
  

 

 

Tilburg University

Manager en conflict

de Reuver, R.S.M.

Publication date:
2003

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
de Reuver, R. S. M. (2003). Manager en conflict: De constructie en evaluatie van de test voor het hanteren van
alledaagse organisatieconflicten. Dutch University Press.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/51f2c54f-2d25-4269-b112-35f6accdafab


i conflict
' . .

4Mt ..

I.-

r              .1,



el
0.2

UNIVERSITE.IT o

t, -

-'        iI iL-U,-,3

Manager en conflict



Voor:   P iet  eu   Al ieke



Manager en conflict
De constructie en evaluatie van de

Test voor het hanteren van alledaagse
organisatieconflicten (TOC)

PROEFSCHRIFT

ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Universiteit van Tilburg,

op gezag van de rector magnificus, prof.dr. RA. van der Duyn Schouten,
in het openbaar te verdedigen ten overstaan van

een door het college voor promoties aangewezen commissie

in de aula van de Universiteit op dinsdag 7 januari 2003 om 16.15 uur

door

Ren6e Sophia Maria de Reuver
geboren  op 18 augustus  1963

te Tilburg

Tilburg University



Promotor: Prof.dr. Hk. Thierry

©   R.S.M. de Reuver, 2003 /Faculteit Sociale Wetenschappen,
Universiteit van Tilburg

ISBN 90-36192-61-7
NUR 740

Behoudens ingeval beperkingen door de wet van toepassing zijn, en onder gehouden-
heid aan de gestelde voorwaarden te voldoen, mag zonder schrifteli ike toestemming van
de auteur niets uit deze uitgave worden  verveelvoudigd en/of openbaar gernaakt door

middel van druk, fotocopie. microfilm of anderszins, hergeen ook van toepassing is op

de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Foto omslag: L. Delderfield



Voorwoord

Dit proefschrift gaat over het omgaan met alledaagse conflicten. Door her schrijven
van dit proefschrift heb ik niet alleen mijn theoretische kennis kunnen vergroten, maar
voel ik me ondertussen ook een ervaringsdeskundige op dit terrein. In de afgelopen
periode was het schipperen met tijd en aandacht tussen werk, gezin en promotie. Dat
ik de intra- en interpersoonlijke conflicten die dit vaak opleverde heb kunnen overwin-
nen en mi in promotie toi een goed einde heb kunnen brengen heb ik mede te danken

aan de vele die mij bi j dit proces hebben gesteund en ondersteund.
Hierbij denk ik ten eerste aan mijn promotor Henk Thierry. Henk wil ik bedanken

voor het vertrouwen dat hij in mij heeft gesteld. De ruimte die hij mij heeft gegeven
bi j de keuzes en invulling van het onderzoek hebben ervoor gezorgd dat het echt mijn
eigen project is geworden. Zijn bekende optimisme werkte bij mij stimulerend. Als
alles tegen zat en het niet liep zoals het zou moeten lopen zag hij er altild nog wel een
gat in. Dan dacht ik: 'als Henk het nog zier zitten waarom zou ik dan moeilijk doen'
en ging ik vol goede moed weer aan de slag Evert van de Vliert wil ik bedanken voor
de manier waarop hij mij in de beginfase op weg heeft geholpen. Door zi in toedoen heb
ik mijn onderwerp roegespitst op conflict-hantering. Van beiden heb ik veel geleerd.

Hoewel ik me voor de afronding van mijn proefschrift een tijdje zoveel mogelijk
heb teruggetrokken van de werkvloer heb ik ook in deze periode geen gebrek gehad aan
warme belangstelling van mi in (oud-)collega's van PEW. Vele hebben mij met raad en
daad bijgestaan. Hierbij denk ik aan Karen Belk. In de ti id dat het werken aan mijn
promotie intensiever werd, werden de andere werkzaamheden chaorischer. Door haar
interventies kon een chaos worden voorkomen en werden de zaken toch nog in goede

banen geleid. Daarnaast heb ik veel steun ervaren van Julie Ng-A-Tham en Edith
lost:en. Of het nu ging om een reele planning te maken voor het schrij fproces, een luis-

terend oor voor al mijn kleine en grote promotieleed, of het becommentarieren van
mijn stukken, ze stonden altijd voor mij klaar.

Karin Sanders en Marloes van Engen bedank ik voor de moeite die zij hebben

genomen om delen van mijn proefschrift door te nemen en van constructief commen-
caar te voorzien.

Met mijn afstudeerders Sonja Mulder, Sylvia van Pykeren, Hilde van Lanen en Fred

delong heb ik prettig samengewerkt waarbij ze veel pionierswerk voor mij hebben ver-

richt. Ook miln studenten-assistenten Lieke Beks, Angelique Kruif, Sanne van de

Bosch,Joukie Bijlsma, Maaike de Haan en Annemieke van de Ven dank ik voor het vele
werk dat ze voor mi j hebben verzet. Voorts wil ik Marcel Croon bedanken voor zijn sta-
tistische ondersteuning bij de factoranalyses. Bij Jan Scheirs kon ik altijd binnenlopen
met al mijn vragen over variantieanalyses. Klaas Sijtsma heeft mij op weg geholpen met
de Generaliseerbaarheids-theorie. Sjaak Coks dank ik voor de avonden dat hij achter
zijn computer is gekropen om de figuren in dir proefschrift te farsoeneren.



Verschillende organisaties hebben het mogelijk gemaakt om onderzoeksgegevens
te verzamelen. Hiervoor dank ik met name Henk van Tilburg van KPN, en Ageeth
Kroon en Gils de Bont van Valkenbosch Consultancy. Mede door hun toedoen heb ik
veel data kunnen verzamelen en kreeg mijn promotieproject een financiele injectie. Met
dit geld werd het mogelijk om een deel van mijn onderwijstaken tijdelijk aan anderen
over te dragen. Hierdoor heb ik kunnen ervaren dat, wanneer je er echt tijd voor vrij
kan maken, het schrijven van een proefschrift heel inspirerend en heel leuk kan zijn.
Ook de vele middenmanagers, experts en studenten ben ik zeer erkentelijk dat ze in

mijn onderzoek wilden participeren,
Miln thuisfront dank ik voor al hun steun, liefde en geduld. Op Dien kan ik

bouwen. Ze stond (en staat) altijd voor mij klaar en springt onvoorwaardelijk voor mij
in de bres. Het geduld van Guus en Simon is danig op de proef gesteld. Aan de hand
van het aantal pagina's dat nog moest worden geschreven telden ze de dagen af dat
marna nog aan 'het boek' aan het schrijven was. longens het is zo ver, er is weer tild om
dingen samen te doen.

Aan Piet en Mieke, mijn lieve ouders, die mi j altijd hebben gestimuleerd om
'verder te leren' draag ik dit proefschrift op.

De laaiste woorden zijn voor Ab. Ondanks dat hij wel het meeste onder mijn pro-
motieperikelen heeft geleden, was hij er altijd voor mij. Aan zijn waardevolle adviezen
heb ik veel gehad. Vanaf nu zijn de rollen omgekeerd: Ab, het is jouw beurt!

Tilburg, november 2002
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'De mens bad gemeenscbap met zijn vrouu· Eva: zij werd zwanger en bracbt KaYn ter wereld en
zij sprak: 'Door Jabu•ek gunst beb  ik een niannelijk kind voortgebracbt'. Vert,olgens  baarde zij
Abel. zijn bmer. Abel werd scbaapsberder en Kain landbouwer. Na verloop van tijd bracbt Kain

een offer aan Jabwe van de vrucbten van de grond. Ook Abel bracbt een offer, de eerstgeborenen
van zijn beste scbapen. Jabwe zag genadig neer op Abel en zijn offer. maar op Kain en zijn offer
sloeg Hij geen acbt. Een wilde u·oede greep Kain aan. en zijn gezicbt werd grimmig. Nu zei Jabwe

tot Kain: 'Waarom zijt gij 11'oedend en u·aarom staat uw gezicbt zo grimmig? Als gij bet goede

doet. is er opgewektbeid: maar doet gij bet goede niet, dan loert de zonde als belager aan uw deur,
begerig u te grijpen. Zult gij bem meester bunnen bliji,en?' Daarop zei Kakn tot zijn broer
Abel: Laten we gaan u·andelen: En toen zij buiten waren, viel Kain zijn broer aan en vermoordde
& A.....' Genesis 4: 1-4:8.

Een van de eerste verhalen in het oude testament gaat over de broedertwist tussen Kain
en Abel. Wat deze korte episode verder mag zeggen over de prehistorische strild cussen
herders en landbouwers, en over de archetypen van goed en kwaad, ze wordt door his-
torici beschouwd als de duidelijkste mythische voorstelling uit de Bijbel van het eeuwen-
oude conflict (Miles,  1996). Van her conflict, waarin het heersen of overheerst worden
een dominance rol speelt, is de menselijke geschiedenis altijd doorspekt gebleven. Wie
oude geschriften er op naslaat heeft de hofintriges en de oorlogen voor het oprapen. Zo-
wel in religieuze als in historische werken staan conflicten en tegenstellingen vaak cen-
traal: Mozes en de Israllieten tegen de Egyptenaren, David tegen Goliath, Achilles
tegen Hector, de Geallieerden tegen de Duitsers...

Nog steeds ziin conflicten aan de orde van de dag. Denk bijvoorbeeld aan het
voortslepende conflict tussen Israel en de Palestignen, aan de onverdraagzaamheden tuS-
sen de verschillende bevolkingsgroepen op de Balkan, maar ook aan de dagelijkse ruzies
op her schoolplein.

Zo gauw mensen gaan samenwonen of samenwerken, met andere woorden: een sociaal

systeem vormen, ontstaan er conflicten (Coser, 1956). Deze sociale conflicten komen
voort uit verschil van inzicht, wensen, aspiraties en gedragingen tussen mensen (Tho-
mas, 1992). Ze zijn een onvermijdelijk fenomeen in sociale systemen. Sociale contlic-
ten zijn lastig en vervelend voor de betrokkenen en in principe ongewenst, maar soms

ook nodig. Soms zi in conflicten productief, maar veelal zijn ze destruct:ief. Deze tegen-
stellingen maakt het bestuderen van sociale conflicten buitengewoon interessant en
belangrijk om een bet:er grip te krijgen op het fenomeen, om mensen inzicht te geven

in conflictprocessen en hoe ze hier mee om kunnen gaan.
Dit geldt zeker ook voor conflicten in arbeidsorganisaties. In de huidige tijd zien

we steeds snellere veranderingen in arbeidsorganisaties waarbij een steeds grotere aan-
spraak wordt gemaakt op de flexibiliteit van de medewerkers (Grint, 1994). Er wordt
van medewerkers verwacht dat ze zich ten volle ontwikkelen, met andere samenwerken,
en een eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen in een steeds veranderende omgeving.
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Mede hierdoor worden medewerkers zich steeds meer bewust van hurt eigenwaarde
en hun mogelijkheden tot initiatief en actie. Deze eigenwaarde en autonomie willen
medewerkers in hun arbeidssituatie bevestigd zien. In de arbeidssituatie is de kans groot
dat aspiraties van medewerkers en de mogelijkheden binnen de organisatie niet met
elkaar overeenstemmen. Doordat men van elkaar afhankelijk is om de eigen aspiraties
te realiseren is de kans op kleine of grotere conflicten zeer reeel (Rubin, Pruitt & Kim,
1994). Daarnaast komen de hoge aspiraties van zowel de organisatie als de medewerkers

niet altijd overeen met de realisatiemogelijkheden. Ook dit kan leiden tot spanningen

en fricties.

De vormgeving van arbeidsorganisaties maakt dat vooral middenmanagers met conflicten

te maken krijgen. Door de arbeidsdeling bestaat in de organisatie een hierarchisch

systeem van posities en functies die samengaat met verschillen in belangen, verwach-

tingen, ideeen en gedrag (Tjosvold & Johnson,  1983). De middenmanager bevindt zich
op het kruispunt van vele tegenstrijdige belangen en zienswilzen van enerzijds (zijn)

superieuren en anderzijds (zijn) medewerkers (Beatty & Lee, 1992; Rahim, 1986; Walton,
1987). Hi j heeft een belangrijke scharnierfunctie tussen het strategische en het opera-

tionele niveau. Voor zijn bovengeschikten is hij degene die het strategisch beleid moet
interpreteren, uitwerken en overbrengen aan zijn medewerkers. Voor zijn ondergeschik-
ten heeft hij de rol van leidinggevende die ziin medewerkers moet aansturen. Daarbij
heeft hij naast de strategische li inen die door de top van de organisatie worden uitge-

zet, ook te maken met de opvattingen en ideeen die bi  zijn medewerkers leven. Ook

de middenmanager zelf is geen blanco blad, maar zal ook een bepaaide visie hebben over

het beleid en de acties die moeten worden ondernomen. De kans is daarom groot dat
juist een middenmanager in conflict komt met zijn medewerkers en/of superieuren.

Naast boven- en ondergeschikien heeft een middenmanager in de organisatie te

maken met collega's op hetzelfde hierarchische niveau. Ook bil deze relaties bestaan

verschillen in visies en belangen, veroorzaakt door verschillen in functionele posities.
Zo kan bijvoorbeeld een middenmanager die aan het hoofd staat van de marketingaf-
deling een ruim budget eisen voor een groots opgezette voorlichtingscampagne. Zijn
collega van financien kan hier fel op tegen zijn omdat de opbrengsten van deze investe-

ring zeer onzeker zijn en hij deze middelen liever anders wil besteden. Hierdoor kun-

nen spanningen oplopen en kan er gemakkelijk een conflict ontstaan.

Door bovengenoemde verschillen zal de samenwerking tussen de middenmanager en
zijn baas, ziin medewerkers en/of collega's niet altijd even soepel verlopen. Menings-

verschillen, irritaties, geheime agenda's, onduidelijkheden over de werkzaamheden,

misverstanden ..., dit zijn slechts enkele voorbeelden van situaties waarmee een mid-

denmanager wordt geconfronteerd. De middenmanager zal vele malen per dag moeten

beslissen hoe hij zich in deze situaties op zal stellen.

In het vervolg zullen we hierbij van alledaagse conflicten spreken. Het gaai hier
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namelijk om vaak voorkomende conflict:en die (nog) niet zijn geescaleerd. De intensiteit
van de conflicten is (nog) laag: hoewel er sprake kan zijn van onderlinge irritaties en een
vijandige sfeer, is er ook (nog steeds) ruimte om de problemen te bespreken en te zoe-
ken naar oplossingen (Glasl, 198()). Dit betekent dat er een grote varieteit in conflict-
gedrag mogelijk is (Roloff, 1976; Van de Vliert & Euwema, 1 994). Wanneer de int:en-
siteit van het conflict toeneemt neemt deze potent:iele gedragsvariatie af (Glast,  1980).
Dit komt doordat de emoties toenemen en de blik verkokert tot winnen of verliezen.
Men vecht voor de zaak (f men geeft het op.

Of alledaagse conflicten escaleren ofvroegtijdig worden opgelost, is in Sterke mate
afhankelijk van de manier waarop de middenmanager met deze conflicten omgaat
(Kolb & Sheppard, 1985; Van de Vliert, 1997a).

Gezien de bijzondere 'klempositie' van middenmanagers en hun vanzelfsprekende rol
bij organisatieconflicten richten we onze aandacht op middenmanagers. Met midden-
managers worden leidinggevenden bedoeld die in directe zin leidinggeven aan mede-
werkers mer uitvoerende werkzaamheden (Keuning, 1989). In principe wordt het gehe-
le leidinggevende kader dat onder de topleiding valt tot het middenmanagement gere-
kend. Het betreft leidinggevenden met tenminste den hierarchisch niveau boven zich
en tenminste 66n niveau onder zich. Binnen grote organisaties kunnen verschillende la-
gen middenmanagers voorkomen. Om enig overzicht te behouden binnen deze brede

groep managers maken we een onderscheid tussen het hogere middenmanagement en
het lagere middenmanagement. Onder het hogere middenmanagement vallen functies
zoals Business Unit managers, bedrijfsleiders en managers van grote afdelingen. Tot het
lagere middenmanagement worden functies gerekend zoals chefs van kleine afdelingen

of onderafdelingen, reamleiders en voormannen.

Uit het voorgaande kunnen we concluderen dat de manier waarop een middenmanager
omgaat met alledaagse conflicten grote gevolgen kan hebben voor de effectiviteit van
de organisatie en het welbevinden van andere organisatieleden (zie ook: van den Bos,
Vermunt & Wilke, 1993). Vanuit dit oogpunt en het feit dat het omgaan met alledaag-
se conflicten een essentieel onderdeel vormt van de taak van de middenmanager, is het

belangrijk om inzicht te verkrijgen in de conflicthantering van middenmanagers.
Bij alledaagse conflicten staan nog veel mogelijkheden open om de conflictsituatie

te be'i'nvloeden. Om zinnige uitspraken te kunnen doen over hoe middenmanagers met

alledaagse conflicien omgaan, moet dit gedrag in kaart worden gebracht. In de onder-
havige studie richren we onze aandacht daarom op de constructie van een instrument
waarmee het conflictgedrag van deze specifieke functiegroep kan worden gemeten. Het
doel van de onderhavige studie is de ontwikkeling en evaluatie van een conflicthante-
ringsinstrument voor middenmanagers, nl.: de 'Test voor her hanteren van alledaagse
OrganisatieConflicten' (TOC).
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Met de TOC beogen we de verschillen in conflicthantering van middenmanagers in ver-
schillende alledaagse conflicisituaties, te meten. Met andere woorden, in welke situatie
kiest welke middenmanager voor welk gedragp Om hier inzicht in te verwerven moe-
ten we op zoek naar de belangrijkste predictoren van het conflictgedrag.

Traditioneel zijn voor de bestudering van de determinanten van het gedrag in orga-
nisatieseitings twee verschillende benaderingen te onderscheiden (Altink, Born &
Algera, 1988). Enerzijds worden vanuit een differentieel-psychologisch gezichtspunt
gedragsverschillen verklaard met verwijzing naar individuele kenmerken. Anderzijds
richt men zich op kenmerken van situaties die bepalend zijn voor het gedrag van de

werknemer in een arbeidsorganisatie.
Omdat onze belangstelling uit gaar naar individuele gedragskeuzen van midden-

managers in verschillende conflictsituaties, ziin de twee bovengenoemde benaderingen

ieder voor zich niet toereikend. Het interactionisme sluit hier beter bij aan. In het inter-
actionisme wordt verondersteld dat het gedrag een resultante is van een gecombineer-

de invloed van persoon en situatie (Endler & Magnusson, 1976). Deze stroming is ont-
st:aan uit de cont:roverse tussen aan de ene kant de 'trekken'-benadering en aan de ander

kant het 'situationisme' (Furnham & Jaspers, 1983). In de 'trekken'-benadering wordt
het gedrag toegeschreven aan stabiele, interne factoren zoals: persoonlijkheid, motie-

ven, en stabiele behoeften zoals de affiliatie- en machtsbehoeften. Hierbij wordt ver-
ondersteld dat het gedrag over situaties consistent blijft. In het 'situationisme' wordt
de nadruk gelegd op de invloed van de specifieke situatie op het gedrag: verschillen tus-

sen personen zijn hierbij niet van belang.
Vanuit de interactionistische gedachte is een speciaal experimenteel design ont-

wikkeld waarin deze twee benaderingen kunnen worden verenigd, nl.: het situatie-res-

ponse-design (Magnusson, 1976). In dit design zijn individuele verschillen (P), situati-
onele kenmerken (S) en verschillende reactiemogelijkheden (R) opgenomen. Hierdoor
is het mogelijk om de invloed van de persoon, de situatie en de interactie tussen per-
soon en situatie afzonderlijk te meten. Het situatie-response-design sluit goed aan bij
de eisen die we aan de TOC stellen: het diagnosticeren van verschillen in gedrag tussen

middenmanagers in verschillende alledaagse conflictsituaties.

Alvorens we de conflicthantering van de middenmanager in verschillende alledaagse
conflictsituaties in kaart kunnen brengen voeren we eerst enige theoretische verken-

ningen uit. Er moet immers inzicht worden verkregen in het conflictproces, her con-
flictgedrag en de determinanten van het conflictgedrag. Op basis van dit inzicht kan

vervolgens een conceptueel model worden geformuleerd waarin de conflicthantering is
ingebed (de Groot, 1981). Vanuit dit conceptuele model kunnen we de TOC constru-
eren. Vervolgens wordt de TOC bij een grote groep middenmanagers afgenomen om
het instrument te kunnen evalueren en (mogelijk) aan te passen.
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Opzet van deze studie:
In de drie volgende hoofdstukken worden de theoretische perspectieven nader uitgewerkt.
In boofdstuk 2 worden de begrippen conflict en conflicthantering nader belicht en voor
deze studie afgebakend. In dit hoofdstuk wordt uitgebreid stil gestaan bij de Conflict

Grid-theorie. De reden hiervoor is dat deze theorie een belangrijk stempel heeft gedrukt
op het onderzoek naar conflicthantering. Ook vandaag nog speelt deze theorie een domi-
nante rot in de conflictliteratuur: in veel studies vormt de Conflict Grid het uitgangspunt
voor her definieren van het conflictgedrag

Vervolgens richten we ons in boofdstuk 3 op de determinanten van het conflictgedrag. Aan
de hand van een literatuursrudie onderzoeken we welke persoonsgebonden en situatione-
le kenmerken bepalend zijn voor het conflictgedrag

In boofdituk 4 presenteren we her conceptuele model waarin we de taxonomie van conflic-
thanteringstijlen met de onderliggende structuur weergeven. Dit model dient als uit-
gangspunt voor de constructie van de TOC.
Alvorens de uitwerking van de TOC te presenteren worden eerst in boofdstuk 5 enkele ver-
wante conflict:hanteringsinstrumenten besproken. Dit betreft een kritische beschouwing
van situationeel specifieke instrumenten voor het meten van conflicthantering
In de volgende twee hoofdstukken wordt de aandacht op de TOC zelf gericht.

In boofdstuk 6 staat de constructie van de TOC centraal. Het ontwerp en de ontwikkeling
van de TOC zijn in dit hoofdstuk aan de orde.

Ter onderbouwing en evaluatie van de TOC worden in boofdstuk 7 de resultaten van
enkele empirische studies gepresenteerd. Hierin komen de betrouwbaarheid, validiteit
en normering van de TOC aan bod.
We eindigen met boo»tuk 8. Dit geeft een overzicht van de gebruikswaarde van de
TOC. Verder zullen we aandacht besteden aan de begrenzingen van de TOC, en aanbe-
velingen doen omtrent de toepassingsmogelijkheden van de TOC en voor verder onder-
zoek.
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Hoofdstuk 2

Conflicten en conflicthantering
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Met alledaagse conflicten in de arbeidsorganisaties kan op reel versibillende manieren worden

omgegaan. Deze versebillende manieren van conflictbantering en bun acbtergronden worden in
paragraaf  2.3   nader  toegelicbt.   Alvorens   bier  bij  stil  te  staan  wordt  bet  fenomeen  (alledaags)

conflict zelf uit de doeken gedaan.  in paragraaf 2.1  u,ordt besproken wat we onder interpersoonlijke
conflicten verstaan. Vervolgens wordt in paragraaf 2.2 bet conflictproces in kaart gebracbt.

2.1 Interpersoonlijke conflicten: een definitie
We hanteren voor interpersoonlijke conflict:en de volgende definitie:

Interacties tussen tu·ee van elbaar afbankelijke personen die een tegenstelling waarne-

men in  bun  doelen.  uwarden.  ideein  of activiteiten.  (zie Deutsch, 1973; Putnam en
Poole,1987; Rubin, Pruitt en Kim, 1994; Thomas, 1992).

In deze definitie is er sprake van een interpersoonlijk conflict wanneer de personen we-
derzijds van elkaar afhankelijk zijn voor het bereiken van hun doelen (interdependen-
tie). Deze interdependentie kan zowel positief als negatief zijn: 'promotive interdepen-
dence', versus 'contrient interdependence' (Deutsch, 1973; Janssen,  1994). Met 'promo-
tive interdependence' wordt een situatie aangeduid waarin de partijen elkaar nodig heb-
ben om hun doelen te bereiken. De ene parti i kan haar doel alleen bereiken wanneer de
andere partij ook haar doel bereikt. Beide partijen streven hetzelfde doel na of doelen
die aan elkaar gerelateerd zijn. Er kan dan toch sprake zijn van een conflict omdat de
part:ijen het niet eens zijn over de act:iviteiten die moeten worden verricht om dat doel
te bereiken. In een situatie waarin sprake is van contrient interdependence' zit het con-
flict in de onverenigbaarheid van de doelen van de partijen. De ene partij kan haar doel
alleen bereiken wanneer de andere partij haar doel niet haalt. Dit onderscheid tussen

positieve (promotive) en negatieve (contrient) interdependentie is belangrijk, omdat het
een nadere invulling geeft van de condities waarbinnen de conflicterende partijen han-
delen, en daarmee mede bepalend is voor het gedrag van de partilen (Pruitt & Carna-
vale, 1993).

Niet alleen de reden voor de wederzijdse afhankelijkheid van de personen is
belangrijk, maar ook de afnankeli jkheidsverhoudingen zelf zi in dat. Of de conflictpar-
tijen gelijkwaardig naast elkaar staan (laterale interdependentie) of dat de ene persoon
de andere persoon kan overheersen en sanctioneren (verticale dependentie), is bepalend
voor de mogelijkheden die de partijen voor hun handelen percipieren (Glasl, 1980). In
een organisatiesetting zijn de verhoudingen tussen leidinggevende en medewerkers een
voorbeeld van verticale dependentie. De leidinggevende kan opdrachten geven, invloed
uitoefenen, en ingrijpen in beslissingen die op lager niveau worden genomen. Hoe ver
deze invioed gaat is afhankelilk van de machtsverschillen tussen leidinggevende en
medewerker (Pfeffer, 1994). De consequenties van deze afhankelijksverhoudingen voor

het conflictgedrag komen in hoofdstuk 3 uitgebreid aan bod.

Naast wederzijdse afhankelijkheid is ook de gepercipieerde onverenigbaarheid van doe-
len, waarden, ideeen of activiteiten een belangrijk aspect van interpersoonliike conflic-
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ten. Slechts 66n van de personen hoeft deze tegenstelling waar te nemen om te kunnen

spreken van een interpersoonlijk conflict. Het is daarbij niet van belang of de waarge-
nomen tegenstelling ook objectief gezien een tegenstelling tussen de partijen is. De
subjectieve beleving dat de andere persoon een belemmering is voor de eigen aspiraties,
is voldoende om de situatie Ie kunnen definieren als een conflict:situatie.

De tegenstellingen kunnen worden onderverdeeld in belangenconflicten en me-
ningsverschillen (De Dreu, 1999; Kelley & Thibaut, 1969; Levine & Thompson, 1996;
Walton, 1987) Belangenconflicten treden op wanneer beide partijen belangs[elling heb-
ben voor dezelfde schaarse middelen. Bij deze schaarse middelen kan het gaan om mate-
rifle zaken zoals geld, ruimte, arbeidskracht, en materiaal. Maar de schaarste kan ook
van sociale of immateriele aard zijn, zoals tijd, aandacht, macht en bevoegdheden.

Meningsrerscbillen hebben bet:rekking op tegengestelde visies, meningen, voorkeuren
en oordelen. Het conflict kan gaan over de doelen, planning, uitvoering, coGrdinatie,
resultaten, of controle van de activiteiten (Van de Vliert, 1997a). Een voorbeeld is een
conflict over de taakverdeling bil een gezamenli ike opdracht. De meningsverschillen
hoeven niet perse over dit soort rat:ionele/instrumentele zaken te gaan, maar ze kunnen
ook betrekking hebben op sociale en normatieve kwesties (Thomas, 1992). Een voorbeeld
hiervan is een situatie waarin de ene persoon vindt dat de ander ethische of fatsoens-
normen overschrijdt, terwijl de ander juist vindt dat her nog wel door de beugel kan.

Een derde punt dat we uit onze definitie van interpersoonlijke conflicten nader willen
belichten is dat er sprake van een interactie is tussen de partijen. De sociale interacties
(acties en reacties van de part:ijen) geven vorm aan en onderhouden het conflict. Zo is
er bijvoorbeeld een onderscheid te maken tussen hete en koude conflicten (Glast,1980).
Het samenspel van de gedragsstijlen in de interactie vormt het uitgangspunt voor deze

typologie.

Voor de partijen die in een beet conflict zijn verwikkeld, is de overtuigingsdrang van
de partijen kenmerkend. De partijen zijn overtuigd van het eigen gelijk en willen de
ander daar deelgenoot van maken. Ze willen iets realiseren en streven naar toenadering.
Ze kunnen het niet begrijpen als de ander daar niet in meegaat. Dit leidt tot hevige en

emotionele botsingen.
Wanneer de partijen geen aansluiting vinden en hun oproepen onbeantwoord blij-

ven zal het vuur van hun enthousiasme langzaam uitdoven. Het 'hete conflict' gaat dan
over in een 'koud conflict' (Glasl, 1980).

Bij koude conflicten wordt de directe confrontatie juist uit de weg gegaan. In plaats
van een grote overtuigingsdrang zijn de partijen teleurgesteld, gedesillusioneerd en
gefrustreerd. Directe 'face-to-face' contacten worden vermeden. De contacten cussen de
partijen zijn indirect en formeel, en verlopen meestal via schriftelijke kanalen. Tegen-
over de explosies van het here conflict staan hier de implosies van het koude conflict.
Voordat er gesproken kan worden van een koud conflict is er al heel wat gebeurd tus-
sen de partijen.
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De interactie tussen de part:ijen zorgt ervoor dat een conflict constant in beweging
is. Met andere woorden: er is sprake van een dynamisch proces met verschillende fasen

en episodes.

Co,lflictkwestie

 _- %-partii A

--7r bLAmg-li  -li   -
11
6 partij B
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  beleving   _A< intentie
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.R          ,
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Figuur 1.1  Schematiscbe u·eergal,e van bet conflictproces
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2.2 Conflictproces
Het conflictproces is door verschillende auteurs in kaart gebracht (zie o.a.: De Dreu, Ha-
rinck & Van Vianen, 1999; Glasl, 1980; Rubin, Pruitt & Kim, 1994; Thomas, 1992).

Het proces is opgebouwd uit verschillende episodes die gezamenlijk een geheel van
interacties tussen de conflicterende partijen vormen. Een conflictepisode begint met een
waarneming van partij A van een tegenstelling met partij B. De bewustwording roept

allerlei gevoelens en gedachten op die partij A motiveert om op een bepaalde manier te
handelen. Op het gedrag van partij A volgt een reactie van partij B. Deze reactie van
partij B maakt weer allerlei psychische processen in partij A los. Hiermee begint weer
een nieuwe episode van acties  en  reacties (zie figuur  2.1  voor een schematisch weerga-

ve van het conflictproces). Hieronder zullen we verschillende onderdelen van het con-
flictproces verder uitwerken. Ten eerst wordi de conflicibeleving (2.2.1) beschreven en

daarna het conflictgedrag (2.2.2). Tenslotte volgt de beschrijving van de interactie als
geheel in paragraaf 2.2.3.

2.2.1 De beleving
Een conflict start wanneer persoon A zich ervan bewust wordt dat persoon B een moge-
lijke belemmering vormt voor de eigen aspiraties. Bij de bewustwording spelen zowel

cognitieve als emotionele processen een belangrijke rol. Door middel van deze psychi-
sche processen probeert men het conflict te duiden: waar gaat het om en hoe moet er
mee worden omgegaank

De persoon probeert de kwestie te definieren door gebruik te maken van schema-

ta om meer vat te krijgen op de kwestie ('framing'). De Dreu et al. (1999) onderschei-
den twee soorten 'framing', schemas over het conflict zelf (conflictschema's) en schema's
over de uitkomst van her conflict (uitkomstschema's)

Het confliaschema representeert de cognitieve structuur waarin de persoon de con-
flictsituatie heeft gedefinieerd. Uit studies van Pinkley (1990; Pinkley & Northcraft,
1994) blijkt dat mensen conflicten indelen aan de hand van drie dimensies:

1.     Relationeel versus zakelijk: is et sprake is van problemen van relationele aard (bijvoor-
beeld: wie is de baas, hoe ga je met elkaar om) of spelen er zakelijke kwesties (bij-
voorbeeld: kwesties over geld, eigendomsrechten, arbeidsverdeling)1

2.   Emotioneel versus intellectueel: voeren de emoties de boventoon of gaat het om feiten
en meningen (intellectuele zaken)?

3.      Wel  verantwoordelijkbeid  versus  geen  verantwoordelijkbeid.  hier   gaat  het  om  de  viaag
waaraan men de oorzaak van het conflict toekent. De verantwoordelijkheid voor
het conflict kan aan de andere parti j of aan iets buiten die partij worden toege-

schreven. In dit laatste geval wordt, in het algemeen, de noodzaak gezien om
samen te komen toi een redelijk compromis. Wanneer men daarentegen de andere

parti j de schuld geeft voor her ontstaan van het conflict, zal men zich niets aan die

partij gelegen laten liggen en alleen voor het eigen voordeel gaan.
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Met het uitkomstscbema codeert een parti i de uickomst als winst of als verlies. Dezelfde
uitkomst kan, afhankelijk van de situatie van de partij, een verschillende betekenis heb-
ben. Zo bleek bijvoorbeeld uit de studie van Van de Vliert, Euwema, Dispa en Vrij
(1988) dat een compromis door ondergeschikien als winst werd gezien, terwijl leiding-
gevenden hetzelfde compromis als een verlies interpreteerden.

Mede afhankelijk van de cognitieve evaluatie van een conflict worden er allerlei emo-
ties bi j de betrokken partijen opgeroepen (Carver & Schier, 1990; Kumar, 1997; Oatley,
1992). Emoties kunnen bijvoorbeeld ontstaan doordat de partij de mogelijkheden om
haar doelen te behalen, als zeer beperkt inschar. Daarnaast kunnen emoties ook ontstaan

als gevolg van de interactie met de andere partij: 'action-based affect' (Ortony, Clore &
Collins, 1988). De opgeroepen emoties hebben, op hun beur[, weer invloed op de ma-
nier van denken over het conflict en het handelen van de partijen.

Deze emoties kunnen zowel positieve als negatieve gevoelens bet:reffen. Wanneer

bil interpersoonlilke conflicten wordt gesproken over positieve emoties gaat het vooral om
gevoelens van tevredenheid (Kumar, 1997). Bij de negatieve emoties worden door Higgins
(1987), globaal genomen, twee groepen emoties onderscheiden. Enerzijds zijn dit ge-
voelens van frustratie, teleurstelling en ontevredenheid. Higgins (1987) spreekt dan van
'dejection-related'-emoties. Anderzijds gaat het om gevoelens van angst, vrees en be-
dreiging. Dit zi in de 'agitation-related' emoties (Higgins, 1987). Gevoelens van bedrei-

ging kunnen naast een fysieke bedreiging ook slaan op de bedreiging van het imago
(gezichtsverlies). Rubin et al. (1994) noemen, naast de bovengenoemde negacieve emo-
ties, ook kwaadheid en wraakgevoelens als emoties die kunnen spelen bij een interper-
soonlijk conflict. Uit de studie van Averill (1983) blijkt dat partij A eerder kwaad

wordt op partij B wanneer zij partij B verantwoordelijk acht voor het onplezierige ver-
loop en de vet,velende uitkomst van de interactie tussen de partijen.

De cognities en emoties bepalen tezamen de motivatie van een partij om aan Ie Stu-

ren op een bepaalde verdeling van de uickomsten tussen zichzelf en de andere partij
(Thomas, 1992).

Al  in  1965  maakien  Walton en McKersie hiervoor een onderscheid tussen  inte-
gratieve en distributieve uitkomsten (zie ook: Putnam, 1990; Thomas, 1992). Wanneer

de partij een integratieve uitkomst voor ogen heeft denkt zi j aan een oplossing waarbil
zoveel mogelijk de doelen, waarden, en/of ideeen van beide partilen worden gereali-
seerd. De parti j is uit op een win-win oplossing voor beide partijen.

Bi j een distributieve uithonist gaat het om een win-verlies oplossing van het conflict:
winst voor de ene partij berekent gelilk verlies voor de ander part:i j. De ene parti j gaat
voor de eigen winst zonder rekening Ie houden met de doelen, waarden, en/of ideeen
van de andere partil

Naast deze twee uitkomstmogelijkheden die Walton en McKersie opperen, bestaat

er nog een derde mogelijkheid, nl. een verlies-verlies-Witkollist. Hier stuurt een parti j bij-

voorbeeld op aan wanneer zij de andere partij de schuld geeft van alle problemen en de
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emoties hoog zijn opgelopen. De part:ij is veel meer gemotiveerd om de ander dwars te
zitten en wraak te nemen dan om Ie zoeken naar een voor haarzelf acceptabele oplos-
sing.  Dit kan zo ver gaan dat men liever zelf verliezen leidt die ook negatieve gevolgen

hebben voor de ander dan dat men een gunstiger uitkomst accepteert die ook voor de
andere parti j beter uitpakt. Dit is een verlies-verlies-situatie, omdat door de opstelling
van de partij de doelen, waarden, en/of ideeen van beide partijen verder worden ge-
frustreerd (Thomas, 1992).

2.2.2 Het gedrag
De hierboven beschreven motivatie van een persoon resulteert in een intentie om op een
bepaalde manier te reageren. Een gedragsintentie is een beslissing om op een bepaalde
manier te handelen (Thomas, 1992). Het intervenieert tussen de gedachten en emoties
van de persoon enerzijds en zijn daadwerkelijke gedrag anderzijds. Zo is bijvoorbeeld
zelfverdediging op zichzelfgeen daadwerkelijk gedrag (in de zin van observeerbaar han-

delen), maar een intentie of bedoeling die richting geeft aan een patroon van obser-

veerbaar gedrag.
Het is om verschillende redenen belangrijk om een onderscheid te maken tussen

de gedragsintentie en her daadwerkelijk gedrag. Ten eerste omdat gedrag niet altijd een
succesvolle implementatie is van wat men wil uitdrukken (de intentie). Ten tweede om-
dat de reactie van part:ij A op het gedrag van partij B is gebaseerd op een attributie van
A over de intenties die B heeft met haar gedrag. Het gedrag van parti j B heeft hierbil
een signaalfunctie: het is een uitingsvorm waarop partij A haar interpretatie van de doe-

len, waarden en/of ideeen van partij B baseert.

Het conflictgedrag is ook het instrument dat een partij inzet om haar eigen intenties te
bewerkstelligen. Zo zal een partij met integratieve int:enties ander conflictgedrag ver-
tonen dan een partij met distributieve intenties (Putnam & Poole, 1987). Een partij die
gericht is op een integratieve uitkomst van het conflict stelt zich open op, wisselt infor-
matie uit en gebruikt die informatie om de feiten en oorzaken te achterhalen en komt
met alternatieve oplossingen die aansluiten bij de belangen van beide partijen (Lewicki
& Litterer, 1985; Walton & McKersie, 1965). Een distributieve strategie komt daaren-

tegen tot uiting in het gebruik van argumentatie waarin de ander wordt aangevallen en

men zichzelf verdedigt, het eisen en manipuleren van informatie, en het uiten van drei-
gementen (Lewicki, 1983; Putnam & Jones, 1982).

Integral:ieve en distributieve strategieen zijn twee globale indelingen van conflictgedrag

In paragraaf 2.3 wordt dieper ingegaan op specifiekere categorieen van conflictgedrag

2.2.3 De interactie
De volgende stap in her proces is de reactie van partij B op het conflictgedrag van par-
tij A. Deze reactie is weer een prikkel voor parti j A om te reageren. Zo kan het initie-
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le gedrag van partij A een langere of kortere interactie met de ander (partij B) tot ge-
volg hebben. Tijdens deze interactie kunnen de gevoelens en gedachten van de partijen
veranderen, waardoor ook de gedragsintenties en het gedrag zelf aan verandering onder-

hevig zijn (Thomas, 1992). Wanneer deze veranderingen leiden tot een grotere omvang

en intensiteit van een conflict spreken we van escalatie van het conflict. Bi j het proces
van escalatie spelen verschillende dynamiserende factoren een belangriike  rol  (zie  o.a.
Glasl, 1980; Rubin  et al., 1994; Thomas, 1992; Van de Vliert, 1997a). Deze factoren

werken op elkaar in en versterken elkaar waardoor het conflictproces een aantal trans-

formaties ondergaat. Belangrijke factoren die ten grondslag liggen aan deze transfor-
maties zijn: 1. de toenemende complexiteit van de conflictkwestie; 2. het stereotyperen
van de andere partij en het personaliseren van het conflict; en 3. de toenemende socia-
le complexitek. Hieronder worden deze drie factoren kort toegelicht.

1.  Toenemende  coinplexiteit  tall  de  conflictku,estie
In de loop van het conflict worden er voortdurend nieuwe kwesties bij gehaald (Rubin
et al., 1994). Enerzijds omdat men telkens weer naar nieuwe zaken uitwijkt om het
eigen standpunt te verdedigen en dat van de ander aan te vallen. Anderzijds omdat spe-
cifieke kwesties op een steeds algemener niveau warden gezien. De inhoud van de kwestie
verandert doordat her over st:eeds fundamenteler waarden gaat (Deutsch, 1973). Door
dit alles neemt de complexiteit sterk toe. Door deze complexiteit wordt het steeds moei-
lijker om de strijdpunten goed te doorgronden. Tevens neemt het perceptievermogen
om met deze complexiteit om te gaan aanzienlijk af. De conflictpartijen zijn alleen door
sterke simplificaties nog in staat om zich te handhaven. Hieronder wordt beschreven
welke factoren het cognitieve perceptievermogen doen krimpen.

2.  Stereotyperen  en  personaliseren
Naast rationele aspecten gaan ook affect:ieve factoren een steeds belangri iker rol spelen
bij de voortgaande escalatie van het conflict. Men blijft niet meer neutraal staan tegen-
over de andere partij, de emotionele betrokkenheid wordt steeds groter (Kumar, 1997).
Negatieve gevoelens zoals frustratie, kwaadheid, wraak en angst spelen een steeds be-
langrijker rol (Rubin et al., 1994). Daarnaast neemt de empathie voor de andere partij
sterk af. Deze negatieve gevoelens vormen samen met de noodzaak om de toenemende
complexiteit te beheersen een voedingsbodem voor vooroordelen en het opbouwen van
stereotype beelden. Bil deze stereotypering ziet de partil zichzelf als rechtvaardig. De
ander warden allerlei kwade motieven en slechte eigenschappen toegeschreven. Gelijk-
tijdig wordt het conflict steeds meer gepersonaliseerd (Dallinger & Hample, 1995;
Walton, 1987). De ander is de kwade genius die persoonlijk verantwoordelijk is voor
alle problemen. De partij ziet zich dan ook gerechrvaardigd om een agressieve aanval te

doen op de andere partij. Dit provocerende gedrag lokt op haar beurt een negatieve
reactie uit van de andere parti j. De reactie van de ander past precies in het negatieve

beeld dat de partij van de ander heeft, waardoor een 'self-fulfilling prophecy' ontstaat
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(Rubin et al., 1994). Door dit proces van 'self-reinforcement' blijft de negatieve escala-

tiespiraal in stand.

3. Toenemende sociale co,nplexiteit
Hoe meer het conflict escaleert, des te meer mensen raken erbij betrokken. Dit komt
doordat de conflicterende partijen de neiging hebben om steeds weer nieuwe personen
voor hun standpunt te winnen (Van de Vliert, 1981). De partilen zoeken 'supporters'

om sterker te staan. Met 'supporters' voelen ze zich gesteund en bevestigd in hun gelijk
De partijen bouwen systemen van coalities en allianties op om hun machtsbases Ie ver-
breden (Pfeffer, 1994; Thierry, 1977). Door de sociale ondersteuning krijgen de partij-
en steeds meer zelfvertrouwen. Hierdoor zullen ze eerder tot een aanval op de andere

partij overgaan.

Door bovengenoemde factoren wordt het conflict stapsgewijs intensiever. Het gedrag
van de partijen blijft een tijdlang binnen impliciete omgangsnormen en denkbeeldige
grenzen van geweld. Houdt een van de part:ijen zich niet langer aan deze normen of gaat

ze over deze grenzen heen, dan komt het conflict op een dieper intensiteitsniveau. Hier

gelden weer nieuwe spelregels, die blijven gelden totdat men weer een drempel over-
gaat. Opvallend aan dit proces is dat wanneer men een drempel is overgegaan, men
moeilijk weer terug kan (Glast, 1980).
Glasl (1980) heeft deze verschillende intensiteitsniveaus in kaart gebracht. Hierbij on-
derscheidt hi j drie hoofdfasen, die telkens weer zijn onderverdeeld in drie escalatiegraden.

Fase  1:  rationaliteit en bebeersing
De eerste hoofdfase wordi gekenmerkt door een 'win-win'-strategie. De partijen zijn
zich bewust van spanningen en tegenstellingen, en ze spannen zich in om op een ratio-

nele en beheerste wijze ermee om  te gaan (escalatiegraad  1).

In de loop van de eerste hoofdfase treedt er een ambivalentie op tussen een codpe-

ratieve en een competitieve houding. Hoewel de partijen hun problemen nog steeds
gemeenschappelijk willen oplossen wordt de srijl van debatteren competitiever. De par-
tijen gaan steeds meer manipulatieve en irrationele tactieken gebruiken om hun eigen

standpunt te verdedigen. Daarnaast verdwijnt de nuancering in her denken: er wordt
steeds meer in tegenstellingen gedacht (escalatiegraad 2). Het 'hete conflict' dat eerder

in dit hoofdstuk aan de orde is geweest, bevindt zich op dit escalatieniveau.

Wanneer men niet meer gelooft dat men door praten uit de problemen kan komen,
verplaatst her conflict zich naar escalatiegraad 3. De partilen wachten niet langer op

overeenstemming, maar gaan de zaken regelen naar eigen goeddunken. Ze zetten elkaar

voor het blok en confronteren elkaar met voldongen feiten.

Fase 2: verbreken van de onderlinge relaties
De ambivalentie tussen een coGperatieve en een competitieve houding slaat helemaal
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door naar de competitieve kant. Hiermee heeft de tweede hoofdfase haar intrede gedaan.
Her conflict heeft een 'win-verlies- karakier gekregen. Wantrouwen, open vijandigheid
en stooraccies nemen nu een dergelijke omvang aan dat de part:ijen geen kans meer zien
om in samenwerking met de tegenparti j tot een oplossing te komen. Een oplossing lijkt
dan alleen zonder de andere partij mogelijk te zijn. De partijen zoeken ondersteuning
bij buitenstaanders om de striid te winnen. Dit gebeurt door anderen deelgenoot te
maken van het imago dat de partij van zichzelf en van de tegenpartij creeert. Hierbij

bouwt men een positief zelfbeeld op en een negatief tegenbeeld van de tegenparti j (esca-
latiegraad 4).

In escalatiegraad 5 nemen de negatieve stereotypen van de tegenpartij steeds extre-

mere vormen aan, waarbij st:eeds meer aan de morele int:egriteit van de tegenpartij
wordt getwijfeld. Het handelen is vooral gericht op het verdedigen van de eigen integri-
teitenha ontmaskeren van de immoraliteit van de andere partij. In deze fase wordt het
conflict sterk geideologiseerd. De conflictkwestie krijgt een steeds principieler karakier.

Het conflict komt in escalatiegraad 6 wanneer de dreigingstrategieen gaan over-
heersen. Er worclen harde eisen gesteld en men dreigt met sancties als deze eisen niet
worden ingewilligd. Het effect van dreigingen is vaak tegengesteld aan de bedoeling
Terwijl de partij door te dreigen de tegenpartij wil dwingen tot verandering en haar wil
weerhouden van verdere agressie, lokt de dreiging juist een tegendreiging uit omdat de
tegenpartij zich geprovoceerd voelt. Dit paradoxale effect brengt her conflictproces in
een stroomversnelling waardoor de escalatie snel toeneemt.

Fase  3:  agressie  en  destructie
In de derde hoofdfase zijn de botsingen tussen de partijen zeer hevig geworden. Er
treedt een depersonalisatie en dehumanisering op: de partijen gaan elkaar beschouwen
als een ding zonder mensehike waardigheid. Er ontstaat een verlies-verlies-houding,
omdat men geen mogelijkheid meer ziet om (positieve) winst te behalen.

De destructieve derde hoofdfase van de escalatie komt (gelukkig) niet zo vaak voor

in een organisatiesetting (Glasl, 1980). We zullen dan ook maar kort op escalatiegraad
7,8  en 9 ingaan. In escalatie graad 7 wordi  her wederzijds toebrengen van schade  een
doel op zichzelf. Hierbi j richt men zich vooral op het sanctiepotentieel van de tegen-
partij om uitvoering van de dreigementen tegen te houden. Daarna beginnen de direc-
te aanvallen op de tegenpartij om haar het functioneren onmogelijk te maken (escala-
tiegraad 8). Tenslotte verliezen de part:ijen elke innerlijke rem en gaan ze de totale con-
frontatie aan (escalatiegraad 9).

Een verandering in her conflictproces hoeft niet altijd te leiden tot een verdere escala-
tie van het conflict. Het proces kan ook stabiliseren of er kan een de-escalatie optreden.
We spreken van stabiliseren wanneer de frustraties van beide partilen niet verder toe-
nemen en van de-escalatie wanneer die frustraties afnemen (Van de Vliert, 1997a).
Vooral wanneer de intensiteit van een conflict nog niet zo groot is kan een conflict spon-
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taan verminderen doordat men simpelweg ontkent dat er een conflict is: men schenkt

er geen aandacht aan (Brown, 1983).
Wanneer men niet om het conflict heen kan, is het vaak wel mogelijk om, bewust

of onbewust, de betekenis van het conflict ie veranderen. Door bilvoorbeeld de situatie
te herformuleren kan men zijn frustratie verminderen en hoeft men het conflict niet

langer als een conflict te beleven (Thierry, 1977).
Een conflict zal ook niet verder escaleren wanneer de ene parti j de middelen heeft

gevonden om de ander te overheersen en daarmee haar zin kan doordrijven. De andere

partij kan dan niet anders doen dan zich aan de partij te conformeren. Aan het conflict
is een einde gekomen, omdat 66n van de partijen heeft gezegevierd.

