديريت تعارض
كنترل

اعتماد سازماني
تملق زدايي

همکاری

عدالت زباني

تبعیض زدايي

اجتناب
حق محوری

شكل ( )1مدل پژوهش
منبع( :نرگسیان و محمدزاده)1131،؛ (الونن و همكاران)8002،؛ (رابینز)1394،

فرضیههای تحقیق
با توجه به مدل پژوهش ،فرضیههای پژوهش به شرح زير طراحي شد:
 عدالت زباني مديران از طريق اعتماد سازماني بر راهبرد كنترل مديريت تعارض كاركنان دانشگاه دريانوردی و علومدريايي چابهار تأثیرگذار است.
 عدالت زباني مديران از طريق اعتماد سازماني بر راهبرد همکاری مديريت تعارض كاركنان دانشگاه دريانوردی و علومدريايي چابهار تأثیرگذار است.
 عدالت زباني مديران از طريق اعتماد سازماني بر راهبرد اجتناب مديريت تعارض كاركنان دانشگاه دريانوردی و علومدريايي چابهار تأثیرگذار است.
روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،كاربردی و از نوع توصیفي – همبستگي بوده كه به روش پیمايشي انجام شده است .ابزار
گردآوری دادهها در اين پژوهش پرسشنامههای استاندارد بود؛ بهمنظور سنجش عدالت زباني از پرسشنامه نرگسیان و محمدزاده
( )4373كه شامل سه مؤلفه تملق زدايي ،تبعیض زدايي و حق محوری و  43گويه است ،استفاده شد .اعتماد سازماني با
استفاده از پرسشنامه الونن و همکاران ( )2880شامل سه مؤلفه اعتماد افقي ،عمودی و نهادی و  17گويه مورد سنجش قرار
گرفت؛ بهمنظور سنجش مديريت تعارض نیز از پرسشنامه رابینز ( )4791كه  3راهبرد مديريت تعارض (كنترل ،عدم مقابله و
راهحلگرايي) را با  38گويه موردسنجش قرار ميدهد ،استفاده شد .پايايي پرسشنامهها با استفاده از آزمون آلفای كرونباخ مورد
بررسي قرار گرفت كه اين مقدار برای پرسشنامه عدالت زباني  ،8/08پرسشنامه اعتماد سازماني  8/07و پرسشنامه راهبردهای
حل تعارض  8/01به دست آمد و بهمنظور سنجش روايي پرسشنامهها نیز از روايي محتوا استفاده گرديد .جامعه آماری پژوهش
حاضر را مديران و كاركنان دانشگاه دريانوردی و علوم دريايي چابهار ( 248نفر) تشکیل دادند .بهمنظور تعیین حجم نمونه نیز
با استناد به فرمول كوكران و استفاده از روش نمونهگیری تصادفي 439 ،نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه
بین آنها توزيع گرديد .به منظور تائید يا رد فرضیات از روش الگويابي معادالت ساختاری 4با استفاده نرمافزار Lisrel 8.8
استفاده شد .مدليابي معادله ساختاری يک تکنیک تحلیل چند متغیره كلي 2و بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیره

)1 Structural Equation Modeling (SEM
2 General linear Model
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و به بیان دقیقتر ،بسط مدل خطي كلي است كه به پژوهشگر امکان ميدهد مجموعهای از معادالت رگرسیوني و روابط بین
متغیرهای مختلف را بهطور همزمان مورد آزمون و بررسي قرار دهد (هويل.)2842 ،4
یافتههای تحقیق
مشخصات دموگرافیک
ويژگيهای جمعیتشناختي نمونه مورد مطالعه در جدول شماره ( )4آورده شده است.
جدول ( )1یافتههای دموگرافیک
متغیر
جنسیت

