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 چکیده

ها سازنده باشند، موجب ای دارد. اگر تعارضها نقش ارزندهتوانایی برخورد با تعارض و اداره آن، در موفقیت مدیران سازمان

و در نهایت به مدیریت  سازندشوند و زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را در سازمان فراهم میبروز افکار نو و خالق می



شرکت  وریمدیریت تعارض بر بهره تأثیرمطالعه حاضر با هدف بررسی . کنند تا به اهداف سازمانی خویش نائل آیدکمک می

ن میان باشند که از ایصورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شرکت گاز استان ایالم می گاز استان ایالم

نامه در میان افراد نمونه توزیع شد. پایایی و روایی گیری فرمول کوکران تعیین شد و پرسشنفر به روش نمونه 983تعداد 

و  spss افزارنامه با استفاده از نرمهای حاصل از پرسشامر تعیین شد. دادهنامه مذکور با نظر استاد راهنما و کارشناسان پرسش

یریت مدنتیجه تحلیل حاکی از این بود که قرار گرفت.  های همبستگیآزمونکلموگروف اسمیرنوف و های آماری تحت آزمون

وری شرکت گاز رض سازنده در بهرههمچنین تعا مثبت و معناداری دارد. تأثیروری شرکت گاز استان ایالم تعارض در بهره

 ری دارد.معنادا تأثیروری شرکت گاز استان ایالم مثبت و معناداری دارد و نیز تعارض بین فردی در بهره تأثیراستان ایالم 

 وری، شرکت گاز استان ایالم: مدیریت تعارض، تعارض سازنده، تعارض بین فردی، بهرهیدیکلمات کل

 

 

 

Abstract 

The ability to deal with conflict and its management is an important key factor for manager to 

success in organizational management. If the conflict is functional lead to organizational 

creativity and innovation. This process helps organizations move towards their goals. This 

study aimed to investigate the effects of conflict on productivity Ilam Province Gas Company. 

Sample study was selected 384 people from staff of Ilam Province Gas Company using by 

Cochran formula. The study data collected by using of questionnaire. Reliability and validity 

of the questionnaire was determined by the Supervisor and experts. Data from the 

questionnaires tested by using the software spss in test of KS and correlation. Results of data 

analysis showed that there is significant relation between conflict management, conflict, 

interpersonal conflicts and efficiency so that any progress on conflict management and 

functional conflict lead to efficiency increase and any progress on interpersonal conflict lead 

ton decrease efficiency.  
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