Ook doordat 66n van de partijen zich terugtrekt kan het conflict befindigen.
Hierbij valt bijvoorbeeld Ie denken aan een conflict tussen twee medewerkers over de

voorwaarden waaronder ze moecen samenwerken. Op het moment dat een van beiden

zijn ontslag neemt is het probleem uit de wereld.
Niet alleen het denken en handelen van de betrokken partijen kunnen de-escale-

rend werken, maar ook in de situatie kunnen de-escalerende mechanismen aanwezig
zijn. Deze regulatiemechanismen vormen een vast onderdeel van de structuur van een

organisatie. Hieronder vallen het vastleggen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden
en de taakverdeling. Zo kan de hierarchische st:ructuur van de organisatie de-escalerend

werken bij een int:erpersoonlijk conflict. Bijvoorbeeld in een situatie waar twee mede-
werkers een conflict hebben kan een superieur ingrilpen.Vanuit zijn autoriteit is hil in
staat om de escalatie te stoppen door een oplossing aan de partijen op te leggen. Ook
wanneer een leidinggevende zelf in conflict is met een medewerker kan hij zijn posi-
tiemacht gebruiken om zijn wit op te leggen en daarmee, voor dat moment tenminste,
het conflict te beeindigen. Daarnaast bestaan er in organisaties allerlei regels en proce-

dure om conflicten in goede banen te leiden. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan

klachtenprocedures en beroepsmogelijkheden.
Bij sterk geescaleerde conflicten komt er volgens Rubin et al. (1994) een moment

waarop een (of beide) partij(en) vindt dat het zo nier verder kan gaan, en men van het
conflict af wil zijn. Zij spreken in deze situatie van 'stalemate' (een impasse). De impas-

se wordt veroorzaakt doordat het perspectief van de parti j is veranderd, mogelijk door-
dat men zich realiseert dat de nagestreefde doelen niet haalbaar zijn. Een andere reden

kan zijn dat alle strategieen die men aanwendt in de strijd, niet effectief genoeg blijken
te zijn en de middelen op beginnen ce raken. Ook de realisering dat men niet langer op
steun kan rekenen en de kosten en risico's onacceptabel hoog beginnen te worden, kan
een ommezwaai veroorzaken.

Op het punt van 'stalemate' realiseert de parti j zich dat her kostbaarder is om door

te gaan dan om aan te sturen op een oplossing. Dit vormt de eerste stap naar conflict-
vermindering en het zoeken van een oplossing. Dit proces wordt gemakkelilker wan-
neer ook de andere parti j rot dezelfde conclusie is gekomen.

Volgens Rubin et al.(1994) is her niet waarschijnlijk dat partijen zo handelen dat
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er een oplossing komt indien de ene parti j aan de andere parti j toegeeft of indien een
partij zich terug trekt. De partijen hebben veel van zichzelf en hun energie in de strijd
geinvesteerd. Nu ze inzien dat ze niet kunnen winnen, wil dat nog niet zeggen dat ze
de ander de zege gunnen. De enige optie die overblijft is Ie onderhandelen om tot een
overeenkomst te komen. Deze onderhandelingen zullen aanvankelijk een afgemeten
uitruil zijn in een vijandige sfeer. Pas wanneer het wantrouwen afneemt en men niet
bang meer is om gezichtsverlies re leiden, kan rnen overgaan tot meer samenwerken om
de problemen op te lossen.

Het conflictproces ontwikkelt zich niet in een vacuum, maar bevindt zich altijd binnen
een structuur. De parameters van deze structuur beinvloeden de waarneming en het
gedrag van de partijen en daarmee het conflictproces. De parameters kunnen kenmer-
ken van de partijen zijn (o.a.: interdependentie), kenmerken van het conflict (o.a.: de
conflictkwestie), of kenmerken van de context waarin de interacties plaats vinden. De
conflictscruccuur geeft de onderliggende condities aan die de conflictgebeurtenissen
bepalen. Dit betekent dat om het fenomeen conflict volledig te begrijpen, naast her
proces ook de structuurkenmerken in kaart dienen te worden gebracht.

In onze studie zijn wij vooral geYnteresseerd in de Structuurkenmerken die van
invloed zijn op het conflictgedrag zelf. Deze kenmerken zullen in hoofdstuk 3 aan bod
komen bi j de behandeling van de determinanten van het conflictgedrag.

2.3 Conflicthantering

2.3.1 Inleiding
Zoals in paragraaf 2.2 beschreven, is er sprake van een conflict wanneer dat conflict door
tenminste 66n partij bewust wordt ervaren. Deze partij kan het conflict vervolgens op
verschillende manieren benaderen. Er is veel onderzoek gedaan naar de systematiek in
deze benaderingswilzen, oftewel de conflictstijlen die men kan hanteren (zie o.a.: Folger

& Poole, 1984; Putnam, 1988; Thomas, 1992). Ook wij zijn geinteresseerd in deze sy-
stematiek omdat die een goed uitgangspunt vormt om vast Ie kunnen stellen hoe men-
sen conflicten hanteren.

We zullen in deze paragraaf eerst ingaan op het begrip zelf: wat is een  conflictstijl
en hoe kunnen we het begrip het beste definifren (paragraaf 2.3.2)? Vervolgens gaan
we, in paragraaf 2.3.3, op de verschillende manieren van conflict hanteren in. Hierbij
komt de belangrijkste taxonomie en het achterliggende model aan bod.

2.3.2 Conflictstijlen
In de loop van de tild is een aantal verschuivingen opgetreden in de definities van con-
flictstijlen. De verscheidende definities zi in onder te brengen in vier basiscategorieen
(Putnam. 1988):
1.   Conflictstijl als een stabiele persoonlijkheidstrek, een manier waarop een persoon
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zich doorgaans bij conflicten gedraagt.
2.    Conflictstijl als een verwachting, preclispositie of attitude ten aanzien van conflicten.
3.     Conflictstijl als een keuze, intentie of actieplan, gebaseerd op persoonliike doelen

of een analyse van de situatie.
4.    Conflictstijl als een set strategiefn en tactieken die personen gebruiken in conflict-

situaties.
In deze basiscategorieen worden conflictstijlen oplopend van categorie 1 tot 4

steeds meer in gedragstermen gedefinieerd. De eerste twee categorieen domineerden in

de jaren '60 en '70 (zie o.a.: Blake & Mouton, 1964; Hall, 1969; Thomas & Kilmann,
1974), terwill de laatste twee sinds de jaren '80 (zie o.a.. Pruitt, 1983; Pruitt & Rubin,
1986; Rahim, 1986) steeds vaker worden gehanteerd. In de eerste twee categorieen

wordt een stijl gedefinieerd als een deterministische manier waarop personen met con-

flicten omgaan. De laatste twee cat:egorieen veronderstellen dat men kan kiezen tussen

verschillende scijlen in verschillende situaties (voluntarisme).
Van deze benaderingen van conflictstijlen hebben de eerste drie veel kritiek gekre-

gen (Conrad, 1991; Putnam & Poole, 1987). De belangrijkste kritiek is dat ze con-

flictstijlen als een statisch fenomeen benaderen en niet als een dynamisch proces. De
dispositie die een persoon heeft in het begin van het conflict blijft dezelfde wanneer het

conflict voortschrijdt. Bij deze bet: aderingen wordt de invloed van de sociale interactie

totaal veronachtzaamd, terwijl uit verschillende studies blijkt dat een persoon zijn con-

flictstijl aanpast aan de response van de ander (zie o.a.: Conrad, 1991; Kipnis, Schmidt

& Wilkinson, 1980).
Een ander probleem heeft te maken met de concept:ualisering van conflictstijlen

(Putnam & Poole, 1987). De conflictstijl is een aanwijzing dat de persoon zich bil een
conflict op een bepaalde manier zal gedragen. Hoe verder her concept conflictstijl
afstaat van het daadwerkelijke gedrag, des te kleiner de kans is dat er sprake kan zijn

van een voorspellende waarde voor het conflictgedrag. Dit heeft ie maken met de al eer-

der genoemde invloeden van buiten de persoon die mede bepalend zijn voor het gedrag.
Wanneer we naar de definities kijken, richten de eerste twee definities (1 & 2) zich

alleen op de invloed van binnen de persoon en komen situationele aspecten niet aan
bod. De derde benadering beschrifft de gedragsintentie die van aspecten zowel binnen

als buiten de persoon wordt afgeleid. De laatste definitie (4) sluit direct aan bij het
daadwerkelijke gedrag in een bepaalde situatie, zonder een uitspraak te doen waar dat
gedrag door wordt bepaald.

Concluderend kunnen we stellen dat om een valide voorspelling te kunnen doen
over de conflicthantering, we onze definitie van een conflictstijl uit willen drukken in

gedragstermen, waarbij we rekening houden met invioeden op dat gedrag van binnen

en buiten de persoon.

In de onderhavige studie wordt een contlictsti j 1 gedefinieerd als: een set van samen-

hangende gedragsmogelijkheden voor het hanteren van conflicten. Aan deze gedragin-
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gen kunnen zowel persoonlijke als situationele kenmerken ten grondslag liggen. Deze
definitie sluit het beste aan bij de derde en vierde basiscategorie. Binnen onze definitie
is een groot aantal gedragingen te noemen die door kunnen gaan voor een of andere
vorm van conflicthantering en die samenvallen binnen een conflictstill

Een model waarin een poging is gedaan om deze gedragingen te classificeren is de
Conflict Grid (oorspronkelijk ontwikkeld door Blake & Mouton, 1964). Al decennia
lang neemt het Conflict Gridmodel een dominance plaats in binnen de conflictlitera-
tuur: bi j veel studies vormt de Conflict Grid her uitgangspunt voor het definieren van
her conflictgedrag. Er is, zogezegd, een traditie onistaan binnen het conflictonderzoek
dat geent is op dit theoretisch model. In de volgende paragraaf waar we aandacht besce-
den aan de verschillende wijzen waarop conflicten kunnen worden gehanteerd volgen
wij deze traditie.

2.3.3 Conflict Grid
In 1949 ontwikkelde Deutsch (1973) een unidimensioneel niodel voor conflicthantering.
Dit model bestaat uit een dichotomie waarin cotiperatie en competicie de uiterste polen
vormen. Deze unidimensionele benadering is door verschillende onderzoekers verwor-
pen, omdat deze te beperkt is om de complexiteit van de conflicthanteringskeuze weer
te geven (zie o.a. Cosier & Ruble, 1981; Euwema, 1992; Ruble & Thomas, 1976; Van
de Vliert & Euwema, 1994). Daarnaast schiet volgens Ruble en Thomas (1976), 66n
enkele dimensie tekort omdat dit niet aansluit bij de perceptie van de betrokken par-
tijen zelf. In dit model worden couperatie en competitie [egen elkaar afgezet, terwijl ze
door de betrokkenen los van elkaar worden gezien. Deze perceptie wordt door verschei-
dende onderzoeksresultaten ondersteund. In deze studies werd, met behulp van factor-
analyse, gevonden dat de varifteit in het conflict:gedrag beter aan de hand van twee
onafhankelijke factoren (een co iperatieve en een competitieve dimensie) kan worden
geidentificeerd (zie o.a.: Cosier & Ruble, 1981; Rahim, 1986; Shockley-Zalabak, 1988;
Thomas, 1992). De beperkingen van een unidimensioneel model zijn de aanzet geweest
voor de ontwikkeling van een twee-dimensioneel model.

Een iweedimensioneel model voor het in kaart brengen van het conflictgedrag is de
Conflict Grid van Blake en Mouton (1964,1970). Op dit moment vormt dat model
nog steeds een van de belangrijkste uitgangspunten voor taxonomieen van
conflict:hantering (zie o.a.: Rahim, 1983a; Thomas, 1992; Thomas & Kilmann, 1974;
Van de Vliert & Hordijk, 1988; Van de Vliert & Kabanoff, 1990). In de
conflictmodellen die afgeleid zijn van het model van Blake en Mouton, worden op basis

van twee onafhankelijke motivationele doelen (nt.: 'zorg voor eigen belang' en 'zorg
voor andermans belang), vijf verschillende conflicistijlen voorspeld (nl.: forceren,
probleem oplossen, aanpassen, vermijden en compromis sluiten) (zie ook figuur 2.2.).
Vanwege het belang van de Conflict Grid voor her identificeren en het meten van
conflictgedrag zullen we dit theoretische model hieronder nader toelichten.
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De Conflict Grid is afgeleid van de Managerial Grid van Blake en Mouton (1964). In
de Managerial Grid wordt, in navolging van de Ohio Leadership studies (zie o.a. Fleish-

man, Harris & Burt, 1955), taakgericht ('initiating structure') en sociaal-emotioneel
leiderschap ('consideration') onderscheiden. Deze typen leiderschapsgedrag ziln onaf-
hankelijk van elkaar: leiders kunnen gelijkertild taakgericht en sociaal-emotioneel zijn.

Aanvankelijk vormde de conflicihantering door leidinggevenden een onderdeel van de

Managerial Grid. Later hebben Blake en Mouton voor de conflicthantering van lei-
dinggevenden een apart model ontwikkeld: de Conflict Grid.

In de Conflict Grid worden twee dimensies onderscheiden nl. 'zorg voor productie'
en 'zorg voor mensen'. Onder 'zorg voor productie' wordt verstaan: her behalen van re-
sultaten. De 'zorg voor productie' blijkt uit her vastsrellen en het proberen te bereiken

van organisatiedoelstellingen.
De 'zorg voor mensen' staat voor de houding jegens personen met en door wie men

resultaten bereiki. De 'zorg voor mensen' kan op vele manieren blijken: uit onderling
vertrouwen en wederzijdse steun, part:icipatie, begrip, open communicatie en respect.

Het gaai bi j 'de zorg voor mensen' niet alleen om water wordt gecommuniceerd (in-

houd), maar ook om boe dat wordt gedaan (proces).

In 1970 geven Blake en Mouton aan dat de Conflict Grid  zich  niet beperkt rot lei-

dinggevenden en leiderschapsconflicien, maar toepasbaar is voor allerhande personen en
allerhande sociale conflicten. In deze versie (1970) van de Conflict Grid is de benaming
van de verklarende dimensies hetzelfde gebleven als in de eerste versie van de Conflict
Grid, nt. zorg voor productie en zorg voor mensen (Blake & Mouton, 1970; Prein,
1976). De betekenis van deze dimensies is echter wei veranderd. De definitie van de

dimensie 'zorg voor mensen' heeft nu betrekking op een aspect van de inhoud van het
conflict, en wel het resultaat voor de tegenpartij. De zorg voor mensen staat voor de
mate waarin een pan:ij screeft naar het verhogen van de opbrengsten voor de regenpar-
tii, en nier meer voor de manier waarop de part:ijen met elkaar om wensen te gaan.

Hiermee is het oorspronkelijke procesgeorienteerde deel van de dimensie 'zorg voor
mensen' geheel uit het model verdwenen.
De oorspronkelijke dimensie 'zorg voor productie', oftewel het behalen van resultaten
uit organisatiebelang, is in feite opgesplitst in het behalen van resultaten voor eigen

partij (de nieuwe dimensie 'zorg voor productie') en het behalen van resultaten voor de

regenpartij (de nieuwe dimensie 'zorg voor mensen'). Door deze ontwikkeling heeft in
de Conflict Grid een verschuiving plaais gevonden van nadruk op de overkoepelende
organisatiebelangen naar de individuele belangen van de betrokken partijen. Deze twee
dimensies zijn later door andere onderzoekers omgedoopt in 'zorg voor eigen belang' en

'zorg voor andermans belang' (Rahim, 1992; Rubin et al., 1994; Shockley-Zalaback,
1988) en in 'assertief' en 208peratief' (Kilmann & Thomas, 1977; Thomas, 1992).

Met de uitwerking en de verfijning van de verklarende dimensies is iegelijkertijd
een essentieel aspect van deze dimensies verdwenen, nl. het relationele aspect. We spre-

ken van een essentieel onderdeel omdat het omgaan met conflict:en een vorm van com-
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municatie is, waarbij zowel de inhoudelijke als de relationele boodschap van belang is
(zie ook: Bateson, 1958; Watzlawick, Beavin & Jackson,  1967).

De twee dimensies uit de Conflict Grid zijn gedragsorientaties die ten grondslag lig-
gen aan vijf conflictstijlen (Rahim, 1986). Elke conflictsti il is het resultaat van een
combinatie van twee onderliggende dimensies. De conflictstijlen zijn:
- Forceren: her resultaat van veel zorg voor eigen belang en weinig voor andermans belang
- Probleem oplossen: gedrag dat voortkomt uit veel zorg voor eigen en andermans belang
- Aanpassen: her resultaat van weinig zorg voor eigen belang en veel voor andermans belang.

- Verm#den: het resultaar van weinig zorg voor zowel eigen als andermans belang.
- Compromis sluiten: komt voort uit een middelmatige zorg voor eigen belang en voor

andermans belang.

Op basis van factoranalyse heeft Thomas (1992) aan het model twee dimensies toege-
voegd, nl. integratie en distributie (Walton & McKersie, 1965).
De integratie-dimensie loopt van probleem oplossen naar vermijden en heeft

betrekking op de mate waarin men de gezamenlijke uitkomst voor de partijen vergroot
of juist verkleint.
De distributie-dimensie loopt van forceren naar aanpassen en heeft betrekking op de
mate waarin men de verschillen  in uitkomst voor de partijen vergroot of juist verkleint.

In figuur 2.2 is een grafische weergave van de Conflict Grid opgenomen: de pre-
dictoren zijn horizontaal en verticaal weergegeven, de descriptoren diagonaalsgewijs en
de conflictstijlen zijn als punten gesitueerd binnen het assenstelsel van de predictoren.
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Naast de bovengenoemde ontwikkelingen binnen de Conflict Gridtheorie hebben in de
loop der jaren nog twee belangrijke wijzigingen plaars gevonden.

De eerste verandering heeft Ie maken met de determinanten die ten grondslag liggen
aan de conflictstijlen. Zo heeft de Conflict Grid zich ontwikkeld van een theorie waar-
in werd verondersteld dat mensen 66n dominance conflictstijl hebben (Blake & Mouton,
1964), tot een theorie waarin de conflictstijlen ook sit:uationeel worden bepaald (Pruit

& Rubin, 1986).
Ondanks deze verschuiving zijn er geen situationele determinanten van de con-

flictstijlen in het model opgenomen. Ook in de huidige versies van de Conflict Grid wordt
het gedrag verklaard aan de hand van intrapersoonlijke doelen, nl. de belangen die een
persoon nastreeft (Van de Vliert, 1997b).

Ten tweede heeft een verschuiving plaats gevonden ten aanzien van het toekennen
van effectiviteit van conflictsti ilen. In de jaren '60 lag de nadruk op het oplossen van con-

flicten. Conflicten werden gezien als een verstoring van de arbeidsverhoudingen. Pro-
bleem oplossen werd dan ook gezien als de meest effectieve en bevredigende still voor
conflict hanteren (Blake & Mouton, 1964). Sinds de jaren '80 wordt een sociaal conflict
st:eeds meer gezien als een normaal organisatieverschijnsel. Sindsdien ligt de nadruk
niet meer zozeer op het oplossen van conflicten, maar in het managen van steeds terug-
kerende conflicten. Hierbij is geen sprake meer van 'one-best-style', maar is de effecti-
viteit van de scijl afhankelijk van de situatie (Rahim & Bonoma, 1979).

Hoewel deze theorie een belangrijke bijdrage levert aan het inzicht in conflictge-
drag is er ook een aantal kritische kanttekeningen ten aanzien van de Conflict Grid te
plaatsen.

In de Conflict Grid overheersen de coliperatieve conflicthanteringsstillen en is er te
weinig aandacht voor competitieve conflicthantering. De Conflict Grid is in de jaren
'60 binnen de (Neo)Human Relations benadering ontstaan. De (Neo)Human Relations
benadering richt zich vooral op het individuele welzijn van de medewerker en op het
verhogen van het groepsmoreel (zie o.a.: Argyris, 1964). Dit is waarschijnlijk de ver-
klaring voor het feit dat de Grid veel meer gericht is op coiiperatie (nl. de stijlen pro-
bleem oplossen, compromis sluiten en aanpassen vallen hieronder) dan op comperitie
(alleen forceren is tot deze categorie te rekenen), in tegenstelling tot de algemene per-

ceptie dat  conflicthantering  voornamelilk  om competitief gedrag gaat.
Verschillende auteurs onderscheiden verschillende vormen van competitief gedrag

(Morrill en Thomas, 1992; Sheppard, 1984; Van de Vliert & Euwema, 1994). Een be-
langrijk onderscheid dat bij competitief conflictgedrag wordt gemaakt is dat tussen vij-
andig gedrag waarbij men openlijk opkomt voor de eigen belangen, en gemaskeerde
indirecte competitie. Bij dit gemaskeerde gedrag kan men bijvoorbeeld denken aan hei
nastreven van het eigen belang door gebruik te maken van bepaaide procedures waar-
bi j men zelf buiten schor blijft. Of bijvoorbeeld aan het zwart maken bij derden om de
ander te dwarsbomen in het behalen van zijn doelen.
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Een ander punt is dat in her model het conflictgedrag wordt beschreven en voorspeld
aan de hand van dimensies die tevens de oorzaken en gevolgen van dat gedrag weergeven.

De conflictstijlen worden in de Grid gedefinieerd in termen van de verklarende di-
mensies: zorg voor eigen belang, respectievelijk zorg voor andermans belang. Zo is de
definitie van forceren bijvoorbeeld: veel zorg voor eigen belang en weinig zorg voor
andermans belang. Deze beschrijving van forceren geeft gelijkertijd de motivatie aan
voor de keuze van forceren.

Ook de benaming van Thomas (1988,1992) van de twee dimensies in gedragster-
men - 'assertief en 'cotiperatief - bracht hierin geen verandering. Thomas definieert
assert:iefals de poging om de eigen belangen te bevredigen, en coBperatiefals de poging
om de belangen van de ander te bevredigen. Vervolgens worden ook in zijn model de
conflictstijlen van deze dimensies afgeleid. Dit leidt ertoe dat de conflictstijlen bij Tho-
mas weliswaar worden beschreven in gedragstermen, maar zodanig dat deze niet los te

koppelen zijn van de motieven voor het gedrag, nl. het bevredigen van de eigen en/of
andermans belangen.

De gedragsbeschrijvende dimensies integratie en distributie die later aan het mo-
del zijn toegevoegd, hebben bet:rekking op de gevolgen van het conflictgedrag, nl. de ver-
deling van de uitkomst. Het conflictgedrag wordt beschreven in termen van het resul-
nat van dat gedrag. Met een voorbeeld: forceren staat voor een verdeling waarin de per-
soon alles zelf krijgt. Ook hier staan de afhankelijke en onafhankelijke variabelen niet
los van elkaar. Door de manier waarop in de Conflict Grid de conflictstijlen zijn gedef-
inieerd ontstaan tautologische verklaringen en voorspellingen van het conflictgedrag.

Ook bij de motivationele dimensies zelf die gedefinieerd zi jn als een paar orthogo-
nale dimensies, zijn kritische kanttekeningen te plaatsen. In de Conflict Grid worden
twee tegengestelde polen (eigen belang en andermans belang) in twee onafhankelijke
dimensies weergegeven. Twee tegengestelde krachcen moeten in dezelfde actie worden
geidentificeerd om een conflictstijl te herkennen. Volgens Riggs (1983) kan onder deze
condities in twijfel worden get:rokken of de classificatie van conflicthanteringsstijlen
wel geheel betrouwbaar is.

Deze veronderstellingen worden empirisch ondersteund in de studies van Van de
Vliert (1997b)  en van Sorenson, Morse en Savage  (1999). Zij vonden geen empirische

ondersteuning voor de veronderstelling in de Conflict Grid dat probleem oplossen (hoog
eigen belang en hoog andermans belang) en onderhandelen (midden eigen belang en
midden andermans belang) door beide motivationele dimensies worden verklaard. De
afteiding van de conflictstiflen die hoog scoren op slechts een van de twee motivatione-
le dimensies (nl. forceren en aanpassen), werd wei empirisch ondersteund.

Voor de keuze van een theoretisch model voor de ontwikkeling van een conflict:hante-

rings-instrument kunnen we veel leren van de bovenstaande analyse van de sterke en
zwakke punten van de Conflict Grid. Op basis hiervan kunnen we concluderen dat voor
het meten van conflictstijlen aandacht besteed moet worden aan zowel inhoudelijke als
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relationele factoren. Daarnaast moet er evenveel aandacht zi in voor zowel competitieve
als cotlperatieve conflictstijlen. Verder dienen de conflictstijlen met behulp van puur
gedragsbeschrijvende dimensies te worden gedefinieerd om geen vermenging te krijgen
tussen de onafhankeli ke en afhankelijke variabelen.

Tenslotte zullen om de voorspellende waarde van het model ie vergroten de belang-
rijkste determinanten van het conflictgedrag in het model moeten worden opgenomen.
Dit kunnen naast interne, persoonsgebonden variabelen ook externe, situationele vari-
abelen zijn.

Om een goed inzicht te krijgen in de determinanten van de conflicthanteringsstij-
len geven we in hoofdstuk 3 een overzicht van de variabelen die invloed hebben op het
conflictgedrag.

Hierna worden in hoofdstuk 4 de conclusies Uit dit hoofdstuk gebruikt voor de
beschrijving van het model dat ten grondslag ligt aan het ce ontwikkelen conflic[han-
teringsinstrument (TOC).
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Hoofdstuk 3

Determinanten van conflictgedrag
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in dit bof,fdsttik gaat onie aandacht uit naay  factoren die van invloed zijn op bet banteren van
conflicten. De doelstelling ran dit boofdstuk is de belangrijkste parameters te identificeren die bet
conflietgedrag  bepalen.   en  de  specifieke  vorm  t,an  die   int,loed  te  bescbrijven.   in  paragraaf  3.1

worden  interne  procest,arial,elen  bebandeld.  Paragraaf  3.2  is  Kewijd  aan  de  int,loed ran  interne

structuurvariabelen. Verrolgens wordt in paragraaf 3.3 de int·loed van externe procest·ariabelen
besebreven.   In   paragraaf   3.4   volgt   tenslotte   de   int,loed  van  externe  structuurvariabelen.   Dit

boofdstuk   wordt  afgesloten   met   paragraaf  3.5   u·aarin   een   gemc,tiveerde   keuze   wordt   gemaakt

tcelke rerWarende rariabelen in de door <„is te ontti·ikbelen test roor bet banteren van alledaag-
se organisatieconflicten (TOC)  u·orden  opgenomen.

Bij de bestudering van de conflictliteratuur blijkt dat een groot aanial verschillende
soorten variabelen van invloed is op het conflictgedrag. Dir varieert van de persoon-
lijkheid van de handelende partij tot de sociale band tussen de conflicterende partijen,
en van de motivatie van een parti j toi de belangrijkheid van de conflictkwestie.

Deze diversiteit is terug te brengen tot twee hoofdindelingen waarbinnen de derer-
minanten van her conflictgedrag zijn te plaatsen. In de eerste indeling wordt een onder-
scheid gemaakt naar de localie waar de bronnen van het conflictgedrag liggen: interne
en externe bronnen (Kilmann & Thomas, 1978). Interne bronnen zi in variabelen binnen

de persoon, die bepalend zijn voor het conflictgedrag van die persoon. Bij deze varia-
belen kan gedacht worden aan percepties, motivaties, emoties, persoonlijkheidstrekken
en de (contingente) biografische kenmerken van de persoon. Externe bronnen refereren
aan gebeurtenissen en condities buiten de persoon die zijn conflictgedrag beinvioeden.
Deze externe bronnen zijn situationele variabelen die betrekking kunnen hebben op
kenmerken van de functie (bijvoorbeeld een conflict over de beslissingsbevoegdheid van
een medewerker), van de conflicikwestie (bijvoorbeeld een frequent terugkerend mis-
verstand), van de relatie tussen de conflicterende partijen (bijvoorbeeld een vijandige
relatie met de opponent) en van de omgeving waarin het conflict plaats vindt (bilvoor-
beeld een open, participatief organisatieklimaat).

Ten tweede kan een onderscheid worden gemaaki in proces- en structuurvariabelen
die van invloed zi in op het conflicigedrag (Kilmann & Thomas, 1978; Thomas,
1992). Procesvariabelen leggen de nadruk op de invloed van sequentie le gebeurtenissen
op het conflictgedrag. Een persoon laat zich leiden door voorgaande gebeurtenissen,
en anticiparie op volgende gebeurtenissen, voor de keuze van zijn conflictgedrag.
Deze gebeurienissen kunnen zowel binnen als buiten de persoon liggen. Voorbeelden
van procesvariabelen die van invloed kunnen zijn op het conflictgedrag zijn emoties,
motivaties of de acties van de opponent. St:ructuurvariabelen kenmerken zich als st:a-
tische, constante krachten die het gedrag bepalen (Thomas, 1992). Bij de structuur-
variabelen ligr de nadruk op de invloed van condities op her conilictgedrag. Deze con-
dities kunnen zowel binnen de persoon (persoonlijkheidstrekken, geslacht e.d.), als
buiten de persoon (statusverschillen, organisatiecultuur e.d.) liggen.
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Samengevat: met de procesbenadering wordt het dynamische karakter van het gedrag naar
voren gehaald. De structuurbenadering plaats het conflictgedrag in een web van vaste
krachten die op het gedrag inwerken.

Hierbij moet worden opgemerkt dat het onderscheid tussen proces en st:ructuur

niet altijd duidelijk kan worden gemaakt. Zo kunnen procesvariabelen heel structureel
aanwezig zijn (bijvoorbeeld een persoon die ongeacht de situatie, telkens in woede uit-
barst), en structuurvariabelen kunnen veranderen gedurende het conflict (de kwestie

kan bijvoorbeeld van een puur zakelijk onderwerp een sociaal-emotioneel karakter krij-
gen). Ondanks deze bezwaren vormt deze indeling de leidraad van dir hoofdstuk, omdat

deze classificatie houvast biedt bil het onderzoek naar de decerminanten van het con-

flictgedrag

De classificaties. proceskenmerken versus structuurkenmerkeni en interne versus ex-
terne bronnen', vormen het uitgangspunt voor de indeling van Kilmann en Thomas
(1978). Zi j hebben een meta-model geformuleerd waarin ze deze twee dimensies tegen
elkaar afzerten. Hierdoor worden vier soorien determinanten geformuleerd die het con-

flictgedrag beinvloeden, nl.: interne procesvariabelen, interne structuurvariabelen,
externe procesvariabelen, en externe  structuurvariabelen  (zie  label  3.1).  Aan  de  hand
van deze indeling worden de belangrijkste variabelen die van invloed zijn op de con-
flicthantering verder uitgewerkt.

Tabd J.1  Classijicatie· i,tn detemmanten z·an bet  onj-liagedrag

PR()CESKENMERKEN STRLICTITRKENMERKEN

INTERNE Interne pr,Kes i·dri.:belen: Interile ,tructtiNY wnabelen:

BRONNEN gedrag word[ gevormd door gedrag wcird[ gevcirmd dcxir

gebeurtenissen binnen de perm*,n condiries binnen de pers(,(in

- ci gnitieve anrecedenten - bic,gralische kenmerken
- em' ties - perscxinli ikheids[rekken

- organisariebe[rcikkenheid

EXTERNE Exterilt pr,4, i·arubt/En: Exterile st,·uctuur i n·tabelEn:

BRONNEN gedrag word[ gevormd dixir gedrag wordi gevormd dixir
geheur[enissen buiten de peraxin condicies buiren de persoon

kwali[eit van de relatic - functiekenmerken
- gedrag van de <,1,ponent - contlicrkenmerken

- (,rganisatiekenmerken

(br,in: Ki/man,1 6  l'h,imax. 19781
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3.1  Interne procesvariabelen
Int:erne procesvariabelen verklaren de gedragsintenties uit opeenvolgende gebeurtenis-
sen binnen de handelende conflictpartij. Gedrag  is een resultaat van het beslissingspro-
ces dat een persoon doormaakt. Aan de gedragskeuze zelf liggen cognitieve en emotio-
nele motivationele antecedenten ten grondslag. In deze paragraaf worden eerst de on-
derzoeksresultaten beschreven die een relatie weergeven tussen motivationele en cogni-
tieve factoren en conflictgedrag; vervolgens komen de relaties tussen emoties en con-

flictgedrag aan bod.

Cognitieve antecedenten
Binnen de conflict:literatuur wordt doorgaans naar de Conflict Gridtheorie verwezen
wanneer de motivatie voor het conflictgedrag wordt verklaard (zie o.a.. Rahim & Magner,

1995; Rubin, Pruitt & Kim, 1994). Zoals we in hoofdstuk 2 al stelde voorspelt de Con-

flict Grid het conflictgedrag op basis van twee cognitieve motivationele orientaties, nl..
'de zorg voor eigen belang' en 'de zorg voor andermans belang' (zie ook 2.2.3)

In drie experimenten hebben Ben-Yoav en Pruitt (1984a; 1984b) de voorspellende
waarde van de motivationele dimensies van de Conflict Grid onderzocht. In deze siu-
dies werden onderhandelingen tussen twee personen gevoerd, waarbij de motivatie om
voor eigen en/of andermans belangen op te kornen, door de onderzoekers werd gemani-

puleerd. De onderzoekers creeerden een grote zorg voor het eigen belang door de proef-
personen te instrueren dat ze zoveel mogelijk winst moesten maken of door ze te ver-
tellen dat ze bij meer machtsvertoon meer beloning kregen. De zorg voor andermans
belang werd gemanipuleerd door de proefpersonen in een positieve stemming te bren-
gen of door ze te vertellen dat ze in de toekomst met hun opponent moesten samen-
werken. In drie verschillende experimentele condities - beide onderhandelaars hadden

veel zorg voor eigen en andermans belangen; beide onderhandelaars hadden wel veel

zorg voor eigen maar niet voor her belang van de ander; beide onderhandelaars hadden

11'einig zorg voor hun eigen belang maar u,el voor dat van de ander - werd het conflict-

gedrag afgeleid van de uitkomsten van de onderhandelingen.
Dit leverde de volgende resultaten op:
-    De conditie: 'teel zorg voor eigen belang gecombineerd met veel zorg voor ander-

mans belang', leidde tot een hoge opbrengst voor beide onderhandelaars, hetgeen
de onderzoekers interpreteerden als een of andere vorm van samenwerken.

-      De conditie: 'veel zorg voor eigen belang gecombineerd met Uyinig zorg voor ander-
mans belang', leidde niet tot een uitkomst door het gebruik van vechttactieken,
zoals dreigen en de ander proberen te overreden.

-     De conditie: 'ueinig zorg voor eigen belang gecombineerd met l'ed zorg voor ander-
mans belang' leidde, in de meeste studies, rot een lage opbrengst voor beide onder-

handelaars. Een lage opbrengst betekent volgens Ben-Yoav en Pruitt aanpassen,

omdat de conflictpartijen hun aspiraties hebben verlaagd.
Ophet eerste gezicht lijken deze resultaten de voorspellende wa.arde van de Conflict
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Grid te onderbouwen, maar een probleem voor de validering van de Conflict Grid is dat
in de experimenten zowel de afhankelijke (conflicisti il) als de onafhankelijke variabelen
(motivaties) niet direct zijn gemeten. Het conflictgedrag van de partijen werd afgeleid
van de uitkomst waarover twee proefpersonen onderhandelden. Ook werden de proef-

personen zelf niet gevraagd wat hun motivatie was voor hun gedrag. De motivatie werd

afgeleid van een manipulatie van de onderhandelingsetting
Sorenson, Morse en Savage (1999) en Van de Vliert (1997b) hebben de assumpties

van de Conflict Grid ook getest met een studie waarin de conflictstijlen en de cognities
die ten grondslag liggen aan de keuze voor een conflictSrijl, wel direct zijn gemeten. In
beide studies ging het om een simulatie-onderzoek onder studenten. Uit deze studies

kwam naar voren dat de keuze voor forceren en voor aanpassen conform de Conflict Grid
kunnen worden verklaard aan de hand van de dimensies 'zorg voor eigen belang' en
'zorg voor andermans belang'. In de studie van Sorenson et al. (1999) bleek 41 % van
de variantie in her forceergedrag door de twee motivationele dimensies te worden ver-

klaard, waarbij de dimensie 'zorg voor eigen belang' de belangrijkste determinant was
voor het gedrag. De twee motivationele dimensies verklaarden 36 9 van de variantie
in aanpassen. Hierbij was de 'zorg voor andermans belang' de meest eminent:e dimen-
sie. De conflictstijlen samenwerken en onderhandelen konden ook met behulp van de
twee belangendimensies worden verklaard, maar de verklaarde variantie was maar klein:
voor samenwerken  1 0  %  en voor onderhandelen  1 3 % (Sorenson,  et al., 1999) Boven-

dien waren de verklaringen niet conform de voorspellingen van de Conflict Grid. De

voorkeur voor samenwerken nam wel toe wanneer de 'zorg voor andermans belang'toe-
nam, maar nam sterk af bij een toename van de 'zorg voor eigen belang'. In de studie
van Sorenson et al. waren de resukaten met betrekking tot onderhandelen precies tegen-

gesteld aan de relatie die op grond van de Conflict Grid tussen de belangendimensies

en onderhandelen zou mogen worden verwacht. Bij een toename van beide belangen

nam de voorkeur voor onderhandelen af. In deze st:udie kon vermi iden helemaal niet

worden verklaard aan de hand van de motivationele dimensies uit de Conflict Grid.
Ook de bevindingen van Van de Vliert (1997b) sluiten niet aan bij de voorspellin-

gen van de Conflict Grid. Uit de resultaten van Van de Vliert bleek dat samenwerken,

onderhandelen en vermijden alleen worden verklaard door de 'zorg voor andermans
belang' en niet door 'zorg voor eigen belang: Wanneer de 'zorg voor andermans belang

toenam, nam ook het samenwerken, onderhandelen en vermijden toe.
Uit deze resultaten blijkt dat alleen de contlictstiflen op de polen van de distribu-

tieve dimensie van de Conflict Grid - forceren en aanpassen - door het model worden
voorspeld. De conflictstijlen op de integratieve dimensie - samenwerken, onderhande-

len en vermilden - worden niet exclusief gehanteerd bij een hoge respectievelijk mid-
den of lage score op de zorg voor eigen en andermans belang. In beide studies wordi het
beeld van samenwerken en onderhandelen als 'win/win'-strategieen waarbil men pro-
beert beide belangen (waaronder de eigen belangen) te behartigen, niet bevestigd. Wan-
neer men de eigen belangen (eventueel naast andermans belangen) wit behartigen gaat
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men forceren en niet samenwerken of onderhandelen. De resultaten met betrekking rot
vermi iden waren niet conform de Grid, maar wel verschillend: geen invloed van de mo-

tivationele dimensies (Sorenson et al.,  1999) of alleen een positief effect van de 'zorg
voor andermans belang' (Van de Vlieri, 1997b).

Deze resultaten zijn voor Sorenson et al. (1999) een aanleiding om te pleiten voor
een complexer model dan de twee-dimensionele Conflict Grid voor een rijkere en meer
accurate conceptualisatie van het conflictgedrag. Een aanvulling is nodig om de inte-
gratieve conflicistijlen samenwerken, onderhandelen, en vermijden te onderbouwen. Ze
suggereren dat een uitbreiding van de onderbouwing gezocht moet worden in cogni-
tieve factoren, emoties en relationele factoren. Aan dit laatste aspect wordt verderop in
dir hoofdstuk aandachr geschonden; hieronder worden eerst mogelijke cognitieve ante-
cedenten van hei Conflict gedrag besproken. Daarna komt de invloed van emoties aan bod.

Rubin et al. ( 1 994) st:ellen dat naast de motivationele dimensies van de Conflict Grid,

ook op de gepercipieerde baalbaarbeid van een conflictstijl een belangrijke rol speelt bi j de

gedragskeuze. De Conflict Grid indiceert de gewenste conflicistijlen op basis van de

voorkeur op de iwee belangendimensies. Maar ofeen conflictstijl werkelijk wordt geko-
zen is mede afhankelijk van de ingeschatte haalbaarheid: 'Wat zijn de mogelijkheden
(in het licht van de beoogde effecten) van deze conflictstijl, en welke risico's brengt dat
met zich mee."

Hieronder zullen we deze aspecten nader toelichten.

Ingescbatte mogelijkbeden

Partijen zullen pas geneigd zijn om samen ce werken of te onderhandelen wanneer de
partijen inschatten dat een oplossing mogelijk is die aan beider aspiraties tegemoet
komt. Rubin et al.(1994) spreken hierbij van een Perceived Common Ground (PCG). Bij-
voorbeeld in een situatie waarin medewerker A en B samen een pro ect moeten afron-
den binnen een vooraf vastgestelde tijdsperiode, kunnen de aspiraties uiteen lopen
Medewerker A stelt erg hoge eisen aan het eindproduct en wil een excellent product
afleveren (de aspiratie van medewerker A), terwi 3 1 medewerker B her belangrijk vindt
om een product binnen de gestelde tijd af te ronden. Het hoeft niet excellent te zijn als
het maar voldoet (de aspiratie van medewerker B). Wanneer het niet mogelijk is om
binnen de ti jdslimiet een product af te leveren dat aan de kwaliteitseisen van A voldoet,
is er geen PCG. Wanneer beiden hun aspiratieniveau verlagen - A is bereid om zijn
normen naar beneden bij te stellen en B is bereid er meer tijd aan te besteden - is er
wei een PCG mogelijk. Een PCG is ook mogelijk wanneer er een alternatieve oplossing
Ie vinden is. Bijvoorbeeld wanneer de medewerkers ondersteuning krijgen voor de extra
werkzaamheden die moeten worden verricht om binnen de ti id een hoogwaardig pro-
duet af te leveren. In dir geval hoeft geen van beide zijn aspiraties te verlagen.

De PCG is groter wanneer de eigen aspiraties laag zijn, de door de partij waarge-
nomen aspiraties van de andere parti j laag zijn, en de partijen inschatten dat er ver-
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schillende alternatieve oplossingen zijn. Wanneer de PCG groot is, is de inschatting van

de partijen dat het probleem kan worden opgelost ook groot, en bestaat er daarmee een

grote kans op samenwerken of onderhandelen. Her zien van mogelijkheden voor een
bevredigende oplossing is ook afnankelijk van de ervaring van de partij. Hoe meer suc-
ceservaringen van de parti j met de conflictkwestie in het verleden, des te groter acht zij
de kans op een oplossing voor de kwestie in de toekomst (Rubin et al., 1994). Daarnaast

wordt een oplossing meer waarschijnlijk geacht wanneer de partijen elkaar vertrouwen

(Kimmel, Pruitt, Magenau, Konar-Goldband & Carnevale, 1980). In deze situaties zal

een partij eerder geneigd zijn tot samenwerken of onderhandelen.

Wanneer een partij in de gaten krijgt dat de opponent weinig weerstand zal bie-
den kan voor de partil forceren aantrekkelijker worden dan samenwerken (Hilty & Car-
nevale, 1993). Forceren heeft daarentegen geen zin bij een opponent die zeer sterk in

zijn schoenen staai, of een machtige en resolute achterban heeft (Rubin et al.,  1994).
Ook wanneer de andere partij alles al heeft toegegeven wat zi j kan toegeven, is forceren

niet zinvol meer.
De gepercipieerde kansen op succes bij forceren zijn afl" ankelijk van de machtspo-

sitie van de partij - mogelijkheden om de ander te overheersen - (Rubin et al., 1 994),
en zijn communicatieve vaardigheden om voor zijn belangen op Ie komen - goede argu-

menten, overtuigingskracht - (Gramsbergen-Hoogland & Van der Molen, 1992). Wan-
neer de partij  zich niet  machrig of vaardig genoeg acht, zal zi j de succeskansen van  for-

ceren laag inschaccen, en er eerder voor kiezen om zich aan te passen (Van de Vliert,

Euwema, Dispa en Vrij, 1988).

Ingescbatte risico's
Een afweging van de risico's dat een bepaald conflictgedrag met zich mee brengt zal

mede bepalen of een parti j het betreffende gedrag een haalbare kaart vindt.
Part:i j A is minder geneigd toi samenwerken wanneer partij B zich in het verleden

competitief opstelde (Hilty & Carnevale, 1993). Dir komt doordat unilateraal samen-

werken met een opponent die geneigd is om te vechten een aantal risico's met zich mee
brengt. Volgens Pruitt (1981) zi in dir her risico van imago-, positie- en informatiever-
lies. Het risico van het imago-verlies heeft betrekking op de perceptie van partij B dat
degene die wil samenwerken (partij A) feitelijk zwak staat en daarom concessies wil
doen. Dit nier bedoelde resultaat van samenwerken moedigr parti j B aan om druk uit
te oefenen om daadwerkelijk concessies te doen. Hierdoor kan her samenwerken van
partij A omslaan in aanpassen (wanneer de clruk te groot is) of forceren (om de eigen

kracht te tonen).
Pos it ie-verlies heeft betrekking op de perceptie van partij B dat parti j A haar inge-

nomen standpunt heeft opgegeven. Dit komt voort uit het feit dat bij samenwerken
vaak allerlei proefballonnetjes worden opgelaten. Partij B interpreteert deze proefbal-
lonnet jes niet als mogelijke opt:ies voor toenadering, maar als toegeven. Dit biedi par-
tij B de mogelijkheid om dic uit te buiten door voor zijn eigen belang re vechien.
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Infor,natie-verlies ireedt op wanneer parti j  A haar onderliggende belangen of onder-
grens bloot  legt.  Partij  A zal deze informatie geven om te onderzoeken of er acceptabe-
le oplossingen kunnen worden geformuleerd. Parti j B kan dir uitbuiten door haar eigen
eisen naar boven aan te passen.

Volgens Donohue en Drake (1996) ziJn deze risico's van samenwerken het kleinst
in een open en harmonieuze sfeer omdat daar minder spanningen en emoties spelen,
waardoor de kans op verkeerde percepties en interpretaties kleiner is

Het gevaar dat forceren met zich mee brengt is dat het een escalerende conflict-
spiraal kan ontketenen. Wanneer partij B her hoofd niet wil buigen maar terugvecht,
zal het conflict verder escaleren (Glasl, 1980). Dit heeft tot gevolg dat de partijen zich
van elkaar vervreemden. Bi j de afweging om te forceren zal daarom, zeker in een orga-
nisatie-setting, ook het wel of niet veiligstellen van de toekomstige relatie met de oppo-
nent een rol spelen (Drory & Ritov, 1997; Jehn, 1997; Pinkley, 1990).

Ook aanpassen brengt een aantal risico's met zich mee. Hierdoor kunnen partijen
terughoudend zijn om zich aan te passen. Dat partifen weerstand hebben tegen aanpas-
sen heeft te maken met het imago van aanpassen. Wanneer aanpassen wordt gezien als
een teken van zwakte, wordt partij A die zich aanpast gezien als een ongevaarliike te-
genstander. Dit geeft pat:tij B meer zelfvertrouwen. Partij B zal daardoor sneller en meer
forceren, waardoor de druk op partij A nog groter wordt. Nog sterker dan bi j samen-
werken leidt dit imago-verlies tot een grorer risico om in de toekomst te worclen geex-

ploiteerd (Rubin et al.,  1994).

Emoties
In een conflictsituatie kunnen emoties zo sterk zijn dat ze de belangrijkste motiverende
factor worden voor het handelen (Barry & Oliver, 1996; Thomas, 1992). Zo kan kwaad-
heid bijvoorbeeld leiden toI een vijandige en agressieve opstelling (Betancourt & Blair,
1992; Berkowitz, 1989; Jehn, 1997; Kumar, 1989). Deze vijandigheid wordt nog ver-
der gevoed wanneer men de andere partij schuldig acht voor het ontstaan van het con-
flict (Betancourt & Blair, 1992; Pinkley, 1990; Pinkley & Northcraft, 1994). Bedrei-
ging, angst, of vrees zijn vaak aanleiding voor de partij om het conflict te vermijden
Uehn, 1997; Lazarus,  1991) of om zich aan te passen (Faley & Tedeschi,  1971).

Emoties hebben niet alleen een directe invloed als een aparte mot:ivationele factor,
maar ook indirect doordat ze het denken beinvloeden. In zijn overzichtsartikel over
emoties concludeert Kumar (1989) dat negatieve emoties leiden tot cognitieve simplifica-
ties waarbij nuances niet meer worden opgemerkt. Dit 'zwart-wit'-denken vermindert
het vermogen van een partij om her conflict op een integral:ieve manier Ie benaderen
(Rubin et al., 19930. Positiet'e emoties daarentegen bieden de persoon juist mogelijkheden
om met een open geest her conflict te benaderen. Men kan hierdoor beter onderlinge
relaties leggen tussen de verschillende aspecten van het conflict en men heeft meer oog
voor alternatieven. Dir alles leidr ertoe dat de part:i j op zoek gaat naar innovatieve en
integratieve oplossingen (zie ook: Baron, 1990; Carnevale & Isen, 1986; Jehn, 1997).
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3.2 Interne structuurvariabelen
Bij de interne structuurvariabelen ligt de nadruk op de stabiele kenmerken van de con-

flictpartij Onder deze kenmerken vallen biografische kenmerken, persoonlijkheidsken-
merken (waaronder cognitieve vaardigheden en stabiele behoeftes). Naar een aantal spe-
cifieke persoonsgebonden factoren zijn veel studies verricht. Zo is er binnen de biogra-
fische kenmerken veel onderzoek gedaan naar de invloed van het geslacht op de voor-
keur voor bepaalde conflicthanceringstijlen. Een veel gestelde vraag daarbij is of man-
nen anders met conflicten omgaan dan vrouwen. Andere biografische kenmerken zoals

leeftijd en opleiding zijn daarentegen vrijwel niet onderzocht als verklarende factor

voor het conflictgedrag.
Ook de relatie tussen conflicthantering en persoonlijkheidskenmerken is veelvul-

dig onderzocht. Deze aandacht voor persoonlijkheidskenmerken binnen de conflictlite-
ratuur heeft alles te maken met verschillende visies op de consist:entie van conflicthan-
tering. De 'trekken'-benadering gaat ervan uit dat individuen over situaties heen op een

consistence manier conflicten hanteren (Sternberg & Dobson, 1987; Sternberg & Soriano,

1984). In de 'contingentie'-benadering wordt daarentegen verondersteld dat individu-
en zich bij hun conflicthantering laten beinvioeden door het specifieke karakter van de

situatie (Putnam & Wilson, 1982; Rahim, 1992). Deze tegenstelling heeft geleid rot
onderzoek naar de mate waarin de persoonlijkheid van een individu bepalend is voor
zijn conflictgedrag.

Een derde aspect waaraan we in deze paragraaf aandacht aan willen besteden is de

betrokkenheid van de medewerker bij de organisatie. In verschillende studies wordt een

relatie gevonden tussen deze variabele en de manier waarop met een conflict wordt

omgegaan.
Hieronder worden de onderzoeksresultaten van de belangrijkste interne structuur-

variabelen (geslacht, persoonlijkheidskenmerken, en organisatiebetrokkenheid) nader

uitgewerkt.