تحصیالت

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مرد

94

44/19

كمتر از  38سال

47

43/09

متغیر

زن

44

11/43

 38تا  34سال

14

33/40

فوقديپلم و
پايینتر

0

4/01

 34تا  18سال

14

32/01

لیسانس

92

42/44

بیشتر از  18سال

29

47/94

فوق لیسانس

14

33/40

كمتر از  4سال

42

0/94

 4تا  48سال

91

41/84

دكتری

44

0/83

 48تا  44سال

12

38/44

بیشتر از  44سال

7

4/49

سن

سابقه كار

آزمون فرضیههای تحقیق
در اين تحقیق برای آزمون فرضیات از روش الگويابي معادالت ساختاری به كمک نرمافزار  Lisrel 8.8استفاده شد .در اين
روش مالک آزمون فرضیهها مقدار  tاست؛ درصورتيكه ارزش  ،tبزرگتر از  +4/74و يا كوچکتر از  -4/74باشد ،روابط بین
متغیرها در سطح  8/74معنيدار خواهد بود.
فرضیه اول :عدالت زباني مديران از طريق اعتماد سازماني بر راهبرد كنترل مديريت تعارض كاركنان دانشگاه دريانوردی و
علوم دريايي چابهار تأثیرگذار است.
در شکل شماره ( )2خروجي آزمون فرضیه اول در حالت تخمین استاندارد ارائه شده است.

شكل ( )8مقادیر ضرایب استانداردشده حاصل از الگویابی معادالت ساختاری فرضیه اول

خالصه نتايج الگويابي معادالت ساختاری مربوط به فرضیه اول در جدول شماره ( )2ارائه شده است:
1 Hoyle
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جدول ( )8نتایج اجرای الگویابی معادالت ساختاری فرضیه اول تحقیق
ارزش t

اثر مستقیم )(R

اثر غیرمستقیم

نتیجه

عدالت زباني

راهبرد كنترل

8/90

8/80

-

رد

عدالت زباني

اعتماد سازماني

1/08

8/44

-

تائید

راهبرد كنترل

4/34

8/04

-

تائید

8/04 * 8/44 = 8/14

تائید

روابط متغیرهای تحقیق

اعتماد سازماني
عدالت زباني

راهبرد كنترل

اعتماد سازماني

همانطور كه در جدول شماره ( )2نشان داده شده است ،ارزش  tبرای رابطه عدالت زباني با راهبرد كنترل كمتر از 4/74
) (t=0.08بوده و معنادار نیست و عدالت زباني فقط از طريق اعتماد سازماني بر راهبرد كنترل با ضريب ) (r=0.45تأثیرگذار
است .بنابراين نقش میانجي اعتماد سازماني در رابطه بین عدالت زباني با راهبرد كنترل تائید شده و فرضیه اول مورد پذيرش
قرار ميگیرد.
فرضیه دوم :عدالت زباني مديران از طريق اعتماد سازماني بر راهبرد همکاری مديريت تعارض كاركنان دانشگاه دريانوردی و
علوم دريايي چابهار تأثیرگذار است.
در شکل شماره ( )3خروجي آزمون فرضیه دوم در حالت تخمین استاندارد ارائه شده است.

شكل ( )1مقادیر ضرایب استانداردشده حاصل از الگویابی معادالت ساختاری فرضیه دوم

خالصه نتايج الگويابي معادالت ساختاری مربوط به فرضیه دوم در جدول شماره ( )3ارائه شده است:
جدول ( )1نتایج اجرای الگویابی معادالت ساختاری فرضیه دوم تحقیق
ارزش t

