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Özet 
Bu çalışmada, örgüt kültürünün işbirlikçi ya da rekabetçi olmasının ve çalışanların 

işe ilişkin iyilik algılarının, seçtikleri çatışma çözümü stratejileri üzerindeki etkisi 
araştırılmaktadır. Araştırmanın örneklemini 236 beyaz yakalı özel sektör çalışanı 
oluşturmuştur. Veriler “İşletme Kültürü Ölçeği“, “İşe İlişkin Duygusal İyilik Algısı 
Ölçeği“ ve “ Çatışma Çözüm Tarzları Ölçeği“  kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen 
bulgulara göre, işbirliğine dayalı bir kültüre sahip örgütlerdeki çalışanlar daha çok 
problem çözme, uzlaşma ve uyma çatışma çözüm tarzlarını seçerken; rekabetçi örgüt 
kültüründeki çalışanların daha çok zorlama ve kaçınma türü çatışma yönetimi 
stratejilerini seçtikleri bulunmuştur. Olumlu işe ilişkin duygusal iyilik algısı problem 
çözme, uzlaşma, uyma ve kaçınma çatışma çözüm tarzını anlamlı bir şekilde açıklarken, 
olumsuz işe ilişkin duygusal iyilik algısı zorlama ve kaçınma çatışma çözüm tarzlarına 
önemli katkılar yapmaktadır. Araştırmamızın sonuçları Türk çalışanlarınca benimsenen 
çatışma çözüm tarzlarıyla ilgili ipuçları vermesinin yanısıra, çatışmaların yaşandığı 
ortamın ve çatışmaların içinde yer alan aktörlerin duygu durumlarının çözüm tarzlarına 
olan katkısına da dikkat çekmektedir.  
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Abstract 

          This study aims to investigate the impact of cooperative or competitive 
organizational culture and employees’ job related affective well being on their 
preferred conflict resolution styles. A total of 236 white collar employees in the private 
sector completed questionnaires on “Organizational Culture“, “Job Related Affective 
Well Being“ and “Conflict Resolution Styles“. Results indicated that employees 
working in a cooperative organizational culture would choose problem solving, 
compromising and accomodating conflict resolution styles while those working in a 
competitive work environment would choose forcing and avoiding strategies. Results 
also showed that while positive job related affective well being is a major predictor of 
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problem solving, compromising, accomodating and avoiding conflict resolution styles, 
negative job related affective well being significantly predicts forcing and avoiding 
strategies. Overall, the results draw attention to the preferred conflict resolution 
strategies assumed by Turkish employees, the role of the conflict environment as well as 
actors’ affective well being. 

Keywords: Conflict management styles, Organizational culture, Job related affective 
well being, Problem solving, Compromising, Avoiding, Accommodating, Forcing.  