Geslacbt
Uit de vele onderzoeken naar de invloed van geslacht op de conflicthantering komen

zeer tegenstrijdige resultaten naar voren. Zo worden er resultaten gevonden die aan-

sluiten bij bestaande stereotypen over wa[ gepast gedrag is voor vrouwen en mannen:

vrouwen sluiten eerder dan mannen compromissen (Euwema, Limpt-de Ruiter & Van

de Vliert, 1990; Thomas & Kilmann, 1975), geven meer toe (Hocker & Wilmot, 1991;
Rosenthal & Hautaluoma, 1988), en richten zich meer op de relatie met de tegenpartij

en op diens belangen (Rahim, 1983a), terwi i 1 mannen harder en directer optreden dan
vrouwen (White & Roufail, 1989) en meer vechten Uamieson & Thomas, 1974; Rosen-

thal & Hautaluoma, 1988).
De directere manier van beinvioeden van mannen komt ook naar voren in de stu-

die van Ansari (1989). Uit deze studie blijkt dat mannelijke leidinggevenden zich, in

vergelijking met vrouwelijke leidinggevenden, assertiever opstellen en meer gebruik
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maken van sancties, beloningen en ruilgedrag. Deze result:aten staan diametraal tegen-
over de bevindingen van Turner en Henzl (1987). In hun studie vonden zij dat vrou-
wen juist assertiever waren dan mannen. Dir geldt met name voor vrouwelijke leiding-
gevenden die een conflict hebben met een mannelijke ondergeschikte. De resultaten
van Instone, Major en Bunker (1983) sluiten hierbij aan: vrouwelijke leidinggevenden
gebruiken meer dwang en minder beloningen om hun ondergeschikten te beinvioeden
in vergelijking met mannen.

Rahim (1983a) en Baron (1989) vonden juist Kee,1 verschil tussen mannen en vrou-

wen in vechtgedrag. Wel vonden zij dat vrouwen meer dan mannen neigen naar pro-
bleem oplossen, compromis sluiten en het vermi iden van het conflict. Daarnaast vond
Rahim, in tegenstelling toi de boven beschreven resultaten van Hocker en Wilmot
(1991) en Rosenthal en Hautaluoma (1988). dat vrouwen minder geneigd zijn dan man-
nen om toe te geven.

Naast de bovengenoemde verschillen Cussen mannen en vrouwen in hun conflicthante-

ring zijn er ook veel studies die juist overeenkomsten melden in het conflictgedrag van
mannen en vrouwen (Chusmir & Mills, 1989; Kipnis, Schmidt & Wilkinson, 1980;
Korabik, Baril & Watson, 1993: Nauta, Noordanus, Siero & Van de Vliert, 1993; Shock-
ley-Zalabak, 1981). Zo vond Shockley-Zalabak (1981) geen verschillen tussen manne-
lijke en vrouwelijke managers in hoe ze met conflicten omgaan in verschillende situa-
ties. Volgens Shockley-Zalabak hebben verschillen meer te maken met de leiderschaps-

stijl van een manager dan met her man of vrouw zijn.

Als een mogehike verklaring voor deze tegenstrijdige bevindingen noemen verschil-
lende onderzoekers dat niet de sexe zelf. maar de sexe-rol (psychologische sexe) het on-

derwerp van studie zou moeten zijn. Verschillende auteurs die de relatie tussen de sexe-
rol en conflicihantering in een organisatiesetting onderzochien (Baxter & Shepherd,
1978; Jurma & Powell, 1 994) vonden in hun studie dat de psychologische sexe-rol meer

variantie in het conflic[gedrag verklaart dan de biologische sexe. De resultaten van de
studie van Jurma en Powell (1994) geven aan dat ondergeschikten een androgyne mana-
ger meer oplossingsgericht vinden dan managers mer een masculiene offeminiene sexe-
rol. Ondergeschikien met een androgyne manager gaven hun manager een positievere
score voor zijn conflicihantering dan ondergeschikten mer een masculiene of feminiene
manager. Na de androgyne manager scoort de feminiene manager het hoogste. De mas-
culiene manager kreeg de laagsre score voor zi in nianier van omgaan met conflicten.

Baxteren Shepherd (1978) vonden dat personen die zich met de feminiene sexe-rol
identificeren, comperitie sterker afwi izen dan personen met een masculiene of andro-
gyne rol.

Deze bevindingen zijn onafhankelijk van de biologische sexe van deze personen.

Toch heeft deze benadering van psychologische sexe-rolien in de conflictliteratuur
geen hoge vluchi genomen. Turner en Henzl (1987) geven hiervoor een aantal redenen.
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De belangrilkste is dat uit verscheiclende studies blijkt dat psychologische sexe-rollen
conceptueel veel complexer in elkaar zitten dan een simpele feminien-masculien taxo-
nomie. Hiermee komt ook de psychometrische nauwkeurigheid van de meetinstru-
menten voor psychologische sexe in het geding. Verder st:ellen Turner en Henzl dat zelfs
wanneer de psychologische sexe wel een valide gedragsmeting zou zijn, deze nog niet
genoeg variantie zou verklaren om de stijlverschillen m conflicthantering te verklaren.

Concluderend kunnen we stellen dat er veel meer nuanceringen nodig ziln, het-
geen de vraag oproept of het zinvol is om vanuit de psychologische sexe-rollen te blij-
ven redeneren. Dit zou de zaken alleen maar verbloemen. Het is beter om meer direct
naar de invloed van specifiekere persoonlijkheidskenmerken te kijken. Studies die de
relatie onderzoeken tussen persoonlijkheidskenmerken en conflicrgedrag worden hier-
onder beschreven.

Persoonlijkbeid
In verschillende studies is de relatie tussen persoonlifkheidskenmerken en conflictge-
drag onderzocht (zie o.a.: Antonioni, 1998; Graziano, Jensen-Campbell & Hair, 1996;

Jensen-Campbell, Graziano & Hair, 1996; Kilmann & Thomas, 1975; Mills, Robey &
Smith, 1985; Moberg, 1998; Nauta & Sanders, 2000). Uit deze onderzoeken blijkt dat

her conflictgedrag, voor een gedeelte, is toe te schrijven aan individuele verschillen. Hoe-
wei de relaties die zijn gevonden tussen persoonlijkheidskenmerken en conflictgedrag niet
altijd met elkaar overeenstemmen, wilzen veel resultaten wel in een bepaalde richting.

Hieronder zullen we eerst de invloed van persoonlijkheidskenmerken die gericht zijn
op interpersoonli ike contacten nader uitwerken. Hierbil komt de invloed van de 'Big
Five'-dimensies (McCrae & Costa, 1989) aan bod: extraversie/introversie, en de mate
waarin een persoon vriendelijk is ('agreeableness'). Daarnaast wordt de invloed van de
stabiele behoeftes - affiliatie-motief en dominantie/machismotief (Schutz, 1966) -
nader uitgewerkt.

Vervolgens gaan we in op persoonlijkheidskenmerken die st:erk gerelateerd zijn aan
het gevoelsleven. De dimensie emotionele st:abiliteit/neuroticisme van de 'Big Five', en
de persoonlijkheidstrekken agressie en het type A worden hierbij behandeld.

Tenslotte behandelen we de invloed van persoonlijkheidskenmerken die betrek-
king hebben op de denk- en werkhouding. Hieronder vallen de 'Big-five'-persoonliik-
heidsdimensies: open/gesloten, en conscientieus/ongedisciplineerd. Tevens behandelen
we de invloed van het prestatiemotief en de persoonlijkheidsdimensie 'voelen-denken'
van Jung (Myer, 1962).

Persoonlijkbeidskennierken gerelateerd aan interpersoonlijke contacten

Er zijn verschillende studies verricht naar de invloed van interpersoonlijk gerichte per-
soonlijkheidskenmerken op de conflicthantering, zoals de mate van extraversie en de

mate waarin een persoon vriendelijk is in de omgang. Extraverte mensen zijn actief, do-
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minant, op de sociale omgang met anderen gericht (McCrae & John,  1992). Deze men-
sen zullen at-tief hun belangen behartigen.Vanuit het Conflict Grid-model (zie hoofd-
stuk 1) bezien,  kan op groncl hiervan worden verwacht dat extraverte individuen  hoog
scoren op samenwerken en forceren, en laag op aanpassen en vermijden.

Vriendelijke mensen die inschikkelijk, aardig, tolerant, begripvol, sociaal en res-
pectvol ten opzichte van de gevoelens en belangen van anderen ziln (McCrae & John,
1992). Daarom mag je verwachien dat ze in een conflict ook oog hebben voor de belan-

gen van anderen.Vertaald naar het Conflictgrid-model betekent dit dat personen die
hoog scoren op 'vriendelijkheid' ook hoog scoren op aanpassen en probleem oplossen,
en laag op vechten.

Uit verschillende studies blijkt dat de voorkeur voor samenwerken inderdaad samen-

gaat met een hoge score op extraversie (Anconioni, 1998; Kilmann & Thomas, 1975;
Mills et at, 1985) en een hoge score op vriendelijkheid (Antonioni, 1998; Van de Vliert
& Euwema, 1994). Nauta en Sanders (2000) concluderen uit hun onderzoeksresultaten

dat juist een combinatie van hoog extravert en hoog vriendelijk een voorkeur voor
samenwerken oplevert.

In het verlengde van deze bevindingen vond Baron (1989) in zijn studie dat veel

zelfwaarneming (mensen met een grote sociale sensitiviteit) leidt rot rneer samenwer-
ken en onderhandelen dan weinig zelfwaarneming Ohbuchi en Fukushima (1997) voegen
hieraan toe dat veel zelfwaarneming alleen cot meer samenwerken leidt wanneer er geen
tijdsdruk is; wanneer er wel sprake is van tijdsdruk valt dit effect weg. Aan de hand van
deze bevindingen concluderen Ohbuchi en Fukushima dat hoge zelfwaarnemers hun

sociale gedrag alleen effectiefkunnen beheersen (zie o.a. Richmond, Craig, & Ruzicka, 1991)
in sit:uaties waarin hun cognitieve functies niet beperkt worden door stressvolle condities.

Daarnaast geven vriendelijke mensen ook de voorkeur aan onderhandelen (Gra-
ziano et al., 1996; Jensen-Campbell et aL, 1996). Moberg (1998) concludeert aan de
hand van zijn bevindingen dat de relatie tussen onderhandelen en vriendelijkheid voor-
namelijk toe te schrijven is aan bepaalde aspecten van vriendelijkheid, nl. zachtmoe-

digheid ('tender-mindedness') en inschikkelijkheid ('compliance').
Ant:onioni (1998) vond gee it relatie van vriendelijkheid en extraversie met onder-

handelen.
Individuen met een voorkeur voor forceren scoren hoog op extraversie (Kilmann &

Thomas,  1975;  Mills  et al.,  1985).  Deze hoge score op extraversie gaat bij forceren  sa-
men  met een lage score op vriendelijkheid (Antonioni, 1998; Graziano et al.,  1996;
Jensen-Campbell et aL, 1996; Moberg, 1998; Nauta & Sanders, 2000; Van de Vliert &
Euwema 1994). Moberg ( 1998) specificeert deze samenhang verder in zijn onderzoek.
Hij vond een relatie tussen een lage score op inschikkelijkheid (een subschaal van vrien-
delijkheid) en een voorkeur voor forceren.

Er zijn negatieve relaties gevonden tussen extraversie en de voorkeur voor aanpas-
sen (Mills et al., 1985,) en vermijden (Chanin & Schneer, 1984; Killman & Thomas,
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1975; Mills et al., 1985). Een hoge score op vriendelijkheid gaat daarentegen wel samen

met een voorkeur voor aanpassen (Van de Vliert & Euwema 1994) en een voorkeur voor

vermijden (Antonioni, 1998). Deze bevindingen konden niet worden bevestigd in de
studie van Nauta en Sanders (2000). Zij vonden geen verband tussen enerzijds een lage
score op extraversie en een hoge score op vriendelijkheid, en anderzijds aanpassen en

vermilden. Ook Antonioni (1998) vond geen relatie tussen een hoge score op extraversie

en vriendelijkheid, en de conflictstijl aanpassen. Een mogeliike verklaring geeft Mo-
berg (1998) in zijn onderzoek waarin hij een nuancering aanbrengt in de relatie cussen

vriendelijkheid en de non-confrontatiestrategieen: van de vriendelijkheidsschaal gaan
de sub-schaal 'inschikkelijkheid' positief en de sub-schaal 'openhartigheid' negatief sa-
men met de non-confrontatiestrategieen. Zowel Moberg (1998) als Smith en Haar (1990)
vonden overigens Keen enkele relatie tussen de extravert/introvert dimensie en de con-

flictstillen gemeten met respectievelijk de OCCI van Putnam en Wilson (1982) en met
de MODE van Thomas & Kilmann (1975).

Samenvattend kunnen we stellen dat wanneer er een relatie wordt gevonden cussen

de conflicthantering, en extraversie en vriendelijkheid, de onderzoeksresultaten in dezelf-
de richting wilzen: forceren gaat samen met ext:raversie en onvriendelijkheidi samen-

werken gaat samen met extraversie en vriendelijkheid; onderhandelen gaat samen met

vriendelijkheid; aanpassen en vermijden gaan samen met: introversie en vriendelijkheid.

Ook zijn relaties onderzocht tussen contlicchantering en stabiele behoeften die gericht
zijn op interpersoonlijke contacten. Met deze behoeften bedoelen we de affiliatie-beboef-

te (behoefte om vriendschappelijke relaties veilig te stellen en in stand te houden) en de

dominantietmacbtsbeboefte (behoefte om anderen te overheersen en de omgeving te con-
troleren). Zoals mag worden verwacht, ziin er relaties gevoncien tussen deze behoeften
en de conflictstillen forceren, aanpassen en vermijden. Een grote behoefte aan affiliatie

gaat wel samen met een voorkeur voor aanpassen en nia met forceren Gones & Melcher,
1982; Schneer & Chanin, 1987). Een grote behoefte om te overheersen (machtsmotief)
gaat u,el samen met forceren (Kabanoff, 1987; Schneer & Chanin, 1987; Utley, Richard-

son & Pilkington, 1989), en niet samen met aanpassen en vermijden (Schneer & Chanin,

1987). Leidinggevenden met een grote machtsbehoefte waren, in een conflict met hun
meclewerkers, minder cotjperatief en probleemoplossingsgericht dan leiders met een

lage score op de machtsbehoefte (Fodor & Riordan, 1995). Deze verbanden werden niet

door Bell en Blakeney (1977) gevonden. Zij vonden geen relatie tussen een affiliatie-

behoefte en aanpassen en Keen relatie tussen dominantie en forceren (dit gold zowel voor

een voorkeur voor aanpassen en forceren als voor het daadwerkelijke gedrag).
Samengevat: de relaties die worden gevonden tussen conflictstillen en een affilia-

tie- of machtsbehoefte ziin de volgende: forceren gaat samen niet samen met de behoef-

te aan affiliatie maar uel met een machtsbehoefte; samenwerken, aanpassen en vermij-
den gaan niet samen met een machtsbehoefte, daarnaast gaat aanpassen ook samen met
een affiliatiebehoefte.
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Persoonlijkbeidskenmerken gerelateerd aan bet gevoelsleven
Naast deze interpersoonlilke persoonlijkheidskenmerken zijn er ook verbanden gelegd
tussen de conflicthantering en persoonlijkheidskenmerken die betrekking hebben op

het gevoelsleven. Zo is onderzocht war de invloed is van de dimensie emotionele stabi-

liteitineuroticisme op de conflicthantering. Met 'emotionele stabiliteit' wordt bedoeld de
mate waarin een persoon kalm en geduldig is, en zelfvertrouwen heeft. 'Neuroticisme
staar voor gespannenheid en onzekerheid (McCrae & John, 1992).

Een grotere emotionele stabiliteit gaat saIl- en met een grotere geneigdheid tot samen-
werken en een kleinere geneigdheid tot onderhandelen (Moberg, 1998). Vooral wanneer
een persoon minder kwetsbaar is zal hij meer samenwerken. Tevens gaat een grotere emo-
tionele stabiliteit samen met een grotere geneigdheid tot forceren (Antonioni, 1998).

Personen die hoog scoren op de neurotische persoonlijkheidstrek (de tegenpool van
emotionele stabiliteit) zijn sterk geneigd om zich aan te passen (Nauta & Sanders, 2000,
Moberg, 1998). Volgens de resultaten van Moberg (1998) wordt deze samenhang voor-
al verklaard door de verlegenheidsschaal binnen de neuroticisme-schaal: hoe groter het
verlegenheid, des re groter de geneigdheid tot aanpassen. Antonioni (1998) vond daar-
entegen Keen verband cussen emotionele stabiliteit en de conflictstijlen onderhandelen
en aanpassen.

Daarnaast wordt agressie als persoonlijkheidstrek (die staat voor frequente en inten-
sieve gevoelens van woede) door verschillende onderzoekers in verband gebracht met
vechtgedrag. Ook het hieraan gerelateerde type A persoonlijkbeid (volgens Baron (1989):
vijandig, ongeduldig, met een hoge behoefte aan beheersing en een grote competitie-
drang) is enkele keren in verband gebracht met conflicthantering. Lamude en Scudder
(1992) vonden een negatieve relatie tussen managers met een type A persoonlijkheid en
de voorkeur voor samenwerken, onderhandelen, aanpassen en vermijden bij een conflict
met een ondergeschikte. Ook Baron (1989) vond dat A-types laag scoren op aanpassen.
Het A-type gaat wel samen met een voorkeur voor forceren (Lamude & Scudder, 1992).
Gezien de relatie die is gevonden tussen een type A persoonlijkheid en agressie (Lamude
& Scudder, 1992) is het niet verbazingwekkend dat een hoge score op agressie ook

samengaat  met ten voorkeur voor forceren  (Bell & Blakeney,  1977;  Brondolo et al.,
1998; Ohbuchi & Fukushima, 1997), met name met impulsieve woede aanvallen

(Brondolo et al.,  1998).
De resultaten die worden gevonden tussen de bovenstaande persoonlijkheidstrek-

ken en de conflicthantering kunnen als volgt worden samengevat: forceren gaat samen
met een emotionele stabiliteit, agressie, en een A-type persoonlijkheid; samenwerken
gaat samen met: een emotionele stabiliteit maar nia met een A-type persoonlijkheid;
onderhandelen en aanpassen gaan samen met neurotiscisme maar nia met een A-type
persoonlijkheid; vermilden gaat niet samen met een A-type persoonlijkheid.

Persoonlijkbeidskenmerken gerelateerd aan de denk- en it·erkbouding
Tenslotte zijn relaries gevonden tussen conflicthantering en persoonlijkheidskenmerken
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die betrekking hebben op de denk- en werkhouding van de persoon. Hieronder valt de
persoonlijkheidsdimensie: openlgesloten. 'Open voor ervaringen' scaat voor reflectieve en
creatieve personen die theoretisch kunnen denken. 'Gesloten' heeft betrekking op indi-
viduen met conservatieve ideeen, vaste(geroeste) gewoontes en een praktische instelling
(McCrae & Costa, 1989). Open voor ervaringen gaat samen met de voorkeur voor een
probleemoplossingsgerichte strategie bi j conflicten (Moberg, 1998). Samenwerken gaat
vooral samen met openheid voor ideeen en waarden, en onderhandelen met openheid
voor gevoelens (Moberg, 1998). Openheid (en dan met name openheid voor ideeen) gaat
niet samen met de voorkeur voor een non-confrontatiestrategie (Moberg, 1998). Aan-
sluitend op deze resultaten vonden Nauta en Sanders (2000) dat personen die laag sco-
ren op intellectuele autonomie geneigd zijn om een conflict te vermijden.

Deze verbanden zouden kunnen worden verklaard met het gegeven dat om ie kun-
nen samenwerken het nodig is dat een partij zich kan verplaatsen in de visie van de
ander ('perspective taking'). In verschillende studies is gevonden dat een parti j die zich
kan verplaarsen in de visie van de ander meer samenwerkt dan een partij die gedrag,
gebeurtenissen en uitkomsten alleen in een voor zichzelf gunstige manier int:erpreteert
(De Dreu, Nauta & Van de Vliert, 1995; Richardson, Hammock, Smith, Gardner &
Signo, 1994; Thompson & Loewenstein, 1992). Een partij die zich openstelr voor nieu-
we ervaringen en ideeen kan het probleem bet:er exploreren en meer acceptabele alter-
natieven genereren (Rubin et al.,  1994). Een parti j  die  niet over deze cognitieve vaar-
digheden beschikt zal daarentegen een conflict sneller als onoplosbaar definieren en
daardoor ook eerder voor aanpassen of forceren kiezen in plaats van voor samenwerken.

In tegenstelling toi het voorgaande vond Antonioni (1998) geen relatie tussen openheid

en onderhandelen en aanpassen.

Een andere 'Big-five' persoonlijkheidsdimensie is consciantieusiongedisciplineerd. 'Con-
scientieus' meet de mate waarin een persoon hardwerkend, georganiseerd, betrouwbaar

en consequent is. 'Ongedisciplineerd' is een werkhouding die zich kenmerkt door luiheid,
slordigheid, onbetrouwbaarheid en besluiteloosheid (McCrae & Costa, 1989). Conscien-
tieuze personen scoren hoog op de prestatiebehoefte (Barrick & Mount, 1993). De pres-

tatiebeboefte is de behoefte om met succes moeilijke taken te voltooien (Bell & Blakeney,
1977). Probleemoplossingsgerichte strategieen hebben de voorkeur van conscientieuze
personen (Antonioni, 1998; Moberg, 1998) en van personen met een hoge prestatiebe-
hoefte (Bell & Blakeney, 1977; Utley et al., 1989). Daarnaast blijken personen met een

hoge prestatiebehoefte ook daadwerkelijk meer probleem oplossingsgericht te handelen
(Bell & Blakeney, 1977). Conscientieuze personen zijn niet geneigd om een non-con-
frontatie-strategie Ie hanteren (Moberg, 1998). Meer specifiek: 'vermilders' zijn weinig
conscientieus (Antonioni, 1998). Antonioni (1998) vond geen relatie tussen conscifn-

tieuze personen en de voorkeur voor onderhandelen en aanpassen.
Samengevat zi in de gevonden verbanden tussen de persoonlijkheidstrekken die

gerelateerd zijn aan de denk- en werkhouding en de conflicthantering de volgende: for-
ceren gaac niet samen met openheid; samenwerken en onderhandelen gaan wel samen
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met openheid, tevens is er een relatie tussen samenwerken en conscientieuze personen

met een hoge prestatiebehoefte; aanpassen en vermijden gaan niet samen met openheid,

en er bestaat een verband tussen vermiiden en u·einig conscientieusheid.

Ook zijn relaties gevonden met de persoonlijkheidsdimensie 'denken-voelen' van Jung

(Myer, 1962). Deze dimensie verwijst naar de twee manieren waarop een persoon con-
clusies kan trekken uit zijn waarnemingen. Bij deze dimensie wordt een onderscheid

gemaaki tussen de 'denkers' die de dingen beoordeelt op hun consistentie en logica, en
de 'voelers' die zich laten leiden door hun gevoel en hun eigen waardesysteem (Schneer
& Chanin, 1987). Binnen deze dimensie van Jung blijken vooral de 'voelers' een voor-

keur te hebben voor een coBperatieve conflicthantering (Kilmann & Thomas, 1975) en
ziin ze meer geneigd om zich aan te passen dan de personen met een hoge score op 'den-

ken' (Chanin & Schneer, 1984; Kilmann & Thomas, 1975). Een hoge score op 'denken'
gaat samen met de distributieve benadering van conflicten (Kilmann & Thomas, 1975).
In termen van conflicistijlen betekent dir: forceren gaat samen met 'denken', en samen-
werken, onderhandelen en aanpassen gaan samen met 'voelen'

Uit deze onderzoeksresultaten blijkt dat wanneer er een relatie tussen enerzijds
persoonlijkheidskenmerken en anderziids conflicthanteringsstijlen wordt gevonden,

deze redelijk overeenkomt met war, op basis van gezond verstand, kan worden ver-
wacht. Wel is het zo dat voor de hand liggende samenhangen niet in elke studie wor-
den gevonden. Volgens Moberg (1998) heeft dit re maken met het niveau waarop de
persoonlijkheidskenmerken worden gemeten: als brede, globale constructen. De voor-
spellende waarde neemt volgens hem toe wanneer meer specifieke trekken worden
gebruikt om conflictstijlen te voorspellen. Dit blijkt ook uit de onderzoeksresultaten
van Moberg (1998): de algemene persoonlijkheidsdimensies uit de 'Big-five'-theorie
verklaren 20% van de variantie in het conflictgedrag, terwijl de specifieke deelaspecten
van deze dimensies 39 % van de variantie verklaren.

De verklaarde variantie van persoonlijkheidskenmerken voor het conflictgedrag is
overigens niet altijd zo hoog. In hun overzichtsartikel concluderen Putnam en Poole
(1987) dat de verklaarde variantie van persoonlijkheidstrekken en stabiele behoeften
gemiddeld maar 9 % van de totale variantie bedraagt. De verklaarde variantie die toe
te schrijven is aan de individuele verschillen is afhankelilk van de situatie waarin het
gedrag wordr gemeten. Persoonlijkheidskenmerken zijn sterker wanneer de situatione-
le beperkingen kleiner zijn (zie o.a.- Kenrick & Funder, 1991; Nauta & Sanders, 2000).

Concluderend kunnen we stellen dat er relatief veel studies zijn verricht naar de
invloed van persoonlijkheid op het conflictgedrag. De onderzoeksresultaten laten zien
dat pet,soonlijkheidsfactoren weliswaar een rol spelen bij de keuze voor een conflictsti j 1,
maar dat deze factoren maar een klein gedeelte van de totale variantie in de keuze voor
een bepaalde conflictstij 1 verklaren (Putnam & Poole, 1987).
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Organisatiebetrokkenbeid
In verschillende studies is een relatie gevonden tussen de betrokkenheid bij de organisatie
en de manier waarop men met conflicten omgaat. London & Howat (1978) vonden in hun
studie dat een grote organisatiebetrokkenheid samen gaat met meer samenwerken en min-
der onderhandelen. Leidinggevenden met een grote betrokkenheid bil de organisarie blij-
ken ook minder te forceren. De resultaten van de studies van Morley & Shockley-Zalaback
(1986) en Musser (1982) sluiten hierbij aan. Zij vonden dat medewerkers die graag in een
organisatie willen blijven werken meer geneigd zijn om voor integratieve conflicthante-
ringstijlen te kiezen dan medewerkers die nier perse in de organisatie willen blijven.

3.3 Externe procesvariabelen
De externe procesvariabelen zijn variabelen die het conflictgedrag verklaren uit de inter-
actie met de andere partij. De nadruk ligt op de interactie tussen de partijen waarbij het
gedrag van de ander als een stimulus voor het conflicigedrag van de part:i j geldt. De
interactie tussen de partijen is mede afhankelijk van de kwaliteit van de relatie.
Hieronder zullen we eerst de invloed van de kwaliteit van de relatie op de conflicthan-

tering nader uitwerken en vervolgens ingaan op de interactie zelf, nt. het effect van het

gedrag van de opponent.

Kwaliteit van de relatie
De sociale banden tussen de conflicterende part:ijen zi in mede bepalend voor de manier

waarop partilen met een conflict omgaan (Boardman & Horowitz,1 994).
Vriendschappelijke sociale contacten leiden tot meer co6peratief gedrag (Barry &

Oliver, 1996). Zo blijkt bijvoorbeeld uit de studies van McCullough et al. (1998) en
Richardson et al. (1994) dat hoe beter de sociale contacten, des Ie groter de bereidheid
om zich aan te passen. Volgens McCullough et al. heeft dit te maken met het feit dat
de vergevingsgezindheid groter is binnen een vriendschappelijke relatie. Uit de studie
van Druckman en Broome (1991) blijkt dat betrokkenen bij internationale onderhan-

delingen die elkaar kenden en elkaar aardig vonden, zich flexibeler opstellen en een gro-
tere bereidheid conen orn een compromis re sluiten dan onderhandelaars die elkaar niet
kennen of niet mogen.

Een verklaring voor deze bevindingen kan worden gevonden in de studie van

Laursen et al. (1996). Zij veronderstellen dat de gehanteerde conflictstrategieen in
vriendschappelijke contact:en gericht zijn op het verminderen van de dreiging van one-
nigheid. In andere relaties benadrukken de conflicthanteringsstrategieen de machtsver-
schillen en de persoonlijke opbrengsten. Hoewel deze studie onder jongeren buiten een
organisatie werd verricht, is het voor te stellen dat de conclusies uit deze st:udie ook in
een organisatiesetting zou kunnen gelden. Of men de andere parti j aardig vindt hangt
samen mer de waargenomen congruentie in attitudes (Musser, 1982). In zijn model ver-
onderstelt Musser dat de waargenomen congruentie in attitudes tussen de siiperieur en
de ondergeschikie leidt tot integral:ieve conflicthantering.
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Gedrag van de opponent
Zoals eerder is opgemerkt, is er bij conflicten sprake van een int:eractie tussen personen.
Hierbi j is het voorgaande gedrag van de ene persoon mede bepalend voor een reactie van
de andere persoon (Putnam & Poole, 1987; Rubin et al., 1 994), Deze interdependentie
kan tot uiting komen in de u·ederkerigbeid van her conflictgedrag: forceren leidt tot for-
ceren, aanpassen leidt rot aanpassen (Carnevale & Pruitt, 1992; Deutsch, 1973; Wein-
gart, Bennett & Brett, 1993; Weingart, Thompson, Bazerman & Caroll, 1990), vrien-
delijkheid leidt tot vriendelijkheid en vijandigheid tot vijandigheid (Nauta, 1996).

De redenen om het gedrag van de opponent met hetzelfde gedrag te beantwoorden
kunnen varieren. Zo veronderstellen Carnevale en Pruitt (1992) dat wanneer de ander

forceert, men terugvechi omdat men niet voor zwak wil doorgaan, niet wil worden uit-
gebuic. Daarnaast kan het gedrag worden verklaard met het ruil-principe (Blau, 1964;
Kelley & Thibaut, 1978): het toegeven /de vriendelijkheid van de ander wordt beloond
door zelf ook toe te geven / vriendelijk te zijn, terwill vijandigheid wordt afgestraft
door ook een vijandige houding aan te nernen.

Kipnis et al. (1980) zoeken de verklaring voor een competitieve vijandige reactie

op een competitieve vijandige opponent in de voorspelling van de 'expectancy'-theorie.
Kipnis et al. vonden in hun studie dat managers die aanvankelijk toenadering zochten
tot een weinig inschikkelijke medewerker, geleidelijk aan een steeds vijandigere houding
aannamen. Het gedrag van de managers is, volgens de auteurs, gebaseerd op het steeds

kleiner worden van de verwachting dat hun pogingen toi toenadering succesvol kun-

nen ziln

Er zi in ook studies die juist complementaire reacties bil conflicten rapporteren.
In deze studies wordt een reactie van aanpassen op forceren en van forceren op aanpassen

gemeld (Carnevale & Pruitt, 1992; Dugan, 1989; Pruitt & Syna, 1985). Rubin et at.

(1994) verklaren dir met de begrippen macht en tegenmacht. De intentie om te vech-
ten is een functie van de waargenomen machtsbases die men bezit en een inverse van de
waargenomen weerstand van de opponent om toe te geven (tegenmacht). Partij A kan
door gebruik te maken van haar machtsbases de druk op partij B vergroten. Wanneer

partij A bijvoorbeeld partij B onder tijdsdruk kan zetten, zal partij B eerder geneigd
zijn om zich aan te passen (Smith, Pruitt & Carnevale, 1982). Dit heeft te maken met
het feit dat aanpassen de snelste manier is om met de opponent tot een overeenstemming
te komen. Bij een grote tijdsdruk worden forceren, samenwerken en onderhandelen
alleen ingezet wanneer er een grote weerstand is tegen aanpassen (Rubin et al.,  1994).

Concluderend kunnen we stellen dat er geen algemene interactiepatronen zijn te
vinden voor wederkerig of complementair conflictgedrag. De reactie op andermans
gedrag is afhankelijk van de specifieke situarie waarbil de machtsverhouding cussen de

partijen een belangrijke rol speek. Invloed van de machtsverhoudingen tussen de par-

tijen zullen hieronder bij de externe strucruurvariabelen verder worden uitgewerkt.



Determinanten van conflictgedrag                                                       53

3.4 Externe structuurvariabelen
Hieronder vallen de condities buiten de persoon die het conflictgedrag kunnen beYn-
vloeden.

Deze condities betreffen stabiele kenmerken in de omgeving van de persoon. Deze
kunnen betrekking hebben op functiegebonden kenmerken (het type functie, de hie-

rarchische relatie en de machtsafstand tussen de partijen), het conflict zelf (de conflict-

onderwerpen, conflictbronnen, en de belangrijkheid en frequentie van een kwestie) en
de organisatie-context waarbinnen het conflict speek (de organisatiestructuur en - cul-
tuur). We zullen deze variabelen hieronder nader uitwerken.

fit,zctiegebo,iden ken,nerke„:
Voor waI bet:reft de functiegebonden kenmerken is veel studie verricht naar de invloed
van de formele posities van de conflictpartijen. Het conflicigedrag van managers wordt
dan vergeleken met het gedrag van ondergeschikte medewerkers. Daarnaast zijn de ver-
schillen tussen verschillende managementlagen onderzocht, en de verschillen tussen lijn-
en staf managers. Tenslotte ziin verschillende studies verricht naar de machtsverhou-
dingen tussen de conflictpartijen. Hieronder worden deze condities nader uitgewerkt.

Formele positie
In relatief veel studies is in de invloed onderzocht van de formele positie (leidingge-
venden versus ondergeschikten) op de confliCthantering. Uit deze studies blijkt dat lei-
dinggevenden in een conflict de voorkeur geven aan forceren en dat een ondergeschik-
te in een conflict geneigd is om zich aan te passen (zie o.a.: Brown, 1983; Euwema,
1992; Howat & London, 1980; Morley & Shockley-Zalaback, 1986; Rahim, 1986; Yuki
& Falbe, 1990; Yukl, Falbe & Youn, 1993). Een belangrijke reden hiervoor is dat de lei-
dinggevende in vergelijking tot de ondergeschikte meer machtsmiddelen tot zijn be-
schikking heeft en dat het aanwenden van deze middelen legitiemer wordt gevonden
op grond van zijn positiemacht (Bacharach & Lawler, 1981; Pfeffer, 1994). Door deze
grotere machtsbases kan de leidinggevende het conflict gemakkelijker naar zijn hand
zetten dan de ondergeschikte (Greenhalgh, 1987). Schijnbaar zorgt een ongelijke machts-

situatie er voor dat het conflict een distributief karakter krilgt, waarbil winst voor de
ene parti j verlies voor de andere partij betekent (Rubin et al., 1994; Thomas,  1992). De
status bepaalt of je kan winnen of zult verliezen en, daaraan gekoppeld, of le kunt for-
ceren of je moet aanpassen.
Leidinggevenden en ondergeschikten verschillen ook met betrekking tot hun inschat-
ting van de effectiviteit en de wenselijkheid van een bepaalde conflictstill. In een over-
zichtsartikel vatten Putnam en Poole (1987) een aantal onderzoeksresultaten samen:

Ondergeschikten vinden samenwerken het meest wenselijk en effectief, terwi j 1 leiding-
gevenden samenwerken alleen effectief vinden in situaties waarin sprake is van commu-
nicatiestoornissen, of bij een kwestie die onderhandelbaar is, maar waarbij geen sprake
is van een belangenconflict. Forceren wordt door de ondergeschikten als minst wense-
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lijk beschouwd. Vermijden vinden zowel ondergeschikien als leidinggevenden het minst
wenselilk en effectief. Ondergeschikien vinden aanpassen en onderhandelen wel wense-

lijk gedrag, maar leidinggevenden denken dat het frequent gebruiken van deze st i j len

de productiviteit en prestaties in de weg staat.

De i,tanagententfunctie

Hoewel in het algemeen wordi gevonden dat leidinggevenden een voorkeur hebben
voor forceergedrag, zijn er wel verschillen tussen leidinggevenden in verschillende func-
ties gevonden. Zo zi in lijnmanagers meer dan stafmanagers geneigd om te vechten
(Morley & Shockley-Zalabak, 1986) of het conflict te vermijden (Lamude, Scudder &
Younkin, 1999)

Daarnaast vinden Lamude  et  al.   ( 1999) ook verschillen tussen de diverse soorten

stafmanagers. Managers van ondersteunende diensten met een meer technisch/adminis-
tratief karakier (zoals informatica-ondersteuning, boekhouding) zijn meer dan mana-
gers van communicatief-gerichte ondersteunende diensten (zoals personeelszaken, public
relations) geneigd tot een competitieve opstelling bij een conflict met een onderge-
schikte. De stafmanagers van de communicatief-gerichte afdelingen zijn meer dan de
andere stafmanagers geneigd om zich aan te passen.

Van de lijnmanagers gebruiken het midden- en hoger kader meer vechtstrategieen

dan eerste lijnsmanagers (Putnam & Wilson, 1982). De eerste lijnsmanagers zijn meer
dan het midden- en hoger kader geneigd om het probleem te bespreken en op te lossen.

Deze resultaten suggereren dat managers uit verschillende managementlagen en van
verschillende type afdelingen conflicthantering met ondergeschikten verschillend waar-
nemen en evalueren.

Naast functie- en niveau-verschillen blijkt ook het sociale netwerk van de mana-
ger, zijn conflictgedrag te beinvloeden. Uit een kwalitatieve studie onder topmanagers

van Morill (1991) blijkt dat een hecht sociaal netwerk de manager de ruimte biedt om
meningsverschillen uit te vechten. Uit deze studie blijkt dat topmanagers met een los

en fragmentarisch netwerk zich meer op de vlakte houden en de confrontatie bil een
conflict vaker uit de weg gaan dan managers met een sterk en hecht sociaal netwerk.

Hurarcbiscbe relatie
Ondanks de grote aandacht voor de invloed van de formele positie van de contlictpar-
tij, is er relatief weinig aandacht voor de invloed van de bifrarcbiscbe relatie tussen de
conflicterende partilen op hun conflictgedrag. Vooral vanuit het perspectief van de mid-

denmanager bezien, is dit een relevante variabele. In zijn functie client een middenma-
nager contacten re onderhouden op verschillende hierarchische niveaus. De betekenis

van zijn hierarchische positie is gerelateerd aan degene wie hij voor zich heeft. In een

conflict met zi in baas heeft hi j de positie van ondergeschikte terwill hij bi j conflict met
een medewerker de bovengeschikte is. In een conflict met een andere leidinggevende op
hetzelfde hierarchische niveau, is heeft hij de rol van een nevengeschikte.
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Uit de studies van Putnam en Wilson (1982) en Rahim (1986) blijkt, zoals we ver-

onderstelde, dat de voorkeur voor een conflictstijl niet zozeer afhankelijk is van de eigen
hierarchische positie, maar van de hierarchische relatie met de opponent. Putnam en Wil-
son vonden dat managers in een conflict met een superieur de voorkeur gaven aan samen-

werken of aanpassen, in een conflict met een ondergeschikte een voorkeur hadden voor

forceren en bij een collega geneigd zijn om zich aan te passen of het conflict te vermiiden.
Rahim  vond  in  zi in  studie  in  1986 dat medewerkers de voorkeur geven  aan  aan-

passen bi j een conflict met hun superieur en in mindere mate de voorkeur hebben voor
forceren en onderhandelen met hun baas. Bi j een conflict met een ondergeschikte werken
ze het liefst samen, en in mindere mate vermi iden ze hun ondergeschikien. De medewer-

kers geven bij conflicten met hun collega's weer juist de voorkeur aan onderhandelen.
Hoewel beide studies aantonen dat de gedragskeuze wordt beYnvloed door de hierar-

chische relatie tussen de conflicterende partilen, leveren ze geen consist:ente result:aten op.

Hieruit kunnen we concluderen dat ook andere variabelen bi j deze relatie een rol spelen.
Ook Mulder (1977,1980) beweert met zi in Machtsafstandsreductie-theorie (M.A.R)

dat niet zozeer de machtspositie, maar de machtsverhouding tussen meer- en minder-
machtigen bepalend is voor het conflictgedrag. Hil veronderstelt dat: bil een kleine
machtsafstand de conflicterende partijen geneigd zijn zich competitief op te stellen
(Mulder, 1980). De argumentatie hiervoor is dat de meermachtige parti j het conflict zal
aangaan omdat zij verwacht dat ze de andere partij zonder te veel kleerscheuren kan
overwinnen. De mindermachtige zal zich competitief opstellen omdat ze denkt dat de
machtsverschillen gemakkelijk zijn te overbruggen.

Ook grote machtsverschillen kunnen competitiefgedrag oproepen. Dit geldi voor
situaties waarin de mindermachtige zich niet meer wenst aan te passen en er al een peri-

ode van latent conflict aan vooraf is gegaan. De mindermachtige zal door zijn machte-
loze positie zich zo wanhopig gaan voelen dat hij de apathie doorbreekt. Vanuit een
gevoel niets meer te verliezen re hebben, zal hi j zijn spanningen ontladen door te vech-
ten. De meermachtige zal in een bijna automatische reactie terugvechten (Mulder,
1980). Deze theorie geeft nier aan hoe partijen zullen handelen wanneer de machtsaf-
stand russen de partijen niet groot of niet klein is, maar daar tussen in ligt.

Conflic:gebonden kemnerken
Wanneer we spreken over een conflictkwestie spreken we over de gepercipieerde onver-

enigbaarheid van doelen en/of activiteiten om deze doelen te bereiken (Deutsch, 1973).
In verschillende studies is de invloed op conflictgedrag onderzocht van negatieve interde-

pendentie: onverenigbare act:iviteiten en doelen, en positieve interdependentie'. onverenigba-
re activiteiten, maar wel overeenstemming over doelen of aan elkaar gerelateerde doe-
len (zie ook 2.1). In verschillende studies (zie o.a.: Janssen, 1994; Janssen, Van de Vliert
& Veenstra, 1999; Tiosvold, 1998) bleek dat een positieve interdependentie samengaat
met meer samenwerken, onderhandelen en aanpassen, en een negatieve int:erdependen-
tie samengaac met meer forceren.
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Nauta en Sanders (2000) vonden geen relatie tussen positieve interdependentie en
de manier van conflict hanteren. Hierbij moet wel worden vermeld dat zij de interdepen-
dentie tussen afdelingen, en niet tussen personen hebben onderzocht. Zij vonden weI
een relatie russell de mate van interdependentie tussen afdelingen en samenwerken. Hoe
groter de mate van interdependentie tussen afdelingen, des te groter de geneigdheid
van de medewerkers (van de verschillende afdelingen) om met elkaar samen te werken.

In het vorige hoofdstuk hebben we naast de int:erdependentie, ook een onderscheid ge-
maakt tussen belangenconflicten en meningsverschillen (zie 2.1). Met andere woorden:
wordt het conflict veroorzaakt doordat beide partilen aanspraak doen op hetzelfde schaar-
se goed (belangenconflict), of door verschillen in inzichten, voorkeuren en/of oordelen

(meningsverschillen)' Uit de studies waarin de invioed van belangenconflicten en me-
ningsverschillen is onderzocht bleek dat deze invloed afhankelijk was van het onderufrp
van conflict.

Renwick (1975) vond in haar studie dat medewerkers bij belangenconflicten over
materiele zaken zoals salaris, promotie of beoordeling, proberen het probleem op te los-
sen door samen te werken of te onderhandelen. Belangenconflicten over persoonli jke en
normatieve kwesties zoals een machtsstrijd of conflicten over onverenigbare normen en
waarden worden door de betrokkenen voornamelijk Uitgevochten met comperitieve

strategieen ( Phillips & Cheston, 1979).
Ook voor de invloed van meningsverschillen op het conflictgedrag is onderzocht.

Bij meningsverschillen over rationele instrumentele kwesties - onenigheid over
het organisatiebeleid, de fysieke arbeidsomstandigheden, regels en procedures, het ge-
bruik van hulpmiddelen - bleek geen duidelijke voorkeur te zijn voor een bepaalde
manier van conflict hanteren ( Janssen et al., 1999; London & Howat, 1978; Renwick,
1975). Renwick vond wel een duidelijke aanwijzing dat bij dit soort kwesties her con-
11 ici niet wordc vermeden.

Janssen, et al. (1999) vonden in hun onderzoek dat persoonlijke conflicten (geba-
seerd op slechte onderlinge verhoudingen) samengingen met meer distributieve en min-

der integratieve conflicthantering. Wanneer deze persoonlijke conflicten gaan over per-

soonlijke gewoontes en hebbelijkheden zijn de betrokken geneigd om te onderhande-
len (Renwick, 1975).

Naast het onderwerp van her conflict zijn er ook relaties gevonden tussen het con-

ilictgedrag en de bron die hieraan ten grondslag ligi. Bij onenigheid door gebrek aan

kennis of informatie wordt de voorkeur gegeven aan samenwerken (Phillips & Cheston,
1979; Renwick, 1975). Bij meningsverschillen waaraan attitudes, visies of persoonliike

verschillen, ten grondslag liggen zijn de betrokken geneigd om te onderhandelen of
zich aan te passen (Phillips & Cheston, 1979; Renwick, 1975).

Een mogelijke verklaring voor deze verschillen is te vinden in een overzichtsarti-

kel van Putnam en Poole (1987) waarin wordt gewezen op andere kenmerken van de
conflictkwestie die de kwestie karakteriseren. Aan de hand van een literatuurstudie con-
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cluderen ze dat de invloed van conflictbronnen en -onderwerpen op het conflictgedrag
niet sterk is. Ze wordt volgens hen gemakkelijk getemperd door andere kenmerken van

het conflict die gelijktijdig een rol spelen, zoals: de belangrijkbeid, de frequentie, en de
mogelijkbeid om tot overeenstemming te komen.

In een conflict over een belangrijke kwestie waarvan de mogelijkheid om tot over-
eenstemming te komen groot is, zullen de partijen de voorkeur geven aan samenwer-
ken. Hoewel dit niet in de bovenstaande studies is onderzocht, is het goed voor te stel-

len dat belangenconflicten over materiele zaken zoals salaris, promotie of beoordeling
aan deze kenmerken voldoen.

Forceren zal weer eerder worden gebruikt bij frequent voorkomende conflicten over
belangrijke kwesties die niet zo gemakkelijk zijn op te lossen (Howat & London, 1980).

Het behoeft niet veel fantasie om voor te kunnen stellen dat conflicten over per-
soonlijke en normatieve kwesties (machtsstriid, onverenigbare normen en waarden,
slechte onderlinge verhoudingen) ook aan deze kenmerken voldoen.

Aan conflicien over onbelangrijke zaken waarover niet zo gemakkelijk overeen-
stemming is te bereiken, zullen de partijen niet veel tijd en energie willen besteden. De
voorkeur in deze situatie gaat er dan ook uit naar het conflict te vermijden (Rahim &

Bonoma, 1979).

Orga,zisatiegebonden kemnerken
Verschillende auteurs veronderstellen dat het interpersoonlijk conflictgedrag beinvloed
wordt door karakteristieken van de organisatie (o.a. Morill, 1991; Nauta, 1996; Rahim
& Bonema, 1979; Shaw & Shaw, 1998; Tiosvold, 1982; Van de Vliert, 1997a). Ondanks
de oproepen voor meer onderzoek op dit terrein, zijn hier nog maar weinig studies naar
gedaan. Van de verrichtte studies kon de relatie russen organisatiekenmerken en her

conflictgedrag in veel gevallen niet worden aangetoond (zie ook het overzichtsartikel
van Putnam en Poole, 1987).

Zo is bijvoorbeeld door van Van de Vliert, Kirkbride en Tang (1990) geen relatie
gevonden tussen de organisatietypologieen van Mintzberg (1979) en het conflictgedrag.
In de studie van Nauta en Sanders (2000) bleek de organisatiestrategie - 'lage kosten'
strategie versus 'hoge service' strategic - nia te leiden toi een duidelijke voorkeur voor
een bepaalde manier van conflict hanteren.

Onderzoekers die inzoomden op een specifiek deelaspect van de organisatiestruc-
tuurvonden wel een verband tussen beiden. Deze onderzoekers (Morill, 1991; Nauta, 1996)
vergeleken een sterk gestructureerde en autocratische afdeling (mechanische structuur)
met een ongestructureerde participatieve afdeling met een open communicatie (organi-
sche structuur). De grotere beslissingsparticipatie in een organische structuur leidt in
het onderzoek van Nauta ( 1996) tot dominanter en vijandiger conflictgedrag. Ook Morill
(1991) vond dat medewerkers in een organisch systeem zich vrij voelen om hun frustraties

te uiten, maar zil vond ook dat de medewerkers in dit type afdeling veel positieve evaluaties

gaven. Morill constateerde verder dat medewerkers in een mechanische structuur meer
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geneigd zijn om conflicten te ontkennen of re vermijden dan in het organische systeem.
Deze bevindingen ondersteunen de redenering dat een sterk gestructureerde omge-

ving (een sterke invloed van situationele kenmerken) minder ruimte overlaat voor een
actieve beinvioeding: op organische participatieve afdelingen is er meer ruimte voor
wederzijdse gedragsbeinvloeding dan op mechanische niet-participatieve afdelingen.

Concluderend kan worden gesteld dat van de externe st:ructuurvariabelen het onder-
werp van de conflictkwestie minder belangrijk is voor de manier waarop met interper-
soonlijk conflicten wordi omgegaan dan vaak wordt gedacht. De ext:erne structuurvari-
abelen die de kaders aangeven voor de conflicterende partijen - zoals de hierarchische
relarie tussen de conflicterende partijen en een organische of mechanische st:ructuur -
blijken een belangri ikere invloed te hebben op het conflictgedrag.

3.5 De keuze van predictoren voor de TOC
In dit hoofdstuk hebben we een groot aantal mogeliike determinanten van het conflict-
gedrag behandeld. De invloed van inierne proceskenmerken, zoals cognities, emoties en

motivaties op her conflictgedrag, zijn aan de orde geweest, evenals de invloed van inter-
ne structuurkenmerken, zoals het geslacht, persoonlijkheid en de organisatiebetrok-
kenheid. Ook de invloed van externe proces- (kwaliteit van de relatie en het gedrag van
de opponent) en van externe structuurkenmerken (functiekenmerken, de conflictkwes-
ties en de organisatie-context) zijn in dit hoofdstuk behandeld.

Uit deze del:erminanten van interpersoonlijk conflictgedrag willen we predictoren
kiezen die relevant zijn voor het conflictgedrag van middenmanagers in allerhande

organisaties bij allerlei soorten alledaagse conflicten. Om de gebruikswaarde van de TOC
zo groot mogelijk te maken moeten de predictoren voor de middenmanager duidelijk
herkenbaar zijn, zodat hij zijn gedrag erop kan afstemmen. Daarnaast willen we alleen
determinanten opnemen waarvan mag worden verwacht dat ze een aanzienlijk deel van
de variantie in de conflict:stijlen verklaren. Tenslotte willen we niet teveel predictoren
in het model opnemen om geen afbreuk te doen aan de spaarzaamheid van het model.