اثر مستقیم )(R

اثر غیرمستقیم

نتیجه

عدالت زباني

راهبرد همکاری

-8/44

-8/84

-

رد

عدالت زباني

اعتماد سازماني

1/90

8/44

-

تائید

اعتماد سازماني

راهبرد همکاری

9/20

8/77

-

تائید

8/44 *8/77=8/41

تائید

روابط متغیرهای تحقیق

عدالت زباني

اعتماد سازماني

راهبرد همکاری

0
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همانطور كه در جدول شماره ( )3نشان داده است ،با توجه به اينکه ارزش  tبرای رابطه عدالت زباني با راهبرد همکاری كمتر
از  (t=- 0.51) 4/74بوده و معنادار نیست و عدالت زباني فقط از طريق اعتماد سازماني بر راهبرد همکاری با ضريب )(r= 0.54
تأثیرگذار است؛ بنابراين نقش میانجي اعتماد سازماني در رابطه بین عدالت زباني با راهبرد همکاری تائید شده و فرضیه دوم
مورد پذيرش قرار ميگیرد.
فرضیه سوم :عدالت زباني مديران از طريق اعتماد سازماني بر راهبرد اجتناب مديريت تعارض كاركنان دانشگاه دريانوردی و
علوم دريايي چابهار تأثیرگذار است.
در شکل شماره ( )1خروجي آزمون فرضیه سوم در حالت تخمین استاندارد ارائه شده است.

شكل ( )4مقادیر ضرایب استانداردشده حاصل از الگویابی معادالت ساختاری فرضیه سوم

خالصه نتايج الگويابي معادالت ساختاری مربوط به فرضیه سوم در جدول شماره ( )1ارائه شده است:
جدول ( )4نتایج اجرای الگویابی معادالت ساختاری فرضیه سوم تحقیق
ارزش t

اثر مستقیم )(R

اثر غیرمستقیم

نتیجه

عدالت زباني

راهبرد اجتناب

8/19

8/81

-

رد

عدالت زباني

اعتماد سازماني

1/08

8/44

-

تائید

اعتماد سازماني

راهبرد كنترل

4/18

8/01

-

تائید

عدالت زباني

اعتماد سازماني

8/44 * 8/01 =8/14

تائید

روابط متغیرهای تحقیق

راهبرد اجتناب

همانطور كه در جدول شماره ( )1نشان داده است ،با توجه به اينکه ارزش  tبرای رابطه عدالت زباني با راهبرد اجتناب كمتر از
 (t=0.47) 4/74بوده و معنادار نیست و عدالت زباني فقط از طريق اعتماد سازماني بر راهبرد اجتناب با ضريب ()r=0.46
تأثیرگذار است؛ بنابراين نقش میانجي اعتماد سازماني در رابطه بین عدالت زباني با راهبرد اجتناب تائید شده و فرضیه سوم
مورد پذيرش قرار ميگیرد.
در جدول شماره ( )4شاخصهای برازش مدلها ی الگويابي معادالت ساختاری ارائه شده است .همانطور كه مالحظه ميشود
مدلها از برازش مناسبي برخوردار هستند و سطح پذيرش شاخصها برآورده شده است.

7
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جدول ( )5شاخصهای برازش برای مدلها
شاخص