Uit het bovenstaande onderzoeksoverzicht blijkt dat 'bet gedrag van de opponent'
(extern-proces kenmerk) en 'de bifranbiscbe relatie met de opponent'(extern-structuur ken-
merk) het beste aan deze criteria voldoen. Het zi in relevance en herkenbare predictoren
voor het conflicrgedrag van middenmanagers in verschillende organisaties bij verschil-
lende soorten conflicten. Daarnaast blijkt uit verschillende studies dat deze relationele

variabelen een belangrijk deel van de variantie in her conflictgedrag verklaren (zie ook
Putnam & Poole, 1987). Ter wille van de spaarzaamheid van her instrument beperken
we ons tot 66n proces- en 66n structuurvariabele.

Op basis van een literatuurstudie hebben we in dit hoofdstuk de situationele pre-

dictoren voor de situatie-response-vragenlijst geselecteerd. In het volgende hoofdstuk

richten we onze aandacht op de conflicthantering zelf, waarmee we een basis willen leg-
gen voor de ontwikkeling van de 'response'-kant van de TOC.
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Hoofdstuk 4

Het circumplexmodel voor conflicthantering
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De begrippen die met een meetinstrument u·orden gemeten dienen ingebed te zijn in een nomolo-

giscb raamwerk. Alvorens bet kader roor bet meetinstrument uit te werken worden in paragraaf

4.1   de vertrekpunten  u·eergegeren.  Voor  bet  formitleren  van  de  uitgangspunten  maken  we  gebruik
ran de kennis die u·e in de rorige boofdstukken bebben opgedaan ten aanzien van bet conflietge

drag en de acbterliggende dintensies van dat gedrag. ln paragraaf 4.2 wordt aangegeven u·elke
conflictstijlen u·e in bet „zodel onderscbeiden. Daarna volgt in paragraaf 4.3 de structuur u'aar-

in de conflictstijlen kunnen worden ondergebracbt. Ten slotte :ullen we in paragraaf 4.4 bet
totale conflictbanterings,nodel presenteren.

4.1 Uitgangspunten
Zoals in de inleiding ter sprake is geweest is her ce ontwikkelen conflicthanteringsin-
strument bedoeld voor middenmanagers. We bekijken het conflictgedrag van
middenmanagers bij een speciaal soort conflict:en, en weI alledaagse interpersoonlijke
conflicten. Dit zijn vaak voorkomende conflicten die nog nier zijn geescaleerd. Ze
bevinden zich in escalatiefase 1 (Glasl, 1980, zie ook 2.2.3). Voor /En van de doelstel-
lingen van de TOC - her inzichi in de eigen conflicthantering vergroten - is dit een
belangrijke fase. In deze fase zijn, in tegenstelling toi de latere escalatiefasen, in prin-
cipe nog alle coliperatieve en competitieve benaderingen mogelijk. De voortgang van
het conflict is (nog) sterk afhankelijk van de acties en reacties van de middenmanager
(Roloff, 1976).

Om de diverse conflicthanteringss[ijlen bij alledaagse conflicten in kaart te kunnen breng-
en hebben we een conceptueel model nodig. Dit model is nodig om conflicthante-
ringsstijlen te kunnen definieren die duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn en het
universum van conflicthantering adequaar representeren. Verschillende manieren van con-
flicthantering moeten evenredig worden vertegenwoordigd. In hoofdstuk 2 (2.3.3) heb-
ben we hierover reeds geconcludeerd dat we moeten zorgen dat naast de coBperatieve
conflictstijlen ook de competitieve conflicistillen voldoende worden uitgewerkt.

Daarnaast dient het model spaarzaam en hanteerbaar te blijven. Dit model mott
ons in staat stellen om een beperkt aantal bet:ekenisvolle conflicistillen te identificeren
die in een arbeidssituatie kunnen worden gehanteerd. Om deze conflictstijlen te beschrij-
ven, worden dimensies gebruikt die refereren aan de overeenkomsten en de verschillen
in conflictgedragingen. Dit is het beste mogelijk wanneer de dimensies ook in gedrag-
stermen worden uitgedrukt (zie ook 2.3.3).

Ook voor het definieren van de conflictsti jlen zelf hanteren we enkele uitgangspunten.
Ten eerste de assumptie dat conflictstijlen doelgerichte communicatieve gedragswijzen
zijn (Putnam, 1988). De conflictstijl is het resultaat van de keuze die de persoon maakt

uit alternatieve gedragswijzen of strategieen. Dit betekent dat we ons bij de definitie
van conflictstijlen beperken tot intentioneel gedrag, wat overigens niet uitsluit dat het
gedrag  niet de gewenste uitkomsten tot gevolg kan hebben:
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De rweede assumptie heeft bet:rekking op het domein van de conflictstijlen. In hoofd-

stuk 2 (2.3.3) brachien we onder de aandacht dat het bereik van de conflictstijlen bre-
der is dan het gedrag waarmee de inhoud van de conflictkwestie wordt beinvloed. Ook

het gedrag dat de relatie met de andere partij beinvloedt behoort tot het conflicthante-
ringsgedrag. Dit leidt tot de assumptie dat her domein van de conflictstillen zowel
inhoudelijk als relationeel gedrag moet omvatten.

In de volgende paragrafen zullen we, uitgaande van deze uitgangspunten, het con-
ceptuele model dat ten grondslag ligr aan de TOC nader uitwerken.

4.2 Taxonomie van conflictstijlen
In deze paragraaf geven we eerst aan welke conflictstijlen wij onderscheiden (4.2.1).

Vervolgens beschrijven we in paragraaf 4.3.2 hoe de onderlinge structuur tussen de con-

flictstijlen eruit ziet.

4.2.1 De gedragsvariatie
Er zijn veel verschillende manieren om met conflicten om te gaan. Morill en Thomas

(1992) vinden bi j het bestuderen van antropologische en sociologische literatuur over
conflictprocessen,  15  verschillende  conflictbenaderingen.  St:ernberg en Dobson  (1987)
benoemen 16 verschillende gedragsstillen om met conflicten om te gaan, en Wall (1985)
onderscheidt zelfs 152 verschillende tactieken van conflicthantering.

Ons doel is niet om alle specifieke gedragingen afzonderlijk te categoriseren, maar
deze onder te brengen in betekenisvolle conglomeraten van conflictgedrag. Het streven
hierbij is om zo goed mogelijk het domein van conflicthanteringsgedrag af te dekken.
Tegelijkertijd willen we het functionele doel niet uit het oog verliezen: de indeling moet
hanteerbaar blijven voor het inzichtelijk maken van de manier waarop middenmanagers
met alledaagse contlicten omgaan.

Conglomeraten van conflictgedrag zijn op zichzelfstaande entiteiten die onderling
met elkaar samenhangen. Dit betekent dat de achterliggende constructen theoretisch
van elkaar afhankelijk kunnen zijn. Elke stijl vormt een component van het gehele gedrags-
profiel (Euwema, 1992). Afhankelijk van de persoon en de situatie zal een bepaalde stijl
meer of minder zijn vertegenwoordigd in de mix van conflictstijlen. Wij zijn op zoek
naar een classificatie-niveau dat specifiek genoeg is om herkenbare conflictstijlen te
kunnen onderscheiden en dat algemeen genoeg is om een beperkt aantal conflicistijlen
te onderscheiden die in allerlei arbeidssituaties kunnen worden gehanteerd.

Het classificatie-schema van de Conflict Grid (zoals beschreven in hoofdstuk 2) vormt

hiervoor een goed uitgangspunt. De conflictstijlen uit deze taxonomie (samenwerken,

De gedragsintencie en her daadwerkeliike gedrag ziJn met herzellde. maar liggen wei heel dich[ bil elkaar. Om
haar in[enties te bewerks[elligen zal een parti i een bep:mid gedrag inze[ten, maar dic gedrag is nie[ altiid een suc-
cesvolle weergave van war men wil ui[drukken (de iniencie). Dir kan bijvoorheeld liggen aan een gebrek aan
vaardigheden om her gedrag goed uw te drukken.
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onderhandelen, forceren, aanpassen en vermijden) zijn zeer herkenbaar, omdat allerlei

typische reacties bil het omgaan met alledaagse conflicten in deze indeling terugkomen.
Zo zijn er bijvoorbeeld conflictstijlen die een vriendelijke opstelling beschrijven (samen-
werken en aanpassen), maar ook een stijl die een vijandige houding weergeeft (forceren).
Sommige stijlen zijn actieve beinvloedingsstrategieen (forceren en samenwerken), ter-
wijl andere juist een afwachtende houding weergeven (vermijden en aanpassen).

Daarnaast wordt de taxonomie van de Conflict Grid in verschillende studies empi-
risch ondersteund (zie o.a.: Rahim & Magner, 1995; Van de Vliert, 1997b). Ook in studies
waarin deze vijf-stijlen-taxonomie niet wordt gehanteerd, zijn conflictstijlen terug Ie

vinden die overeenkomsten vertonen met de conflictstillen van de Conflict Grid. Pruitt
(1983) onderscheidt vier in plaats van vijf stijlen: 'yielding', 'problem solving', inacti-
on' en 'contending'. Het verschil met de Conflict Grid is dat samenwerken en onder-

handelen bij de indeling van Pruitt onder 66n conflictstijl ('problem solving') vallen.

Daarnaast zijn er verschillende auteurs (Putnam & Wilson, 1982; Hocker & Wilmot,
1991; Weider-Hatfield, 1988) die een paradigma van drie conflictstillen voorstaan. Een
van deze st:ijlen staat voor het niet aangaan van het conflict, nl.: een berustende stijl ('avoi-
dance' bi j Hocker en Wilmot, en 'nonconfrontation' bij Putnam en Wilson). Daarnaast wor-
den twee stijlen onderscheiden waarmee het conflict wel actief wordc benaderd, nl.: een
coiiperatieve oplossingsgericbte stijl ('solution-orientation' bi j Putnam en Wilson en 'collabo-

rative (integrative)' bij Hocker en Wilmot) en een competitieve stijl ('control' bij Putnam
en Wilson en 'competitive (distributive)' bi j Hocker en Wilmot). Ook deze drie stiflen
vertonen overeenkomsten met de conflictstijlen uit de Conflict Grid. 'Nonconfrontation'
komt voor een groot deet overeen met vermi iden en aanpassen; 'solution-orientation'
met samenwerken en onderhandelen, en 'control' met forceren (Putnam & Wilson, 1982).
Onze voorkeur om vi j f sti ilen te onderscheiden en niet vier of drie zoals de indelingen
die hierboven zijn beschreven, wordt empirisch ondersteund in de studie van Rahim en
Magner (1995). Zij vonden aan de hand van een confirmatorische factoranalyse dat een
vijf-factormodel (vij f conflictsti jlen) een bet:ere weergave van de data gaf dan een drie-
of vier-factormodel

Een kritiek op de vijf-stillen-taxonomie van de Conflict Grid die ook in hoofdstuk 2
aan de orde is geweest, is dat het competitieve conflictgedrag onderbelicht blijft (zie
ook: Knapp, Putnam & Davis, 1988). In verhouding tOt de co8peratieve conflicthante-
ring wordt het comperitieve gedrag niet verder uitgewerkt dan in 66n vechtstijl waar-
bij men probeert het eigen voordeel te behalen. Vechten kan evenwel op verschillende
manieren plaatsvinden. In de assertiviteitsliteratuur (De Giovanni, 1979; Del Greco,
1983; Hargie, Saunders & Dickson, 1996) wordt een onderscheid gemaakt cussen open,
directe agressie en passieve, indirecte agressie. Een open, directe agressiestijl staat voor
een vi iandige houding waarbil men de ander provoceert om her eigen gelijk op te eisen.
De passieve, indirecte agressie-srijl van reageren omvat gedrag zoals: mokken, pruilen,
emotionele chantage en subriel manipuleren.
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Deze indeling in een direct:e en indirecte manier van competitief gedrag is ook te-

rug te vinden binnen de conflicthanteringsliteratuur. Sheppard (1984) onderscheidt bij
conflicthantering naast het directe forceren een indirecte variant van vechtgedrag nl.,
proces beheersen ('proces-control'). De nadruk ligt hier niet zozeer op het opleggen van
de eigen mening, maar op het sturen van het proces om eigen voordeel te behalen. Dit
gebeurt door het beinvloeden van de procedures (bijvoorbeeld door de agenda en spel-
regels te beinvloeden) of door het beinvloeden van de eigen machtspositie (door de supe-
rieur voor jouw belangen in te schakelen of neutrale derden te aan jouw kant te krijgen).

Van de Vliert (1997b) breidt deze definitie uit met een negatieve houding waarbij
het 'face-to-face' contact met de ander zoveel mogelijk wordt vermeden en waar moge-

lijk de ander wordt tegengewerkt (door bijvoorbeeld over de ander bij derden te kla-
gen, cynische opmerkingen of sabotage). Hij noemt deze manier van vechten indirect
recbten. Indirect vechten heeft overeenkomsten met forceren omdat het ook op her eigen
voordeel is gericht, maar her is veel passiever dan de actieve competitie bij forceren.
Tevens heeft deze conflictstijl met vermijden gemeen dat ook hierbij de directe con-

frontatie met de ander uit de weg wordt gegaan (zie ook Van de Vliert & Euwema,
1994). Door de vijf-scijlen-taxonomie uit te breiden met de stijl indirect vechten wordt
de classificatie een betere weergave van de verschillende conflicthanteringsstijlen.

Samengevat: in ons model zullen we zes conflicthanteringstijlen onderscheiden nl.:
forceren, indirect vechten, samenwerken, onderhandelen, aanpassen en vermijden.

4.2.2 De samenhang tussen de stijlen
In deze paragraaf staat de structuur tussen de zes conflictstijlen centraal. De conflict-
stijlen zijn geen afzonderlijke entiteiten die elkaar uitsluiten, maar verschillende com-
ponenten die gelijktijdig kunnen worden gehanteerd (zie ook Euwema, 1992). Dat con-
flictstijlen met elkaar samenhangen blijkt uit verschillende empirische studies.
Munduata  et al.(1999) hebben een  meta-analyse  uitgevoerd  over 14 studies  om  de
samenhang tussen vijfconflictstijlen (forceren, samenwerken, onderhandelen, aanpassen
en vermijden) te bekijken. Zij kwamen tot de volgende conclusies:
•    Meer samenwerken gaat samen met meer onderhandelen.

(in 9 van de 14 studies een significance positieve correlatie 35.05); in 2 studies een
significante negatieve correlatie 05.05); in de overige 3 studies geen verband).

•    Meer onderhandelen gaai samen met nieer aanpassen.

(in 8 van de 14 studies een significante positieve correlatie; in 1 studie een signi-
ficante negatieve correlatie; in de overige 5 studies geen verband).

•     Meer aarlpassen gaat samen met 1)leer vermijden.

(in 8 van de 14 studies een significante positieve correlatie; in de overige 6 studies

geen verband).
•    Meer samenwerken gaat samen met minder vermiJden.

(in 8 van de 14 studies een significante negatieve correlatie; in 1 studie een signi-
ficante positieve correlatie; in de overige 5 studies geen verband).
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•    Meer forceren gaa[ samen met minder aanpassen.

(in 6 van de 14 studies een significant:e negatieve correlatie; in 1 st:udie een signi-
ficante positieve correlatie; in de overige 7 studies geen verband).

Deze bevindingen sluiten nauw aan bil de resultaten van andere studies die niet in deze

meta-analyse  zi in meegenomen  (zie o.a.: Rahim & Magner,   1995;  Ross & DeWine,
1988; Van de Vliert, Kirkbide & Tang, 1990, Van de Vliert & Kabanoff, 1990; Weider-
Hatfield, 1988; Wilson & Waltman, 1988). Ook zij vonden dat samenwerken en onder-
handelen nauw mer elkaar verbonden zijn. Dit zelfde geldt voor aanpassen en vermij-
den. Forceren vormt in deze studies een unieke factor die gersoleerd ligt van de andere
conflicthanteringsstijlen.

E6n van de studies die Munduata et al. (1999) aan een meta-analyse hebben onderwor-
pen betrof de st:udie van Van de Vliert en Hordijk (1989). In deze studie werd een
onderscheid gemaakt tussen het hanteren van conflicten met een lage versus een hoge
intensiteit. Omdat we in onze eigen studie de aandacht richten op conflicten met een
lage intensiteit (nl. alledaagse conflicten) hebben we de resultaten van de studie van
Van de Vliert en Hordijk nader bestudeerd. Hieruit blijkt dat de onderlinge structuur
tussen de conflictstijlen niet wezenlijk worden beYnvloed door de mate waarin het con-
flict is geescaleerd. In beide condities (lage en hoge intensiteit) ligt onderhandelen
dichter bi j samenwerken en aanpassen dan bi j forceren, en vermijden dichter bij aan-
passen dan bij samenwerken.

Er zijn wel verschillen tussen beide condities. Bij weinig geescaleerde conflict:en

gaat meer forceren samen met minda aanpassen, terwijl dit verband verdwijnt wanneer het

conflict verder is geescaleerd. Bij geescaleerde conflicten gaat meer forceren samen met min-

der samenwerken. Bil conflicten met een lage inrensiteit wordt dit verband niet gevonden.

Op basis van de bovengenoemde samenhangen tussen de conflictstijlen kunnen we een con-

figuratie van de conflictstijlen maken. We hanteren hiervoor de volgende vijf uitgangspunten:
•     Er ziln drie clusters te onderscheiden. De eerste twee clusters kunnen we direct af-

leiden uit de bovengenoemde bevindingen, nl. een cluster bestaande uit samen-
werken en onderhandelen en een cluster aanpassen en vermijden. De overige twee
conflictstijlen forceren en indirect vechten zijn beide competitieve conflictstijlen
(Van de Vliert, 1997b). Op basis van deze overeenkomst veronderstellen we dat

beide sri j len samen het derde cluster vormen.

•    Onderhandelen en aanpassen liggen dichibi j elkaar.

•    Samenwerken en vermijden zijn maximaal van elkaar verwijderd.
•    Forceren en aanpassen zijn maximaal van elkaar verwijderd.
• Indirect vechten ligt russen forceren en vermijden in. Indirect vechten is een pas-

sieve vorm van competitie waarbij, net zoals bil vermijden, de directe confrontatie
met de ander uit de weg wordt gegaan (zie ook 2.3.3).
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In figuur 4.1 wordt de configuratie van de conflictstijlen grafisch weergegeven.

Forceren Samenwerken

Indirect Onderhandelen
vech[en

Vermijden Aanpassen

Figuur 4.1  De configuratie van de zes conflictstijlen
(forceren, indirect vecbten, samenwerken. onderbandelen. aanpassen en vermijden).

4.3 Beschrijving van de conflictstijlen
In paragraaf 4.2 is de empirische samenhang tussen de conflictstijlen beschreven. Deze
configuratie krijgt pas inhoud wanneer deze configuratie ook voorziet in een betekenis-

volle samenhang tussen de conflictstillen. In paragraaf 4.3.1 gaan we op zoek naar de de-
scriptieve dimensies waarmee de betekenis van de verschillende conflictstijlen en hun
onderlinge verbanden nader kunnen worden ingevuld.
Vervolgens kijken we naar het gedrag binnen een conflictstijl. Hierbij besteden we aan-
dacht aan her domein van de conflictstijl (4.2.2).

4.3.1 De onderliggende dimensies
In deze paragraaf staat de vraag centraal welke dimensies het beste de verschillende srij-
len van conflicthantering apart, en hun onderlinge samenhang kunnen representeren.
Hiervoor zijn we op zoek naar dimensies die de configuratie tussen de conflictstijlen zo-

als weergegeven in figuur 4.1, in gedragstermen kunnen beschri iven.
In de loop der jaren zi in verschillende dimensionele concepten ontwikkeld die de con-

flicthantering in gedragstermen weergeven, o.a.: 'cooperation', 'competition' (Deutsch,
1973); 'task energy' (Brown, Yelsma & Keller, 1981), 'activity', 'flexibility' (Riggs, 1983);
'openness', 'distribution', 'control' (Daves & Holland, 1989); 'agressiveness', 'authorita-
tiveness', 'observability' (Morrill & Thomas, 1992); 'agreeableness<, en 'activeness' (Van
de Vliert & Euwema, 1994).

Deze indelingen zijn op een of andere manier terug te voeren  naar de twee-dimen-
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sionele indeling in de Interpersoonli ike theorie (zie o.a.: Bales, 197(); Kiesler, 1983;
Leary, 1957; Wiggens, Phillips & Trapnell, 1989). Van de ene dimensie lopen de polen
van dominant, actief en assertief gedrag tot onderdanig, inschikkelijk en passief gedrag
(Kiesler, 1983). Deze indeling heeft verschillende benamingen gekregen zoals 'Upward
versus downward' (Bales, 1970), 'Dominance' (Leary, 1957) 'Status' (Wiggens, Phillips
& Trapnell, 1989) en 'Control' (Kiesler, 1983).

De andere dimensie heeft als polen: vijandig, tegenwerkend gedrag versus vriend-
schappelijk en ondersteunend gedrag (Kiesler, 1983). Deze dimensie staat bekend on-
der benamingen zoals 'Love' (Leary, 1957; Wiggens, Phillips & Trapnell, 1989), 'Involve-
ment'  (Holloway  et al.,  1989) en 'Affiliation' (Kiesler,  1983).  Alle  interpersoonlijke
gedragingen zijn volgens de Interpersoonlijke theorie met een circumplexmodel te be-

schrijven, waarin 'dominant-onderdanig' en 'vriendelijk-vijandig' de orthogonale assen

vormen. Daarnaast zijn ook de semantische differentialen van Osgood, Suci en Tannen-

baum (1957) in verschillende dimensionele concepten voor het conflictgedrag terug te
vinden, nl.: 'Evaluation' (goed-slecht), 'Potency' (sterk-zwak) en 'Oriented activitity'
(actief-passief).

Voor de interpretatie  van de configuratie weergegeven in figuur 4.1, bieden boven-
staande dimensies een goed uitgangspunt. In deze configuratie van conflictstijlen is een
denkbeeldige hin te trekkenvan aanpassen en vermijden naar forceren en samenwerken.
Deze tegenstelling correspondeert nauw met de samenvoeging van de potentie- en acti-
viteitsdimensie (Osgood et al., 1957), die samen bekend staan onder de naam 'dynamics'
(zwak en passief versus sterk en actief) en de bovengenoemde dominant-onderdanig-
dimensie.

Ook binnen de conflictliteratuur is deze dimensie al eerder geidentificeerd. Deze

factor is namenlilk gelijk aan de 'activeness'-dimensie van Riggs (1983) en de 'hoge ver-
sus lage taak energie'-dimensie van Brown, Yelsma en Keller (1981). Tevens komt deze
factor sterk overeen met de actief-passief-dimensie van Sternberg en Dobson (1987) en
van Van de Vliert en Euwema (1994).

We definieren deze dimensie als de confrontatie-dimensie (die loopt van non-con-
fronterend naar confronterend gedrag). Hiermee wordt aangegeven in welke mate een
persoon initiatieven neemt om de conflictkwestie en de ander actief te beinvloeden. De
activiteit kan varieren van passief, berustend gedrag waarbi j men de confrontatie met
de ander niet aangaat (aanpassen en vermijden) tot een act:ieve en intensieve benadering
van het conflict waarbi j duidelijk wordt gesteld dat er een probleem is (samenwerken
en forceren). In figuur 4.2 is deze dimensie in de configuratie van conflictstijlen weer-

gegeven.

Zoals in paragraaf 4.2.2 beschreven, wordt in veel studies een verband gevonden russen

samenwerken en onderhandelen, en tussen forceren en indirect vechten. Uit figuur 4.2
valt af te lezen dat deze twee clusters de confronterende pool (nl. samenwerken en force-
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ren) van de confrontatie-dimensie precies in tweeen snijden (zie figuur 4.2). Gezamen-

lijk lijken deze clusters overeen te komen met cle vriendelilk-vijandig-dimensie van de

Interpersoonlijke theorie, en de evaluatie-dimensie van Osgood et al. In de Interper-

soonlijke theorie staac deze dimensie orthogonaal op de dominant-onderdanig-dimen-
sie (zie 4.2.2).

Dominant

Forceren Samenwerken

Indirect Onderhandelen
vechten

Vermijden Aanpassen

Onderdanig

Figuur 4.1  De zes conflictstijlen (forceren. indirect teebten. samenwerken. onderbandelen.
aanpassen en vernzilden) afgezet op de 'dominant-onderdanig-dimensie uit de Interpersoonlij-
ke tbeorie.

Na een nauwkeurige studie van verschillende empirische gegevens (zie o.a: Mun-
duata, Ganaza, Peir6 & Euwema, 1999; Van de Vliert, 1997b) komen we toi de con-
clusie dat deze conflictstijlen - in tegenstelling tot de vriendelijk-vijandig-dimensie en
de evaluatiedimensie - niet #n dimensie vormen, maar dat deze dimensie is opgesplitst
in twee bipolaire sub-dimensies.

In de configuratie van conflictstijlen (figuur 4.1) staan samenwerken en onderhan-
delen ('vriendelijk' in de Interpersoonlijke theorie) tegenover indirect vechten en ver-
mijden. Forceren en indirect vechten ('vijandig' in de Interpersoonlijke theorie) staan

tegenover onderhandelen en aanpassen.
De tegenstelling tussen samenwerken, onderhandelen en indirect vechten, vermij-
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den is ook terug Ie vinden in de studie van Daves en Holland (1989) en Morill en
Thomas (1992). Daves en Holland identificeren, met behulp van factoranalyse, de fac-
tor openheid. Op deze factor scoren samenwerken en onderhandelen positief en vermij-
den negatief. Morill en Thomas onderscheiden de mate waarin conflictgedrag obser-
veerbaar is voor anderen. Vermijdende en indirecte vechitactieken ('avoidance', 'covert
noncooperationi 'sabotage', 'secret complaining', 'covert discipline') staan aan de indi-
recte, gesloten pool van het continuum, terwijl onderhandelings- en probleem oplos-
sende tactieken ('negotiatory approaches') aan de kant van de open, zichtbare pool staan.

Het vriendelilk, ondersteunend gedrag uit de Interpersoonlijke theorie staat in deze

studies geplaatst tegenover indirect, terughoudend, gesloten gedrag.
Deze factor definieren we als de integratie-dimensie. In deze dimensie staat coope-

ratief, uitnodigend gedrag waarbil men openstaat voor de ander (samenwerken en onder-
handelen) tegenover indirect en gereserveerd gedrag (indirect vechien en vermijden).

In de derde factor staan forceren en indirect vechten tegenover onderhandelen en aan-

passen geplaaist. Forceren en indirect vechten hebben met elkaar gemeen dat beide stil-
len staan voor vijandig gedrag ('disagreeable' bi j Van de Vliert & Euwema, 1994). Ze
staan beide voor gedragingen waarbi j men de overhand wil hebben. Bij forceren gebeurt
dit door het eigen gelijk af te dwingen en eisen te stellen. Forceren wordt daarom ook
wel 'control' genoemd (zie o.a.: Dave & Holland, 1989; Putnam & Wilson, 1982). Bij in-
direct vechten gaat men niet direct de strijd aan met de andere partij. Men probeert de
situatie te beheersen door het sturen van het proces (Sheppard, 1984).

Riggs (1983) plaatst forceren en aanpassen aan de twee polen van de flexibiliteits-
dimensie.

Onder flexibiliteit verstaat hij de hoeveelheid bewegingen die een persoon wil ma-
ken om het conflict op te lossen. Forceren is in Riggs model star en vasthoudend gedrag,

terwijl aanpassen hoog scoort op flexibiliteit.
Deze flexibiliteit is ook terug re vinden in het onderhandelen. Bi j het onderhan-

delen probeert men te schikken door zaken uit te ruilen. Dit in tegenstelling tot de an-
dere integratieve conflictstijl samenwerken. Bij samenwerken is men veel vasthouden-
der (lees minder flexibel)  aan de eigen beginselen  dan bij onderhandelen  (zie  ook  o.a.:
Rubin, Pruitt en Kim, 1994). Wanneer men samenwerkt staat men open voor de ander
en gaat men actief op zoek naar oplossingen die bevredigend zijn voor beide partijen.
Hiervoor wordt gezocht naar alternatieven waarvoor de partijen, idealiter, niets hoeven
in te leveren. De tegenstelling met onderhandelen is dat de essentie van onderhandelen
juist is gel)aseerd op het wederzijds inleveren. Bij onderhandelen wil men wel wai inle-
veren als men er maar war voor terug krijgt.

Deze derde factor uit ons model noemen we de competitie-dimensie. Deze dimensie

loopt van vijandig en vasthoudend gedrag (forceren en indirect vechten) tot flexibel en
veranderlijk gedrag (onderhandelen en aanpassen).
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Samengevat worden in het model drie dimensies geidentificeerd die het interpersoon-
lijk gedrag in de zes conflictstijlen representeren, ni.:
Confrontatie-dimensie: Een factor waarop aanpassen en vermi iden hoog scoren en for-
ceren en samenwerken laag
Integratie-dimensie: Een factor waarop samenwerken en onderhandelen hoog scoren
en indirect vechten en vermijden laag.
Competitie-dimensie: Een factor waarop forceren en indirect vechten hoog scoren en
onderhandelen en aanpassen laag.
In figuur 4.3. is het drie-factor model grafisch weergegeven.

Conf-ontatie
A

Forceren Samenwerken

Competitie Integratie

Indirect Onderhandelen
vechten

Verrnijden Aanpassen

Figuur 4.3  De zes conflictstijlen (forceren, indirect vecbten. samenwerken. onderbandelen.
aanpassen  en  vermijden)  afgezet  op  de  drie  factoren  (confrontatie.  integratie.  competitie).

4.3.2 Het domein
De conflictstijlen in de Conflict Grid hebben betrekking op de inhoud van het conflict
(zie o.a.: Rahim, 1986; Thomas, 1992; Van de Vliert, 1997b). Het betreft de beinvloe-
ding en het hanteren van de conflictkwestie. Dit geldt ook voor de meest toonaange-
vende conflicthanteringsinstrumenten ( De Dreu etal., 2001; Putnam en Wilson, 1982;
Rahim, 1986; Shockley -Zalaback, 1988; Thomas & Kilmann, 1978): zii zijn immers
gebaseerd op de Conflict Grid theorie. Her gedrag dat de relatie tussen de conflicte-
rende partijen beinvloedt blijft daarbij buiten beschouwing.
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Al in 1958 argumenteerde Bateson dat elke interpersoonlijke communicatie uiteen valt
in inhoudelijke en relationele activiteiten. Inhoudelijke activiteken hebben betrekking

op alle informatie die over de conflictku·estie wordt uitgewisseld. Dit kunnen definities,
ideeen, belangen, standpunten, argumenten en oplossingen voor de kwestie zi in. Her
gedrag is gericht op de specifieke aard en her verloop van de kwestie (Thierry, 1977).
Een voorbeeld van een inhoudelijke activiteit in een conflictsituatie is het beargumen-
teren van her eigen standpunt of het vragen om verduidelijking.

Relationele activiteiten hebben betrekking op het gedrag waarmee de relatie tussen

de partijen wordt gedefinieerd en beinvloed, met andere woorden: het gedrag dat de ver-

houding tussen de partijen bepaalt (zie ook Sheppard, 1984). Het gaat om gedragingen
waarin gevoelens en emoties worden geuit en waarmee de relatieve posities in de rela-
tie worden weergegeven (Watzlawick, Beavin & Jackson,  1967). Bi ivoorbeeld wanneer

je duidelijk laat blijken dat het gedrag van de ander je niet aanstaat, of wanneer je je
best doet om de ander tevreden te stellen. Voor een goede weergave van de variantie in

conflictgedrag dient daarom naast het inhoudelijk gedrag ook het relationele gedrag in
een conflictstijl te worden opgenomen (zie ook 2.3.3)

4.4 Het circumplexmodel voor conflicthantering
In dit hoofdstuk hebben we een model uitgewerkt dat ten grondslag ligt aan het con-
flictgedrag dat we willen meten met de test voor het hanteren van alledaagse organisa-

tieconflicten (TOC). In het model zijn zes conflictstillen geidentificeerd2, nl. forceren,

indirect vecbten, samenwerken. onderbandelen. aanpassen en vennijden. Zi j vormen inher model

geen onafhankelijke grootheden, maar verschillende componenten van 66n confliCIhan-

teringsprofiel.
De inhoudelijke en relationele gedragingen van de zes conflicthanteringsstijlen ziin

afgeleid van drie afhankelijke bipolaire dimensies, nl.: confronta tie-.   i ntegratie-  en  competi-
tie-dimensie.

Aan de hand van deze drie onderliggende dimensies kunnen de conflictstijlen als
volgt worden gedefinieerd:

F orceren
Gedrag dat zich kenmerkt door competitie en confronteren is een beschrijving van forceren.

Inboudelijke activiteiten
De inhoudelijke activiteiten van forceren zijn het actief benaderen van de conflictkwestie.
Hierbij wordt geprobeerd om een duidelijk stempel te drukken op de definitie van de con-
flictkwestie en de oplossing voor de kwestie. Er wordt hierbi j star vastgehouden aan de eigen

visies en oplossingen zonder positieve aandacht Ie besteden aan andere benaderingen.

-      In de Nederlandsralige confliccliteraruur (zie o.a. Euwema, 1992, Van de Vliert. 1997a) refereren de benamin-
gen van de conflicts[i ilen 'probleem 01,lossen' en 'compromis sluiten' alleen naar her inhoudeliike gedrag. Om
meer rechr [e doen aan her hele domein van gedragingen (inhoud en relatie) hanteren wi j voor deze c(m fl icIs[illen

de benammgen wmenu·e,·hen en .nde,·bandelen.
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Relationele activiteiten.

Kenmerkend voor relationeel forceergedrag zijn het stellen van eisen en het uiten van
negatieve gevoelens waarmee wordt geprobeerd de ander Ie overheersen. Ook vijandig

gedrag waarbij de confronratie met de ander niet uit de weg wordt gegaan, is kenmer-
kend.

Indirect vecbten
Gedrag dat zich ook kenmerkt door competitie en non-integratie is een beschrijving van
indirect vechten.

Inboudelijke activiteiten:
Wanneer een persoon indirect vecht houdt hi j star vast aan de eigen visies en oplossin-
gen zonder positieve aandacht te besteden aan andere benaderingen. Dir gebeurt indi-
rect door het beinvloeden van procedures en van derden (het sturen van processen) of
door andere benaderingen dan de eigen benadering van de kwestie te ontkrachten (door

bijvoorbeeld sabotage).
Relationele activiteiten:
Kenmerkend voor relationeel gedrag bi j indirect vechten is een negatieve, vijandige op-
stelling waar men in het 'face-to-face' contact met de ander niet openlijk voor uitkomt.
Het indirecte gevecht wordt gevoerd door de ander tegen te werken en zwart te maken
(door bijvoorbeeld over de ander bij derden ie klagen, en sceptische opmerkingen re

maken).

Samenwerken

Integratief en confronterend gedrag is kenmerkend voor de conflictstijl samenwerken.

Inboudelijke activiteiten:
Samenwerken betekent het probleem duidelijk aan de orcle stellen. Vervolgens wordt
de conflictkwestie actief geexploreerd om de oorzaken te achierhalen en alternatieven

oplossingen in kaart te brengen. Hierbij wordt de ander uitgenodigd om ook een actie-
ve inbreng te leveren.
Relationele activiteiten:
Samenwerken kenmerkt zich door een actieve opstelling om de relatie met de ander po-
sitiefte bei'nvloeden Dir wordt gedaan door ruimte te creeren om alle emoties te bespre-

ken en te zorgen dat ieder aan bod komt.

Onderbandelen
Integratief en non-competkief gedrag komt samen in de conflictstijl onderhandelen.
Inboudelijke activiteiten.
Onderhandelen betekent dat de ander wordt uitgenodigd om een actieve inbreng te le-
veren zodat er ruilgedrag kan plaatsvinden. Een deel van de eigen beginselen wordt prijs-
gegeven, mits de ander dat ook doer, om toi overeenstemming te komen.
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Relationele activiteiten:
Wanneer een persoon onderhandelt staat hi j open voor de ander, maar wel op die manier
dat de ander de relatie niet gaat domineren. Ook het relationele handelen staar in her
teken van uitruilen: positiefgedrag wordt beantwoord met positiefgedrag en negatief met
negatief gedrag. Er wordt gezorgd voor een evenwichtige werkbare relatie zonder ver-
der act:ief in de relatie te investeren.

Aanpassen
Gedrag dat wordt gekenmerkt door non-confronterend en non-competitief is een
beschrijving van aanpassen.
Inboudelijke actiriteiten.
Kenmerkend voor aanpassen is dat de confrontatie over de conflict:kwestie uit de weg wordt
gegaan. Dit wordt gedaan door toe te geven op de eigen belangen en van de oplossingen
van de ander te accepteren.
Relationele activiteiten
Kenmerkend voor relationeel aanpasgedrag is een welwillende en inschikkelijke opstel-
ling om een strijd met de ander te vermijden. Negatieve gevoelens worden ingeslikt en
er wordi gezocht naar mogelijkheden om de ander tevreden te stellen.

Vermijden
Non-integratief gedrag dat ook non-confronterend is, is een beschrijving van vermijden.
inboudelijke activiteiten:
Kenmerkend voor vermijden is dat de confrontatie over de conflictkwestie letterlijk uit
de weg wordt gegaan door niet op de kwestie te reageren.
Relationele activiteiten:
Wanneer een persoon vermijdt gaat hi j de confrontatie met de ander uit de weg. Het ge-
drag kenmerkt zich door een passieve, terughoudende opstelling waarbij men zich zo-
veel mogelijk afzijdig probeert te houden.

De onderlinge samenhang van de zes conflictstijlen die is gebaseerd op drie descriptie-
ve dimensies, resulteert in een circumplexmodel voor conflicthantering. Dit circum-
plexmodel is in figuur 4.4 grafisch weergegeven.
In her hoofdstuk 5 worden de zes conflictstijlen uit dir model verder uitgewerkt bij de
beschrijving van de constructie van de TOC.
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Hoofdstuk 5

Verwante meetinstrumenten
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Alvorens een nieuw instrument te ontwikkelen is bet zinvol om eerst de blik te ricbten op de bes-
taande instrunienten. Een int'entarisatie van de steyke e·n zwakke punten van andere instrunien-
ten. belpt ons bij bet maken i,an de juiste keuzes bij de ontu·ikkeling van de TOC. Met dit doel

voor  ogen  wordt  in  paragraaf  5.1   een  algenteen  beeld  gegeven  van  de  belangrijkste  conflictbante-
ringsinstrunzenten. In de volgende paragrafen zoomen LLe in op situationeel specifieke instruinenten

vow  bet  meten  van  conflictbantering.  In  paragraaf  5.2  u'ordt  de   Confliet  Manage„Lent  Survey

(CMS)  bebandeld.  in  paragraaf 5.3  besteden  ue  aandacbt  aan  de 'Rabim Organizational  Con-
flict Inventory-11' (ROCI-11). en in paragraaf 5.4  homt  tenslotte  de 'Organizational  Cont,nuni-
cation Conflict instrument' COCCI) aan bod. Dit boofdstuk u·ordt befindigd met enkele conclude-
rende op,nerkingen (5.5).

5.1 Inleiding

Zoals uit de voorgaande hoofdstukken blijkt, is er veel onderzoek gedaan naar conflic-
thantering in een organisatie-setting. Om het conflictgedrag in kaart te brengen zijn

verschillende operationalisaties van dit concept gemaakt. Midden jaren zestig van de
twintigste eeuw kreeg de oniwikkeling van instrumenten voor het meten van conflic-
thantering een prominentere rol. Dit had alles te maken met de publicatie van Blake
en Mouton (1964) van de Conflict Grid (zie ook hoofdstuk 2).

De Conflict Grid vormde het conceptuele model voor de constructie van menig
instrument:. De bekendste en meest gebruikte instrumenten uit die periode waren de
instrumenten van Blake en Mouton zelf (1964, 1970), de Spreekwoordenlijst van
Lawrence en Lorsch (1967), en de Management-of-Differences Exercise (MODE) van
Thomas en Kilmann (1 974). De MODE wordt nog steeds veelvuldig gebruikt in
Nederland voor selectie-doeleinden en voor training in organisaties.

De bovengenoemde instrumenten onderscheiden elk vi j f conflicthanteringsstijlen
(probleem oplossen, aanpassen, vechten, vermijden en compromis sluken) aan de hand
van twee basis dimensies, ontleend aan de Conflict Grid: zorg voor eigen belangen en

zorg voor andermans belangen (zie hoofdstuk 2 voor een uitgebreide beschrijving van
de conflictstijlen).

Her instrument van Blake en Mouton bestaat uit vijf beweringen die elk een conflic-
thanteringsstijl beschrijven. De respondent wordt gevraagd om die bewering uit te kie-
zen die het beste bi j  hem of haar past. Lawrence en Lorsch hebben de vi j f conflictsti j-
len geoperationaliseerd mer 25 spreekwoorden. Deze spreekwoorden dienen te worden
geordend naar de mate waarin het gedrag in de organisatie voorkomt. De MODE van
Thomas en Kilmann bestaat uit 60 srellingen waarbij elke stelling 66n van de vijf con-
flicthanteringsstijlen beschri Jft. Deze stellingen worden paarsgewijs aangeboden met
de vraag om telkens die stelling te kiezen die het beste aansluit bil hoe de persoon zich
gewoonlijk in conflictsituaties gedraagt.

Hoewel de bovengenoemde instrumenten allemaal hetzelfde conceptuele model
hanteren blijkt, Uit een vergelijkende studie van Thomas en Kilmann (1978) dat de
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overstemming tussen de instrumenten klein is. In hun studie werd alleen voor de
vecht-stijl een hoge correlatie tussen de inst:rumencen gevonden. Tussen de andere vier
conflicthanteringsstijlen was de convergentie gemiddeld ('probleem oplossen') rot laag

('aanpassen, 'vermijden', 'compromis sluiten'). Waarschijnlijk heeft dit te maken met
het feit dat in deze drie meetinstrumenten verschillen in de terminologie en in de
interpretatie van her onderliggende conceptuele model bestaan. Blake en Mouton, en
Lawrence en Lorsch hebben het bijvoorbeeld over 'concern for production' en 'concern

for people', terwijl Thomas en Kilmann deze dimensies 'assert:iviteit' en 'co8peratie'
noernen.

De Conflictgrid van Blake en Mouton en de spreekwoordenlijst van Lawrence en
Lorsch zijn ontwikkeld om stabiele motivationele srijlen te identificeren, welke zich
manifesteren door een combinatie van de twee intentionele basisdimensies. Bij de ope-
rationalisaties van de conflictstijlen van Blake en Mouton komen de desbetreffende
aspecten van de [wee basisdimensies duidelijk terug in het instrument. Lawrence en
Lorsch houden zich bij hun operationalisatie van de conflictstijlen niet st:rikt aan de
onderliggende motivatie en intenties. Ze gebruiken in hun operationalisaties alleen de

meest opvallende aspecten van de basisdimensies.
De MODE van Thomas en Kilmann is daarentegen ontworpen om meer specifie-

ke gedragsintenties ie meten (Thomas & Kilmann, 1978). Zij gaan ervan uit dat een
persoon niet in alle situaties dezelfde dominance st:i il hoeft te hebben (geen stabiele stij-
len, zoals Blake en Mouton veronderstellen), maar dat de dominante conflictstijl kan
varieren ill naar gelang de situatie. '

Naast deze verschillen is een belangrijke overeenstemming russen de instrumenten
dat de auteurs er vanuit gaan dat een persoon niet meer dan 66n conflictstijl tegelijker-
tijd in 6/n situatie hanteert (men heeft de voorkeur voor 66n bepaalde conflictstijl).
Hieruit vloeit voort dat de drie inst:rumenten zo zijn vormgegeven dat zij ipsatieve data
opleveren. Ipsatieve data geven de onderlinge verhoudingen weer cussen de verschil-
lende scores in een testserie (Drenth & Sijtsma, 2001). Het gaat hierbij om de onder-
linge vergelijking van de testscores bij 66n persoon. Omdat de scores slechts op elkaar
worden betrokken en niet op een externe standaard valt niets te zeggen over de absolu-

ie hoogte van de scores. Daarmee worcIt een vergelijking tussen personen ook moeilijk.
In  haar artikel  over  de MODE geeft Womack  ( 1988)  een  aantal  nadelen en beperkin-
gen die ipsatieve instrumenten hebben. Het eerste nadeel dat zij noemt is dat de keuze
voor een bepaalde stijl ten koste gaat van de keuze voor een andere still. Bilvoorbeeld:
een persoon die even vaak vecht als dat hij een compromis sluit, kan in de MODE op
deze scijlen niet even hoog scoren. Door de vormgeving van de MODE wordt deze per-

' Een ander belangrilk conceptueel verschil dat hieruit vcxir[vic)eit, dat niet direct consequenties hcieft te hebben

vixir her mee[ins[rument, is dat Blake en Mourcin, en Lawrence en Lorsch veronders[ellen dat 'probleem oplossen
(9,9 sriil) in alle si[uaries de mees[e effectieve conflictstill is, [erwiil Thomas en Kilmann stellen dat elke sti il
effectief kan ziin mirs in de Juisie situarie gebruikt (Kilmann &Th(imas. 19,7).
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soon gedwongen om drie keer aan de hand van twee stellingen een keuze te maken voor
66n van beide conflictstijlen. Elke keuze voor een compromis sluiten leidt tot een hoge-
re score op deze sti il, maar ook tot een lagere score op vechten. Hierdoor is het niet mo-

gelijk om op beide stijlen dezelfde score te halen. Bij conflicthanteringsinstrumenten
die gebruik maken van items met Likertschalen is het wei mogelijk dat een respondent

even hoog of laag scoort op de verschillende conflictstijlen.  Door deze flexibilitek geven
de instrumenten die Likertschalen hanteren een betere afspiegeling van de werkelijke
voorkeuren van een persoon dan instrumenten die zich baseren op ipsatieve data.

Als een ander nadeel noemt Womack (1988) de beperkingen die ipsatieve data
leveren voor statistisches analyse. Veel parametrische analysetechnieken zijn gebaseerd

op de assumptie dat de experimentele en error variantie van elkaar zijn gescheiden. Bij
ipsatieve instrumenten is dit niet het geval: alle component:en zijn met elkaar gecorre-
leerd. Bij de analyse van ipsatieve testen is men aangewezen op non-parametrische ana-
lysemethoden. Hierdoor kan voor de vergelijking tussen de conflicistiflen geen gebruik
worden gemaakt van numerieke gemiddelden, maar moet men zich beperken tot fre-
quentieverdelingen. De consequentie die wij hieruit trekken is dat de Conflict Grid,
Spreekwoordentest en de MODE alleen geschikt zijn voor intra-individuele vergelij-
king en niet voor vergelijking tussen personen. Womack's conclusie gaat nog verder: zij
stelt dat ipsatieve instrumenten zulke psychometrische beperkingen hebben dat het

gebruik hiervan moet worden afgeraden.
Een ander methodologische zwakheid van deze instrumenten blijkt uit een verge-

lijkende studie van Thomas en Kilmann (1978) waarin zij een aantal psychometrische
kwaliteiten van de instrumenten onderzochten.z Daaruit bleek dat de betrouwbaarhe-
den van de testen gemiddeld tot laag waren. Met name de compromise'-schaal van
Blake en Mouton en van Lawrence en Lorsch en de 'vecht'-schaal van Blake en Mouton
bleken instabiel (test-hertest betrouwbaarheid lager dan .40). Ook de homogeniteit van
de Lawrence en Lorsch-test was laag (gemiddelde Cronbach's a = .45), maar die van de
MODE was redelijk (gemiddelde Cronbach's a = .60).'

De conceptuele en methodologische zwakheden van de bovenstaande instrumenten
hebben verschillende auteurs aangezet om nieuwe conflicthanteringsinstrumenten te
on[wikkelen. In deze nieuwere instrumenten worden de conflictstijlen geoperationali-

seerd in gedrag (Wilson & Waltman, 1988). Items zoals 'you scratch my back, I'll
scratch yours' van de Spreekwoordenlijst van Lawrence en Lorsch en 7 am nearly alwa-

ys concerned with satisfying all our wishes' van de MODE van Thomas en Kilmann
beschrijven algemene orientaties die in veel verschillende gedragingen kunnen worden

2      De Conflict grid en de MODE maken gebruik van zelfrappirrage, terwijl biide Lawrence & Lorsch-instrumen[
de subjecten wcirdr gevraagd  im he[ gedrag van anderen in re delen. Om de test van Lawrence en Lorsch vergeli ik-
baar ce maken met de instrumen[en van Blake en Mouti,n en Thomas en Kilmann werd een bewerkte versie

gebruiki waarin de respindenten hun eigen gedrag moesren scoren.
'

In een siudie van Morley & Shockle>·-Zalabak (1986) kwam tie gemiddelde Cronbach's a van de MODE nie[
hoger dan .52.
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geuit. De nieuwere inst:rumenten (zoals o.a. DUTCH, De  Dreu et al.,  2001; CMMS,
Ross & DeWine, 1988; OCCI, Wilson & Waltman, 1988) sluiten met de operationali-
saties dichter aan bil her concrete gedrag.

Daarnaast worden in de nieuwere instrumenten vaak situationele predictoren opge-
nomen. Dit in tegenstelling tot de bovenbeschreven oudere stigl-instrumenten waarbii

respondenten wordt gevraagd hoe ze in het algemeen conflicten hanteren. Hierdoor
worden de situationele effecten gemaskeerd. Het item 'I press to get my points made'
(uit de MODE) kan voor een leidinggevende bijvoorbeeld wel gelden wanneer hij in
conflict is een medewerker, maar niet ten overstaan van zijn eigen baas. De responden-
ten worden gedwongen om dit soort situationele variantie re elimineren bi j hun res-
ponse in de test. De sit:uationele variantie wordt in deze instrumenten gezien als ruis.

Hierdoor kunnen situationele factoren niet worden geidentificeerd, omdat situationele ver-
schillen al op het item-niveau zijn geelimineerd (Murtha, Kanfer & Ackerman, 1996).

Hieronder zullen we drie conflicthanteringsinstrumenten uitgebreider bespreken.
We hebben deze instrumenten geselecteerd omdat de vormgeving van deze instrunnen-
ten goed aansluiten bij de doelstellingen die we hanteren voor de ontwikkeling van de
TOC. De TOC moet een meetinstrument worden waarmee verschillen in conflictgedrag
tussen personen kan worden gemeten, verschillen tussen conflictsituaties, en de inter-
actie tussen beiden. De drie geselecteerde instrumenten voldoen aan deze criteria. Het
zi in situationeel specifieke meetinstrumenten die gebruikt kunnen worden voor de ver-

gelijking tussen personen (ze zijn niet gebaseerd op ipsatieve scores). Daarnaast wordt
de conflicthantering in deze instrumenten uitgedrukt in beschrijvingen van concrete

gedragingen.'

Het eerste meetinstrument  wordt in paragraaf 5.2 besproken. Het betreft de Conflict
Management Survey (CMS) van Hall (1969). Dit is, voor zover bekend, het oudste con-
flicthanteringsinstrument met een situatie-response-design. Vervolgens bespreken we
in paragraaf 5.3 een instrument waarin het gedrag bij verschillende hierarchische rela-
ties tussen de conflicterende personen wordt gemeten, nl.: Rahim Organizational Con-
flict Inventory-II (ROCI-II) van Rahim (1983b). Tenslotte komt in paragraaf 5.4, de
Organizational Communication Conflict Instrument (OCCI) van Putnam en Wilson
(1982),aan bod.

Bij een kritische beschouwing van deze inst:rumenten komen telkens het concep-

tuele model en de vormgeving van het instrument aan de orde. Daarnaast komen ook
enkele psychometrische kwaliteiten aan bod, zoals de betrouwbaarheid en validiteit.
Tenslotte worden de toepassingsmogelijkheden en de gebruikswaarde beschreven.

'
Hierbi j zi[ren Keen Nederlandse contlic[hanieringsinstrumenten. Zoals eerder opgemerkt volstaar men in Neder-
land vaak mer een verraalde versie van de MODE van Thomas en Kilmann. Daarnaast worden tenminste rwee in

Nederland on[wikkelde vragentils[en gebruik[ ni.: de spreekwoordenli'st van Prein (1976) en de DUTCH (De
Dreu et at, 2001; Janssen & Van de Vliert,  1996). Omdat in deze instrumencen Keen situationele predictoren ziln

opgenomen zullen ze hier nier verder worden bespwken.



80                                                                                        Manager en conflict

5.2 CMS: The Conflict Management Survey
Conceptueel model

Hall (1969) heeft zijn Conflict Management Survey (CMS) gebaseerd op het model van
Blake en Mouton (1964). Hi j meet met zijn instrument de conflictstijlen die Blake en
Mouton eerder hebben geformuleerd aan de hand van twee dimensies: 'zorg voor de re-

latie' en 'zorg voor persoonlijk doel'. De combinatie van deze twee dimensies vormen
de volgende conflict:stijlen:

9/9-stijl (hoog op relatie, hoog op doel); 1/9-stijl (hoog op relatie, laag op doel);
9/1-stijl (laag op relatie, hoog op doel); 1/1-stijl (laag op relatie, laag op doel); 5/5-stijl
(midden op relatie, midden op doel).

Hall onderscheidt in de CMS vier verschillende conflictcategorieen. Dir zijn drie
niveaus waarop een conflict kan spelen, nl.: her interpersoonlijke niveau, binnen een taak-
groep, en tussen groepen. Daarnaast vormt de persoonlijke orifntatie ten aanzien van
conflicten in de CMS de vierde contlictcategorie. In de CMS wordt elk van de vier con-
flicicategorieen geoperationaliseerd met drie verschillende situaties.

Hall veronderstek dat de conflictsituatie van invloed is op de keuze van een con-

flictstijl, maar niet op de effectiviteit van de conflict:stijl. In alle situaties is, volgens
Hall, de 9/9-still het meest wenselijk, gevolgd door achtereenvolgens de 5/5-stijl, de
1/9-sci il, de 9/1-stijl en tenslotte de 1/1-scijl als minst wenselijke conflictstijl.

In elke van de twaalfconflictsituaties zijn de conflictstijlen anders geoperationali-
seerd. Bij de drie situaties die behoren toi de persoonliike orientatie worden de con-

flictstillen verwoord in korte beschrijvingen van de doelstellingen van het conflictge-
drag. Een voorbeeld van dit Soort items is het volgende 9/9-still item: 'It should serve

to clear the air and enhance commitment and, when resolved, it should result in incre-
ased creativity'.

Bi j de negen situaties behorende toi de interpersoonlilke conflicten, de conflicten

in taakgroepen en de groepsconflicten worden de conflictstillen uitgedrukt in een
gedragsbeschrijving. Het volgende 9/9-stijl item is hiervan een voorbeeld: 'I call att:en-
tion to the fact that we are apparently at odds; I try to describe how I interpret his posi-
tion and how I am feeling about it SO that we can begin to explore a mutually accepta-

ble position'
Het gevolg hiervan is dat bij de drie situaties behorende tot de persoonlijke orien-

tatie, een ander concept wordt gemeten dan bij de negen situaties van de andere con-
flictcategorieen. In deze laaiste negen situaties wordt wel telkens van hetzelfde concept

gehanteerd, nnaar niet dezelfde operationalisatie. Hieruit kunnen we concluderen dat

met de CMS twee verschillende onderdelen binnen 66n conflictstijl worden gemeten:

gedragsdoelstellingen (bij de persoonlijke orientarie) en conflicthanteringsgedrag (bij
interpersoonlijke, taak- en groepsconflicten). Omdat zowel de situatie- als de response-
factor in elke van de twaalf situaties anders wordt geoperationaliseerd, is het correcter
om de CSM als een verzameling van twaalf aparte testen op te vatten.
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Vormgeving van de test
De CMS is een situatie-response vragenli ist waarmee conflictstijlen (response-factor) in
vier verschillende conflictcategorieen (situatie-factor) wordt gemeten. Per conflictcate-
gorie zijn telkens drie situatiebeschrijvingen opgenomen, wat resulteert in twaalf con-
flictsituaties (4 x3). In elke conflictsituatie wordt de voorkeur voor de vijf conflicthan-
teringsstijlen gemeten. Hiervoor dient de respondent bij elke situatie vijf korte be-
schrijvingen van conflictgedrag en/of -doelstellingen die de vilf conflicthanteringssti j-
len uitdrukken, te scoren door ze te rangordenen op een 10-puntsschaal. De schaal vari-

eert van 'zeer onkarakteristiek' bijscore 1 tot 'zeer karakieristiek' bij score 10.
Voor het scoren van de test worden de ruwe scores omgezet in genormaliseerde st:an-

daardscores (t-scores). Deze genormaliseerde standaardscores zijn get,aseerd op de gegevens
van 1050 mannen, voornamelijk leidinggevenden uit grote organisaties (Hall, 1969)

Aan de hand van de t-scores worden voor elke conflicistijl de totaalscores Cover alle
conflictcategorieen tezamen) berekend, waarna de rangorde kan worden bepaald en deze
volgorde vergeleken met de ideale volgorde van de conflictstijlen. Ook per conflictca-
tegorie kunnen de totaalscores worden berekend en met elkaar worden vergeleken. De
t-scores voor de conflictstijlen kunnen in een grafiek worden uitgezet waarin een gear-
ceerd diagonaal vlak is weergegeven. Dit vlak geeft de gewenste score op elke conflict-

stijl weer. In deze grafieken kunnen de respondenten zien of ze op, onder, of boven het
wenselijke niveau voor de desbetreffende conflict:stijl zitten.

Psycbometriscbe kwaliteiten
De betrouwbaarheid van de CMS is onderzocht door Thomas en Kilmann (1978). Uit
hun st:udie bleek dat de test-hertest betrouwbaarheid van de CMS aan de lage kant is
met een gemiddelde voor alle conflictstijlen van .55 (varierend van .41 voor de 5/5-stijl
tot .66 voor de 9/1-stijl). Ook de interne consistentie van de CMS is niet erg hoog met
een gemiddelde alpha van .55. De hoogste alpha (.73) wordt gevonden bij de 9/9-stijl.
Jammer genoeg zijn er geen betrouwbaarheidsscores bekend die apart betrekking heb-
ben op de verschillende conflictcaregorieen.

Naar de validiteit van de CMS is zover bekend weinig onderzoek gedaan. Een uitzon-
dering hierop is de studie naar de convergente validiteit van Thomas en Kilmann (1978).
Uit de vergelijking met andere conflict:hanteringsinstrumenten (de Grid van Blake en
Mouton, de Spreekwoordenlijst van Lawrence en Lorsch, en de MODE van Thomas en

Kilmann) blijkt dat de conflicistijlen van de CMS redelijk tot goed correleren met de
conflictsti ilen van de andere drie instrumenten. Alle correlaties met de conflictstijlen
van de MODE zijn significant. In de vergelijking met de Grid en Spreekwoordenlijst
zijn alleen de correlaties tussen de '5/5'-stijlen niet significant.

Daarnaast is ook de sociale wenselijkheid van de CMS onderzocht op zowel het
niveau van items als het geaggregeerde schaalniveau. Hieruit blijkt dat de CMS erg ge-

voelig is voor sociale wenselijkheid. Meer dan 80 % van de variantie is toe te schrijven
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aan sociale wenselijkheid (Kilmann & Thomas, 1977). Bil de studie naar individuele
verschillen in sociale wenselijkheid is de CMS gecorreleerd met scores op de Edwards
Social Desirability Scale. Hieruit bleek dat een hogere score op sociale wenselijkheid

samen gaat met een hogere score op de 9/9-stijl (r =.27, p<.05) en een lagere score op
de 1/1-stijl (r = -.26, p<.05) (Kilmann & Thomas, 1977).'

Toepassingsmogelijkbeden en gebruiksu,aarde

Volgens Hall is de CMS toepasbaar in onderzoek naar de invloed van verschillende con-
flictcategorieen (interpersoonliike conflicten; intragroepsconflicten; intergroepsconflic-
ten) en op de conflictorientatie van organisatieleden. Daarnaast kan de CMS worden toe-
gepast in trainingssituaties om mensen inzicht te geven in hun eigen conflictorientatie.
Een groot pluspunt daarbij is dat de test gemakkelijk is te scoren en te int;erpreteren
door de respondent zelf. Voordat de test daadwerkelijk in onderzoek of training gebruikr

kan worden is het noodzakelijk dat: de betrouwbaarheid van de test omhoog gaat en de
mate van sociale wenselijkheid omlaag Daarnaast zal er ook eerst meer onderzoek naar
de validiteit van de test moeten komen. Het is daarbij zinvol om de verschillende con-
fliacaregorieen als aparte resten te benaderen. In tabel 5.1 staan de belangrijkste ken-
merken van de CMS nogmaals schematisch weergegeven.

5.3 ROCI-II: Rahim Organizational Conflict Inventory-II
Conceptued model
De ROCI-II is ontwikkeld om verschillende conflicthanteringsstijlen te meten bij in-
terpersoonlijke conflicren (Rahim, 1983b). Dir conflicthanteringsinstrument vormt een
onderdeel van een groter model voor het diagnosticeren van organisatieconflicten (zie
voor een volledig overzicht Rahim & Bonoma 1979).

De concepten in ROCI-II zijn eveneens afgeleid van het model van Blake en Mouton
uk  1964  en de bewerkingen hiervan van Thomas  (1992)  (zie  voor een uitgebreide  be-
schrijving hoofdstuk 2). Rahim onderscheidt vi j f conflicthanteringssti jlen aan de hand
van een combinatie van twee basisdimensies: zorg voor eigen belangen ('concern for
self') en zorg voor andermans belangen (concern for others'). De resulterende conftic-
thanteringsstijlen zijn: probleem oplossen ('integrating'), toegeven ('obliging'), vechten

('dominating'), vermijden ('avoiding') en onderhandelen ('compromising').
Rahim ziet conflicthanteringsstijlen als gedragsinterventies waarmee de conflictsi-

tuatie is te beinvloeden. Hii gaut er daarbi j vanuit dat organisatieleden in st:aat zijn te
leren hoe en wanneer ze een conflictstijl effectief kunnen hanteren. De conflicthante-

Deze resukaten van de Kilmann & Thomas-srudie over de sociale wenselijkheid van de CMS ziln zeer opmerke-
lijk. Her percentage variantie dat verklaard mc,et worden me[ de scciale wenselijkheid is erg hoog (8(1 94 ) in
vergelilking mei de correlaties russen de CMS en de sociale wenselijkheidsschaal van Edwards (r- .27 resp. -.26).
De geciteerde variantiescores zijn afkoms[ig van een terdere studie van Kilm·ann en Thomas waarover nier is

gepubliceerd. Hierdmr ziin de pret ieze onderz(,eksgegevens die ten grcindslag liggen aan deze varian[iescores nier

meer [e achterhalen
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ringsstijlen worden behandeld als een set van strategieen en tactieken om verschillende
doelen te bereiken. Een voorwaarde die Rahim stelt voor het effect:ief leren hanteren van

conflictstillen is dat de organisatieleden zich bewust zijn van hun predisposities ten
aanzien van conflicthantering (Weider-Hatfield, 1988). Hierbij behandelt hi j conflict-
stijlen juist weer als algemene conflictorientaties.

Rahim (1983b) veronderstelt dat in de communicatie tussen superieur en ondergeschik-
te de laaiste zich frequencer zal uitlaten op een wijze die acceptabel is dan zal aangeven
wat hij werkelijk vindt. Ook zal een ondergeschikie zich eerder terugtrekken uit een

conflictsituatie dan een superieur. Rahim trekt hieruit de conclusie dat de status van de

persoon in de organisatie consequencies heeft voor zijn conflictgedrag. De ROCI-II kent
daarom voor de conflicthantering bil een conflict met de baas, de medewerker, respec-
tievelijk de collega steeds een aparre versie (A, B, respectievelijk C).

Vormgeving van de test

De conflicthanteringsstijlen van ROCI-II worden met 28 items gemeten: integrating'
(7 items), 'obliging' (6 items), 'dominating' (5 items), 'avoiding' (6 items) en 'compro-
mising' (4 items). De items zijn geselecteerd op basis van herhaalde factor- en itema-

nalyses bij steekproeven onder studenten, leraren en managers (Rahim, 1981, 1983b).
Door middel van zelfbeoordeling wordi de reactie op elk item vastgelegd op een vijf-
punts Likert schaal, waarbij een hogere score op de items betekent dat men de desbe-

treffende conflictstijl ook vaker hanteert. In de drie versies (voor conflicten met de baas
(A), de medewerker(B) en de collega(C)) worden dezelfde items gebruikt, waarbij de
status van de opponent, afhankelijk van de versie, op een st:ippellijn wordt ingevuld.
Bijvoorbeeld bi j het item 'I give in to the wishes of my .........' komt in versie A 'boss'

op de stippellijn te staan, in versie B 'subordinates'.en in versie C 'peers'. Weider-
Hatfield (1988) constateert op basis van de gemiddelde scores op de conflictschalen bij
de verschillende versies dat de conflicthantering bi j een baas, ondergeschikte en colle-

ga significant van elkaar verschillen.
Aan  de  hand van een steekproef van 1219 managers en 297 MBA-studenten heeft

Rahim (1983b) twee normtabellen opgesteld. Een normtabel voor managers en een voor

collega's. Hierin zijn per versie van de ROCI-II de percentielscores weergegeven voor
de vijf conflictstijlen. Deze normtabellen geven informatie over hoe frequent een
medewerker, in vergelijking tot Zijn referentiegroep, een bepaalde sti il hanteert. Ze

geven geen indicatie over het wel of niet effectief hanteren van de confliccstijl.

Psycbometriscbe kit,aliteiten
In verschillende studies is de betrouwbaarheid van ROCI-II gemeten. Weider-Hatfield
(1988) vergelifkt in haar artikel acht studies waarin de interne consistentie van de
ROCI-II is geschat met behulp van Cronbach's alpha. De gemiddelde scores op de con-

flictsti ilen in deze studies varieren van een alpha van .61 voor onderhandelen toi .81
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voor vermijden. Deze scores (met uitzondering van onderhandelen) zi in zeer bevredi-
gend.  Uit een herhaalde afname van de teSt  bij 119 studenten (Rahim, 1983b) blijkt
dat de ROCI-II ook redelijk stabiel is in de tijd. De test-hertest coefficienten varieren
van .60 voor onderhandelen toi .83 voor probleem oplossen. Concluderend kunnen we
stellen dat de betrouwbaarheid van de conflictschalen van ROCI-II redelijk rot goed is.

In haar artikel geeft Weider-Hatfield (1988) een overzicht van onderzoek naar de vali-
diteit van de ROCI-II. De zorgvuldige werkwijze bij de itemselectie en de representa-

tiviteit van de items voor de te meten constructen vormen sterke aanwijzingen voor de
inhoudsvaliditeit van het instrument. De constructvaliditeit is onderzocht door de rela-
tie van de conflictstijlen met vergelijkbare theoretische constructen te meten. Vechten

gaat samen met een grote tolerantie voor conflict:en, assertiviteit en de zorg voor de
eigen belangen. Aanpassen en vermijden gaan samen met moeite hebben om voor iezelf
op te komen, een lage conflict-tolerantie en een reflectieve manier van communiceren

waarbij men de ander zoveel mogelijk tegemoet komt. Probleem oplossen en onder-
handelen komen overeen met vechten in die zin dat men zich assertief opstelt en
opkomt voor de eigen belangen. Een belangrijk verschil tussen deze conflictstijlen is
dat probleem oplossen en onderhandelen samengaan met een empathische opstelling.
Vechten gaat niet samen met empathie. Weider-Hatfield concludeert dat de bovenbe-

schreven onderzoeksresultaten een overtuigend bewijs zijn voor de constructvaliditeit
van de vijf conflictsti ilen.

Bij deze conclusie kunnen vraagtekens worden gezet. Wanneer we deze gegevens

nl. vergelijken met het conceptuele model van Rahim zien we de plaatsing van de con-
flictstijlen op de twee onderliggende dimensies 'zorg voor eigenbelang' en 'zorg voor
andermans belang' niet geheel terugkomen. Zowel bij aanpassen en vermijden als bij
probleem oplossen en onderhandelen worden dezelfde relaties gevonden, terwijl ze wel

verschillende posities in het model innemen. Wanneer we specifieker kijken naar de
positionering op de dimensies van de conflictstijlen zien we dat op basis van de empi-
rische bevindingen vermijden bij aanpassen op de dimensie 'zorg voor andermans

belang' zou moeten liggen. Ook onderhandelen zou op basis van de onderzoeksresulta-
ten hoog op de dimensie 'zorg voor eigen belang' moeten scoren in plaats van in het

midden. Dit sluit aan bij de bevindingen in de meta-analyse die Van de Vliert en
Kabanoff (1990) uitvoerden waarin zi j naast een factoranalyse ook her parroon van cor-

relaties tussen de conflictstillen uit de ROCI-II vergeleken met her patroon van deze
conflictstijlen in het onderliggende theoretische model. Ook zij concluderen dat pro-

bleem oplossen en onderhandelen niet genoeg van elkaar zijn te onderscheiden. Dit-
zelfde geldt voor aanpassen en vermijden. Op basis van zowel factoranalyse en de corre-
laties tussen de vij f conflictschalen liggen drie factoren meer voor de hand dan vijf

Rahim en Magner (1995) hebben deze conclusies later aan de hand van een confir-

matorische factoranalyse kunnen weerleggen. Ze vonden dat de 'Goodness-of-Fit' van

het vijf-factormodel bet:er is dan van het drie-factormodel.
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Met betrekking tot de concurrent validiteit vonden Weider-Hatfield en Hatfield (1995)
dat probleem oplossen samenging met een grotere tevredenheid, gelijke behandeling,

hogere en betere prestaties. Zowel de probleemoplossers als de onderhandelaars hadden
meer relaties met andere medewerkers, terwi il de vechtende en vermijdende medewer-
kers juist minder relaties met hun collega's onderhielden. Deze bevindingen zijn een
onderbouwing voor de concurrent validiteit.

Tenslotte heeft Rahim zijn instrument ook getoetst op een mogelijke vertekening
van de scores door sociaal wenselijke antwoorden (Rahim,1983b). Hij vond alleen voor
de conflictstijl probleem oplossen een significant verband met sociaal wenselijk gedrag

(r = .29, p<.05).  Met de andere conflictschalen was er geen significant verband.

Toepassingsmogelijkbeden en gebruiksu·aarde

De gebruikswaarde van ROCI-II voor onderzoek naar organisatieconflicten is gebaseerd
op twee kenmerken van de teSt. Ten eerste is het instrument ingebed in een uitgebreid
model voor diagnose en interventie van organisatieconflicten. Ten tweede bezit ROCI-
II sterke psychometrische kwaliteiten voor het schatten van conflicthantering bij inter-
persoonlijke organisatieconflicten.

Naast toepassing voor onderzoek noemt Rahim (1983b) in zijn testhandleiding de
mogelijkheid om ROCI-II in trainingsprogramma's te gebruiken, en wel als voor- en

nameting bij een algemene managementtraining of meer specifiek als een training voor
conflicthantering. Daarnaast gebruikt Rahim het instrument in het onderwijs om inter-
persoonliike conflicthantering uit te leggen aan studenten.
In  tabel  5.1  wordt de ROCI-II schematisch  samengevat.

5.4 OCCI: Organizational Communication Conflict Instrument
Conceptueel model
Putnam en Wilson (1982) ontwikkelden uit onvrede over bestaande conflicthanterings-
instrumenten de OCCI. Deze onvrede had ten eerste betrekking op her feit dat veel in-
strumenten conflicthantering definieren als algemene conflictorientaties (Putnam &
Wilson, 1982). In deze conflictinstrumenten wordt de conflicthantering niet in con-

creet communicatief gedrag uitgedrukt, maar gebruikt men beschrijvingen in algeme-
ne termen zoals 'I am usually firm in pursuing my goals' (Kilmann & Thomas, 1977).
Deze beschrijvingen k,innen een heel scala aan verschillende gedragingen betekenen.

Daarnaast missen Putnam en Wilson (1982) in de bestaande instrumenten de situ-
atie waarin de conflicthantering plaats vindt. Hiermee bedoelen ze enerzijds dat ergeen
informatie is over wat het conflict inhoudt. Anderzijds wordt niet duidelijk in welke
context de conflicthantering kan worden geplaatst. Hierdoor blijft het inzicht in de
conflicthantering op een zeer algemeen en abstract niveau. Om met de OCCI een beter

beeld te krijgen van de conflicthantering in interpersoonlijke conflicten baseren ze hun

instrument op drie assumpties (Putnam & Wilson, 1982)
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Ten eerste de assumptie dat conflict:strategieen doelgerichte communicatieve ge-
dragingen zijn. Deze kunnen zowel verbaal als non-verbaal worden geuit. Het conflict-
gedrag is gebaseerd op een keuze die de persoon maakt tussen alternatieve gedragingen.
Een afweging van de eigen belangen en die van de andere partij ligt aan deze keuze ten

grondslag.
Ten tweede richten ze zich met de OCCI op een bepaald soort conflict, nl. belangen-

conflicten. Zij maken hierbij een duidelijk onderscheid met conflicten die worden ver-
oorzaakt door misverstanden. Misverstanden kunnen worden opgelost door een open
communicatie. Bij belangenconflicten kan dit soort communicatie juist tot escalatie lei-
den omdat onderliggende tegenstellingen worden blootgelegd.c

Tenslotte de assumptie dat de keuze voor een conflictstij 1 vooral wordc bepaald
door situationele factoren en veel minder door de persoonlijkheid. Bij situationele fac-
toren denken Putnam en Wilson aan de volgende variabelen: de aard van het conflict,
de interpersoonlijke relatie tussen de partijen, de organisatiestructuur, en omgevings-
factoren. In het verlengde van deze assumptie scellen zi j dat er geen 'one-best-way' voor
conflicthanteren bestaat, maar dat de effectiviteit afhankelijk is van de keuze die de per-
soon maakt en het doel dat hij nastreeft in een bepaalde situatie. Samenvactend kan
worden gesteld dat de OCCI is ontwikkeld om de communicatiestrategieen van mede-
werkers te schatten bij belangenconflicten in verschillende conflictsituaties.

De OCCI is in een serie studies ontwikkeld en aangepast. Aanvankelijk namen
Putnam en Wilson de vijf conflictstijlen van Blake en Mouton als uitgangspunt voor de
operationalisatie van hun schalen (Wilson & Wakman, 1988). Na factoranalyse kwa-
men ze tot drie factoren die ze interpreteerden als non-confrontatie-strategieen, oplos-
singsgerichte strategieen en beheersingsstrategieen.

De 'non-confrontatie-strategiein' definieren zij als een indirecte manier van conflic-
thantering door ofwel een fysieke vermijding van de onenigheid, of door de tegenstri j-

digheden glad te strijken en controversiele onderwerpen uit de weg te gaan. Met de
'oplossingsgericbte strategiein' wordt bedoeld dat men probeert het conflict Op te lossen
door het zoeken van creatieve, integratieve oplossingen of door het sluiten van een com-
promis. Tenslotte de 'bebeersingsstrategian': deze staan voor het vasthoudend opkomen
voor de eigen belangen. Men ondersteunt daarbil de eisen met non-verbaal gedrag.

Vormgering van de test
De OCCI is ontworpen om conflictstrategieen in specifieke conflictsituaties Ie meten.

Hiervoor hebben Putnam en Wilson hypothetische situaties geformuleerd aan de hand
van interviews met medewerkers. In deze situaties worden de hierarchische positie, de

betrokkenheid bij de afdeling en de conflictkwestie geoperationaliseerd in een voor des-

De implicatie van deze veronderstelling van Putnam en Wilson is dat probleem oplossen, een conflicisti il waarin

open communica[ie een belangrijk aspect is, zou moeten leiden mt escalarie van het conflicr. Er ziin geen indi-
caties Cook nier bii de empirische bevindingen van Purnam en Wilson zelf) da[ di[ het Keval is.
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betreffende respondent:en reele context. In verschillende studies waarin de OCCI is toe-
gepast, is gevonden dat de keuze voor een bepaalde conflictstrategie alleen door de hie-
rarchische positie werd beinvloed en niet door de andere twee variabelen (zie Wilson &
Waltman, 1988)

De OCCI is vormgegeven volgens her situatie-response design. Aan elke situatie

zijn de items die de conflict:strategieen weergeven, gekoppeld met de vraag: 'How fre-
quently would you engage in each of the following behaviors in this situation?'.

In de OCCI worden de conflictstrategiefn met 30 items gemeten, verdeeld over
drie schalen: non-confrontatie-strategieen (12 items), oplossingsgerichte strategieen (11
items) en beheersingsstrategieen (7 items).

De items kunnen worden beantwoord met een 7-punts Likertschaal varierend van
'altijd'  (score  1) tot 'nooit' (score  7). De scores  op de schalen worden bepaald  door  de

somscores te berekenen. Hierbij geldt dat hoe lager de somscore is, des te vaker de res-
pondent de strategie hanteert. Aan de hand van de steekproefverdeling worden de soms-
cores geYnterpreteerd als hei frequent hanteren van een bepaalde strategie (de hoogste
33% van de scores), gemiddeld (middelste 33  % van de scores) of als het niet frequent
hanteren van die strategie (laagste 33 % van de scores).

Psycbometriscbe kwaliteiten
De interne consistentie van de OCCI is in diverse studies bepaald. Wilson en Waltman
(1988) geven een overzichi van de alpha coefficienten uk vier verschillende Studies. De re-

sultaten zijn heel bevredigend met gemiddelde alpha's van: .88 voor non-confrontatie-

strategieen,.83 voor oplossingsgerichte strategieen en .77 voor beheersingsstrategieen.
Bij de test-hertest betrouwbaarheid van de OCCI blijven de Pearson correlaties

voor de drie de schalen laag (Wilson en Waltman, 1988). In de items van de oplossingge-
richte strategieen blijkt maar 25% van de variantie gezamenlijk te zijn op de twee
meettijdstippen. Hoewel deze resultaten beter zijn dan bi j de instrumenten van Blake

en Mouton (1964), Hall (1969) en Lawrence en Lorsch (1967) zijn ze beduidend lager
dan bij de ROCI-II (Rahim, 1983b).

Wanneer we naar de inhoudsvaliditeit van de OCCI kijken valt her volgende op. Het
domein van conflictstiflen dat de OCCI bestrijkt is even breed als het domein van de
ROCCI-II: in de items die in de OCCI zijn opgenomen, zijn de vijf conflictstijlen van
Blake en Mouton nog duidelijk terug te vinden.

De OCCI is ontwikkeld om zowel verbaal als non-verbaal gedrag te meten. Wan-
neer we de 30 items nader analyseren blijkt maar 660 item duidelijk betrekking te heb-
ben op non-verbaal gedrag nl. 'I raise my voice when I'm trying to get my supervisor
to accept my position'. De andere items beschrijven globale tactieken die betrekking
hebben op verbale gedragingen. Deze items zijn zo abstract gesteld dat er verschillen-

de gedragingen mee kunnen worden bedoeld. Bijvoorbeeld het item 'I stand firm in my
view during a conflict' kan zowel het aanhoudend proberen te overtuigen van de ander
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inhouden als het van tafel vegen van de argumenten van de ander.
Over de invulling van conflictstijlen uit de OCCI is het volgende te melden. Alle

items van de OCCI beschrijven een of andere manier om invloed uit te oefenen op de
conflictkwestie. Items waarin gedragingen staan weergegeven met als doel de interac-
tie mei de conflicterende partij te beinvloeden, ontbreken geheel.

Om de constructvaliditeit te meten van de OCCI heeft Yelsma (1987) de convergentie
tussen de OCCI en de ROCI-II bekeken. Uit zi in studie bleek dat de beheersingsstra-
tegieen, zoals verwacht, significant correleren met Rahim's vechtstijl. De oplossingsge-
richte strategieen gaan, volgens de verwachting, samen met de onderhandelings- en pro-
bleemoplossingsstijlen maar ook met de conflictsti 11 toegeven. Opvallend is verder dat
de non-confrontatie strategieen sterker met onderhandelen correleren dan met de ver-
wachte stijlen toegeven en vermi iden. Uit de resultaten van Yelsma blijkt dat de commu-

nicatiestrategieen van de OCCI weliswaar significant correleren met de verwachte conflict-
sti ilen, maar deze correlaties zijn niet erg hoog. Daarnaast werden door Yelsma ook sig-
nificante correlaties gevonden die het conceptuele model van de OCCI niet ondersteunen.

Volgens Wilson en Waltman (1988) heeft dit te maken met hec samenvoegen van
samenwerken en onderhandelen in 66n strategie. Conceptueel gezien zijn deze twee con-
flictstijlen nogal verschillend. Zo wordt bil 'samenwerken' getracht de taart te vergro-
ten door te zoeken naar creatieve oplossingen die in beider belang zijn. 'Onderhandelen
daarentegen is gericht op de verdeling van de taart op basis van ruil. Men accepteert

hierbij dat de belangentegenstellingen blijven bestaan.
Hoewel naar de predictieve validiteit van de OCCI, voor zover bekend, geen onder-

zoek is gedaan kunnen de voorspellende mogelijkheden van de OCCI negatief worden
beinvloed door de sociale wenselijkheid van de test. In hun overzichtsartikel vatten

Wilson en Waltman (1988) een aantal studies samen waaruit de sociale wenselijkheid
van de OCCI is af te leiden. Zij komen tot de conclusie dat 20 tot 40 % van de varian-
tie in de frequentiescores op de connictstrategieen van de OCCI aan 'sociale aanpassing'
toe te schrijven is.

Toepassingsmogelijkbeden en gebruikswaarde
De OCCI is goed toepasbaar in onderzoek naar de invloed van persoonsgebonden en
situationele kenmerken op het conflictgedrag van organisatieleden. Daarnaast wordt de
OCCI veel toegepast in trainingssituaties om mensen inzichi te geven in hun eigen con-
flicthantering

Een grote praktische waarde van de OCCI is dat de itemlijst van de OCCI gekop-
peld kan worden aan beschrijvingen van conflictsituaties die de deelnemers aan de trai-

ning zelf aangeven. De vraag is dan wel of aan de assumptie dat er sprake moet zijn van
een belangenconflict nog wordt voldaan.

Daarnaast is niet duidelijk of de OCCI voor alle mogelijke conflictsituaties een
valide instrument is. Vanwege de matige tot lage test-hertest stabiliteit van de con-
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flictstrategieen van OCCI is deze niet geschikt om trainingseffecten te meten.

Een ander nadeel van de OCCI is dat deze moeilijker te scoren en te incerpreteren

is dan bij voorbeeld de CMS van Hall. Dit komt doordar Putnam en Wilson bi j elke
steekproef opnieuw een rangordening in de scores aanbrengen aan de hand van de steek-
proefverdeling (Wilson & Wakman, 1988)

In  tabel 5.1 wordt een korte samenvatring gegeven  van de hierboven besproken
conflicthanteringsinstrumenten, zodat in een oogopslag de instrumenten kunnen wor-
den vergeleken op hun psychometrische kwaliteiten.

5.5 Conclusie
Aan de hand van de analyse van verwante instrumenten wordt duidelijk dat de kwa-
liteit van de meting verbetert wanneer men de ontwikkeling van het instrument zorg-
vuldig aanpakt, zoals bij de ROCI-II van Rahim. Ook het operationaliseren van de con-
flictstijlen in concreet gedrag (ROCI-II, OCCI) in plaats van in conflictorientaties, als-
mede het toevoegen van situationele factoren (CMS, ROCI-II, OCCI) zorgen voor bete-
re psychometrische kwaliteiten van de instrumenten. Verder blijkt uit de ROCI-II en
de OCCI dat de conflicthantering bij een baas, ondergeschikte en collega significant van
elkaar verschillen. Dit bevestigt ons in de veronderstelling dat de 'hierarchische relatie

tussen de conflict:erende partijen' een relevance situationele factor is om in een meetin-
strument voor conflicthantering op te nemen ( zie ook hoofdstuk 3 ).

De interne consistentie-coefficienten van de ROCI-II en de OCCI liggen bedui-
dend hoger dan de coefficienten van de CMS. Dit valt terug te voeren op het feit dat de
response-factor in de CMS in elk van de twaalf sit:uaties anders wordt geoperationali-
seerd. In de ROCI-II en de OCCI worden de items behorend toi een conflictstijl wel in
alle situaties hetzelfde geoperationaliseerd.

De CMS en ROCI-II ziln gebaseerd op het model van de Conflict Grid. Ook Put-
nam en Wilson hebben als uitgangspunt voor de OCCI, het twee-factor model van de
Conflict Grid genomen. Op basis van hun empirische bevindingen trokken ze de con-
clusie dat niet een twee-factormodel maar een drie-factormodel ten grondslag ligt aan
de OCCI.

Op basis van de bevindingen met de ROCI-II en de OCCI bliiven er vragen be-
staan over de onderliggende factorstructuur. Kunnen 'samenwerken' en 'onderhandelen'
als 66n concept worden gezien of als twee verschillende concepten f Ditzelfde geldt voor
'aanpassen' en 'vermijden'. Van deze kennis en aandachtspunten zullen wij gebruik ma-
ken bij het ontwerp en de ontwikkeling van de TOC. De beschrijving van de construe-

tie van de TOC staat centraal in hoofdstuk 6.



Tabe\  5.1    Een  overzicbt  ran  de  belangrijkste  kienmerken  ran  de  CMS  (Hall).  de  ROCI-11  (Rabim)  en  &  OCCI  (Putnam  &  Wilson)                                                                                                                                               ' 

CMS ROCI-II OCCI

Conceptueel m )(lei Conflict Grid Conflict Grid Alhankelijk v.d. toepassing

Situatie-factor
- type conflict Persmnlilke oriencatie Conflict met b;las

Incer-pers(*inlilk contlic·[ Conflict mer medewerker

Intra-grf)ep conflict Conflict met collega
inter-groep conflict

- aan[al situaries 12 si[uaties (4x.J) 84 situaties (Jx28) Afhankelijk v.d. toepassing

Resp(inse-factOr
- conflictstijlena 9/9 58 9/1 1/9 1/1                      IN CO DO OB AV Opl. Beh. N-Cont:

1111 tal items              12         12        12        12        12              7         4          5          6         6               1 1 7          12
- min./max. score 1/12() 1/12() 1/12() 1/120 1/12() 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 in 117 in

Betrouwbaarheid:
- interne consts[entie .73 45 .61 .57 .39 .79 .61 .75 .76 .81 .83 .77 .88

- test-hertest .5i .41 .66 .53           .61 .83 .6(} .76 .81 .79 .5,1 .7() .75

Validiteit:b
-inhc,udsvaliditeit               '                 '                '                >                 '                         +                +                +                +                + +/ 4- 4-

construc[validiteit +/- +/- 4- +/- 4- +/-        +          + +/- -1+ + +/-

Sociale wenselijkheid:c  -/+        +          +          + 4+ -/+ + + + + - +/- -C)I
Noo[ a: '9/9', 'IN'=samenwerken; '5/5', 'CO'=onderhandelen; '9/1', 'DO'=forceren; '1/9', 'OB'=aanpassen; '1/1'. 'AV'.vermilden.

'Opl.'= Oplossingsgerichre sm[egieen, 'Beh.'= Beheersingsstrategieen; 'N-Conf.'- Non-Confroniatie strategieen                                                         Ncm b:                                '+ '  = goed;  +/-' =  redelijk rot goed; '-/+' =  redelijk co[ slecht; '-'  =  slech[ (dus lage validiceit of hoge soc.wenselijkheid).
-.

Noot c: Bij de CMS zijn alleen de correlaries met de Edwards Social Desirability-schaal in dit overzicht verwerk[ (zie voe[nocit 3).
n
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in dit boofdstuk staat de vormget'ing en constructie van de TOC centraal. Alvorens de daad-
11·erkelijke ontuikkeling i,an de TOC uiteen k zetten wordt eerst bet situatie-response-design in
paragraaf  6.1   besproken.   In  paragraaf  6.2   komt  de  TOC  zelf aan  bod.  Eerst  komen  de  meet-

pretenties van de TOC aan de orde. Vervolgens wordt bebandeld boe de situatiefactor en de res-
ponsefactor van de vragenlijst tot stand zijn gekomen. Ook een bescbrijviNK van de eerste proefaf-
names met de TOC maakt bier deel van uit.

6.1 Situatie-response-design
In deze st:udie willen we een meetinstrument ontwikkelen waarmee de conflicthantering
van middenmanagers in verschillende alledaagse conflictsituaties kan worden gediag-
nosticeerd. Met dit instrument willen we verschillen in conflictgedrag tussen personen

meten, de invloed van verschillende situaties op het conflictgedrag, en de interactie tus-
sen de persoon en de situatie. Het situatie-response-design (sr-design) sluit goed bij
deze eisen aan. In dit design zijn individuele verschillen (P), sit:uationele kenmerken (S)

en verschillende reactiemogelijkheden (R) opgenomen (Magnusson, 1976). Het sr-des-
ign is een voortvloeisel van het interactionisme. In het interact:ionisme wordt gesteld
dat het gedrag een resultante is van een gecombineerde invloed van persoon en situatie
(Endler & Magnusson, 1976). Dit design is ontwikkeld om aan te kunnen tonen dat de
variantie in sociaal gedrag toe te schrijven is aan 'de persoon' en 'de sit:uatie'. In een over-
zichtsartikel zetten Furnham en Jaspers (1983) een twintigtal sr-studies op een ri j waar-
in een 'persoons'- en een 'situatie'-factor worden onderscheiden. Uit dit overzicht bleek
dat in deze studies zowel de factoren 'persoon', 'situatie' als interactie'-factoren een be-
langrijke bijdrage leverden aan het te verklaren gedrag. Deze empirische bevindingen
vormden een directe aanleiding voor de nu atom geaccepteerde opvatting dat de per-

soon samen met de situatie van invloed is op het gedrag.

Over de vraag hoe deze gecombineerde invloed eruit ziet zijn de meningen wel verdeeld.

Magnusson (1990) onderscheidt twee basismodellen: het mechanistische model en her dy-
namische model. In het mechanistische model is er sprake van een unidirectionele interac-
tie (Born, 1995; Olweus, 1977). Dir wil zeggen dat het individu als een reactieve ontvang-
er wordt gezien van stimuli uit de omgeving, maar zelfde omgeving niet actief beinvloedi.

Magnusson (1990) spreekt pas van interactie bij een dynamische interactie. Bij
deze interactiebenadering is sprake van een wederzijdse beinvloeding tussen het indivi-
du en zijn/haar omgeving. De nadruk ligt op het continue proces in de tijd gebeurte-
nissen in de omgeving beinvloeden de response van de persoon, welke op haar beurt de

omgeving beinvloedt, die dan vervolgens weer invloed heeft op de response van de per-
soon, enz. Er wordt daarom ook wel gesproken van reciproke interactie (Born, 1995; Ny-
gard, 1981; Olweus, 1977) of transactie (Pervin, 1968). Een voorbeeld van het dynamisch
interactioneel denken is her 'structural change' model voor conflict-escalatie (Rubin,
Pruitt & Kim, 1994, p.83). In figuur 6.1 wordt dit model schematisch weergegeven.
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Percieved
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of interest
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Heavy tactics Structural changes
used by Party affecting Other                '4----

1 +

+   1

Structural changes                     1 Heavy tactics
' used by Other---$* affecting Party           1

Figuur 6.1  Het 'structural change model' voor conflict-escalatie
(bron: Rubin. Pruitt & Kim, 1994).

In dit model lokt een waargenomen belangentegenstelling vechigedrag uit bij partij A.
Dit gedrag leidt tot structurele veranderingen in het denken van parti j B (bijvoorbeeld:
B kan meer compel:itieve doelen gaan stellen, een negatiever beeld van A vormen), welke
bepalend zijn voor een vechtreactie van partij B. Deze reactie van partij B (de situa-
tionele variabele) leidt op haar beurt weer tor structurele veranderingen in partij A (de
persoonsgebonden variabele), wat zich uit in de reactie van partij A (de response), enz.

Dit 'structural change' model beschrijft een proces in de tijd waarin het gedrag van
partij A een verandering in de situatie te weeg brengt (de reactie van B), welke vervol-

gens partij A weer verandert. Dit komt toi uiting in her nieuwe gedrag van partij A.

NygArd ( 1981) stelt dat het mechanistische en het dynamische interactie-model niet
noodzakelilkerwils met elkaar in tegenspraak hoeven te zijn. Het mechanistische model
kan worden opgevat als een onderdeel van het dynamische model waarin de relatie tus-
sen de situatie-persoon-response in een gemarkeerde tijdseenheid wordt onderzocht. In
ons voorbeeld met het 'structural change'-model kan de nadruk worden gelegd op de
invloed van parti j B op het gedrag van partij A (zie pijl I en II in figuur 6.1). Deze ge-

dragsmeting blijft beperkt tot de interactie waarin de invloed van de omgeving op de
response van de persoon (partij A) op 6/n bepaald moment in de tijd wordt onderzocht.

De bedoeling van de TOC is het meten van conflictgedrag aan het begin van her
conflict:proces wanneer het conflict nog niet is geescaleerd. Een van onze uitgangspun-
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ten daarbi j is dat conflictgedrag een reactie is op een stimulus in de omgeving en dat

het gedrag zelf op haar beurt weer een reactie in de omgeving uitlokt (situatie - per-
soon -+ response - situatie - enz.). Er is sprake van een wederzijdse beinvloeding rus-
sen de persoon en ziin omgeving (zie ook hoofdstuk 2). Met de TOC wordt 66n onder-
deel van deze wederzijdse beinvioeding gemeten op 66n bepaald moment: in de tild: de
invloed van de situatie op het gedrag van een persoon (situatie -* persoon - respon-
se). De TOC kan daarom het beste worden opgevat als een mechanistische interactie-
model zoals dat door Nygard (1981) wordt omschreven.

Een interactionistische benadering van conflicthantering biedt ons de mogelijkheid om
verschillende vragen te beantwoorden over de (in)consistentie van gedrag over verschil-
lende situaties. Het betreft dan cross-situationele consistentie (Shoda, 1999) waarbij de

vraag naar de generaliseerbaarheid van het gedrag van de ene situatie naar de andere

centraal scaat.
De consistentie kan ook betrekking hebben op het gedragspatroon van een indivi-

du ofgroep. Hiermee wordt een vorm van gedragsconsistentie bedoeld waarin een per-
soon zijn gedrag aanpast van situatie tot situatie op een wetmatige en voorspelbare ma-
nier (Grote en James, 1991). Het is relevant om oog te hebben voor deze individuele

gedragspatronen omdat niet alleen algemene situationele effecten optreden, maar ook
differentiele situationele effecten (Magnusson,1990). Algemene situationele effecten

ziln voor iedereen hetzelfde. Het kost voor iedereen meer inspanning een heuvel op te
fietsen dan deze af te fietsen. De differentiele situationele effecten zijn, aanvullend op
de algemene situationele effecten, effecten die alleen voor specifieke groepen of indivi-
duen opgaan. Een goed getrainde wielrenner zal de heuvel veel sneller opfietsen dan
iemand die nooit iets aan lichamelijke inspanning doet.

Er bestaan verschillende opvattingen over de vraag welke methodologie het meest
geschikt is om de cross-situationele consistentie en de situatiespecifieke gedragspatro-
nen te schatten. Grofweg zijn er twee onderzoekslijnen te onderscheiden met elk hun
eigen analysetechnieken (Shoda, 1999). De ene lijn maakt gebruik van Pearson-correla-
ties voor het schacten van de cross-situationele consistentie (zie o.a. Mischel & Peake,

1982). De andere benadering, die hierboven ook aan de orde is geweest, maakt gebruik
van variantiecomponenten om de structuur van het gedrag te ontrafelen (zie o.a. Furn-
ham en laspers, 1983).

Beide analysetechnieken voor het schatten van gedragsconsistentie worden hieron-
der nader toegelicht. Eerst wordt het gebruik van correlaties en factoranalyse behan-

deld, en vervolgens gaan we in op de variantiecomponenten voor het bepalen van de
gekwadrateerde omega-ratio en de generaliseerbaarheid-coefficienten.

Correlaties en factoranalyse
De meest gebruikte toets voor het schatten van het belang van de situatie- en de per-
soonsvariabele in het gedrag, is het berekenen van de correlaties tussen indicatoren van
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gedragsconstructen die zijn waargenomen in verschillende situaties. Hierbil kan bij-
voorbeeld worden gedacht aan de correlatie tussen forceren bij een conflict met vrien-
den en forceren op het werk. Wanneer de persoonsfactor de belangrijkste determinant
is van forceren zal de ordening van de individuen op dit gedrag onveranderd blijven in
de verschillende situaties. De relatieve consistentie komt tot uiting in een correlatieco-
efficient die de  1.00 nadert. Daarnaast zal een factoranalyse over de correlatiematrix cus-
sen de cross-situationele gedragsindicatoren uitmonden in 66n factor. Wanneer de situ-
ationele variabele, en de 'persoon x situatie'-interactie belangrilke determinanten zijn
van het gedrag zal dat tot uitdrukking moeten komen in lagere correlaties en het zich
voordoen van meer dan 66n factor in een factoranalyse.

Een belangrijke voorwaarde voor deze methode is dat de metingen van het gedrag
betrouwbaar zijn (Epstein & O'Brien, 1985). Bij een zwak design waarin het gedrag on-
betrouwbaar wordt gemeten met 66n indicator, kan een lage correlatie niet eenduidig

worden geinterpreteerd als een bewifs voor cross-situationele specificitek. Een lage cor-
relatie kan namelijk net zo goed wijzen op een meetfout. Alleen bij betrouwbare gedrags-
metingen zijn fluctuaries in de data toe te schrijven aan gedragsinconsistenties en niet
aan meetfouten.

Door gebruik te maken van confirmatieve factoranalyse (CFA) is het mogelijk om
perfect betrouwbare schactingen te maken van de waarden van een gedragsconstruct (la-
tent construct) in de verschillende situaties (Grote & James, 1991). Met behulp van CFA
kunnen verschillende modellen met verschillende assumpties over de cross-situationele
consistentie van het gedragsconstruct worden getest voor de 'goodness-of-fit' van de
data. Ter illustratie kan conflicthantering in verschillende situaties met verschillende mo-
dellen worden getest. Een inconsistentie-model gaar uit van de propositie dat de con-
flicthantering zich verschillend manifest:eert in verschillende situaties, in die zin dat de
rangordening per situatie verandert. Elke situatie wordt geassocieerd met telkens een
andere conflicthanteringsfactor.

Het consistentie-model voorspelt dat de rangordening ongeveer hetzelfde blijft over
de situaties. Wanneer er sprake is van cross-situationele consistentie zal dat blijken uk
hoge correlaties tussen de eerste onie factoren die de situaties representeren (James en
White (1983) hanteren de norm: r 2 .70). Door de hoge correlaties tussen de eerste orde
factoren zal er slechis 660 iweede orde factor worden gevonden. Op basis van de verge-
lijking tussen de 'goodness-of-fit' van een inconsistentie-(multifactor)model versus een

consistentie- (66n factor) model kan worden geschar of conflicthantering gezien kan
worden als een algemene dispositie die zich in verschillende conflictsituaties gelijk
manifesteert.

Hierbij moet worden opgemerkt dat CFA niet geschikt is voor her schatten van
eenvoudige modellen - zoals het consistentie (66n factor) model - met riike data. Met
rilke data bedoelen we data waarin veel variatie zit doordat er bij veel respondenten veel
items zijn onderzocht. In deze situatie zal bij elke kleine afwijking het model worden

verworpen, terwill het model in essentie wel voldoet.
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Variantiecomponenten: gekwadrateerde omega-ratio en generaliseerbaarbeid-coEf-
fkie„ten
Een andere benadering om de relatieve invloed van persoon, situatie en interactie-facto-
ren te bepalen is gebruik te maken van variantie-analyse. Variantie-analyse wordt ge-
hanteerd om te berekenen wai het percentage gedragsvariantie is dat door de verschil-
lende variantiebronnen wordt verklaard. Situatie-response vragenlijsten worden vaak

gebruikt voor dit doel. Ze leveren namelijk data waarin dezelfde gedragsschalen in ver-
schillende situaties ziin gemeten.

Aanvankelijk werd vaak de gekwadrateerde omega-ratio ( 02) als index gebruikt
voor de cross-situationele consistentie (zie de overzichtsartikelen van Bowers, 1973,
Furnham & laspers,  1983, en Sarason, Smith & Diener,  1975). De 01'-waarden worden
geschat door de proportie verklaarde variantie van de desbetreffende component te bere-
kenen. Om bijvoorbeeld de invioed van de situatie op het gedrag re schatten wordt de

volgende formule gebruiki:

(02 = 02      01Situa[le situatie J totital

Het nadeel van deze ratio is dat de relatieve bijdrage van de persoon, situatie en interac-
tie-factoren aan de totale variantie sterk afhankelijk is van de steekproef en de geselec-

teerde situaties (Furnham & Jaspers,  1983). Bijvoorbeeld wanneer een homogene groep

depressieve patienten wordt gevraagd naar hun response in verschillende alledaagse
situaties zal er minder variantie in de persoonscomponent worden gevonden dan wan-
neer dezelfde vraag wordt gesteld aan een heterogene steekproef van 'normale' volwas-
senen. Dezelfde redenering gaat op voor situaties. Wanneer bijvoorbeeld naar de angst-
reactie wordt gevraagd in angstopwekkende situaties zal het hoofdeffect van de situatie

kleiner zijn dan wanneer dir wordt gevraagd in een breed scala van situaties (zowel angst-
opwekkende als niet-angstopwekkende situaties). Dit maakt dat de uitkomst van de o) -
waarden gemakkelijk (bewust of onbewust) te manipuleren is door de steekproefkeuze
of de selectie van situaties.