مدل 4
مدل 2
مدل 3

درجه آزادی/كای دو

سطح قابلقبول

>3

RMSEA
>8/4

GFI
<8/78

AGFI
<8/78

CFI
<8/78

NFI
<8/78

IFI
<8/78

مقدار محاسبهشده

4/93

8/877

8/72

8/74

8/74

8/74

8/72

نتیجه

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مقدار محاسبهشده

4/94

8/893

8/72

8/72

8/73

8/72

8/73

نتیجه

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مقدار محاسبهشده

4/04

8/804

8/73

8/73

8/71

8/71

8/74

نتیجه

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

با توجه به نتايج بهدستآمده مشخص شد كه عدالت زباني تأثیر مستقیمي بر مديريت تعارض ندارد ،بلکه اين تأثیر از طريق
متغیر اعتماد سازماني است؛ بهطوری كه بیشترين تأثیر (به میزان  )8/41بر راهبر همکاری و بعد از آن بر راهبرد اجتناب (به
میزان  )8/14و درنهايت بر راهبرد كنترل (به میزان  )8/14است .به اين ترتیب تمام فرضیههای پژوهش مورد تأيید قرار
گرفتند ،بدين معني كه عدالت زباني مديران از طريق اعتماد سازماني در راهبردهای مديريت تعارض نقش دارد.
بحث و نتیجهگیری
در عصر كنوني (عصر تغییرات و دگرگونيها) ،پیچیدگي روزافزون سازمانها و عدم توافق در نگرش و باورهای افراد ،تعارض را
جزء اجتنابناپذير زندگي سازماني كرده و مديريت تعارض به يکي از وظايف مهم مديران تبديل شده است كه برای اجرای
راهبردهای آن ،مديران نیازمند مهارتهای بسیاری هستند .لذا ،پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش میانجي اعتماد سازماني در
تأثیرگذاری عدالت زباني مديران بر راهبردهای مديريت تعارض شکل گرفت كه نتايج گويای آن بود كه عدالت زباني مديران از
طريق اعتماد سازماني بیشترين تأثیر را بر راهبرد همکاری مديريت تعارض دارد .بر اين اساس ،تالش در راستای افزايش عدالت
زباني و به دنبال آن اعتماد سازماني ،نقش مهمي در موفقیت مديران در مديريت تعارض خواهد داشت .بسیاری از پژوهشهای
انجامشده نیز نشان از آن دارد كه بیشترين راهبردهای بکار رفته در ارتباط با مديريت تعارض ،روش همکاری و تشريکمساعي
مبتني بر اعتماد است و مديران موفق بیشتر از راهبردهـای همکـاری و مشاركت استفاده ميكنند ،درحاليكه استفاده از
سبکهای زورمندانه و اجتنـاب در مديريت تعارض اثر منفي بهجای ميگذارد (درگاهي و همکاران .)4309 ،نتايج ديگر اين
پژوهش گويای آن بود كه عد الت زباني مديران از طريق اعتماد سازماني بر راهبرد اجتناب و بعد از آن بر راهبرد كنترل ،مؤثر
است و اين دو راهبرد نیز نقشي مؤثر و مستقیم در مديريت تعارض دارند .يافتههای اين پژوهش با نتايج بهدستآمده از
تحقیقات نرگسیان و محمدزاده ( ،)4373كانشیرو ( )2880و چن و همکاران ( )2844كه نشان از وجود رابطهای معناداری بین
عدالت زباني و اعتماد دارد ،در يک راستا و جهت است .همچنین برومند و همکاران ( )4307بیان كردند مديران حساس به
عدالت سازماني ،بیشتر از سبک مشاركت استفاده ميكنند و اوسالنر و همکاران ( )2884نیز وجود رابطه معناداری بین عدالت
و مشاركت را از طريق اعتماد عمومي تأيید نمودند.
مديران پیوسته بايد سعي در حذف واژگان تسهیلكننده ستم ،تبعیض و اجبار از ادبیات خود داشته باشند ،زيرا كه مبرا بودن
زبان مديران از واژگان تملق بار ،تبعیضآمیز و تحقیركننده ،بر ظرفیت توسعه عدالت زبانشناختي و بهتبع آن ابراز رفتارهای
عادالنه ميافزايد (پورعزت)4378 ،؛ وجود عدالت زباني بهتنهايي قادر به مديريت تعارضات موجود در سازمان نیست؛ اعتماد
سازماني نمودی از برقراری و اجرای عدالت زباني توسط مديران است .هرچند كه وجود عدالت زباني در سازمان گويای حمايت
مديران دولتي از افراد منتقد و حقگو است و نشان ميدهد كه مديران در اطالعرساني صداقت در گفتار را رعايت ميكنند ،اما
زماني كه حس اعتماد به سازمان و مديريت در كاركنان وجود آيد ،ايشان همزمان هم به اهداف خود و هم به اهداف سازمان
توجه ميكنند و هنگام بروز تعارض ،راغب به همکاری ميشوند و با بهرهگیری از نظرات مديران ،سعي در پیشنهاد راهحلهايي
دارند كه شامل هر دو ديدگاه باشد.
48