Een goed alternatief voor de gekwadrateerde omega-ratio zi in de generaliseerbaar-

heid-coefficienten. In de generaliseerbaarheid-theorie is de vraag naar de mate van
gedragsconsistentie van individuen over een universum van situaties gelijk aan de vraag
naar de populatiecorrelatie tussen een bi j een individu geobserveercle score (Xps) en zijn
universum score (Ilp). De universum score van een persoon wordt gedefinieerd door de
gemiddelde score van een individu in alle mogelijke condities in het universum waar-
over men wil generaliseren (Golding, 1975). Wanneer we perfect kunnen generaliseren
over het universum van situaties hebben we een perfecte consistentie van individuen
over de situaties. Dir betekent nier dat het gedrag van een individu in alle situaties het-
zelfde moet zijn. Het gedrag van de personen kan verschillen van situatie tot situatie,
maar wel zo dat alle individuen op eenzelfde wi ze veranderen. Golding (1975) geeft in
een  cijfervoorbeeld aan (zie  tabel  6.1) dat hoewel de absolute scores  van de individuen
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op de responsevariabele in verschillende situaties verschillen, er toch een perfecte ran-

gordening van de individuen over de situaties kan zijn. Er is dan sprake van een per-
fecte cross-situationele consistentie omdat de rangordening van en de afstanden tussen
de universum scores perfect Ie voorspellen zijn uit de steekproefobservaties. Dit komt
tot uiting in de generaliseerbaarheid-coefficient die in dit voorbeeld zijn hoogste waar-
de bereikt,  nl.1.00.  Bij  de data zoals beschreven in  her voorbeeld, komt de consist:entie
niet tot uiting in de gekwadrateerde omega-ratio. Dit komt doordat de gekwadrateer-
de omega-ratio een index is voor het percentage van de totale variantie dat toe te schrij-
ven is aan de situatie en niet een index voor de consistentie van de rangordening over
de situaties.

Tabel 6.1   (Li#-en,c.,rbeeld  met  de geku adrateerde om.Ka-ratio en  generaliseerbaarbeid-cotlficiEnten

Hypothetical Data Matrix
Person Situation

1 2                 3                 4                 5              Xp.
1 13.5 10.5 9.5 9.5 7.0 1().0

2 125 9.5 8.5 8.5 6.() 9.0

3 11.5 8.5 75 75 5.() 8.0

4 1().5 7.5 6.5 6.5 40 7.0

5 9.5 6.5 5.5 5.5 3.0 6.0

6 8.5 5.5 4.5 4.5 2.0 5.0

7 7.5 4.5 3.5 3.5 1.0 4.0

8 6.5 3.5 2.5 2.5 ().() 3.0

9 55 2.5 i.5 1.5 2.0

10 4.5 1.5 0.5 0.5 1.()

X.S 9.0 6.() 5.0 5.0 25 5.5 = X

Analysis of Variance Summan· Table

Degrees of Sum of Mean Expected Variance
Source freedom squares square mean square component estimate

P                           9 412,5 45.83 n'Gr +Gps +Ce 9,16667

S            4            220         55           npas + Gj,3.+Ge 5.5

ps, e                 36                   0                     0                     Gps- + Ce                        0

Calculation of Omega-squared Ratios
A        A     A     A      A

<Itotal = Cp- + G, + Gps + Ge = 9.16667+5.50000+0.0.14.6667
Ulpersous- =  8 P. f G total: = 9.16667 / 14.67 = .625

 situations' = 81: 18:otal = 5.5()000 / 1 4.6667 = .375

Calculation of Coefficients of generalizability

B:( XM. M,  _ 0          ap = 9.16667 / (9.16667 +0.0) = 1.000
opt aps.,In,

a
PZ(XMP) =l - = 5.500()0 / (5.50000 +0.0) = 1.000

01  +   0 Pl.,  1   n'p

(bron: Go/ding. 1973)
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Shoda (1999) verbindt de correlationele benadering en de variantie-analyse-benadering

met elkaar. In zi in artikel geeft hij aan dat de generaliseerbaarheid-coefficient kan wor-
den uitgedrukt in een verwachte cross-situationele correlatie (E[rxps, kip])· Deze corre-
latie-coefficient wordt bepaald door de variantie afkomstig van de 'persoon'(azp), de
'persoon x situatie'-interactie (czps) en de 'error'-component (Gie)· De formule ziet er als
volgt uit (Shoda, 1999, p.364):

0/P
• E[rxps, Kip] -

02 + Gl + Cp
p       ps       e

Uit bovenstaande vergelijking blijkt dat wanneer het effect van de persoon toeneemt de
cross-situationele consistentie ook toeneemt. Als alp groter wordt wordt ook E[rxps. Hpl
groter. Een toename in de interactie tussen de persoon en de situatie zorgt juist voor een
afname van de consistentie. Want wanneer Glps groter wordr nadert E[rXps, Bp] nul.
Deze vergelijking wijst ook uit dat een lage cross-sit:uationele correlatie het gevolg kan
zi in van een grote meetfout. Ook wanneer ale groter wordt nadert E[rXps, pp] nul.

De 'situatie'-factor als hoofdeffect (azs) komt niet in de vergelijking voor. De cor-
relatie-coefficient verandert niet door lineaire transformaties en wordt dus niet bein-
vloed door de verschillen in de mate waarin situaties een bepaald gedrag uitlokken.

Een analyse van de variantie-componenten kan ook worden gebruikt om het gedrags-
patroon van een persoon te bepalen. Dit gebeurt door vergelijking van gedragingen van
dezelfde persoon in verschillende situaties. De stabiliteit van het unieke gedragspatroon
van een persoon drukt Shoda (1999) uit in de verwachte cross-situationele situatiespe-
cifieke stabiliteitscoefficient E[rpatroonl.

Hieronder staat de formule voor deze correlatie weergegeven (Shoda, 1999, p.367):

G2
PS

• E[rpatroonl =
 lps + ale

Uit de bovenstaande vergelijking blijki dat wanneer er geen interactie-effect is ((fps - 0)
de variantie van gedrag over situaties toegeschreven moet worden aan de meet:fout. An-
derzijds, wanneer sprake is van een stabiel situatiespecifiek gedragspatroon (c12ps >0)
zullen de geobserveerde gedragsvariaties [ussen de situaties betekenisvolle stabiele com-
ponenten vormen die een persoon karakieriseren.

Samenvattend kunnen we stellen dat voor het meten van verschillen in conflictgedrag
tussen personen en cussen situaties het situatie-response-design heel geschikt is.
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Aan de hand van dit design kunnen vragen over de (in)consistentie van conflictge-
drag worden beantwoord, en kunnen conflictpatronen van individuen en groepen wor-

den geidentificeerd. Een belangrijke voorwaarde voor een juiste interpretatie van de
data is dat de sr-vragenlijst her conflictgedrag betrouwbaar meet.

Een ander belangrijk punt betreft de validiteit van de sr-vragenlijst. De geselec-
teerde situaties moeten relevant zijn voor her conflictgedrag en daadwerkelijk verschil-

lend zijn in het oproepen van conflictgedrag (een grote varieteit in conflictsituaties).
Het is daarvoor noodzakelilk dat zowel de responsefactor als de situatiefactor zorgvul-

dig wordt gekozen en wordt getest voordat ze in de sr-vragenlijst komen. Hoe we dat
hebben aangepakt voor de TOC wordt in de volgende paragraaf beschreven.

6.2 Ontwerp van de TOC
Een uitgangspunt voor de constructie van de TOC is dat we het functionele doel van
het meetinstrument voorop stellen bil het ontwerp ervan. Het doel voor de ontwikke-
ling van de TOC is een betrouwbare en valide diagnose te kunnen geven van de con-
flicthantering van middenmanagers bij verschillende alledaagse conflicten.

Het diagnosticeren van het conflictgedrag is enerzijds zinvol voor her vergroten
van het zelfinzicht van de betrokken managers in hun conflictgedrag en anderzijds voor
onderzoek naar de invloed van het conflictgedrag van managers.

Om aan de bovengenoemde doelstellingen te kunnen voldoen moet het te ontwikkelen
meetinstrument aan een aantal eisen voldoen. Om het zelfinzicht van de managers te
kunnen vergroten is het belangrilk dat het meetinstrument aansluit bij de beleving van
de managers zelf. Dit inzicht vormt de basis voor de verdere persoonlijke ontwikkeling
van hun conflicthantering. Zij zullen pas aan gedragsverandering denken wanneer de
gedragsdiagnose aansluit bij hun eigen perceptie van hun gedrag: het herkennen en er-
kennen van hun gedrag is een voorwaarde voor mogelijke gedragsverandering (Cummings
& Schwab, 1973). Bij het verzamelen van de gegevens over her conflictgedrag moet daar-
om zo dicht mogelijk bil de bron worden aangesloten, nl. de actor zelf. Voor het ont-
werp van het meetinstrument betekent dit dat er het beste gebruik kan worden ge-

maakt van zegrapportage
Een voordeel van zelfrapporrage is dat degene die de vragenlijst invult, dezelfde is

als degene die de meeste gelegenheid heeft om in alle situaties waarin hij handelt, zijn
eigen gedrag te observeren (Balzer & Sulsky, 1992; Fox & Dinur, 1988). De middenma-
nager is, logischerwijs, zelf aanwezig in alle conflictsituaties waarin hi j handelt terwijl
zi in baas, collega's en ondergeschikten zijn conflictgedrag alleen kunnen waarnemen in
Situaties waarin zilzelfook aanwezig zijn. Hierdoor is de zelfbeschrijving van de midden-

manager op meer volledige informatie gebaseerd dan een gedragsbeschrijving door an-
deren. Bovendien blijkt uit onderzoek dat een actor zelf meer dimensies in zijn eigen han-

delen te kan onderscheiden, en deze vaker onafhankelijk van elkaar weet waar te nemen

dan een observator die andermans gedrag beoordeelt (Dipboye, Smith & Howell, 1 994;
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Murphy, Jako & Anhalt, 1992). Ook dir heeft alles te maken met het feit dat de actor

zelf beter geinformeerd is over zijn eigen gedrag (nu en in het verleden) en over zijn
emoties, attitudes en gedragsintenties die vooraf gaan aan zijn handelen (Freedman,
Sears & Carlsmith,1981).

Een ander verschil in de gedragsbeschrijving tussen de actor en observator, is terug
te voeren naar de bekende attributiefout: bij zelfwaarneming wordt de invloed van de si-
tuatiespecifieke aspecten geaccentueerd, terwijl bij waarneming van andermans gedrag

het gedrag in termen van de persoonlijkheid wordt geinterpreteerd. Volgens Freedman
et al.. (1981) heeft dit te maken met het verschil in de perceptuele orientatie tussen de

actoren de observator. De actor richt zijn blik naar buiten en ziet allerlei redenen in
zijn omgeving om op een bepaalde manier Ie handelen. De observator richt zijn blik op
de actor en zijn gedrag waardoor hij minder oog heeft voor de omgeving waarin de actor
handelt. Dit leidt tot een overschatting van de interne factoren bij het toeschrijven van

het gedrag van de actor.
Ook tussen verschillende beoordelaars onderling kunnen verschillen bestaan in hun

perceptuele orientatie. Hierbij bedoelen we verschillen in de perceptuele orientatie die
toe te schrijven zi in aan verschillen in het referentiekader van de observatoren. De baas,

de collega's en de ondergeschikte medewerkers van de middenmanager zullen vanuit
hun specifieke hierarchische relatie tot de middenmanager vanuit verschillende per-
spectieven naar ziin conflict:gedrag kilken. Als gevolg van deze verschillen in referen-

tiekader, kunnen er verschillen optreden in hun beschrijvingen van het conflictgedrag
van de middenmanager.

Op basis van de bovenstaande verschillen in perceptuele orientatie tussen de actor

en de observator (attributiefout) en tussen de observatoren onderling (verschil in refe-
rentiekader), valt niet eenduidig te beantwoorden welke observatie - zelfobservatie of
observatie door een bepaalde andere - een betere weergave is van het werkelijke gedrag.
Er staat alleen vast dat er verschillen zijn in de perceptie van de actor zelf en die van de
observatoren (Foliz, Morse & Barber, 1999).

Ondanks de voordelen van zelfrapportage voor het vergroten van het zelfinzicht, kan het
gebruik van zelfrapportage gevolgen hebben voor de validiteit van het meetinstrumenc.

Hierbij denken wij vooral aan het sociaal wenselijk invullen van de vragenlijst. Bi j
de actor zelf spelen allerlei cognitieve en motivationele processen een rol bij de percep-

tie van her eigen gedrag die weer van invloed zijn op de beschrijving van dat gedrag

(Fox & Dinur, 1988).
Al  in 1975 wezen Thomas en Kilmann  op een grote 'sociale  wenselijkheidsbias'  in

conflicthanteringsinstrumenten die gebaseerd zijn op zelfrapportage. De oplossing die zij
hiervoor bedachten lag in het ontwerp van hun vragenlijst. In hun vragenlijst (de MODE,
zie  ook 5.1) werden telkens  twee items aangeboden die ongeveer  even  hoog op sociale

wenselijkheid scoorden. De respondent moet bil elk itempaar een gedwongen keuze

maken voor 66n item. Hierdoor was het onmogelijk gemaakt om een keuze te maken op
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basis van sociale wenselijkheid (Kilmann & Thomas, 1977; Thomas & Kilmann, 1975).
Zoals ook in paragraaf 5.1 is besproken levert dit ipsatieve data op die zoveel nadelen heb-
ben dat wij hierin geen oplossing zien. Om de sociale wenselijkheidsbias zo klein moge-
lijk te houden zal dit een aandachispunt zijn bil de ontwikkeling van de TOC. Daarnaast
zal de TOC bi j de evaluatie op haar sociale wenselijkheid worden gecontroleerd.

Een andere consequentie van de doelstelling die wij beogen mei de TOC, is dat in een
instrument voor het inzichtelijk maken van conflictgedrag, kenmerken van de conflict-
situatie dienen te worden opgenomen. Alleen dan kan de persoonliike en/of situatione-
le specificiteit van het conflictgedrag worden achterhaald. Om aan deze meetpretenties
te kunnen voldoen hebben we gebruik gemaakt van een situatie-response-ontwerp voor

onze vragenlijst.
Een bijkomend voordeel van het aanbieden van situationele variabelen is dat het

de respondenten de nodige handvaten biedt bij het invullen van de vragenli ist. In een
vragenlijst waarin geen situationele predictoren zijn opgenomen is het voor de respon-
dent veel moeilijker om de vragen Ie beantwoorden. Ze moeten hun oordeel vormen op
basis van abstracte informatie. Het is bijvoorbeeld gemakkelijker om aan te geven wat
ie doet wanneer je dochter te laat thuis komt na een feestje dan aan te geven hoe je in
het algemeen reageert wanneer mensen zich niet aan de afspraken houden.

Een goede manier om de situatiekenmerken van een situatie-response-vragenlijst
vorm te geven is het gebruiken van vignettes (Alexander & Becker, 1978; Nosanchuk,
1972; Rossi & Nock, 1982). Vignettes zijn korte beschrijvingen van een sociale situa-
tie. Deze bevatten de belangrijkste factoren die van invloed zijn op het oordeel van de
respondent. Wanneer men iemand vraagt te reageren op een eenvoudige abstracte vraag,
zal de respondent zelfeen bijbehorende situatie invullen.  Het voordeel van gebruik van

vignettes waarbij de onderzoeker de additionele informatie verschaft, is dat hierbij een
mate van uniformiteit van de stimuli wordt bereikt die vergelijkbaar is met het gebruik
van het experimentele design. Een ander voordeel is dat het gebruik van deze techniek

het mogelijk maakt de kenmerken van de Sit:uatiebeschrijving systematisch te varifren
en daarvan de effecten te analyseren. De ondergeschikte in de situatie wordt vervangen
door een collega, een agressieve medewerker door een medewerker die berust in het con-
flict, enz. Men zou dit ook kunnen meten door direct te vragen: 'Zou u anders reageren
wanneer het in deze situatie om een collega gaat in plaats van om een ondergeschikte?',

maar de vignette-methode heeft een aantal voordelen (Nosanchuk, 1972). Ten eerste zal
het gevaar van bewust sociaal wenselijk antwoorden bij vignettes minder groot zi in dan
wanneer direct wordt gevraagd hoe iemand twee verschillende mensen behandek. Ten
iweede maakt de systematische variatie van kenmerken in de vignettes het mogelijk om
vrij nauwkeurig de effecten van veranderingen in zowel de variabelen zelf als in de com-
binaties van variabelen te schatten. Met de variabelen kan dan vri j worden gescho-
ven.Variabelen die in de werkelijkheid bi ina altijd samen voorkomen kunnen worden
gescheiden, zodat hun individuele invloed kan worden beoordeeld.
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Hoewel deze invulling van het situatie-response-design veel voordelen biedt, kleven er

ook nadelen aan. Een vragenlijst die verschillende situatiebeschrijvingen bevat waarin
telkens opnieuw dezelfde responsefactor wordt gemeten - een volledig gekruist design -
kan voor een respondent lang en saai worden. Een oplossing die hier wel voor wordt
gekozen is om de responsefactor te verdelen over de situaties. Voor elke situatie wordt
een selectie gemaakt uit alle response-items, zodat niet elk item van de responsefactor
bi j elke situatiebeschrilving wordt aangeboden. Bijvoorbeeld item A en B worden in

sit:uatie I gemeten (en niet in situatie II), en item C en D worden in situatie II gemeten

(en niet in situatie I). Het gaat dan om een zogenaamde geneste aanbieding van de res-
ponsefactor in de situatiefactor (De Gruilter, 1985). Hoewel door een geneste aanbie-

ding van de responsefactor de vragenlijst korter wordt en meer variatie kent, wordt er
ook en nieuw probleem gecreeerd. Doordat bepaalde condities van de responsefactor
alleen in combinatie met bepaalde condities van de situatiefactor worden gemeten, is
her niet meer mogelijke om alle variantiecomponenten onafhankelijk van elkaar te
bepalen. Hierdoor gaat relevance informatie verloren waardoor de analyse en de inter-

pretatie van de vragenlijst moeilijker wordt (Shavelson & Webb, 1991). We sluiten ons
daarom aan bij de opvatting van Shavelson en Webb (1991) om bil de vragenlijstcon-
structie gebruik te maken van een gekruist design waarbij alle condities van de res-

ponsefactor bij elke conditie van de situatiefactor wordt aangeboden.

Een ander punt van aandacht is dat de vignette-methode veel inlevingsvermogen van
de respondent vraagt (Nosanchuk, 1972). Dit kan worden ondervangen door de ong
wikkeling van de situatiefactor van de test zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de
leefwereld en realiteit van de doelgroep. Een zorgvuldige werkwijze - zoals in de voor-

gaande paragrafen ook al is opgemerkt - waarbij de doelgroep direct wordt betrokken
in de ontwerpfase van het instrument is hierbij van groot belang.

Samengevat: de TOC wordt ontworpen als een situatie-response-vragenlijst om gedra-

gsintenties voor conflicthantering te meten. De situatiefactor wordt vormgegeven door
gebruik te maken van vignettes waarbil de responsefactor volgens een gekruist design
wordt aangeboden. De gedragsintenties worden verzameld door gebruik te maken van

zelfrapportage. We willen daarbil de sociale wenselijkheidsbias zoveel mogelijk uitslui-
ten en zo goed mogelijk aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep. Hiervoor is een

zorgvuldige ontwikkeling van de TOC noodzakelijk waarbij de doelgroep actief wordt

betrokken. Hoe wij de ontwikkeling van de TOC precies hebben aangepakt wordt hier-
onder beschreven. Eerst zullen de uitgangspunten van de situatiefactor (6.2.1) worden
beschreven en vervolgens de ontwikkeling van de confliciscenario's. In paragraaf 6.2.2.
volgt volgens dezelfde indeling, de uitwerking van de responsefactor.



Testconstructie 103

6.2.1 De situatiefactor
Uitgangspunten
Voor de invulling van de situatiefactor hebben we in hoofdstuk 3 de keuze gemaakt om
twee situationele variabelen op te nemen, nl: de hierarchische relatie met de opponent
en het gedrag van de opponent (zie 3.5). De hifrarchische relatie kan zich op drie ver-
schillende manieren manifesteren: als een opwaartse, een zijwaartse of een neerwaartse
relatie. In een opwaartse relatie gaat het om de relatie tussen de manager en zijn supe-
rieur. Een zijwaartse relatie is een relatie tussen een manager en een collega-manager op
hetzelfde hierarchische niveau. En tenslotte is een neerwaartse relatie een relatie tussen de
manager en ziin ondergeschikte medewerker.

De andere situationele variabele, het gedrag van de opponent, is ook op drie ver-

schillende wijzen geoperationaliseerd. Ten eerste is er conipetitief gedrag. De opponent

scuurt het proces, waarbij hi j star vasthoudt aan de eigen visies en oplossingen. Dit kan

hij zowel openlijk (forceren) als op een indirecte wijze (indirect vechten) proberen re
bewerkstelligen. Daarnaast kan de opponent integratief gedrag vertonen, waarbij hi j
tracht om nader tOt elkaar te komen. Dit doet hi j door uitnodigend gedrag, waarbij
men openstaat voor de ander (samenwerken en onderhandelen). Tenslotte kan het
gedrag van de opponent non-confronterend zijn. Hieronder verstaan we passief gedrag
waarbij de opponent de confrontatie met de ander niet aangaat (aanpassen en vermijden).
Deze operationalisaties zijn gebaseerd op de drie dimensies: competitie (competitief-
non-competitief), integratie (integratief-non-integratief) en confrontatie (non-confronte-
rend-confront:erend), waarmee de conflicthantering in het conceptuele model wordt
beschreven (zie 4.3.1).

Om de invloed van beide situationele variabelen apart en in combinatie te kunnen
achterhalen komen alle combinaties in de situatiefactor terug. Dit bet:ekent dat de situatie-
factor in minimaal negen (3x3) verschillende sit:uatiescenario's moet worden vormgegeven.

De conflictscenario's dienen een realistische weergave re zijn van een alledaags conflict
tussen twee organisatieleden. De beschrijving van het alledaagse conflict moet herken-

baar zijn voor middenmanagers in alle mogelijke arbeidsorganisaties. Dit vereist dat: de
conflictscenario's enerzijds concreet genoeg zijn dat elke leidinggevende zich er iets bi i
kan voorstellen, en anderzijds ook algemeen genoeg zodat ze in allerlei soorten organi-
saties van toepassing kunnen zijn. Om de realistische weergave van het conflict in de
scenario's zo groot mogelijk te maken is, naast de twee situationele variabelen, een korte

beschrijving van de contlictkwestie in de scenario's opgenomen' (Putnam en Wilson,
1982). Deze aankleding van her conflictscenario is zo kort en eenvoudig mogelijk ge-
houden om de respondent niet af te leiden met irrelevante factoren.

Strik[ genomen is hiermee een derde situarionele variabele (de conflictkwestie) in de conflictscenarios geintro-
duceerd. Op basis van de literaiuurstudie (zie hc>ofdstuk 3) verwachten we echter geen grote invioed van deze vart-

abele op de gedragskeuze. Om deze reden wordt de beschri iving van de conflictkwestie niet As variabele behan-

deld, maar alleen opgenomen omclai her scenario hierdoor minder abstract wordt.



104 Manager en conflict

Tevens moeten de conilictscenario's voldoende onderscheidend vermogen bezitten
('discriminability') om verschillen tussen personen tot uitdrukking te kunnen brengen

(Drenth, 1997). Dit betekent dat elk conflictscenario de mogelijkheid moet bieden om

verschillende reacties op te roepen.

De negen scenario's  zi jn qua vormgeving zoveel mogelijk op elkaar af gestemd. Dit is
gedaan om te voorkomen dat de scenario's niet verschillen op punten waar dat niet
noodzakelijk is. Qua lengte verschillen de scenario's nauwelijks (allemaal ongeveer 60
woorden). Daarnaast is de opbouw telkens hetzelfde. Elk scenario begint met een korte

aanduiding van de kwestie waaruit ook blijkt met wie men een alledaags conflict heeft
(chef, collega of medewerker). Vervolgens wordt het gedrag van de opponent beschre-
ven (competitief, integratief of non-confronterend). Elk scenario eindigt met hetzelfde

open einde  nl.: 'dan...', waarop de respondent vervolgens een reactie kan geven.
De formulering van alle scenario's is in de onvoltooid tegenwoordige tijd gesteld

en sexe-neutraal gehouden. Persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden in de derde

persoon enkelvoud ziln vermeden.

Ontwikkeling conflictscenarios
De conflictscenario's zijn ontwikkeld door middel van interviews, volgens de 'kritieke
incidenten methode' (Flanagan, 1954), met managers uit een grote verscheidenheid van
middelgrote en grote organisaties. Via bestaande contacten zijn twaalf middenmanagers
uit de profit-sector, non-profit-sector en de overheid gevraagd om aan dit onderzoek
deel te nemen. Alle twaalf managers hebben ook daadwerkelijk aan dit onderzoek deel-
genomen (zie tabel 6.2 voor een overzicht van de respondenten)

In tabel 6.2 is te lezen dat elke sector is verregenwoordigd door middenmanagers uit

het hogere en lagere management. Deze managers geven gemiddeld aan 9 medewerkers
direct leiding (range: 3-20). Drie van de geYnterviewde managers waren vrouwen (in
elke sector 66n vrouwelijke leidinggevende).

Met elke manager ziin twee gesprekken gevoerd. In het eerste gesprek is de manager

gevraagd om situaties te beschrijven waarin sprake was van een alledaags conflict met
6/n ander organisatielid. Een alledaags conflict werd omschreven als een probleem in de
samenwerking waarbil tenminste 66n van de betrokken personen geirriteerd was over

het gedrag van de ander of zich door de ander gedwarsboomd heeft gevoeld (Van de
Vliert, 1997a). In deze gesprekken zijn 36 situatiebeschrijvingen (3 per respondent)
verzameld. Na verwijdering van beschrijvingen die niet te generaliseren waren (naar

andere organisaties of andere organisatieleden) en van overlappende situaties, konden

wi 1 24 scenario's opstellen.
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Tabel   6.1    Bes,brijving   van    de    groep   respondenten    (N=  12)    naar   sector.    functienit'eau    van    de    middennianagers.   aantal

medewerkers  waaraan  dimt  (en  indimt)   leiding  u.,ordt  gegeven  en  sekse.

Responsegroep Functieniveaua Aantal mw Sekse

H/L direct (indirect) M/V

Profit:
-  Algemeen Bedrijfsleider Coatingbedriif                            H                              4 (65)                      M
-    Hoofd  Personeelszaken  Bierbrouwerij                                                    H                                                   10  (7)                                    V

-  Magazi in- en Expeditiechef Groothandel                        L                            14 C n.v.t.)              M
- Productiechef Verpakkingsfabriek                                                   L                                             5 (19)                               M

Non-Profit:
-   Direcreur Dagbehandeling Jeugdhulpverlening                    H                                  10 (140)                    M
- Hoofdbiblio[hecaris Biblio[heek                                  H                           9 (95)                    M
- Leidinggevende Kamer van Koophandel                         L                            6 (38)                    V
-  Hoofd Personeel en Opleiding Ziekenhuis                     H                         3 (19)                  M

Openbaar bestuur:
- Hoofdcommissaris Politie                                          H                            1() (325)                 M
- Diensthoofd Provincie                                              H                           6 (40)                    M

Waarnemend Sectiehoofd Groce Gemeente                      L                            10 (n.v.r.)               M
-  Teamleider Belastingdienst                                        L                            20 (n.v.r)                V

Noot a: H = het hogere middenmanagement, L = her lagere middenmanagement; M = man, V = vrouw.

De conflictkwesties die in de scenario's aan de orde komen zijn, qua onderwerp, in te
delen in een zevental categorieen, n.1.: een ontevreden medewerker (4x); ontevredenheid
van de leidinggevende over het functioneren van de medewerker (4x); reorganisaties en
organisatieveranderingen (3x); werkdruk en overwerk (3x); communicatiestoornissen
(2x); belangentegenstellingen (4x); overigen (4x).

Vervolgens zijn in een tweede gesprek de 24 scenario's aan de twaalf managers
voorgelegd. Bij elke situatie is aan elke manager gevraagd aan te geven hoe herkenbaar
de situatie voor de organisatie is. Op basis van de antwoorden in het tweede gesprek
zijn uiteindelijk negen situatiescenario's geselecteerd voor opname in het meetinstru-
ment. Deze scenario's werden door alle managers geclassificeerd als: realistisch, belang-
rijk, een reeel probleem vormend en de mogelijkheid biedend om verschillende react:ies

op te roepen (zie voor een uitgebreide verslaglegging: De Reuver, 1993).

In elk van de negen scenario's wordt kort een conflictkwestie weergegeven die in elk

type organisatie waar middenmanagers werken, kan voorkomen. Tevens komt elke mo-

gelijke combinatie van de hierarchische relatie met de opponent (opwaarts, neerwaarts,
zijwaarts) met het gedrag van de opponent (integratief, competitief, non-confronterend)
eenmaal in de scenario's voor (zie box 1 voor een voorbeeld van een scenario).
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BOX  1: Voorbeeld conflictscenario uit de TOC
U zit in een overlegteam waarin u samen met andere leidinggevenden een

gezamenlijk beleid moet ontwikkelen. Een van de teamleden houdt zich
geheel afzijdig en levert geen enkele bijdrage. Na een vergadering spreekt u
dit teamlid hierover aan. Als het teamlid doe[ alsof er niets aan de hand is,
dan..........

(zijwaarts conflict met non-confronterende opponent)

Om de inhoudsvaliditeit van de toedeling van de situationele variabelen 'de hierarchi-
sche relatie met de opponent' en 'het gedrag van de opponent' te toetsen is vervolgens
een sorteeronderzoek gedaan. Hiervoor is aan 39 studenten van een doctoraalcurcus
Personeelwetenschappen gevmagd de negen scenario's te beoordelen: 29 studenten
hebben per scenario aangegeven of er sprake is van een opwaarts, neerwaarts of zijwaarts
conflict (de hierarchische relatie met de opponent) Tevens werd per scenario aangege-
ven of er sprake is van non-confronterend, integratief of competitief gedrag van de
opponent. Van de 29 zijn 7 vragenlijsten niet in de analyses meegenomen, omdat die
niet volledig waren ingevuld. Uit de resultaten van de overige 22 respondenten (res-
ponse 56%) bleek een hoge mate van overeenstemming tussen de scores van de beoor-

delaars onderling (Cohen's Kappa varieerde tussen de  .67  en  1.00) en  tussen de beoor-
delaars en de werkelijke toedeling van de situationele variabelen aan de scenario's (over-
eenstemming varieerde van.77 tot  1.00). Naar aanleiding van deze resultaten is in edn

scenario een kleine wijziging aangebracht in de formulering (zie bijlage I voor de negen
scenario's van de TOC).

6.2.2 De responsefactor

Uitgangspunten
Om vast re stellen hoe managers reageren in alledaagse conflicten met andere leden van
de organisatie wordt uitgegaan van de zes conflictstijlen uit ons model in hoofdstuk 4.
Dit zijn de volgende conflictsrijlen: foneren. indirect 1,ecbten. samenwerken. onderbandelen.

aanpassen en vermijden. Bij de operationalisatie van deze conflicthanteringsstijlen speel-

de een aantal overwegingen een belangrijke rot.
Om een sociaal wenselijkheidsbias uit te sluiten zijn de items zo neutraal mogelijk

geformuleerd. Tevens zijn de conflictstijlen - om dicht bij het werkelijke gedrag aan te
sluiten - in de vorm van gedragsintenties geoperationaliseerd (Aizen, 1988). Hiervoor
zijn de reactiewi izen uitgedrukt in beschrijvingen van concreet gedrag waarbij het non-

Aan deze sruden[en is gevraagd om naar aflcicip van een hoorcollege, een vragentiist in ie vullen. Alleen de siu-
deneen die op da[ moment genoeg rild en zin hadden hebben daadwerkelilk aan het onderzoek deelgenomen.
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verbale gedrag buiten beschouwing is gelaten. De reden hiervoor is dat non-verbaal

gedrag vaak meervoudig interpreteerbaar is. De interpretatie is namelijk sterk afhan-
kelijk van de context waarin het non-verbale gedrag plaats vindt (Rozelle, Druckman

& Baxter, 1997).
De uitgangspunten voor de formulering van de items waren de volgenden. In elk

item dient 66n handeling te worden beschrijven in een eenvoudige en duidelijke taal.
Het item moet daarbil natuurlijk een goede weergave zijn van de onderhavige conflict-

stijl. Tegelijkertijd dient de beschrijving van de handeling duidelijk af te wijken van
gedrag dat bij een andere conflictstijl behoort, zodat de verschillen tussen de stijlen zo

goed mogelijk tot uiting komen. Daarnaast dienen alle operationalisaties van een con-
flictstijl tezamen het hele domein van de desbetreffende stijl te bestrijken (inhoudsge-

richte en relatiegerichte activiteiten).

Ontwikkeling gedragsitems
In hoofdstuk 4 is aan de orde geweest dat de zes conflicthanteringsstijlen kunnen wor-

den afgeleid van drie bipolaire communicatie-dimensies nl.: competitie (beheersend ver-
sus flexibel), integratie (uitnodigend versus gereserveerd) en non-confrontatie (berustend

versus confronterend). Voor de operationalisatie van de conflictstijlen worden de inhoud-
en relatie-specifieke kenmerken van deze dimensies gebruikt. Hieronder volgt een be-
schrijving van elke conflicthanteringsstijl. Hierbij worden eerst de polen van de dimen-
sie waar de conflictstijl hoog op scoort aangegeven. Vervolgens worden per conflict Still
de inhoudelijke en relationele gedragingen nader ornschreven.

Forceren
Competiti« sturend en vasthoudend gedrag.

Confronterend: een actieve en intensieve benadering van het conflict, waarbij duidelijk
wordt, gesteld dat er een probleem is
*Inboudelijk gedrag

actief aan de orde stellen van de conflictkwestie
- direct sturen van de definitie van en de oplossing voor de kwestie
- star vasthouden aan eigen visies en oplossingen.
*Relationeel  gedrag

eisen stellen aan de ander

- negatieve gevoelens uiten
- vijandig gedrag, waarin afkeuring van de ander doorklinkt.

Indirect vechten
Co,npetitief: sturend en vasthoudend gedrag.

Non-integratie/i indirect en terughoudend gedrag.
*Inboudelijk gedrag:
- indirect sturen van de definitie van en de oplossing voor de kwestie
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(door het beinvioeden van procedures en van derden)
- ontkrachien van alle andere benaderingen van de kwestie dan de eigen benadering ervan.

*Relationeel gedrag:
- de ander tegenwerken
- de ander zwart maken (door te klagen of Sceptische opmerkingen te maken).

Samenwerken
1ntegratief. uimodigend gedrag, waarbij men openstaat voor de ander.
Co,«ronterend: actieve en intensieve benadering van het conflict, waarbij duidelijk wordt

gesteld dat er een probleem is.
*Inboudelijk gedrag
- probleem duidelijk aan de orde stellen
- actiefexploreren van de conflictkwestie

(oorzaken achterhalen en alternatieve oplossingen in kaart brengen)
- actieve inbreng van de ander t.a.v de kwestie stimuleren.
*Relationeel gedrag:
- actief ruimte crefren om emoties te bespreken
- actief zorgen dat ieder aan  bod komt.

Onderhandelen
Integratief uitnodigend gedrag waarbij men openstaat voor de ander.
Non-coinpetitief flexibel en veranderlijk gedrag
*Inboudelijk gedrag-
- de ander uitnodigen om tot overeenstemming te komen
- een deel van de eigen belangen inleveren wanneer de ander dat ook doet (ruilgedrag).
*Relationeel  gedrag
- positief gedrag beantwoorden mer positief gedrag en negatief met negatief gedrag
- de ander open maar zakelijk belegenen, zonder te diep op de relatie in te gaan.

Aanpassen
Non-confrouterend: berustend gedrag, waarbij men de confront:atie met de ander niet
aangaat.
N0,1-competitief flexibel en veranderlijk gedrag
*lnboudelijk gedrag
- toegeven op de eigen belangen

- oplossingen van de ander accept:eren.
*Relationeel gedrag
- negatieve gevoelens inslikken
- de ander tevredenstellen.
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Vermijden
Non-confronterend. berustend gedrag, waarbij men de confrontatie met de ander niet
aangaat.
Non-integratief indirect en terughoudend gedrag
*lnboudelijk  gedrag.
- confrontatie over de conflictkwestie uit de weg gaan
- niet op de kwestie reageren.
*Relationeel  gedrag

- de ander uit de weg gaan
- zoveel mogelijk afzijdig houden.

De stijlen worden zo geoperationaliseerd dat ze communicatiefgedrag weergeven in een
gesprekssituatie. Zie box 2 voor een voorbeeld van de items.

BOX 2: Voorbeeld conflict-items van de TOC:
...ik geef de ander een uitbrander (forceren)
...ik beklaag me bij een meerdere (indirect vechten)
...ik bekijk de kwestie van alle kanten (samenwerken)

.ik benadruk  dat  het een kwestie  is van geven en nemen (onderhandelen)
..ik slik mijn bedenkingen in (aanpassen)
...ik begin over een ander onderwerp (vermijden)

De ontwikkelde items zijn aan de twaalf managers voorgelegd die ook betrokken waren
bij de ontwikkeling van de situatie-factor (zie tabel 6.2 voor een overzicht van deze

groep). Deze managers werd gevraagd om kritisch naar de realitekswaarde van de items
te kijken en aan te geven welke gedragingen ze misten in de lijst. Dit gebeurde door
de managers spontaan mogelijke react:ies op de conflictscenario's (zie paragraaf 6.2.1) ie
laten noemen en die te vergelijken met de itemlijst. Daarna werd de hele lijst met de
managers doorgenomen en per item gevraagd of dat een reele reactie bij het desbetref-
fende scenario kan zi in. Vervolgens werd de manager gevraagd of hij/zij nog een rele-
vante reactie miste op de itemlijst.

Dir  resukeerde  in een totaal  van 187 items:  voor elke conflictstill ongeveer   15

items voor inhoudsgericht gedrag en  15 voor relatiegericht gedrag.

Voor de beantwoording van de items is gebruik gemaakt van een zevenpuntsschaal. Op
deze Likertschaal moei worden aangegeven hoe waarschijnlijk her is dat de respondent

volgens her in het item beschreven gedrag zou reageren. De polen varieerden van 'zeer
onwaarschijnlijk' (score  1) tot 'zeer waarschijnlijk' (score 7). Alvorens de respondent de
items beantwoordt moet hij eerst in zijn eigen woorden weergeven wai zijn reactie op
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de betreffende conflictsituatie zou zijn. Er is voor gekozen om een open vraag in te voe-
gen om de respondent te helpen met het invullen van de vragenlijst. Het beantwoor-
dingsproces wordt hierdoor opgedeeld in twee stappen. In de eerste stap wordt aange-
sloten bi j de belevingswereld van de respondent door de respondent zijn reactie in zijn
eigen woorden te laten formuleren. Vervolgens wordt bij de tweede stap de overgang

gemaakt naar voorgestructureerde reactiemogelijkheden. Door het beantwoordingspro-
ces in tweein te delen wordt het voor de respondent gemakkelijker om de vragenlijst
in re vullen (Angleitner, John & L6hr, 1986)

Voorafgaand aan de afname van de TOC is de inhoudsvaliditek van de conflictstillen
bekeken door middel van een sorteeronderzoek. Aan 58 st:udenten die een doctoraal-
curcus Personeelwetenschappen' volgden is gevraagd  aan het onderzoek deel re nemen.
Alle 58 studenten hebben dat ook gedaan. Het onderzoek was opgedeeld in twee delen.
In het eerste deel werden aan de studenten  187 conflict-items voorgelegd met de vraag
ze in te delen bi j 66n van de zes conflictstijlen. Aan dir onderdeel hebben 40 doctoraal-
studenten meegedaan. De overige 18 studenten hebben deelgenomen  aan het tweede
deel van het onderzoek. In het tweede deel zijn aan de studenten dezelfde 187 conflict-
items voorgelegd met de vraag om elk item te scoren op de polen van de drie dimen-
sies' (competitie, integratie en non-confrontatie,  zie ook paragraaf 5.3.1). Op basis van
de resultaten zijn items die door minder dan 70% van de beoordelaars bij de juiste con-
flictstijl zijn ingedeeld (deel 1 van het onderzoek) of bij de juiste polen van de dimen-
sies (deel 2 van het onderzoek) aangepast of verwijderd.

Vervolgens  is het onderzoek herhaaid  met  de 152 resterende items. De afname

vond plaats bij cursisten van de PAO-leergang Personeelwetenschappen. Het betrof 22
personeelsfunctionarissen (10 mannen en 12 vrouwen) met een werkervaring van mini-
maal vilf jaar.

De overeenstemming tussen de beoordelaars, voor zowel de indeling op de conflict-
st:ijlen als op de dimensies, was bevredigend (Cohen's Kappa varieerde tussen . 58 en  .86).
Alleen de items die door tenminste 70 % van de beoordelaars bi j de juiste conflictstill

en bij de juiste pool van de dimensies werden ondergebracht, zijn in de definitieve ver-
sie van de vragenlijst opgenomen. De andere items zi jn of aangepast of uit de lijst ver-
wijderd.  Dit resulteerde in een lijst van 136 items, verdeeld over de zes conflictstijlen

Vervolgens zijn de items uitgetest in een pilotsrudy bij middenmanagers uit de Jeugd-
hulpverlening en van de Belastingdienst (De Reuver & Mulder, 1995). Hiervoor zijn alle
middenmanagers uit verschillende jeugdhulpverleningsinstellingen in Brabant (N=64)
benaderd en alle middenmanagers van de belastingdienst regio Limburg (N= 140).  113

Het betrof hier een andere groep respi,ndenten dat de groep die aan het sor[eeronderzciek voor her toe[sen van de
conflictscenario's (zoals beschreven in paragraal- 6.2.1) heeft deelgenomen.

' Bil elk item werden de zes polen van de drie bipolaire dimensies gepresenteerd mer de vraag am aan [e geven
welke twee polen he[ besie bil her i[em paste.
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managers  (55 % response ) hebben de vragenlijst geretourneerd (response: jeugdhulp-
verleningsinstellingen 75% (N=48), belastingdienst 45% (N=65)). De onderzoeks-

groep bestaat uit 25 vrouwen en 88 mannen. De gemiddelde leeftijd is 42 jaar (range
27-59 jaar). Verreweg het grootste deel van de respondenten heeft een functie in het
lijnmanagement (N=81). Het opleidingsniveau van het merendeel van de respondenten
is HBO/WO (N=89)

Deze managers hebben een situatie-response-vragenlijst gekregen waarin 136 items
(tussen de 20 en 25 items per conflictsti il) verdeeld waren over de negen hierboven be-
schreven conflictscenario's. Er was sprake van een geneste aanbieding, waarbij van elke

conflictstij 1 ongeveer evenveel items bil elk scenario zijn aangeboden (2 d 3 items per
stijl per scenario).

Naar aanleiding van cleze studie zi in voor elke conflicistijl twaalf items geselec-

teerd: zes inhouds- en zes relatie-items (zie bijlage II voor de volledige itemlijst). De
volgende criteria zijn hiervoor gehanteerd. Ten eerste moeten de twaalf items tezamen

alle facetten van elke conflictstijl vertegenwoordigen. Ten rweede moet elk item vol-
doende discrimineren tussen de respondenten. Voor elk item geldt dat niet meer dan
70% van de respondenten op 66n bepaalde schaalwaarde op de zevenpuntsschaal scoort.
En tenslotte is gekeken naar de interne consistentie van de conflictstijlen. De interne
consistentie is berekend over alle situaties gezamenlijk. De zes inhouds- en zes relatie-
items met de hoogste item-totaal correlaties in elke conflictstijl (hierbij is een mini-
mum van 0.3 gehanteerd (Kline, 1993)) die bovendien voldeden aan de overige crite-
ria, zi in hiervoor geselecteerd. De interne consistentie van de schalen, gemeten met
Cronbach alpha, was zeer bevredigend. De alpha's varifren van .78 voor indirect vech-
ten tot .83 voor vermijden (zie tabel 6.3).

Tabe\  6.3    De interne consistentie  (Cronbacb's alpha)  van  de  zes  conflictstillen

CONFLICTSTUL:                                        ci

forceren 0.81
indirect vechten ().78

samenwerken ().82

onderhandelen ().78

aanpassen ().79

vermijden (1.83

Het bovenstaande resulteert in de Test voor het hanteren van Organisatie Conflicten
(TOC), bestaande uk zes conflictstiflen met elk twaalf items (6 inhoudsgerichte items

en 6 relatiegerichte items), die volledig gekruist worden aangeboden in negen ver-
schillende conflictscenario's. In hoofdstuk 7 wordt onderzocht of de TOC voldoet aan
het verlangde beeld.
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Hoofdstuk 7

Empirische onderbouwing en evaluatie
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In dit boofdstuk uordt de TOC gedvalueerd aan de band van een aantal empiriscbe studies.
Alvorens   we   deze   gegevens   presenteren   bescbrijven   we   in   paragraaf  7.1    de  responsegroep   waan,an

de  data afkoinstig zijn.  Daarna  wordt.  in  paragraaf 7.2.  de  omvang van  de  definitieve versie
van de TOC vastgesteld. Op basis van een item-analyse worden de beste items geselecteerd. In de
volgende paragrafen u·ordt de kwaliteit van de TOC geivalueerd. te beginnen met de betrouw-

baarbeid  (7.33.  daarna de validiteit  (7.4)  en de  verdere evaluatie  (7.5)  van  de  gebele  i'ragen-
lijst.  Om  de  betekenis van  de scores  op  de TOC  te  kunnen  interpreteren. wordt  paragraaf 7.6 aan-

gegeren u,elke normgroepen dienen te u'orden gebanteerd.

7.1 Respondenten
De gegevensverzameling voor de evaluatie van de TOC vond plaats in de periode  1998-
2001. De data zijn afkomstig van 501 middenmanagers  uit 35 verschillende organisa-

ties. Ongeveer een dercle van deze organisaties (268 respondenten) is rechtstreeks bena-
derd. De gemiddelde response in deze organisaties was 65% (varierend tussen  19%  en

100%). De andere 233 respondent:en zijn via een adviesbureau geworven. Deze groep
bestaat uit managers die voor psychologisch onderzoek, counseling en/of training in
contact st:onden met het bureau. Van deze groep zijn geen responsepercentages beschik-
baar omdat de TOC alleen aan de managers werd voorgelegd wanneer daar tijd en ruim-
te voor was in het reguliere programma. Het adviesbureau heeft gedurende anderhalf

jaar de TOC uitgezet bi j managers die bij hen een programma volgden. In bi ilage III
staan per organisatie, de manier waarop de respondenten voor het onderzoek zijn gewor-
ven en de response weergegeven.

Wanneer we deze twee verschillend geworven st:eekproeven met elkaar vergelijken
blijken er enkele discrepanties te bestaan.Van de rechtstreeks in de organisatie gewor-
ven managers ziin de meeste managers afl:omstig uit de zakelijke dienstverlening, ter-

wijl de meeste managers die via het adviesbureau zijn geworven uit de non-profit sec-
tor komen. Daarnaast zijn de managers die via het adviesbureau ziin geworven ouder
(Al =43 versus Al=40, F(1,495)=22.91, ps.01) en hoger geplaatst in de hierarchie van
de organisatie (Xz=33.76,4-1, ps.01) dan de managers die rechtstreeks via de organi-
satie zijn geworven. Tussen sekse en opleiding waren Keen significante verschillen tus-
sen de managers die rechtstreeks en die via her adviesbureau zijn geworven. Er zijn ook
geen significante verschillen gevonden in de scores op de zes conflictstijlen tussen de

managers die in de organisatie en die via het adviesbureau zijn geworven. Om deze
reden zal in de verdere analyst van de data geen onderscheid worden gemaakt tussen de
verschillende manieren waarop de managers voor het onderzoek zijn geworven.
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Tabel 7 .1   R.,pon.,e mtge.,plitst na,tr seaor. en de t'erdeling van de res»ise (per se,tor) 02'er de biograja·be en funt·tiekenmerken.

9.
bOrganisatie Respcinse Sekse Leeftijd Opleidinga Functiea Management-laag Span of

N ((3') M (min-max) contri,1            
M (min-max)       rD

Man Vrouw 2 HBO < HBO Lijn Staf HI,ger Lager                       J
E

Zakeliike 212(429) 1 - 'l (81 9/) 11 (19'41 40 (23-57) 111(539) 99 (179) 117(7(),; ) 6<(3(104) 95 (459) 11·1(559)
15 (1-75)           .Diens[verlening

Handel / 56 (119)        48 (869) 8 (149 ) 4 1 (27-55) -17 (84%) 9 (169.) 42(759) 14(259) 33 (599)     23 (·119) 21 (1-250)

1ndustrie

Non-pmfic 1 89 (38'f) 123(65'f) 66 (35'V·) 44(28-58) 13() (69%) 59(31*) 144 (769) -15(2494) 1()6 (579) 8 1(4 3% ) 19(1-4()0)

Openbaar 14 (90;) 38 (86(4 ) 6(149) 44 (27-57) 29 (66%) 15 (3494.) 24(559,) 2(1 (45%) ; 3 (79%) 9 (21%) 14 (2-100)
Bes[uur

TO'IA AL 5()1( 1()()9)  8() (76"f ) 1 2 1 (24(4) 42 (23-58) 317 (6·19;) 82 (369) ·:57 (729) 142(289) 267 (549)    227 C469) 17  (1-4(10)

Nocir a: 2 missings bil '(,pleiding' en 'functie' hii Je zakeli ike dieris[verlening
Ncicir b: i missings bi j 'manage·men[laag' (3 zakelijke diens[verlening, 2 non-profit, 2 openbaarbestuur)

-
-
U,'
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Een overzicht van de gehele steekproef is weergegeven in cal)el 7.1. In tabel 7.1 is Ie
lezen dat de meeste respondenten uit de sector zakelijke diensiverlening (43%) en de

non-profit (38% ) komen. Een kleiner aantal komt uit de sector handel en industrie
(11%)en uit het openbaar bestuur (9%). De steekproef bestaat uit ruim drie keer zoveel
mannen als vrouwen (76% (N=380) versus 24% (N=121)). De verdeling man/vrouw is
niet in alle sectoren gelijk (K-'=20.28, df= 1, ps.01). In de sectoren handel/industrie, het

openbaar bestuur, en de zakelijke diensiverlening bestaar ruim 80% van de steekproef
uit mannelijke middenmanagers; in de non-profit: is dat 65%. De gemiddelde leeftijd
in de steekproef is 42 jaar, waarbij de managers in de zakeliike dienstverlening
gemiddeld wat jonger zi in dan de managers uit de non-profit en het openbaar best:uur
(F(3,493)=8.7,ps.01). Tevens zijn de vrouwen gemiddeld genomen jonger dan de man-
nen (AI=37.5 versus Al-43, F(1,495)-44.80, pf.01).