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با توجه به نتايج بهدستآمده ،پیشنهاد ميشود كه مسئولین با تدابیری ويژه ،كاركناني را كه رفتار محتاطانه دارند و يا اينکه از
ابراز وجود وحشت دارند ،با انگیزانندههای مناسب به تشريکمساعي و بیان نظرات ترغیب نمايند؛ همچنین كاركناني را كه
تالش ميكنند تا با جديت تمام و با اصرار زياد نظر خود را به طرف مقابل بقبوالنند ،تشويق نمايند كه از طريق همکاری و
توافق بینابین به اهداف مشترک دست يابند و رضايت هر دو طرف را تأمین نمايند؛ مديران پیوسته بايد سعي در حذف واژگان
تسهیلكننده ستم ،تبعیض و اجبار از ادبیات خود داشته باشند؛ رعايت حق محوری در سخنان مديران باعث جلب اعتماد
كاركنان به آنان ميشود؛ مديران سازمان بايد به اشاعه صداقت و يکپارچگي در سراسر سازمان بپردازند و خود نیز در عمل آن
را نشان داده و با برقراری ارتباطات مؤثر ،اعتماد را در بین اعضای سازمان به وجود آورند و بدانند كه تعامالت چهره به چهره
بهترين روش برای اعتمادسازی است.
پژوهش انجامشده به بررسي تأثیر عدالت زباني بر راهبردهای مديريت تعارض از طريق متغیر اعتماد سازماني پرداخته است كه
در بررسي مطالعات انجامشده گذشته ،موردی از آن مشاهده نگرديد .صورتبندی ارائهشده در مدل پژوهش حاضر ،يکي از
صورتبندیهای ممکن برای بررسي رابطه میان متغیرهای موردمطالعه است ،لذا پژوهشگران آتي ميتوانند پژوهشهايي را با
درنظرگرفتن ساير ابعاد عدالت (عدالت اطالعاتي ،عدالت احساسي ،مشاهدهای و  ،)...راهبردهای مديريت تعارض و اعتماد
سازماني هدف قرار داده و به بررسي روابط میان آنها بپردازند.
منابع
الواني ،سیدمهدی؛ فائز ،كوكب؛ خنیفر ،حسین؛ پورعزت ،علياصغر و جندقي ،غالمرضا .)4373( .بنیانشناسي دينگرايانه عدالت زباني (در
تکاپوی ارائه مدلي مبتني بر نظام ارزشي اسالم) ،فصلنامه علمي -پژوهشي انديشه نوين ديني.42-14 ،)39(48 ،
ايرانزاده ،سلیمان؛ زمیتاني ،قادر؛ پاكدل بناب ،مهدی و بابائي هروی ،صادق .)4374( .بررسي رابطه بین سبکهای مديريت تعارض و
خالقیت كاركنان در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز ،فراسوی مديريت.490-444 ،)28(4 ،
ايماني ،عبدالمجید؛ صالح نیا ،منیره و محمدی ،فاطمه .)4374( .بررسي تأثیر عدالت زباني مديران سازمانهای دولتي بر سرمايه اجتماعي
با میانجيگری اعتماد عمومي (مورد مطالعه :ادارات كل استان خراسان جنوبي) ،پژوهشهای مديريت عمومي-277 ،)34(48 ،
.324
برومند ،مجتبي؛ كوثرنشان ،محمدرضا و غالمي ،بهمن .)4307( .رابطه بین عدالت سازماني و سبک مديريت تعارض ،دوماهنامه توسعه
انساني پلیس.01-93 ،)23(9 ،
پسندیپور ،ندا؛ پاکطینت ،اقبال؛ خوارزمي ،مهديه و رضوی كارآموز ،طاهره .)4374( .بررسي تأثیر ابعاد فرهنگ سازماني بر اعتمادسازی
بین كاركنان دستگاههای اجرايي شهر سیرجان ،مديريت فرهنگ سازماني.327-387 ،)2(44 ،
پورعزت ،علياصغر .)4378( .مثلث سازی قدرت و عدالت زباني (عدالت زباني در برابر سازههای اقتدار بخش سلطه در بوروكراسي ايراني)،
ماهنامه سوره.412-418 ،44 ،
پورعزت ،علياصغر .)4373( .مديريت ما .تهران :انتشارات بنیاد نهجالبالغه.
پورقاز ،عبدالوهاب؛ فرهنگ ،ابوالقاسم و جمشیدزهي ،سعید ( .)4373اثربخشي چرخش شغلي و رابطه آن با عدالت سازماني و اعتماد
سازماني .پژوهشهای مديريت عمومي.427-411 ،)23(9 ،
درگاهي ،حسین؛ موسوی ،سید محمدهادی؛ عراقیه فراهاني ،سمانه و شهام ،گلسا .)4309( .مديريت تعارض و راهبردهای مرتبط .مجله
دانشکده پیراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران (پیاورد سالمت) 4(2 ،و .92-43 ،)2
زاهد بابالن ،عادل و كريمیان پور ،غفار .)4374( .نقش اعتماد سازماني و عدالت سازماني در سکوت سازماني ،فصلنامه علمي – پژوهشي
مطالعات مديريت (بهبود و تحول).77-04 ،)08(24 ،
شکراني ،رضا؛ اصفهاني ،علي نصر و احمدی كوپايي ،فاطمه سادات .)4378( .نقد و بررسي سبکهای مديريت تعارض و شرايط استفاده از
آن بر اساس سوره يوسف ،دو فصلنامه كتاب قیّم.448-97 ،)3(4 ،
شمس ،شهابالدين و اسفندياری مقدم ،امیر تیمور .)4371( .ارتباط ابعاد مختلف اعتماد سازماني با رضايت شغلي كاركنان ،فصلنامه
علمي– پژوهشي مطالعات مديريت (مديريت تحول).404-494 ،)99(23 ،