64%  van de managers in de steekproef heeft een opleiding op HBO of WO niveau.
Bij een vergelijking tussen de sectoren blijkt dat van de managers werkzaam in de han-
del/industrie, de non-profit, en het openbaar bestuur tweederde of meer een hoge oplei-

ding heeft genoten. In de zakelijke dienstverlening ligt het aantal hoog opgeleiden
lager, nl. ongeveer de helft van de managers (%1=22.74, #=3, ps.01). Er is geen verschil
in opleiding tussen mannen en vrouwen.

Verreweg het grootste deel van de managers is werkzaam in de lijn (72%). Een
kleiner aantal geeft leiding aan staf- en ondersteunende diensten (28%). Alleen bij het
openbaar bestuur is de verhouding biina 66n op 66n.

In de steekproef zijn zowel middenmanagers uit de hogere managementlaag als uit
de lagere managementlaag van de organisatie vertegenwoordigd' (respectievelijk 54%
en 46%). Het hogere management bestaat, in vergelijking tot het lagere management:,

uit relatief meer mannen dan vrouwen (X'-9.14, #= 1, ps.01), uit oudere managers
(F(1,489)-6.10, ps.01), en uit meer managers met een hoge opleiding (%2-32.76, af= 1,
ps.01). Ook is her hogere management sterker vertegenwoordigd bij het openbaar
bestuur (79%) dan bij de andere sectoren (rond de 50%).

De managers hebben gemiddeld 17 medewerkers waaraan zi j direct leiding geven
(varierend tussen 1 en 400). Er zijn hierin geen significante verschillen tussen sector,
sekse, functie of managementlaag.

Samengevat: In deze steekproef zijn middenmanagers uit verschillende sectoren

vertegenwoordigd, waarvan de meeste uit de zakelijke dienstverlening en uit non-pro-
fit- organisaties komen. Ruim tweederde van de middenmanagers is een man of heeft een
hoge opleiding of heeft een 11 infunctie. Bil de vergelijking tussen de sectoren blijkt dat
in de non-profit-sector relatief meer vrouwen vertegenwoordigd zijn. Bij het openbaar
bestuur zijn de managers relatief vaak afkomstig uit her hogere kader of uit stafdien-

Onder he[ hogere middenmanagemeni vallen fung·ties zoals BU-managers, bedriffsleiders en managers van grote
afdel i ngen. 'I'or het lagere middenmanagemen[ worden functies gerekend zoals chefs van kleine afdelingen often
onderatilelingen. [eamlelders en v·mrmannen.
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sten. In de zakelijke dienstverlening zijn in vergelijking met de andere sectoren de

managers gemiddeld genomen wat longer of lager opgeleid. Wanneer we vervolgens
naar de spreiding van de middenmanagers over de biografische kenmerken (sekse, leef-
tijd, opleiding), en over de functiekenmerken (lijn/staf, managementlaag, 'span of control')

kijken, kunnen we concluderen dat deze voldoende groot is. Vanwege de spreiding over
de verschillende kenmerken van de responsegroep, en gezien het doel van de onderha-

vige studie - de onderbouwing en evaluatie van een meetinstrument - wordt bii de ver-
dere analyses de groep respondencen als 66n steekproef uit de populatie van midden-
managers beschouwd.

7.2 Itemanalyse
De 501 respondenten hebben een versie van de TOC ingevuld bestaande uit negen con-
flictscenario's - opwaarts, neerwaarts, zijwaarts conflict x competitief, integratief, be-
rustend gedrag van de opponent - waarbij telkens zes conflictstijlen - forceren, indirect
vechten, samenwerken, onderhandelen, aanpassen en vermijden - werden gemeten met
elk twaalf items. De 72 items (6x 12) moesten worden ingevuld op een zevenpuntsschaal
(zie ook 6.2.2). In de proeffase van de TOC is bewust voor deze lange versie gekozen
omdat deze versie de mogelijkheid biedt om per conflict:stijl de beste items te selecte-
ren voor een defini[ieve versie. De praktische toepasbaarheid van de TOC wordt ver-
groot wanneer we de TOC op een verantwoorde wijze kunnen inkorten.2 Voor de selec-
tie van de items voor de verkorte versie van de TOC zijn verschillende criteria gehan-
teerd. Aan de hand van een kwalitatieve analyse is gekeken welke items het domein van
het conflictstijlen her beste representeren (zie 6.2.2 voor de operationalisatie van het
domein van de conflictstillen). Daarnaast is gebruik gemaakt van een factoranalyse
(principale componenten analyse). Met behulp van een factoranalyse kunnen die items
worden geidentificeerd die de structuur van het circumplexmodel voor conflicthante-
ring, adequaat weergeven. In paragraaf 7.2.1 wordt beschreven welke items aan de hand
van deze twee criteria, worden opgenomen in de voorlopige verkorte versie van de TOC.

Vervolgens is de kwaliteit van de geselecteerde items geschat. Hiervoor is eerst een
typering gegeven van de psychometrische kenmerken van de items (7.2.2). Per con-
flictstijl zijn de gemiddelde score, de standaard deviatie, de scheefheid, de gepiektheid,

de item-totaalcorrelaties en de interne consistentie van de schaal gepresenteerd en

besproken. Daarnaast zijn, in paragraaf 7.2.3, de resultaten van een analyse van de
inhoudelijke kwaliteit van de items weergegeven. Om de kwaliteit van de items te
achterhalen zijn de items door experts op vijf criteria (begrijpelijk, ondubbelzinnig,
concreet, realistisch en neutraal) beoordeeld. Tenslotte is in deze paragraaf op grond van
alle criteria, de responsefactor voor de TOC vastgesteld.

2        Respondenten meldden in de proeffase. ungeveer anderhalf uur nodig te hebben om de vragenliist in [c vul|en.
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7.2.1 De selectie van de items voor de verkorte versie van de TOC
Voor de selectie van de items is gebruik gemaakt van een kwalitatieve analyse. Bij deze

analyse heeft de onderzoeker per conflictstijl de items geselecteerd die het domein van

de conflictstijl het beste representeren.
Daarnaast is een principale componenten analyst (PCA) met alle 72 items uitge-

voerd, gevolgd door een oblimin-rotatie. In de PCA zijn drie factoren getrokken. De
keuze voor drie scheef geroteerde factoren is gebaseerd op het circumplexmodel voor
conflicthantering, zoals beschreven in hoofdstuk 4. In het circumplexmodel zijn de zes

conflictstijlen ondergebracht bij drie gecorreleerde factoren (forceren en indirect vech-

ten bi j de 'competitie'-factor; samenwerken en onderhandelen bij de 'integratie'-factor;
aanpassen en vermijden bij de 'confrontatie'-factor, zie ook 4.3). De PCA is voor elk
conflictscenario waarin de items zijn gemeten, apart uitgevoerd (de verklaarde varian-
tie van de gezamenlijke factoren ligt bij alle scenario's rond de 40%). Dit result:eerde in

negen factorladingen voor elk item. De items met factorladingen van 0.40 of hoger op
de bijhorende factor uit het circumplexmodel, en gelijkertild geen ladingen hebben van

0.40 of hoger op een andere factor, kwamen in aanmerking voor de verkorte versie van

de TOC (Kline, 1994). Uit deze items zijn voor elke conflictstijl eenzelfde aantal items
geselecteerd, die gezamenlijk het domein van de conflictstijl het beste representeren.

Dit resulteerde in zes items per conflictstijl. In tabel 7.2 zijn de factorladingen - ge-
middeld genomen over de negen conflictscenario's - van de geselecteerde items weer-

gegeven.

In tabel 7.2 is te lezen dat de factorladingen van de geselecteerde items heel bevredi-

gend zijn. Bijna alle items laden ruimschoots boven de minimum-eis van 0.40 op 66n
van de factoren.

Het item 'ik schakel invioedrijke anderen in' vormt hierop, in Hn scenario, een
negatieve uitzondering. In een neerwaarts conflict waarin de manager te maken heeft

met een integratieve opponent is de fact:orlading van dit 'indirect vechten'-item erg laag
(0.06). Dit item voldoet in de overige acht conflictscenario's wel ruimschoots aan de
norm van 0.40 voor de factorladingen. Daarnaast wordt een bepaaid aspect van het
domein van indirect vechten door dir item afgedekt. Om deze redenen is dit item niet

uit de TOC verwijderd.

Dit resulteert in een situatie-response-vragenlijst met een voorlopige responsefactor
bestaande uit 36 items: zes conflictstillen die elk gemeten worden door middel van zes

items. In de volgende twee paragrafen worden de kenmerken van deze items nader

geanalyseerd, waarna kan worden beslist of de huidige samenstelling van de response-
factor van de TOC kan worden gecontinueerd.
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Tabel 7.2  Over.icbt van  de factorladingen van de ges€lecteerde items l'Oor de t'erkorte imie ran de TOC  (gemiddeld

ot er de 9 situaties). Aiken factorladingen 2 0.40 zijn u·eergeget·en (N=450)

Items:' Flb         Fl'         FJ'

FC2: 'sta ik op een verklaring .54

FC3:      'zal ik geen duimbreed wiiken .51

FC5: 'dring ik de ander mijn mening op'                                                       .58
FC9:     'coon ik duidelilk mijn aikeuring .60

FC 1 ():    eis ik da[ de ander naar mi j luister[ .59

FCil:   'uitik duidelilk mijn ergernis'                                                        .59
IV 14: vraag ik een meerdere om in re gn,pen                                                   .41
IV 16:    'scel ik een voor mil voordelige procedureop'                                            .43
IV 17: 'klaag ik over de ineffi ·ifnte gang van zaken .60

IV2(): 'klaag ik over de gevolgen van her gedrag van de ander                                .63
IV21: schakel ik invloedriike anderen in'                                                        .40
IV23:    'klaag ik over de manier waarop de ander zich opstelt 64

SW26:   'bekilk ik de kwestie van beide kan[en' .61

SW27:   'praa[ ik alles goed ui[ toi we het volstrek[ samen eens ziln .57

SW28:   'probeer ik de verschillende visies gezamenlilk [e verkennen .66

SW31:   benadruk ik dat ik met de ander wit samenwerken'                                                    .64
SW32:   'maak ik duidelijk dat we er samen uit moeten komen'                                                .65
SW36:   crefer ik ruimte om alle emories re bespreken' .56

OH37:   'stuur ik aan op een compromis .48

OH38:  'dring ik aan op wederzildse concessies' .53

OH39:   'onderhandel ik stevig over een akkoord .50

OH·12:  'benadruk ik dat hei een kwes[ie is van geven en nemen .50

OH44:   onderhandel ik over ieders verantwoordelijkheid .50

OH,17:     'voorkom  ik  dat dn van beiden [eveel  overwichi knjg[ .48

AP49:   'slik ik mijn bedenkingen in' ·57

AP5():   'leg ik me bij de kwes[ie neer .67

AP52:   'zwak ik mijn mining af .59

AP57:   'slik ik mijn irricaties in' 4-

AP58: probeer ik de ander zo min mogelijk [ot last re ziln .57

AP60:   'richt ik me naar de wensen van de ander' .54

VM61:  'zwijg ik verder over de kwescie' .68

VM62:   'begin ik over een ander onderwerp' .72

VM64:  'hou ik mijn mening verder voor mezelf .59

VM65:   'verspil ik geen woorden aim de kwestie .51

VM67:  'probeer ik zo snel mogelijk weg re komen .69

VM-70:  'doe ik of er niets gebeurd is' .66

Noot a: FC - forceren, IV = indirect vechten, SW = samenwerken, OH = onderhandelen, AP = aanpassen, VM = vermilden.
Noot b: Fl = competicieve -, Fk = incegrarieve -, FJ = non-confroncerende conflicthantering.
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7.2.2 De psychometrische kenmerken van de items
In  tabel  7.3  staan  de psychometrische kenmerken van  de  items van de verkorte versie

van de TOC weergegeven. In de tabel is te lezen dat het itemgemiddelde her hoogste is
voor de items van samenwerken  en  het  laagste voor vermijden (A l=5.1 2  respectievelilk
Al= 1.89, minimum-maximum= 1.00-7.00). De gemiddelde waarden van de items van
de andere stijlen liggen daar tussen in. De waarden van de gemiddelden van dezelfde

stillen in verschillende conflictscenario's, lopen sterk uiteen (tot meer dan 1.00 schaal-

waarde verschil). Dit betekent dat een conflictstill meer of minder wordt gehanteerd
afhankelijk van de conflictsituatie - hierarchische relatie met zijn opponent en/of her
gedrag van die opponent - waarin de middenmanager zich bevindt. Op basis van deze

gegevens lijken de geselecteerde items voldoende te discrimineren tussen de verschil-
lende condities van de situatiefactor in de TOC.

De standaarddeviaties van de items liggen - gemiddeld over alle conflictscenario's - alle-
maal rond een waarde van 1.00. Hoewel de standaarddeviaties van de items van de stij-
len aanpassen en vermijden iets lager ziin dan de waarden van de andere conflictstijlen,
geven ook deze standaarddeviaties een redelijke spreiding weer.

De spreiding is bij de meeste schalen redelijk symmetrisch. Dit leiden we af van

de scores op de scbeefbeidsindex. Hoe dichter deze waarden bij nul liggen, des te sym-
metrischer de verdeling (Hayes, 1980). Een uitzondering op deze symmetrie vormen de

items van de conflictstijl vermijden. De gemiddelde waarden op de scheefheidsindex
van deze items liggen in 6 van de 9 situaties boven de  1.00. In deze situaties is sprake

van een rechts-scheve verdeling waarbi j de top van de verdeling bij de laagste waarden
van de items ligt.

Hetzelfde beeld is te zien bij de gepiektbeid van de verdeling. Ook hier wijken de
waarden van de vermi jdingsitems af van het algemene beeld. De items van de conflict-

stijlen forceren, indirect vechten, samenwerken, onderhandelen en aanpassen, ziin niet
extreem plat of gepiekt verdeeld. De gemiddelde waarden van de items van vermijden
hebben in  zes van de negen situaties een waarde van boven  de  1.00.  Dit wijst op  een
gepiekte verdeling. De hierboven beschreven scheefheid en gepiektheid van de vermij-
dingsitems zijn een indicatie voor schending van normaliteit.' Bij vermijden liggen de
antwoorden van de respondenten allemaal geclusterd rond de lage waarden op de ant-
woordschaal. Dit betekent dat de respondenten weinig geneigd zijn om het conflict te
vermijden. De lage score op vermilden heeft te maken met het feit dat de TOC zich
richt op middenmanagers. Organisaties selecteren en trainen hun managers om actief
handelend (lees niet vermildend) met problemen om te gaan (Jansen, 1991). Om deze
reden wordt de vermijdingsschaal niet gecorrigeerd voor de schending van de norma-

' We hebben de verdeling van de vermijdingsitem getoers[ mer de Kolmogorov-Smirnov Z-coets voor normaliteit
(Hayes. 198()). Uit de resultaten bli ikidai de verdeling van de vermildingsitems bij alle negen conilic[scenario's
significant af-wilk[ van een normale verdeling (Z varieerde russen 1.78 en 4.()5, met bij alle scenarici's: ps.01).
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Tabel 7.3    6,1 ot,erzi,-bt  ran  psy,·boinetris,be  kenmerken wn  de  itenti.  u,zergeget,en  per  confliastijl.  Hierbil zijn  telken,  de  Remiddelde score.i  ot,er (of media,in  van) alle 9  rituaties  u'eergegeven  met  tu.,sen  de           CL

rD

badkjes  de mB  van  de  laagste en  bougste  scurende situaties.  (N= 5W)                                                                                                                                                                                                                                                   Er

E
ITEMGEMIDDELDE STANDAARD SCHEEFHEID GEPIEKTHEID ITEM-TOTAAL 1NTERNE -.

:

DEVIATIE CORRELATIE CONSISTENTIEC          
gemiddelde gemiddelde mediaan mediaan gemiddelde gemiddelde                 8
(min.; max.)a (min.; max.)a (min.; max.) (min.; max.) (min.: max.)a (min.; max.)ab                         b

Fc,rceren .1.05 (3.4 1,·1.60) 1.07 (0.97; 1.12) -().27 (-().47: -().11) 0.05 (-C).8 , 0.47) 0.49 (0.43; 0.55)
0.75 (C).70; 0.79)                 

rD

indirect vechten i.22(2.71. 3.75) 1.02 (().86; 1.2-1) (}.10 (-0.40.0.25) -C).13(-0.56; 0.14) ().43 (().37; (155) 0.71 (0.65; 0.80)

Samenwerken 5.12(·1.89; 5.41) 0.96 (().81; 1.16) -C).52 (-0.9(),-0.15) 0.52 (-0.17; 1.13) 0.54 (().44; 0.66) ().78 (/1.70; C).87)

Onderhandelen ·1.17(3.6;; 4.-17) 1.01 (0.86; 1.14) 4).42 (-0.5 3, -0.22) 0.2(1 (-0.22; 0.95) 0.44 (().33; 0.51) 0.74 (().70; ().78)

Aanpassen 2.41 (2.()2; 2.77) 0.89 (0.86; 1.14) 0.53 (0.17,0.85) 0.26(.().50, 101) 0.51 (().42; 0.59) 0.76 (().70,0.82)

Vermijden 1.89(1.57; 2.56) 0.80 (0.6.1, 1./)9) 1.14(0.40.1.52) 1.38 (-0.50, 3.74) ().6(.) (().53; ().71) 0.82 (0.76; 0.88)

N(,c,[ a: Her gemiddelde is berekend over alle items in alle conflic[scen,irio's [ezamen, waarbi i 'minimum/maximum' de laags[e/hoogste gemiddelde itemscore is in een scenario.
Noor b: De mediaan is berekend over alle ,[ems in alle contlictscenario's tezamen, waarbil 'minimum/maximum' de laagste/11(*,gste mediaan van de itemscores is in een scenario.

Nocit c: De interne c ,nsis[entie is gemeren met Crc,nbach's alpha

-
1'0
-
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liteit. We passen ook geen correctie toe voor deze schending van de normaliteit omdat
we mogen verwachten dat deze schending geen invloed heeft op de resultaten van de
verdere statistische analyses. De berekening die we op deze schalen uitvoeren (o.a. vari-

antie- en regressie-analyses) hebben een grote robuustheid voor schending van norma-
lit:eit (Nunnally, 1978).

Op basis van de gegevens over de spreiding van de antwoorden op de items (stan-
daard deviatie, scheefheid, gepiektheid) kunnen we concluderen dat de items van for-
ceren, indirect vechten, samenwerken, onderhandelen, aanpassen, en (in mindere mate
van) vermijden voldoende discrimineren tussen de verschillende respondent:en.

De item-totaal-correlatie tussen de items van de zes conflictstijlen voldoet - bij alle conflict-
scenario's - aan het criterium dat de correlatie gelijk is of hoger moer zijn dan 0.30
(Kline, 1994). Zoals in tabel 7.3 is te lezen, liggen de gemiddelde correlaties hier ruim boven.

De interne consistentie van de conflictstijlen is geschat met behulp van Cronbach's
alpha. De scores op de conflictstijlen, gemiddeld over alle conflictscenario's, varieren
van een alpha van 0.71 voor indirect vechien tot 0.82 voor vermijden. Deze scores zijn
zeer bevredigend. Wanneer we de itemconsistentie per conflictscenario bekijken is er
66n negatieve uitschieter: indirect vechten in een opwaarts conflict met een integratie-
ve baas heeft een alpha van 0.65.

In alle andere conflictscenario's hebben alle conflictstillen een alpha van 0.70 of
hoger. Hieruit kunnen we concluderen dat de items die bi j dezelfde stijl zijn onderge-
bracht ook tot hetzelfde universum van items behoren.

Naast de psychometrische kwaliteiten van de items hebben we ook de inhoudelilke
kwaliteit van de items onderzocht. De resultaten van deze inhoudelijke verkenning
worden in de volgende paragraaf gepresenteerd.

7.2.3 De beoordeling van de kwaliteit van de items
De vijf kwaliteitscriteria (begrijpelijk, ondubbelzinnig, concreet, zelf-referent en neu-
traal) waarop de items uit de verkorte versie van de TOC zijn beoordeeld, zijn afkom-
stig van een studie van Angleiter et al. (1986). Ze hebben deze vijf criteria ontleend aan
drie sequentiele cognitieve processen die de respondent doorloopt tussen het lezen van
een item en het scoren van het item op een antwoordcategorie. Voor elke fase in het res-
ponse-proces ziin, volgens Angleker et al. (1986), itemkarakteristieken te onderschei-
den die het proces vergemakkelijken of bemoeilijken.
De drie procesfasen zijn
1. coderingsfase (encoding stage).

In deze fase vormt de respondent een interne representatie van de betekenis van het
item. Dit proces gaat gemakkelijker wanneer de betekenis van het item duidelijk
is   (begrijpelijk) en wanneer her item maar op 66n manier kan worden geinterpre-
teerd Condubbelzinnig)
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2. item-zelf vergelijkingsfase (item-self comparison stage)

De respondent vergelijkt de betekenis van het item met informatie over zichzelf.

Op basis van deze vergelijking besluit de respondent in hoeverre hij zich in het
item herkent. Dit proces wordt vergemakkelijkt wanneer her item concrete infor-
matie bevat (concreet) en wanneer het item aansluit bij de belevingswereld van de
respondent (zelf-referent).

3. evaluatiefase (utility-control stage).
In deze fase wordt gecheckt of het besluit uit de tweede fase congruent is aan de
sociale normen en waarden van de respondent. Wanneer het item een duidelijke
positief of negatief gewaardeerde standaard weergeeft zal de response op het item
eerder een sociale wenselijke response zijn dan wanneer het item neutraal wordt

weergegeven (neutraah.

Aan de beoordeling van de itemkarakieristieken namen in toraal 14 experts deel: 6
psychologen en 8 organisatieadviseurs met ervaring in testontwikkeling.' Elke beoor-

delaar scoorde de items op twee aselect getrokken criteria aan de hand van een vier-
puntsschaal. Dit resulteerde in scores van 4 tot 7 experts voor elk criterium

Voor de bepaling van de interbeoordelaarsovereenstemming is de proportie overeen-

stemming (P) weergegeven, uitgedrukt in procenten. Voor het berekenen van deze pro-

portie zijn de vierpuntsschalen eerst gedichotomiseerd: schaalpunten 1 en 2 (voldoet
aan het criterium) versus schaalpunten 3 en 4 (voldoet niet aan het criterium).

Het voordeel van de proportie overeenstemming (P) is dat deze gemakkelijk te

int:erpreteren is, maar er kleven ook enkele nadelen aan. Een nadeel is dat er geen cor-
rectie plaats vindt voor de toevalskans op overeenstemming (Zegers, 1989). De x:-coff-
ficient van Lawlis en Lu (1972) voor ordinale data, biedt hiervoor een oplossing. Met
deze X3-coefficient kan worden getoetst (met 66n vrijheidsgraad) of de mate van over-
eenscemming tussen de beoordelaars groter is dan op basis van toeval mag worden ver-
wacht. De formule voor de )(1-coefficient van Lawlis en Lu luidt als volgt:

(N i  -  Np . .5)2 (N2 - N(1-p) -.5)2
    X1 =                +

Np                      N(1-p)

Ni  = aantal overeenstemmingen
N   = aantal items
p    = kans op toevalsovereenstemming'
0.5  - correctie voor continuiteit
N,  = aantal niet-overeenstemmingen

' Van de 1 -1 experts waren 8 van he[ vrouwelijke en 6 van he[ mannellike geslacht.
'        De roevalskam hang[ af van her aantal schaaipunten verschil da[ wordt geaccep[eerd als weergave van overeen-

s[emming russen beoordelaars. ln onze studie hanteren we de norm dat dn schaalpunt verschil russen de beoor-

delaars op de vierpuntschaal nog wordt geaccepreerd als overeenstemming. Voor de berekening van de coevalskans
is gebruik gemaakt van de formule van Born (1995, p. l £1).
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Een statistisch significante X'-waarde betekent dat er sprake is van interbeoordelaars-

overeenstemming, maar geeft niet aan hoe groot deze overeenstemming is. Orn een
indicatie te krilgen van de grootte van de overeenstemming hebben Tinsley en Weiss
(1975) de T-coefficient ontwikkeld:

Ni- NP
• T=

N - Np

Ni  = aantal overeenstemmingen
N   = aantal items
p    = kans op toevalsovereenstemming

De  waarde  van  de  T-coefficient  kan  varieren  van  -1.00 (overeenstemming kleiner dan
de toevalskans) tot  1.00 (perfecte overeenstemming).  Bij een waarde 0  is de geobser-
veerde overeenstemming gelijk aan de toevalskans op overeenstemming.

Restiltaten van de a,ialyse talz de ku·aliteit van de items
De  int:erbeoordelaarsovereenstemming staat weergegeven in tabel  7.4.

Tabel 7 .4   Interbecitirdelaar,01'ereensteinmin,g 01'er  i·ijf criteria  t'nor  de  itemi.

R a                 X'b              T

Begrijpelijk
(N=4) 95.1 65.8 0.8

.*

Ondubbelzinnig
..

(N=7) 81.(} 165.i ().3

Concreer
.*(N=6) 65.8 44.8 (1.3

Zelf-referent
.*(N-5) 83.3 29.- 0..

Neurraal
(N=5) 52.2 ().()7 ().()2

Noot a: P is uirgedrukt in het percentage (ivereensremming
Noot b: X2 is gerciers[ bi J al' .1 (**: p 5.(11 ), waarbiJO ot 1 schaalpunt versehil
als overeens[emming  is geinterpreteerd.  De hanreerde toevalskansen  (p)  bi i  de
herekening van X-' voor de verschillende iriteria zlin voor 'begrilpililk': 0.18.
'ondubbelzinnig':0.(,2, 'concreer': 0.(15, 'zelt--referem' en 'neu[raal'· (i.(,9.

Uit tabel 7.4 blijkt dat de proportie overeenstemming bij alle vijf criteria boven de
50% ligi

De X -toetsen Keven aan dat dir percentage bil vier criteria (begrijpelilk, ondub-
belzinnig, concreet en zelf-referent) hoog genoeg is, om te kunnen concluderen dat de
overeenstemming groter is dan de toevalskans. Bi j deze vier criteria zijn de X2-waarden
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allemaal  statistisch  significant (#= 1, ps.01).  Uit  de T-coefficient kan worden opge-
maak[ dat er een grote mate van overstemming best:aat tussen de beoordelaars mer
betrekking toi de begrilpelijkheid (0.8) en een matige overeenstemming met betrek-

king tot de ondubbelzinnigheid, concreetheid en zelf-referentie van de items (0.3).
De %1-toets bij het criterium 'neutraliteit' was niet significant. Dit betekent dat de

vij f beoordelaars verschilde in hun oordeel over de neutraliteit van de items. Omdat er
geell sprake is van een int:erbeoordelaarsovereenstemming zijn de scores ten aanzien van
de neutraliteit van de items niet eenduidig te interpreteren (Tinsley & Weiss, 1975). Bij
de verdere analyse van de items is dit criterium daarom niet meer meegenomen.

Voor de vier andere criteria is het percentage items bepaald dat door de meerder-
heid van de beoordelaars is gekwalificeerd als begrijpelijk, ondubbelzinnig, concreet en
zelf-referent.

Uk de resultaten blijkt dat de meerderheid van de beoordelaars alle items van alle
conflictstijlen begrijpelijk, ondubbelzinnig en realistisch vinden, en een meerderheid
van de items als concreet (83%) beoordeelt. Wanneer we naar de concreetheid van de
items van de conflictstillen apart kilken, blijken de scores tussen de conflictstillen te
verschillen. Bij de conflictstijlen forceren en vermijden worden alle items als zijnde
concreet beoordeeld, bij indirect vechten en samenwerken is dat 83.3% van de items.

Bij aanpassen en onderhandelen worden de minste, maar wel voldoende, items als con-
creet beoordeeld (voor beide stijlen 66.7% van de items).

Uit deze resultaten kunnen we concluderen dat de item-karakteristieken: begrij-
pelijk, ondubbelzinnig, concreet en zelf-referent, voldoende in de items aanwezig zijn
om het responseproces te vergemakkelijken. Over de neutraliteit van de items kunnen
we, zoats hierboven ook is aangegeven, Keen uitspraak doen. Dit onderwerp komt bi j
de validiteit van de TOC (paragraaf 7.5) nogmaals aan de orde.

Uit de psychometrische en de inhoudelijke kwaliteit van de items van de verkorte ver-
sie van de TOC, kunnen we concluderen dat deze items een goed uitgangspunt vormen

voor een verdere analyse van de TOC. Een goede kwaliteit van de items is met name
belangrijk omdat de TOC een situarie-response-vragenlijst is. In het sr-design van de
TOC worden dezelfde items in verschillende situaties gemeten. Wanneer een item van
slechte kwaliteit zou zijn heeft dit consequenties voor verschillende delen van de struc-

tuur van de vragenlijst.
De tot nu toe uitgevoerde analyses resulteren in een versie van de TOC bestaande

uit een responsefactor van zes conflictstillen die elk gemeten worden met zes items (6x6
= 36 items), en een situatiefactor opgebouwd uit negen conflictscenario's (drie ver-
schillende hierarchische relaties x drie verschillende gedragingen van de opponent).

7.3 Generaliseerbaarheid
Betrouwbaarheid is een belangrijke kwaliteitseis van een meetinstrument. De betrouw-
baarheid van een instrument geeft de consistentie van de meetresultaten aan. Een score



126 Manager en conflict

van een persoon zal bil een tweede meting onder gelifke omstandigheden, ongeveer
even hoog moeten zijn als die van de eerste meting om te kunnen spreken van een
betrouwbare meting. Bij het meten van een psychologisch construct zullen deze scores

nooic exact hetzelfde zijn omdat er altijd toevalsfouten zullen optreden (Carmines &
Zeller, 1985).

De klassieke testtheorie biedt een meetmodel om de meetfout Ie schatten. Deze theo-

rie gaat ervan uit dat elke geobserveerde score bestaat uit een ware score «) en een meet-
fout   (ej. De betrouwbaarheid is de verhouding tussen de variantie van de ware score en
die van de geobserveerde score (Drenth & Sijtsma, 2001). De aanname hierbi j is dat er
geen verband bestiat tussen de ware score en de meetfout (pIx - 0), ook niet tussen de
ware score en de meetfout in verschillende metingen (p = 0). Het gaat hierbij omIl,e2

66n onsystematische foutenbron - zoals bijvoorbeeld een coderingsfout, vermoeidheid
van de respondent - die bij elke meting weer anders uitpakt. Een tweede aanname is dat

het gemiddelde van de meetfouten gelijk is aan nul (E(e) = 0), en dat de correlaties tus-
sen meetfouten in verschillende metingen nul is (Pel,2 = 0) (Carmines & Zeller, 1985).

De generaliseerbaarheidstheorie biedt een verruiming van de klassieke testtheorie
(Cronbach et al., 1972; Shavelson & Webb,  1991).  Niet de ratio russen de ware en de

geobserveerde score staat centraal, maar de generalisatie van de steekproef naar alle mo-
gelijke en wenselijke observaties (De Gruijter & Van de Kamp, 1984). Er is in de gene-
raliseerbaarheidstheorie geen sprake van 66n ware score van een persoon (zoals in de
klassieke testtheorie), maar van een of meerdere universumscores. Dk universum kan op
allerlei manieren worden gedefinieerd, afhankelijk van de generalisatie waarin de
gebruiker is geinteresseerd. Hierbil kan bijvoorbeeld gedacht worden aan generalisatie

van conflicthantering van managers over conflictsituaties en/of over geoperationaliseer-
de manifestaties van conflictgedrag (de conflict-items). In dit voorbeeld vormen de

managers het object t'an meting omdat deze variantiebron leidt tot de universumvariantie
waarin de gebruiker is geinteresseerd. De conflictsituaties en de conflictitems vormen
de meetfacetten. De facetten zijn de variantiebronnen die bijdragen aan de 'niet-bedoel-

de-variantie' (de meetfout).
Voor verschillende gebruikersdoelen van een meerinstrument kunnen het meetob-

ject en de foutenbron varieren. Het kan zi in dat de gebruiker niet is geinteresseerd in
de verschillen tussen managers, maar wil weten in hoeverre afzonderlijke conflictscena-
rio's verschillende vormen van conflictgedrag uitlokken bij managers. In dit geval zijn
de conflictscenario's het meetobject en vormen de managers een meetfacet. De assump-
tie uit de klassieke testtheorie van 66n ongedifferentieerde onsystematische foutenbron
wordt dan los gelaten. Er kan rekening warden gehouden met verschillende fouten-

bronnen, waaronder ook systematische, afhankelijk van het gebruikersdoel van het meet-
instrument.

Een betrouwbaarheidsstudie die wordt uitgevoerd op basis van de generaliseer-
baarheidstheorie bestaat uit twee delen: een generaliseerbaarheidsstudie (G-studie) en
een decisiestudie CD-studie) (Cronbach, 1976). In de G-studie worden de verschillende
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variantiecomponenten geschat. Alvorens de variantiecomponenten Ie kunnen schatten,
moet eerst het generaliseerbaarheidsdesign worden vastgesteld. Zo moet worden bepaald
wat het object van meting is en welke facetten worden meegenomen. Daarnaast moet

worden bepaald ofeen facet random of vast is. Een random facet bestaat uit condities die
kunnen worden beschouwd als een aselecte steekproef van alle mogeliike condities die
deel uit kunnen maken van dat facet. Een vast facet (fixed) houdt in dat alleen de condi-
ties van belang ziin die in de meetprocedure (het meetinstrument) zijn opgenomen. Ze
ziln geen steekproef uit een bepaald domein, maar vormen zelf met elkaar het gehele
domein (Shavelson & Webb, 1991). De variantie die wordt veroorzaakt door de inter-
actie van her vast:e facet met het object van meting vormt een onderdeel van het meet:ob-

ject. Deze interactie kan, omdat het vaste facet wordt beschouwd als een onveranderlijk
gegeven, niet meer tot de meetfout worden gerekend. Om de generaliseerbaarheidstheo-
rie toe te kunnen passen moet daarom tenminste 66n facet random zijn (Suen, 1990).

De facetten kunnen in een gekruist of een genest design worden aangeboden. Een
gekruist design betekent dat de gegevens van het meetobject in alle condities van alle
facetten zijn verzameld. In een genest design worden de gegevens van het meetobject

niet onder alle onderscheiden condities gemeten (De Gruijier, 1985), zoals bijvoorbeeld
beoordelaar A het gedrag van een persoon alleen onder conditie 1 observeert en beoor-
delaar B dat voor conditie 2 doet. Een gekruist design verdient volgens Shavelson en

Webb (1991) de voorkeur, omdat dit design meer informatie oplevert dan een genest
design. In deze st:udie is daarom voor gekruist design gekozen. In figuur 7.1 wordt  in

een Venndiagram een voorbeeld gegeven van de variantiecomponenten bij een volledig
gekruist 'twee-facetten' design.

op GS

GPS

OPSI

GPI as

a

Figuur 7.1   Venn-diagram van volledig gekruist random design  (PxSxl)
met   zeven   varantiecomponenten   (de  foutenbron   is   grijs   gearceerd).
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In de D-studie kunnen de optimale aantallen condities van de facetten worden bepaald

voor generalisatie van het meetobject. In onze st;udie worden de consequenties voor de
betrouwbaarheid van de TOC bij een verandering in her aantal items en/of situaties

onderzocht. Zo kan bijvoorbeeld een gebruiker bepalen wat het minimale aantal items

per conflictstijl moet zijn om een verkorte maar generaliseerbare versie van de TOC af
te nemen. Een andere gebruiker kan bilvoorbeeld alleen geinteresseerd zijn in hoe
middenmanagers omgaan met conflicten met ondergeschikten (neerwaartse conflictsi-
tuaties). Met een D-studie is het mogelijk om de betrouwbaarheid te bepalen wanneer
de gebruiker alleen deze condities van he[ situatiefacet van de TOC afneemt.

De betrouwbaarheid wordt uitgedrukt in een generaliseerbaarbeidsc02#ici2>it (E (pl))
Deze generaliseerbaarheidscoefficient geeft de consistentie aan van de rangorde-

ning van de elementen van het meetobject, over alle mogelijke condities in het univer-
sum. Het gaat hierbij om de relatieve positie van de ene score ten opzichte van de ande-
re (bij een consist:ente meting hebben de personen met de hoogste/laagste scores in

meting A ook de hoogste/laagste scores in meting B). Voor de berekening van de gene-
raliseerbaarheidscoefficient wordt de variantie van de universumscores (aip) gedeeld
door de verwachte variantie van de geobserveerde scores (de universumscores (a"'p) en de
meetfout (Gzrel) samen):

CJ2p

E(pip) =
Cup + atrel, (Shavelson & Webb, 1991, p.93, formule 6.15)

Tot de meetfout worden alle variant:iecomponenten van de interact:ies met het meet:ob-

iect gerekend. In figuur 7.1  is de meetfout voor het meetobject P grafisch weergegeven.

In een D-studie kunnen naast de hierboven beschreven generaliseerbaarheidscoefficient
ook andere consist:entiematen worden berekend. Om de relevantie van zowel de 'per-

soons'- als de 'situatie'-component in het sr-design van de TOC te kunnen bepalen, zijn
de cross-situationele consistentie, en de sit:uatie-specifieke stabiliteit (zoals beschreven

in  5.1) berekend in de D-studie. De G-studies en de D-studies voor de evaluatie van de
TOC worden in de onderstaande paragrafen (7.3.1 en 7.3.2) uitgewerkt.

7.3.1 De resuitaten van de G-studies
In de verkorte versie van de TOC (zie 7.2) worden zes verschillende conflictstijlen
gemeten met elk zes items in negen verschillende conflictscenario's (6 x 6 x 9).

Voor de evaluatie van de TOC zijn zes afzonderliike G-studies opgezet - voor elke
conflictstijl 66n aparte studie - volgens een volledig gekruist design. Het design heeft

het volgende ontwerp: P x S x l, waarin P (middenmanagers) het meetobject vormt, en
S (conflictsituaties) en I (items) de random facetten. De items vormen een random facet

omdat ze inwisselbaar horen te zijn voor andere operationalisaties van de desbetreffen-
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de conflictstijl. De conflictscenario's vormen een random facet, omdat ze zijn te be-
schouwen als een steekproef uit een groter universum van conflict:situaties die de hie-
rarchische relatie met en het gedrag van de opponent weergeven.

Omdat we alleen geinteresseerd zijn in de zes conflictstijlen die in de TOC zijn
opgenomen, vormen zij een vast facet. Bij opname van de conflictsrijlen in de G-studie
als een vast facet, wordt de score van de middenmanager berekend door het gemiddel-
de te bepalen op de verschillende conflictstijlen. Dit betekent dat de aparte condities
van het vaste facet (de zes conflictstijlen) geen rol meer spelen, terwijl we Juist in de
verschillende conflictstijlen zelf zijn geinteresseerd (Shavelson & Webb, 1991) Daarom
is besloten om voor elke conflictstill apart een G-studie uit te voeren.
In het G-studie-design zijn zeven verschillende variantiecomponenten te onderschei-
den, nl.:

.    alp    =  hoofdeffect voor personen

0
09

=  hoofdeffect voor situaties

. Op,1 =  hoofdeffect voor items

0    Cfps   = int:eractie-effect tussen managers en sit:uaties

0 Cjzpl = interactie-effect managers met items

' CPSI -  interactie-effect sit:uaties met items

0     GJPSI.e  = drie-weg-interactie-effect tussen managers, situaties en items, en het residu

Voor de berekening van de variant:iecomponenten werd de procedure van Shavelson en
Webb (1991, p.32 e.v.) voor een volledig gekruist 'twee-facetten'-design gevolgd.
Hiervoor zi in eerst de 'mean squares' van de verschillende componenten berekend en
vervolgens zijn daar de variantiecomponenten van afgeleid. De resultaten van deze bere-
keningen staan weergegeven in tabel  7.5.

De variantiecomponenten in tabel 7.5 laten relatief sterke individuele verschillen tus-
sen managers (hoofdeffect P) zien waarbij de rangordening van managers over situaties
(interactie-effect PxS) verschilt. Zowel het hoofdeffect P als het interactie-effect PxS
verklaart, bij de meeste conflictstijlen, meer dan 10% van de variantie. Vooral bij de
non-confronterende conflictstijlen (aanpassen en vermilden) wordi relatief veel varian-
tie verklaard door het persoonseffect (P), en bij samenwerken door het interactie-effect
PxS (allemaal rond de 20%).

Een uitzondering op dit patroon vormen de variantiecomponenten bij de conflict-
stijl indirect vechten. Bi j deze conflictstijl wordt relatief veel variantie verklaard door
de verschillen in de scores op de items (I verklaart 1 9.6%) en de verschillen in rangor-

dening van middenmanagers over de verschillende items (PxI verklaart  11.79).  De ver-
schillen tussen de items (hoofdeffect I) zijn in vergelijking met het hoofdeffect P voor
de andere conflictstijlen, relatief klein. Deze resultaten waren al eerder geconstateerd
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bi j de int:erne consistentiematen voor de conflictstijlen (zie tabel 7.3). De alpha's van
indirect vechten liggen lager dan die van de andere conflictstillen. Ook deze gegevens
wijzen op een lagere itemconsistentie in het antwoordpatroon van de respondenten bij
indirect vechten.

Verder geldt voor alle conflictstijlen dat de verschillen tussen de situaries (hoofd-
effect S) relatief klein zijn. Ook de inconsistentie van het itemgemiddelde van midden-

managers van de ene situatie ten opzichte van de andere (SxI) is overal laag.
De meeste variantie wordt verklaard door het drie-weg-interactie-effect tussen

managers, situaties en items, en het residu van (on)systematisch variant:iebronnen die
niet in de studie zijn opgenomen. De drie-weg-interactie PxSxI,e is bi j alle conflict-
stijlen hoger dan 40%.

Concluderend kunnen we stellen dat de scores op de TOC, naast de drie-weg-inter-
actie PxSxI,e, voor een substantieel deel door het hoofdeffect R en het int:eractie-effect
PxS worden verklaard.

Tabe\  7.5   Ges,·batte  zariantiecompon€nten  ( 0  ).  en  de z·erlelaard€i'arwittie  (R   )  u·eergekeren  per conflict.irijl.

(45() pei·sonen. 6 ite,n.s. 9 situaties)

Forceren Ind. vechten Samenwerken Onderhandelen Aanpassen Vermijden

Variantie-
bron:'

CT'    R     CI'    R     02    R     a     R' Gl R     Gi    R2

S 0.18 5.89; 0.1() :.29 0.0()4 0.29 0.06 2.\9 0.08 4.2% ( ) . 1 0 7.0%

I ( ) .2- ' 8..,3 ().62 19.69 0.12 5.69 ().23 799 0.05 2.694 0.()6 4.29*

P 0.42 13.59 ( ) . 3 8 12.09 ().34 15.99 ().32 11.()7 0.37 19.49 ().32 22.-is

Sxl 0.12 3.99 ().()9 1.80; ().1() 4.79 ( ) .1 3 4.59 0.04 2.1% ().()3 2.1%

PxS ().44 1-11'V 0.29 9.1 g 0.·11 19.29 0-12 14.49 ().26 13.69 0.23 16.19

PxI (). 33 1069 0.3- 11.79 ().21 9.80; ().40 1 3.7 9 0.17 8.99 0.()7      4.992

SxPx I,e 1.36 43.6<'4 1.32 41.67 0.96 ·#.79 1.36 46.69 0.94 49.29 0.62 43.49

Noot a: S - si[uatie: I = i[em: P = persoon

7.3.2 De resultaten van de D-studies
Optimaal aantal items en sititaties
In de D-studie is op basis van de in de G-studie berekende variantiecomponenten de
invloed geschat van verandering van het aantal items en/of het aantal situaties op de
generaliseerbaarheid van de TOC. De managers (P) vormen hiervoor het object van
meting, en de conflictsituaties (S) en de conflictitems (I) vormen de meetfacetten. Tabel
7.6 roont de schattingen van de generaliseerbaarheidscoefficienten voor de conflictstij-
len bij wisselende aantallen items en situaries.
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Tabel 7 .6   Generaliseerbaarbeid  ran  de  conflictstillen  bij  wisselende  aantallen  items  en  situaties.  (N=450}

Forceren Ind. vechten Samen- Onder- Aanpassen Vermilden
werken handelen

Aantallen:a
Sit. items SEMa E(P ),1 SEM E(P ) SEM E( P ) SEM E(p-) SEM E(P ) SEM E(P )

9            12 .30 82 .28 .84 1 92 0 78 .2() .88 . 2() .89

9*     6*    .26 76 -35 36 .32 77 .47 .70 .26 .84 22    86

9      4 .41 .71 .40 .70 .35 .74 32 .79 .24 .84

9 2 .30 .78

6      12 .35 78 V .79   .32    .77 .35 .73 .26 84 .22 .86

6      10 .36 .76 .33 78 .33 .76 .36 .71 28 82 .24 .84

6      6 .41 .71 .49 .72 36 .72 .32 -79 26 82

6 -i .35 .76 .28 .8()

6 J .29 .71 .32 .76

6 2 .35 .72

3 12 .46 .66 .40 .70 .-12 .65     .46 .60 .il .76 .32     .76

i 7 .,9 .71 .35 .73

3 6 .35 .73

Noot a: SEM . Standard error of measurement (standaardmee[fout);
E(p-) = Generaliseerbaarheidscoefficient vc,or de reproduceerbaarheid van de rangorde van de managers bil ver-

schillende items in verschillende si[ua[ies. De laagste acceprabele waarde van de generaliseerbaarheids-
coefficient (E(p·) 2.70) is ve[gedrukr, lagere waarden zijn nie[ berekend.

*     = Feirellike testleng[e

De geschatte generaliseerbaarheidscoefficienten (E(pz)) liggen, bij de korte versie van de

TOC (6 items, 9 situaties), bij alle conflictstijlen boven de 0.70. Deze waarde (0.70) wordi

doorgaans als minimumgrens gehanteerd voor de generaliseerbaarheid (Born, 1995).
De waarde van de coefficienten stijgt nog verder bij een toename van het aantal

items. Zo is bij de oorspronkelijke lengte van de TOC (12 items, 9 situaties) de laagste
betrouwbaarheid 0.78 (bij onderhandelen) en de hoogste 0.92 (bij samenwerken).

Her minimale aantal items per sit:uatie, uitgaande van 9 situaties, dat een gebrui-
ker moet opnemen om een verkorte maar generaliseerbare versie van de TOC af te
nemen is 24 items: 4 items voor forceren, indirect vechten, samenwerken en aanpassen

(E(p1)= 0.71,0.70,0.74,0.79), 6 items voor onderhandelen (E(p:)-0.70), en 2 items
voor vermijden (E(pz)=0.78).

Men kan er ook voor kiezen om het aantal sit:uaties re verminderen. Wanneer een

gebruiker alleen geinteresseerd is in specifieke conflictsituaties (bijvoorbeeld alleen in
neerwaartse conflicten) is het voor hem interessant om alleen die situaties in de vra-
genlijst op te nemen. Voor de toepassing van de TOC met alleen de opwaartse, neer-
waartse of zijwaartse conflictsituaties, of alleen met conflictsituaties met een competi-
tieve, integratieve of berustende opponent (elk in het Situal:ie-facet met 3 condities
gemeten) zijn de generaliseerbaarheidcoefficienten berekend (zie tabel 7.6). Uit tabel
7.6 is op te maken dat de generaliseerbaarheid bil een test bestaande uit 3 situaties, voor



132 Manager en conflict

indirect vechten bi 1 12 items, voor aanpassen bi j 7 items en voor vermijden bi j 6 items
de minimum norm van 0.70 haalt. Voor samenwerken en onderhandelen zou de TOC

moeten bestaan uk respectieveliik 62 en 200 items om bil 3 situaties een generaliseer-
baarheidcoefficient groter dan 0.70 te bereiken. Dir betekent dat een gebruiker voor een

generaliseerbare versie van de TOC met 3 situaties, 287 items (per situatie) moet opne-

men. Dit is geen realistische optie meer.
Bil een TOC met zes situaties is wel een generaliseerbare versie samen te stellen

met een realiseerbare testlengte. Dit kan voor een gebruiker interessant zijn wanneer hij
bilvoorbeeld alleen geinteresseerd is in het conflictgedrag bij op-en neerwaarts conflic-
ten en niet bij zijwaartse conflicten. Bij zes situaties is een TOC bestaande uit minimaal
33 items (forceren, indirect vechten en samenwerken: 6 items, onderhandelen: 10 items,
aanpassen: 3 items, en vermijden: 2 items) nog voldoende generaliseerbaar (zie tabel 7.6).

Concluderend kunnen we stellen dat de generaliseerbaarheid van de korte versie
van de TOC: 9 situaties mei elk 36 items, zeer bevredigend is. Indien gewenst kan de
TOCmet behoud van de generaliseerbaarheid, verder worden ingekort tot: 9 situaties
met elk 24 items of toi 6 situaties met elk 33 items.

De gedragsconsistentie over situaties.
In de D-studie is de propositie dat de conflictstijlen zich verschillend manifesteren in
verschillende situaties onderzocht. Hiervoor hebben we verschillende consistentie-maren

onderzocht. Ten eerste is gekeken naar de cross-situationele consistentie (E[rxps. lip]). Met
deze consistentiemaat wordt de mate waarin het gedrag over situaties constant blijft,

uitgedrukt. Wanneer het effect van de persoon (hoofdeffect P) groot is, is de cross-situ-
ationele consistent:ie hoog. Wanneer daarentegen de interactie tussen de persoon en de

situatie (interactie-effect PxS) groot is, is de consistentie laag.
Daarnaast is de situatie-specifieke-stabiliteit Eir ] gemeten. Met deze maat wordt

parroon
het van het unieke gedragspatroon van de manager over verschillende situaties geschat.
Dit gebeurt door vergelijking van gedragingen van dezelfde persoon in verschillende
situaties.

Voor deze laaiste consistentiemaat geldt dat hoe groter de interactie-component

PxS, des te groter ook de situatie-specifieke stabilitek C zie ook 6.1: hierin is een uit-

gebreide beschrijving van de consistentiematen weergegeven).
In tabel 7.7 staan, voor elke conflictsti il apart, de geschatte waarden van de cross-

situationele consistentie en de situatie-specifieke-stabilireit weergegeven.