44

79  پايیز41 شماره

 پژوهشي آموزش علوم دريايي-فصلنامه علمي

 مفهوم شناسي تطبیقي عدالت زباني.)4374( . غالمرضا، علياصغر و جندقي، سیدمهدی؛ پورعزت، حسین؛ الواني، كوكب؛ خنیفر،فائز
.424-443  صص،)4(3 . جستارهای زباني،)(كاركرد زبان در توسعه عدالت
.448-78 ،)2(4 ، پژوهشنامه مديريت تحول، تعارض ادراکشده و سبکهای مديريت آن.)4300( . مرجان،فیاضي
.334-323 ،)3(39 ، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي، عدالت و حقوق بشر.)4304( . ناصر،كاتوزيان
. چاپ دوم، انتشارات ترمه: تهـران، سازمان و مديريت رويکردی پژوهشي.)4308( . سیدمحمد،مقیمي
 دو، بررسي مقايسه ای مديريت تعارض از ديدگاه اسالم و ساير مکاتب علمي.)4373( . مريم، پروانه و شیخ آزادی، افشین؛ ولوی،میری
.444-430 ،)4(3 ، تخصصي اسالم و مديريت-فصلنامه علمي
 بررسي تأثیر نقش عدالت زباني در ارتقای اعتماد عمومي و مشاركت عمومي شهروندان (مورد.)4373( . رقیه، عباس و محمدزاده،نرگسیان
.44-39 ،)0(2 ، مديريت سازمانهای دولتي،) شهر تهران4  منطقه:مطالعه
 تأثیر عدالت سازماني در بروز رفتار انحرافي بر اساس نقش میانجي.)4374( . مصطفي، داود و رنجبر كبوترخاني، رضا؛ حسینپور،واعظي
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