Uit de resultaten blijkt dat de cross-situationele correlaties voor alle conflicisti ilen laag

zijn (varierend van 0.36 voor onderhandelen tot 0.54 voor vermijden). De consistentie-
maten voor een situatie-specifiek gedragspatroon zijn daarentegen hoog (van 0.71 voor
indirect vechien tot 0.85 voor vermijden). Dit betekent dat de rangordening van de midden-
managers bi j elke situatie anders is (lage cross-situationele consistentie). De hoge waar-
den op situatie-specifieke-stabiliteit geeft aan dat het gedrag wel op een voorspelbare
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en systematische manier varieert tussen de situaties. Deze resultaten wijzen op een dui-
delijke aanwezigheid van een interacrie-effect tussen de persoon en de situatie (PxS).

Hieruit mogen we concluderen dat het sr-design een adequaat design is voor het
meten van conflictgedrag. Door het opnemen van situationele predictoren in de TOC,
kan de conflicthantering van middenmanagers nauwkeuriger worden gemeten.

Tabel7.7  De cross-iituationele con<15:entie ende situatie-spe,·ifitte stabiliteit. berekend t..relke ,·onflic·titijiapart. CN=45(3)

Consistentie- Forceren Ind. vechien Samenwerken Onderhandelen Aanpassen Vermijden

maat:

Eirxrs. Bp ]' 042 0.48 (.).4() 0.36 0.53 (1.54

E [ rp:„,oon Y 0 77 ().71 ().8() ().75 0.79 0.85

Noor a :   E[rxps url (gross-situarionele consis[en[ie) is berekend mer de volgende formule:
(.I

P

E[rxps. tip] -
Cp I CY P  . C-r

No(it b :   E[rpa[roonl (situatie-specifieke stabilikir) is berekend mer de volgende formule
(J

PS

E[rparroonl

G p s. a.

7.4 Validiteit
In hoofdstuk 6 is bij de beschrijving van de ontwikkeling van de TOC de inhoudsvali-
diteit uitgebreid aan bod geweest. In deze paragraaf zullen we ons concentreren op de
constructgerelateerde validatie van de TOC. De constructvaliditeit wordt geevalueerd
door ie onderzoeken welke psychologische kwaliteiten een test meet (Drenth & Sijtsma,
2001). Het 'construct' is een theorecisch concept, waarvan men veronderstelt dat het
wordt gereflecteerd in de testscore. De vraag die in deze paragraaf centraal staat is de

vraag of de TOC daadwerkelijk kan worden opgevat als operationalisering van conflic-
thantering. Om deze vraag te kunnen antwoorden zijn in deze paragraaf verschillende
aspecien van de constructvaliditeit van de TOC onderzocht.

Ten eerste is onderzocht of de onderlinge relaties tussen de concepten die binnen
het circumplexmodel voor conflicthantering zijn gespecificeerd en in de bredere opzet
van her sr-design van de TOC, worden ondersteund door de empirie (paragraaf 7.4.1).
Ten  tweede  is in paragraaf 7.4.2, een gericht onderzoek gedaan  naar de relaties  van  de

conflictstijlen uit de TOC met verwante begrippen (confirmerende validiteit), en met
begrippen die nia aan conflicthantering verwant zijn (discriminante validitek).

7.4.1 De interne structuur

Om te onderzoeken of de opgelegde structuur van responsestijlen inderdaad wordt on-
dersteund door de empirie worden de correlaties tussen de conflictstijlen bestudeerd.
Deze correlaties worden vergeleken met de veronderstelde samenhangen tussen de con-
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flicistijlen in het circumplexmodel voor conflicthantering (figuur 4.4). De verwachting
is dat de correlaties hoger zijn naarmate de conflictstijlen dichterbij elkaar liggen. De
hoogste correlaties worden verwacht tussen de conflictstijlen uit hetzelfde conflicthan-
teringsdomein, nl. tussen forceren en indirect vechten, tussen samenwerken en onder-
handelen en tussen aanpassen en vermijden. Tevens worcien de correlaties in de onderha-
vige studie vergeleken met de bevindingen in de meta-analyse van Munduata et al.(1999)
en andere studies naar de samenhang tussen conflictstijlen, zoals die beschreven zijn in

hoofdstuk 4 (4.2.2).
Vervolgens is de juistheid van de onderliggende structuur van het circumplexmo-

del onderzocht. Hiervoor is met behulp van factoranalyse gekeken of de drie descrip-
tieve dimensies voor de conflictstijlen in her circumplexmodel - confrontatie, integra-

tie, en competitie - daadwerkelijk in de resultaten terugkomen.
Tenslotte is onderzocht of de veronderstelde invloed op de conflicthantering van de

predictoren in de TOC (de hierarchische relatie met de opponent, en her gedrag van de

opponent), door de empirie wordt ondersteund. Om dit te bepalen is gebruik gemaakt

van variantie-analyse.

Correlaties ttissen de conflictstijlen
De correlaties tussen de  zes conflictstijlen  uit  de TOC zijn  in  tabel 7.8 weergegeven.

Tabet 7.8  C.„,·relaties Mist·n de ,·c,nflictstijlen r geaggregeerd „1·er alle c.nfliasituaties). (N =5()1 ).

Forceren Ind. vechten Samenwerken OnderhandelenAanpassen Vermilden

.*
Forceren 1.(K) 65** -.()() .2() ..06 .03

** ** ** **
Ind. Vechten 1.()0 - 12 .28 .23 .33

I. **
Samenwerken 1.(W 51 -.05 -.30

**
Onderhandelen 1.()0 .:5 .16**

**
Aanpassen 1.00 .78

Vermilden 1.()0

Bi j de bestudering van tabel 7.8 valt aan aantal zaken op.

Ten eerste worden de hoogste correlaties gevonden tussen de sriflen die in het circum-
plexmodel naast elkaar liggen in hetzelfde conflicthanteringsdomein: forceren-indirect
vechten: r -0.65 05.01); samenwerken-onderhandelen: r =0.54 (p5.01); aanpassen-ver-

mijden: r =0.78 (ps.01). Deze correlaties worden ook teruggevonden in andere studies

(zie o.a.: Munduata et al., 1999; Rahim & Magner, 1995; Ross & DeWine, 1988; Van
de Vliert, Kirkbide & Tang, 1990; Van de Vliert & Kabanoff, 1990; Weider-Hatfield,
1988; Wilson & Waltnian, 1988).

Ook de overige correlaties tussen de nevengeschikte stijlen (zie figuur 4.4) zijn sig-
nificant: meer onderhandelen gaar samen met meer aanpassen: r -0.35 (ps.01) (zie ook

Munduata et al., 1999); meer indirect vechten gaar samen met meer vermijden: r =0.33

15.01).
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Een uitzondering hierop vormt de niet significante correlatie tussen forceren en
samenwerken.

Het uitblijven van een significante correlatie komt overeen met de resultaten uit de stu-
die van Van de Vliert en Hordijk (1989). Zij vonden dat er bi j weinig geescaleerde con-
flicten geen relatie was tussen forceren en samenwerken. Bij hoger opgelopen conflic-
ten is er wel een correlatie cussen forceren en samenwerken, maar die is negatief (meer
forceren gaat samen met minder samenwerken). Een soortgelijke correlatie is in tabel
7.8 terug te vinden tussen indirect vechten en samenwerken (r =-0.12, ps.05).

Ten tweede valt op dat in de onderhavige studie tussen de conflictstijlen die in het cir-
cumplexmodel het verst van elkaar af liggen (nl. de stijlen die tegenover elkaar liggen),
niet overal een significante, negatieve correlatie is gevonden. Er is alleen een negatieve
correlatie gevonden tussen samenwerken en vermijden (r = -0.30, ps.01). Dat meer
samenwerken samengaac met minder vermijden blijkt ook uit de meta-analyse van
Munduata et al. (1999).

De correlatie tussen forceren en aanpassen is, in tegenstelling tot de verwachting,

niet significant. In de studie van Van de Vliert en Hordilk (1989) wordt wel een signi-
ficante negatieve correlatie tussen forceren en aanpassen gevonden bi j een weinig geesca-

leerd conflict. Dir verband verdwi int overigens wanneer het conflict verder is geescaleerd.

Tenslotte gaat meer indirect vechten samen met meer onderhandelen (r =0.28,
ps.01). Op grond van de positionering van de twee conflictstijlen in het circumplex-
model werd een negatieve correlatie tussen deze stijlen verwacht in plaats van een posi-
tieve correlatie.

De dimensionele structuttr onder de conjlictstijlen
In het circumplexmodel voor conflicthantering worden drie dimensies onderscheiden:

de competitie-dimensie, de integratie-dimensie en de confront:atie-dimensie.
Met behulp van factor analyse (FA) is onderzocht of deze drie factoren ook in de

data kunnen worden geYdentificeerd. Ter voorbereiding van de FA ziin principale com-
ponenten analyses (PCA) uitgevoerd. Ten eerste is een PCA uitgevoerd op de zes con-
flicistijlen (op schaalniveau) voor elke situatie afzonderlijk, gevolgd door een scheve

rotatie van de factoroplossing (oblimin). In elk van de negen sit:uaties werden de drie

factoren geidentificeerd. De drie factoren verklaarden gezamenlijk, in elke situatie,
meer dan 80% van de variantie (varierend van 81% tot 86%).

Vervolgens is de PCA en de rotatie van de fact:oroplossing herhaald in een analyse
waarin alle negen sit:uaties (met elk zes contlictstijlen) tegelijk zijn opgenomen. Dit
leverde 54 indicatoren op (9 situaties x 6 conflictstijlen). Ook deze analyse resulteerde

in de drie (dezelfde) factoren, die gezamenlijk 47% van de variantie verklaarden.

In de PCA zijn alle 54 indicatoren gelijk behandeld: er is niet gecorrigeerd voor de vari-
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antie tussen de situaties, waardoor de verschillen tussen de sit:uaties worden onderschat.
Voor een nauwkeuriger bepaling van de factoren zijn per situatie de covarianties

tussen de zes conflictstijlen berekend ('within-situation'-variantie). Vervolgens is deze

gepoold over alle negen situaties  (zie  tabel  7.9).

Tabel 7.9  De  u irbin situati,in' ,·iii·ariantiematrix. gepoold over alk 9 situaties. (N= 45(J)

Forceren Ind. vechten Samenwerken Onderhandelen Aanpassen Verrnijden

Forceren 41.16 23.38 -29- 3.26 -7.80 -2.86

Ind. Vechten 38.3- -4.43 6.51 ().36 3.68

Samenwerken 33.81 19.60 0.15 -7 34

Onderhandelen 37.11 6.68 -0.23

Aanpassen 29.14 17.26

Vermijden 24.95

Aan de hand van de gepoolde 'within-situation' covarianties is een FA uitgevoerd.
Voor her berekenen van de factorscores is gebruik gemaakt van de Bartlett methode.
Het voordeel van deze voorspellingsmethode, boven de gebruikelijke regressie-metho-

de, is dat de Bartlett:score een betere voorspeller is van de factorscore omdat er geen ver-
tekening optreedt van de latente factor ('a conditionally unbiased factor score predic-
tor', Croon (2002, p.215)). De covariantie tussen de indicatoren en de latente factor wordt
consistent geschat door de covariantie tussen de indicatoren en de Bartlettscore (Croon,
2()02).

De FA resulteerde in drie factoren die vervolgens met een oblique procrustes rotatie zi in
geroteerd. Er is gekozen voor een scheve rotatie (oblique procrustes) omdat we op zoek
ziin naar een oplossing waarin we het aantal nul-ladingen (of bijna nul) op de factoren
willen maximaliseren om zo de meest eenvoudige structuur te achterhalen (Kline, 1991).

De Bartlett factorscores en de factorladingen van de geroteerde factoroplossing
staan weergegeven in tabel  7.10.

'Tabell .10   D, fa,wrladingen  w  obliqu,  pm,·uste·.,  i·otatie en  d,Ba,·rlttt  factors,·„regett'i,·bten  (W  ).    iN= 450)

Fl: Competitie FZ: Integratie F3: Confrontatie
F.1.,ding W F.lading        W            F.lading        W

Forceren ./.5 ().()6 -().01 ().()() 1 -1.09 4 ).(ll

ind. Vechten 5.28 0.1 4 0.19 0.01 ().68 ().()2

Samenwerken -().M -().()2 .i.75 0.1·3 -().92 -().()2

Onderhandelen 1) 99 ().()2 -1.·16 0.08 0.8() ().()1

Aanpassen -( 1.64 -().()2 0...4 0.()3 4.65 0.1 4

Vermiiden ().19 ().()1 4.8. -().()3 3.3/ ().()9
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Doordat de factoranalyse gericht was op het achterhalen van de meest eenvoudige structuur,
hebben we niet de bipolaire dimensies uit het circumplexmodel kunnen identificeren.

De factoren vormen een afspiegeling van de drie domeinen van conflicthantering:

competitie, integratie en non-confrontatie. De eerste factor komt overeen met het com-
pet:itieve domein: een hoge factorlading van forceren en indirect vechten. Op de twee-
de factor laclen samenwerken en onderhandelen hoog. Deze factor komt overeen met het

integratieve conflicthanteringsdomein. De laaiste factor stemt overeen met het non-
confrontatiedomein: aanpassen en vermijden hebben een hoge lading op deze factor.

Tenslotte staan in tabel 7.11  de correlaties tussen de drie factoren weergegeven.  De

lage waarden van de correlaties geven aan dat de drie factoren (bijna) orthogonaal zijn.

Tabe\7.11  Correlaties tussen de 3 factoren. IN=450)

Competitie Integratie Confrontatie

C(,mperitie 1.(10 -().01 ().()2

Integratie 1.()() 0.()1

Confrontatie 1.(,0

Concluderend kunnen we stellen dat de onderliggende structuur tussen de conflictstij-
len op een aantal belangriike punten terug komt in de conflictstijlen van de TOC. De
drie domeinen van conflicthantering (competitie, inregratie en non-confrontatie) wer-
den in de resultaten teruggevonden. Daarnaast blijken de nevengeschikte conflictstij-
len in her model hoger met elkaar correleren dan de stijlen die verder van elkaar zijn
verwijderd.

Enkele punten blijven echter nog onduidelijk. Zo blijft de vraag wai de positie is
van onderhandelen ten opzichte van de competitieve stijlen: forceren en indirect vech-
ten. Uit de data blijkt dat onderhandelen positief correleert met forceren en indirect
vechten. Dit in tegenstelling tot de theoretisch veronderstelde competitie-dimensie
waarin onderhandelen tegenover forceren en indirect vechten is geplaatst. Ook is her de

vraag of samenwerken en forceren nevengeschikte conflictstijlen zijn, zoals in her model
wordt verondersteld. In de resultaten wordt geen verband tussen deze stijlen gevonden.

Verder blijkt uit de resultaten dat er geen sprake is van drie afhankelijke dimensies,
maar dat de dimensies (bijna) onafhankelijk van elkaar zijn.

De int,loed van de situatio,tele predictoren van conflictbantering
De achrerliggende structuur van de TOC bestaat naast de responsestijlen ook uit situ-
aties. Twee situationele variabelen (hierarchische relatie met de opponent; gedrag van
de opponent) zijn in de TOC opgenomen omdat we, op grond van eerdere bevindingen

(zie hoofdstuk 3), verwachten dat ze een belangrijke bildrage leveren aan de variantie
in de conflicthantering.

In deze paragraaf wordt de invloed van deze sit:uationele variabelen op de drie con-
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flicthanteringsdomeinen (competitie, integratie en non-confrontatie) getoetst met be-

hulp van een variantie-analyse.
Ter voorbereiding van de variantie-analyses zijn voor de drie conflicthanteringsdo-

meinen nieuwe variabelen geconstrueerd. Deze nieuwe variabelen (competitie, integra-
tie, non-confrontatie) bestaan uit gewogen lineaire combinaties van de zes conflictstij-
len, waarbij gebruik is gemaakr  van  de Bartlett factorscoregewichten (tabel  7.10).
Dit resulteerde in de volgende formules:
• competitie =  0.06  fc + 0.13 iv - 0.02 sw + 0.02 oh - 0.02 ap + 0.01 vm
• integratie =  0.001 k + 0.01 w + 0.13 sw + 0.08 oh + 0.03 ap - 0.03 vm
•    non-confrontatie = -0.01  fc + 0.02 iv - 0.02 sw + 0.01 oh + 0.13 ap + 0.09 vm

Voor elk van de conflicthanteringsdomeinen (afhankelijke variabele) zi in de effecten van

de hierarchische relatie met de opponent (opwaarts, neerwaarts, zijwaarts) en het gedrag
van de opponent (competitief, uitnodigend en berustend) onderzocht, met behulp van
een lx3-variantie-analyst met herhaalde metingen

Tabel 3.11   int·loed  i·an  de writarmnele  predictoren  op  de confli,tbanteringsdom€inen:  3x3  ,·arianrie-anal)ses  mr  berbaaid€  metin-

gen (N=.wl). * :ps.03. **: 4.01

Compecitie Integratie Non-confrontatie

Fb(d/) Fb(df) Fb(df)

EFFECTEN:
**Hoofdeffect: HRa 37.67** (1.99,893.07) 13.76** (1.86,833.33 ) 121.35 (1.97,882.98)

** ** **Hoofdeffect: GOa 60.17 (2,893.85) 6.80 (1.96, 87 8.13) 16.72 (1.99,892.85)

Interactie-effect: HR x Goa 201.67** (3.·18,1555.10 )  4().4()**                             **(3.67,1639.99) 2()1.73 (3.32,1542.62)

Noor a: HR = hierarchische relatie met de opponent, GO = het gedrag van de 0 1,ponent

Noot b: gecorrigeerd voor sphericity met de Box's 6 correctie-factor

Bij de bestudering van de resultaten (zie tabel 7.12) blijkt dat bij elk conflicthante-
ringsdomein zowel bij de hoofdeffecten (de hierarchische relatie met de opponent (HR),
en het gedrag van de opponent (GO)) als bij de interactie-effecten (HRxGO) signifi-
cante verschillen naar voren komen. Dit betekent dat middenmanagers hun conflic-
thantering aanpassen aan de hierarchische relatie met de opponent en aan het gedrag
van de opponent. Hoe deze afstemming er precies uitzier wordt in paragraaf 7.4.2 per

conflictstill nader beschreven.

Op basis van de bovenstaande resultaten kunnen we concluderen dat door de situ-
ationele predictoren: hierarchische relatie met de opponent en aan het gedrag van de
opponent, in de TOC op te nemen, de TOC een gedifferentieerder en adequater beeld
van her conflictgedrag weergeeft dan zonder deze sit:uationele predictoren.

fc = forceren, iv = indirect vechten, sw = sumenwerken, oil = onderhandelen, ap = aanpassen. vm - vermilden.
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7.4.2 De relatie tussen conflicthantering en aanverwante begrippen
Om de confirmerende en discriminante validiteit van de TOC te bepalen is de samen-

hang tussen de scores op de conflictstijlen in de TOC met de scores op andere relevan-

te kenmerken onderzocht. De confirmerende validiteit van de TOC is onderzocht door de
scores op de conflictstillen te correleren met een aantal persoonlijkheidskenmerken. In
verschillende studies (zie o.a, Antonioni, 1998; Graziano et al., 1996; Moberg,  1998;
Nauta & Sanders, 2000) is gevonden dat persoonlijkheidskenmerken van invloed zijn
op het hanteren van conflicten (zie hoofdstuk 3 voor een uitgebreide literatuurstudie
over de relatie tussen persoonlijkheid en conflicthantering)

Vervolgens ziin de scores op de conflictstijlen in verband gebracht met een aantal
externe factoren waarvan we, op basis van de resultaten van onze literatuurstudie
(hoofdstuk 3), mogen aannemen dat ze van invloed zijn op de manier waarop met con-
flicten worden omgegaan. Het betreft naast de hierarchische relatie met de opponent en

het gedrag van de opponent (beide als situationele variabelen opgenomen in de TOC),
de belangrijkheid van de conflictkwestie.- In deze paragraaf wordt onderzocht of de
relaties tussen de conflictstillen uit de TOC en de persoonlijkheidstrekken, de hierar-
chische relatie, het gedrag van de opponent, en de belangrijkheid van de conflictkwestie
aansluiten bil de bevindingen in de literatuur.

Om enig inzicht in de discriminante validiteit van de TOC te krijgen, zi in de scores op
de TOC gecorreleerd met int:elligentie- en sociale wenselijkheid-scores. De verwachting

hierbij is dat de scores op de TOC niet samenhangen met constructen die begripsmatig
van conflicthantering zijn re onderscheiden. De TOC pretendeert de voorkeur voor een
bepaalde conflictstijl te meten. Het is niet de bedoeling dat met de TOC de algemene

intelligentie of sociale wenselijkheid van de middenmanager wordt weergegeven.
In onze literatuurstudie over de determinanten van conflictgedrag (zie hoofdstuk

3) zijn we geen aanwijzingen regengekomen dat de manier waarop een persoon met

conflicten omgaat samenhangt met zijn intelligentie. We verwachten dan ook geen ver-

band tussen beiden constructen te vinden. Tevens veronderstellen we dat de scores op

de TOC de voorkeur voor een bepaalde manier van conflicthantering meet en niet de
sociale wenselijkheid van de respondent. We verwachten dat ook tussen deze twee con-

structen geen relatie bestaat.

Bi j de gehele onderzoeksgroep  (N=501)  zi jn  de conflicthanteringsscores gerela-
teerd aan de hierarchische relatie met de opponent, het gedrag van de opponent, en de
score op de belangrijkheid van de conflictkwestie (zevenpuntsschaal). Dit laatste was

mogelijk omdat bij elk conflictscenario in de TOC wordt gevraagd hoe belangrijk de
respondent deze kwestie vindt. Een vergelijking tussen de scores op de TOC en een aan-

Tevens zi in vocir her me ten van de confirmerende validireit van de TOC Assessment Center-scores bileen groep

middenmanagers atgenomen. De resultacen van her Assessment Center konden echter nd worden gebruikt,
vanwege de onbetrouwbaarheid van de AC-scores, die gebaseerd waren op her oordeel van fin enkele assessor.
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tal persoonlijkheidskenmerken en sociale wenselijkheid was mogelijk voor 219 responden-
ten» die via het adviesbureau zijn geworven  (zie 7.1  voor een beschrijving van deze res-
ponsegroep). De gegevens over de persoonlijkheidskenmerken en de sociale wenselijk-
heid zijn verzameld met behulp van de RPD-Vragenlijst (Van der Maesen de Sombreff,
1984,1992). Bil een aparte responsegroep' die via het adviesbureau is geworven (N=30),
is naast de TOC een intelligentietest - de G-test (Van Amstel, Hogerheiide & Van de
Linde, 1996) - afgenomen.

De resultaten van de correlaties tussen de scores op conflictsrijlen van de TOC en
de scores op de verschillende persoonlijkheidstrekken, de 'belangrijkheid van de kwestie',
de intelligentie en de sociale wenselijkheid staan weergegeven in tabel 7.13.

Tabel 7.13  Correlaties tussen de cotiflictstijlen c geaggregeer,/ inw alle confl:,·t,ituaties j en de persoonlijkbeidsbe,imerken. belangrijk-

beid i·an de ,unllk·tbue,tie. i,itellige,iti€ en ,(R-iale t„n.selijkbeid en de tolgorde-effecten.
*       **

ps.()5. : PS.(11

Forceren 1nd. Samen- Onder- Aanpassen Vermijden
vechten werken handeten

Persoonlijkheid:
(N=219)

I. ** .- sociale contacten 0.02 ().()9 ().23 ().17 -0.10 -O.14
I. ** .. **- sociale vrees -().0- 0.01 4.3() 41.19 0.34 0.40
I. ** *.- assertiviteit 0.11 -().1() 0.2- ().01 -0.42 -().54

** ** ** *.- dominantie 0.35 ().26 024 ().28 -0.02 -().02

- wantrouwen 0.14* **                  *                                                                 **().2() -0.15 -().()1 0.15* ( ) ·3 7

** ** **- nervositeit 0.0() ().()7 -().25 -().()4 ().3() 0.46

- pessimisme 0.09 ().()2 -0.1-i* -().()9 0.11 ().25
**

** ** **- intcilerantie 0.19 03- -024 -().()4 0.12 0.34
*                                               *-

rigidi[eit ().08 ().()7 -0.14 -().12 0.05 ().14

- impulsiviteit -0.14* -().()6 0.0 5 0.10 -(}.()4 -O.10
I. ** ** **

- pcis. werkattitude -0.05 -().()2 ().21 0.1. -().] 9 -().18

Belangrijkheid
conf'lictkwestie
(N=5()1) ().18 ().()9 ().32 ().11 -().2() -().26

*. ** .* **

Intelligentie
(N = 3()) -0.19 ().()2 -().()1 ().()2 -().()2 ().1 8

Sociale wenselijkheid
(N-219) -().17 -(). 1 2

*
0.28 -().()8 -0.2 J -().26

** ** ** **

Na ui[sluiting van pers<inen met on[brekende .cores bliiven er 219 resp<indencen over van een groel, van 233
resi)(inden[en die via het adviesbureau zilii gc·wirven.

"        Dir betreft responden[en die later dan de andere respcindencen zijn geworven. Omda[ de resul[aten van deze groep
alleen zi in gebruikt vixir de vergeliiking met de intelligentie-scores ziin ze niet bij de responden[en in paragraaf

7.1 beschreven. Bii ten vergelijking van deze grmp met de andere res!,(indenten van her adviesbureau bliiken de
biogratische kennierken nier signifi.an[ re verse·hillen.



Empirische onderbouwing en evaluatie 141

Persoonlijkbeid
Hieronder worden de bevindingen van de onderhavige studie gepresenteerd. Bij de
beschrijving van de resultaten wordi relkens een vergelijking gemaakt met eerdere

empirische bevindingen.

Competitieve conflictbantering
Uit de resultaten  van de onderhavige studie (zie tabel 7.13) blijkt dat dominance  en
intolerante managers geneigd zijn om vechtstijlen (forceren en indirect vechten) te han-
teren (dominantie: r=0.35 resp. 0.26; intolerantie: r=0.19 resp. 0.23,ps.01) Daarnaast
blijken managers met een hoge score op wantrouwen ook vaker neigen tot vechten (for-
ceren: r=0.14, ps.05; indirect vechten: r=0.20, ps.01).

Deze resultaten komen in grote mate overeen met bevindingen uit eerdere studies.

De samenhang tussen vechtgedrag en dominantie (een onderdeel van de 'ext:raversie'-
dimensie uit de 'Big Five', zie McCrae & John, 1992), vinden we terug in verschillen-
de studies waarin de voorkeur voor forceren samengaat met een hoge score op extraver-

sie  (Antonioni, 1998; Graziano  et  al., 1996; Jensen-Campbell  et aL, 1996; Moberg,

1998; Mills et al., 1985; Nauta & Sanders, 2000; Van de Vliert & Euwema 1994).
Tevens is in verschillende studies gevonden dat forceren samengaat met een grote

behoefte om domineren (machtsmotieD en met een A-type persoonlijkheid - vijandig,
ongeduldig en een grote competicie-drang - (Baron, 1989; Kabanoff, 1987; Lamude &

Scudder, 1992; Schneer & Chanin,  1987; Utley et al.,  1989)
De hoge score op intolerantie en wantrouwen in de huidige studie vinden we terug

bij studies die een verband vinden tussen forceren en een lage score op vriendelijkheid

(Antonioni, 1998; Graziano et al., 1996; Jensen-Campbell et al., 1996; Moberg, 1998; Mills
et al., 1985; Nauta & Sanders, 2000; Van de Vliert & Euwema 1994). Tolerantie en het
zich openstellen voor de gevoelens en belangen van anderen (weinig wantrouwen) vormen
een onderdeel van de 'vriendelijkheid'-dimensie uit de 'Big Five' (McCrae & John,  1992).

Over de relatie tussen persoonlijkheidskenmerken en indirect vechten zi in geen
andere empirische bevindingen bekend.

Integratieve conflictbantering
De hoogste correlaties in de huidige studie wijzen erop dat assert:ieve (r =  0.27, ps.01),

dominante (r = 0.23,p5.01) en tolerante (r = -0.24, p5.01) managers, en managers met

een grote behoefte aan sociale contacten (r = 0.23, PE.01), managers met weinig socia-
le vrees (r = -0.30, ps.01), en managers met een grote emotionele st:abiliteit (lage score

op  nervositeit:   r  =   -0.25,  ps.01) een voorkeur hebben voor samenwerken. Onder-
handelen heeft de voorkeur van dominance managers (r =  0.28, p5.01) en van managers

met weinig sociale vrees  (r  =  -0.19, ps.01). Zowel samenwerkende als onderhandelen-
de managers hebben daarnaast ook een positieve werkinstelling (r = 0.21 resp. r =0.17,
p5.01).
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Soortgelijke relaties met samenwerken, vinden we ook terug bij andere auteurs. Zo slui-
ten de hoge scores op de behoefte aan sociale contacten, assertiviteit en dominantie bij
samenwerkende managers in de huidige studie, aan bij de resultaten van de studies die
een relatie hebben gevonden tussen samenwerken en extraversie (zie: Antonioni, 1998;
Kilmann & Thomas, 1975; Mills et al.,  1985; Nauta & Sanders, 2000; Van de Vliert &
Euwema, 1994).

In deze studies worden tevens relaties gevonden tussen samenwerken en de 'Big
Five' dimensie vriendelijkheid. McCrae en John (1992) definieren deze dimensie als: in-

schikkelijk, aardig, tolerant, begripvol, sociaal en respectvol ten opzichte van de gevoe-
lens en belangen van anderen. Hierin herkennen wij de gevonden samenhang in de on-
derhavige studie tussen samenwerken en een grote mate van tolerantie (ruimdenkend,
verdraagzaam, het zich verplaatsen in de ander), en tussen samenwerken en een lage
score op wantrouwen (her zich openstellen voor de ander). Daarnaast wordt een hoge
score op tolerantie, en een lage score op rigiditeit in de huidige studie, ondersteund
door eerder gevonden relaties tussen samenwerken en een grote sensitiviteit (Baron,
1989), het zich verplaacsen in de ander (De Dreu et al., 1995; Richardson et al., 1994;
Thompson & Loewenstein, 1992) en het zich open stellen voor nieuwe ervaringen
(Moberg, 1998).

De lage score op nervositeit, sociale vrees en pessimisme (pessimisme wordt gedef-
inieerd als de mate waarin men zich over allerlei zaken zorgen maakt) in de huidige stu-
die komt overeen met de studie van Moberg (1998) waarin een relatie tussen samen-
werken en emotionele stabiliteit wordt gevonden.

Tenslotte kon in de onderhavige studie een relatie worden gelegd tussen samen-
werken en onderhandelen, en een positieve werkattitude. Onder een positieve werkatti-
tude wordt een hoge prestatiebehoefte en een groot verantwoordelijkheidsgevoel ten
opzichte van het werk verstaan (Van de Maesen de Sombreff, 1984). Deze relatie met
integratieve conflicthantering wordt ook in andere studies teruggevonden: conscien-
tieuze personen (Anconioni, 1998; Moberg, 1998) en personen met een hoge prestatie-
behoefte  (Bell & Blakeney, 1977; Utley  et  aL, 1989) hebben een voorkeur  voor  het
gebruik van integratieve conflictstillen.

De andere relaties die wij met onderhandelen hebben gevonden, hebben we niet
terug kunnen vinden in de literatuur. Zo is de samenhang tussen onderhandelen en wei-

nig sociale vrees niei in andere studies gevonden. De enige relatie die we zijn tegenge-
komen tussen soortgelijke begrippen kwam uit de studie van Moberg (1998). Hij vond,

in tegenstelling tot de onderhavige studie, dat onderhandelen samengaat met minder
emotionele stabiliteit.

Non-confrontere,ide conflictbantering
De hoogste correlaties in de onderhavige st:udie zijn gevonden tussen managers die hoog
scoren op de non-confronterende conflicistijlen (aanpassen en vermijden) en hoog sco-
ren op sociale vrees (r = 0.34 resp. C).40, p5.01), hoog scoren op nervosireir (r = 0.30
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resp. 0.46, ps.01) en hoog scoren op wantrouwen (r = 0.15, ps.05 resp. 0.37, pf.01)
Deze managers scoorden laag op assertivitek (r =  -0.42 resp. -0.54, PI.01) en laag op

een positieve werkattitude (r  =  -0.19  resp.  r  =  -0.18, ps.01). Tevens hebben intoleran-
te en pessimistische managers en managers met weinig behoefte aan sociale contacten

een hoge score op vermijden (resp. r = 0.34,0.25, ps.01, -0.14, ps.05).

In verschillende studies wordc gevonden dat non-confronterende personen weinig extra-

vert zijn (zie o.a. Schneer & Chanin, 1987, Killman & Thomas, 1975; Mills et at, 1985).
Deze resultaten sluiten aan bij de bevindingen in de huidige studie dat aanpassen en ver-
mijden samengaan een lage assertiviteit en vermijden daarnaast ook samengaat met weinig
behoefte aan sociale cont:acten.

De hoge score op sociale vrees en nervositeit van aanpassende managers in de hui-
dige studie, is terug te vinden bij Nauta en Sanders (2000). Zij vonden een relatie tus-

sen aanpassen en een lage emotionele stabiliteit. Moberg (1998) vindt in zijn studie een
relatie tussen aanpassen en sociale vrees in de vorm van een hoge score op de verlegen-
heidsschaal.

De hoge score op sociale vrees en nervositeit en pessimisme van de vermijders in
de huidige studie, worden niet in andere studies terug gevonden.

Verder kon in de onderhavige studie een relatie worden gelegd tussen aanpassen,
vermijden en een negatieve werkattitude. Een negatieve werkhouding houdt in dat de ma-
nager weinig prestatiegericht is (Van de Maesen de Sombreff, 1984). Dit sluit aan bij de
literatuur waarin wordt gevonden dat personen die geneigd zijn om een non-confron-
tatie-strategie te hanteren weinig conscientieus zijn (Antonioni, 1998; Moberg, 1998).

Voor onze resultaten dat wantrouwende en intolerante managers geneigd zijn om
het conflict Ie vermi jden of aan te passen vinden we geen aanknopingspunten bij eer-
dere studies. Op basis van deze resultaten zouden we verwachten dat vermijders laag

scoren op de 'Big Five'-dimensie vriendelijkheid.

In tegenspraak met de resultaten uit de onderhavige studie is in eerdere studies gevon-

den dat boge score op vriendelijkheid samengaat met een voorkeur voor aanpassen (Van
de Vliert & Euwema 1994) en een voorkeur voor vermijden (Antonioni, 1998). Nauta
en Sanders (2000) vonden geen verband tussen vriendelijkheid enerzijds en aanpassen en

vermi iden anderzijds.

Om een indicatie te krijgen van de gro[e van de invloed van de persoonlijkheidsken-
merken op de conflicthantering is berekend hoeveel variantie de persoonlijkheidsken-

merken, zoals gemeten met de RPD-V, in het conflictgedrag verklaren. De verklaarde
variantie is in tabel 7.14 weergegeven.
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Tabell.14   De  t'erklaarde  rariantie  (R   adjusted)  wn  persoonlijkbeidskenmerken.  en  van  so,·iale  u'enielijkb€id.

uurgegetin per conflictitijl ( N-219).

Persoonlijkheidskenmerken Sociale wenselijkheid
R: adjusted R: adjusted

Forceren 15.0 9 2.4 9

Ind. Vechten 9.() k 1.1%
Samenwerken 16.0 9 7.2 9
Onderhandelen 9.0 g 0.1 9

Aanpassen 20.0 % 4.. 9

Vermilden 44.0 Ok 6.4 9

Uit een vergelijking van de percentages van de variant:ie in tabel 7.14 blijkt dat de keuze
voor een non-confronterende conflictstijl in vergelijking rot de andere conflictstijlen,
het meeste door persoonlijkheidseigenschappen wordt verklaard (aanpassen: 20 % en

vermilden: 44 %).
Indirect vechten en onderhandelen worden het minste door persoonlijkheidseigen-

schappen verklaard (beiden: R2 = 9%)

Samenvattend kunnen we stellen dat de relaties tussen de persoonlijkheidstrekken uit
de RPD-V en de conflictstijlen forceren, samenwerken en aanpassen goed aansluiten bij
bevindingen in andere studies. De relaties in de onderhavige studie tussen de persoon-
lijkheidstrekken en onderhandelen en vermijden worden maar gedeeltelijk door de lite-
ratuur ondersteund. De gevonden correlaties tussen indirect vechten en verschillende

persoonlijkheidskenmerken konden we niet staven aan eerdere bevindingen. De reden
hiervoor is dat er niet eerder, voor zover bekend, onderzoek is gedaan tussen indirect
vechten en persoonlijkheid.

Tevens blijkt uit de resultaten dat persoonlijkheidskenmerken een belangrijke rol

spelen bij de voorkeur van het gebruik van non-confronterende conflictstijlen.

De biErarcbiscbe relatie en bet gedrag van de opponent
Met behulp van variantie-analyses zijn de verschillen in conflicthantering in de ver-
schillende situaties weergegeven.

Uit de resultaten blijkt dat middenmanagers hun conflicthantering (doorgaans) aan-
passen aan de hierarchische relatie met de opponent en aan het gedrag van de opponent.

Met  behulp van  contrasten  zijn de hoofdeffecten nader bestudeerd. Uit tabel  7.15
blijkt dat bi ina alle contrasten significant zijn. Een belangrijke uitzondering hierop
vormt het effect van het gedrag van de opponent op samenwerken. Of de opponent zich
nu competitief, int:egratief of berustend opstelt, het maakt geen verschil voor de mate
waarop de middenmanager geneigd is tot samenwerken. Om de verschillen tussen de
conflictsituaties re kunnen interpret:eren ziin in tabel 7.16 de gemiddelde scores op de
conflictstijlen in de verschillende situaties weergegeven.
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                 Tabel 7.15    Im,loed vandebiearrbis,beretatie  (HR)  en  bet  gedrag van  de  opponent  (GO)  op  de „inflicistijlen:  3x3  variantie-analyses  met  berbaaidemetingen  (N =452).     :  ps.05.       :  ps .01

Forceren Ind. vechten Samenwerken Onderhandelen Aanpassen Vermilden i.

F(df) F(df) F(d ) F(d/) F(160 F(d/)                  8-
2

SITUATIES                                                                                                                                                      3
Hierarchische 21.54**(1.96, 880.62) 54.92**(1.99, 895.62) 4.74* (1.86,836.56)   143.78**(1.86,840.33)  46.24**(1.97,886.42)   136.49**( 1.98, 892.83)      C 
relatie (HR):a
Contrasten:
- opw.-neerw, 34.87**(1.452) 5.94* (1,452) 5.66* (1, 452) 227.79  (1, 452) 84.37  (1,452)

284.26**(1,452)               -- opw.-zijw. 23.80**(1, 452) 57.70**(1.452) 0.2() (1, 452) 48.03**(1. 452) 26.()6**(1,452) 31.94**(1, 452) n
-.

- neerw.-zilw. 2.96 (1,452) 96.32**(1, 452) 6.79**(1, 452) 112.19**(1,452) 23·994(1, 452) 111.95*71,452)        n

Gedrag
1.36 (1.98, 888.73) 37.96**(1.97.890.31>    9.55** (1.99,898.01)   307.63**(1.87,84().40)opponent (OP): 67.70**(1.98, 892.62) 57.36**(1.99,900.75)

Contrasten:
- comp.-in[. 49.05-(1, 452) 61.40**(1, 452) 0.()O (1, 452) 65.76**(1,452) 17.95**(1,452) 25.49**(1,452)
- comp.-her. 24.83**(1,452) 5.51**(1, 452) 2.15(1,452) 4.76* (1,452) 0.94 (1, 452) ().09   (1,452)

int.-ber. 125.15**(1,452) 105.16**(1, 452) 2.47 (1, 452) 43.54**(1, 452) 10.32**(1,452) 32.39** (1, 452)

Interactie-effect
HR x OP: 223.72**(3.78,17()0.18) 147.0,1**(3.56, 1606.71) JO.46**(3.70, 1663.04) 21.27**(3.80,1711.88)  159.70**(3.64.1636.14) 201.26**(3.31,1488.71)

Noot a: Gecorrigeerd voor sphericity met de Box's 6 correctie-factor (ANOVA met herhaalde metingen)
Noc)[ b:  Alvorens een variantie-analyse uit te voeren is gecon[roleerd of de verschillen russen de varianties van de onalliankelilke variabelen  in dezelide analyst,  niet te groo[ waren (de
vitrianries mochren nie[ meer dan ix elkaars waarden zi in, en een kleinere N moest samengaan met een kieinere variantie).

-
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Tabel  7.16    De  Remiddi·lde  ,c·,ires   op  de  conflict,tijlen  in  opu,aartse,  neert<·aart.se  w  ziju·aart,e  conflicten  (burar,bis,be  relatie).   met  een  competitiet:.   integratiet,e  en   lierilitende  .pponent  c  Ked,·ag  .pponent)  en

in di t·er<chillende con#licticenario'i ( N =412 ).  (minimum- maximums,·ore = 1.0(,-7.()(j).

Fc,rceren Ind. Vechten Samenwerken Onderhandelen Aanpassen Vermiiden

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD)

HIERARCHISCHE RELATIE
- cipwaarts i.95 (().80) 4.18(0.77) 5.10(0.73) 4.41 (().7t) 2.56 ((1.79) 2.08 (().71)
- tieerwaarts i.15(().87) . 0 (().88) 5.18(().79) :.88 (( .88) 2.0*.66) 1.69 ((}.59)

- zilwaarts ·1.()8 (().82) i. J9 (0.89) 5.()9 (()75) 4.22 9.-3) 2.·11 ((1.73) 1.93(0.71)

GEDRAG OPPONENT
- c ,mpetitief 4.()8 (c).84) 4.27 (().85) 5.13 (().74) 40-7 «) 75) 2.37 (0.71) 1.86 (().65)

- integratief 4.87 (C).79) Un (0'8) 5.1 i (0.79) 4.8 (0.82) 2 47((17.4) 1.98 ((1.63)

berustend 1.22 (().87) ,/BUWA 5.1()(().68) 4.13 ((1.7 J) 2.39 (()·72) 1.85 (().68)

SCENARIO'S
- opwaarts/ccimpetitief i.82 (().97) 3.29 (().91) 5.25 (().86) 4.47 (c) 94) 2.77(1.()2) 2,()() (().84)

- c,pwaarts/integratief i.44(1.01) 2.71 ((1.86) 4.89(1.()·i) i.36 (().86) 2.76 (1.()2) 2.56 (1.()())

- opwaarts/ berustend 3.6()(1.05) 3.5 3 (1.04) 5.16 ((1.8()) .1.39 (0.86) 2.12 (c).84) 1.69 (().7())

- neerwaartskumpetitief 1. 2 (1.05) 3.23(1.17) 5.()4 (1.1 3) 3.63(1.14) 2.()2 (().75) 1.62  (0.67)

- neerwaarts/integratief t.65 (1.05) 2.71 (().91) 5.41 (().81) 4.18(1.07) 2.55 (0.82) 1.8() (().7())

neerwaarts/ berustend ·1.16(1.10) 3.33(1.01) 5.09 ( 1.02) 3.83(1.()5) 2.35 (().83) 1.67 (0.69)
K

- zijwaarts/:( mpetitief 1.09 (1.09) 3.28 (1.()()) 5.12 (().9()) 4.11 (()95) 2.36 (().89)

1.99(0.91)                   - zijwaarts/integratid 1.53 (1.10) 3.75(1.24) 5.10(1.16) .1.39(1.()9) 2.14 (0.78) 1.57 ((1.64)
C

- zijwaarts/ berustend 4.61(1.1()) 3.11 (1.()5) 5.(}-i (().88) 4.17 ((1.95) 2.75 (1.()6) 2.25 (1.(19)                -
rb0
8
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3,2.39, 1.85). Alleen de
g van de opponent.

;che relaties in de onderha-

Putnam en Wilson (1982)
cil liatilill (13/00,1, Zi Jn enKele overeenkomsten te zien.

Rahim vond in zijn studie dat in een opwaartse conflict de voorkeur bestaat voor aan-

passen en (in mindere mate) voor onderhandelen (de relatie met vermijden werd niet ge-
vonden). In neerwaartse conflicten werd, conform onze resukaten, gevonden dat managers
de voorkeur gaven aan samenwerken (Rahim) of aan forceren (Putnam en Wilson). De
resultaten met betrekking tot zijwaartse conflicten (indirect vechten) verschilde totaal van
de resultaten bij Rahim (onderhandelen) en Putnam en Wilson (aanpassen en vermijden).

De bevindingen in de onderhavige studie waarin een relatie wordt gelegd tussen

de voorkeur voor de conflictsti ilen en het gedrag van de opponent zijn niet direct terug
te vinden in de literatuur. Dat de relatie russen de hierarchische relatie mer de oppo-
nent en het gedrag van de opponent, maar ten dele in eerdere studies kan worden onder-

bouwd heeft alles te maken met het feit dat nog nier eerder naar de interactie tussen

deze variabelen is gekeken.

De huidige studie leverde significance interactie-effecten - tussen de hierarchische
relatie met de opponent en het gedrag van de opponent: - voor de conflict:stijlen op (zie
tabel 7.15. voor de F-waarden van de interactie-effecten en tabel 7.16 voor de gemid-
delde conflictstijl-scores in de verschillende conflictscenarios).

De gemiddelde scores op een conflicts[ijl in verschillende situaties lopen sterk uit-
een. De gemiddelde scores op forceren zijn het hoogste bil een berustende baas (Al=4.60),
een berustende medewerker  (Al =4.46)  en  bij een collega  die  zich  integratief opstelt
(AI=4.53). Het minst wordt geforceerd bij een integratieve baas (Al= 3.43) en mede-
werker (Al=3.65) en een berustende collega (Al= 3.61). Opvallend is dat forceren bij een
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collega door precies tegengesteld gedrag dan het gedrag van de baas of van een mede-
werker wordt opgeroepen. Ook indirect vechten wordt het vaaks[ gehanteerd bii een
conflict met berustende  baas  (Al = 3.53)  en  een inregratieve collega  (Af -3.75)  en  her
minste gehanteerd bij een integratieve baas (AI=2.71) of medewerker (Al=2.73).

Of de middenmanager bil een integratieve opponent vaak samenwerkt is athanke-
lijk van de hierarchische positie van die opponent. Wanneer we de gemiddelden op
samenwerken van alle negen situaties vergelijken blijkt dat er het vaakst wordt samen-

gewerkt met een integratieve medewerker (Al= 5.41) en het minst met een iniergratie-
ve baas (Al=4.89). Onderhandelen doer een middenmanager het vaakste met een com-

petitieve baas (Al -4.47) of een integratieve collega (Al =4.39) en her minst vaak met een

competitieve medewerker (M =3.63). Ook aanpassen komt het vaakste voor bij een com-
petitieve baas (Al=2.77) en het minste bij een competicieve medewerker (Al=2.02). Daar-
naast past een middenmanager zich relatiefvaak aan bi j een integratieve baas (Al =2.76).
Wanneer we tenslotte kijken naar de gemiddelde scores op de scijl vermijden valt op
dat de middenmanager een integratieve baas (Al = 2.56) her vaakste vermijdt.  Een com-
pet:itieve of berustende medewerker (Al= 1.62  resp. Al = 1.67) en een  integratieve colle-

ga (Al=1.57) worden daarentegen het mist vaak vermeden. In figuur 7.2 zijn de inter-
actie-effecten, voor elk conflictstijl apart, grafisch weergegeven.

Concluderend kunnen we stellen dat de interactie tussen de hierarchische relatie met de

opponent en het gedrag van de opponent een belangrijke invloed heeft op de voorkeur
voor een conflictstijl Omdat de invioed van deze combinatie op de conflicthantering niet
eerder is onderzocht kan hiervoor ook geen ondersteuning in de literatuur worden gevonden.

De belangrijkbeid van de conflictkwestie
Uit de scores op de belangrijkheid van de kwestie, blijkt dat de middenmanagers, ge-
middeld genomen, de problemen zoals die zijn geschetst in de scenario's allemaal be-

langrilk tot zeer belangrijk vinden"' (gemiddeld over alle scenario's: At =  5.46). Het con-
flict met een competitieve ondergeschikte werd het meest belangrijk gevonden (Al= 6.11)
en het conflict met een integratieve baas het minst belangrijk (Af -4.44).

De analyses waarin de belangrijkheid van de conflict:kwestie in relatie wordt ge-
bracht met de voorkeur voor de conflictstijlen, geven de volgende resultaten.

Uit de correlaties" (zie tabel 7.13) blijkt dat wanneer in het conflictscenario een
voor de middenmanagers belangrijke conflictkwestie wordt beschreven, de middenma-

nagers 111€er geneigd is te forceren (r =0.18, ps.01), en samen te werken (r -0.32, ps.01)

en minder geneigd zich aan te passen (r =-0.20,ps:.01) en te vermijden (r =-0.26, ps.01).

I. De hoge scores op 'de belangriikheid van de conllicikwestie' werd ook verwacht omdat de confliascenaric) s mede
op dir kenmerk ziin geselecteerd. (minimum - maximum = 1.()() - 7.00).

          De correlacies russen de belangri jkheid van de kwesties in de negen verschillende situaries zijn hoog (r>0.50). Om
deze reden ts .(Kir de berckening van de correlanes tussen de wntlicistillen en de belangrilkheid van de conflict-
kwestie gebruik gemaaki van een aggregatie van de 'belangritkheid'-score over alle conflic[si[uaries heen.



Empirische onderbouwing en evaluatie 149

Deze bevindingen sluiten aan bij de bevindingen van Howat en London (1980)
en van Rahim en Bonoma (1979). Howat en London (1980) vonden dat partijen in een
conflict over een belangrijke kwestie de voorkeur geven aan samenwerken of aan force-

ren (afhankelijk van de mogelijkheid om tot overeenstemming te komen). Rahim en
Bonoma (1979) rapporteren dat in conflicten over onbelangriike zaken (waarover niet
zo gemakkelijk overeenstemming is te bereiken) de voorkeur uitgaat naar het conflict
te vermijden (zie ook 3.4).
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Figuur 7.2  Grafiscbe weergave van de gemiddelde scores op de conflictstijlen bij versebillend
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Iiitelligentie
In deze studie is voor het meten van intelligentie gebruik gemaakt van de 'general in-

telligence factor' (G-factor). Met deze maat wordt zowel verbale als rekenkundige en
ruimtelijke intelligentie gemeten (Van Amstel, Hogerheijde & Van de Linde, 1996).

Uit de correlaties in tabel 7.1 3,i S O p t e maken dat er geen significant verband  be-
st:aat tussen int:elligentie en de zes conflictstijlen. Deze resultaten voldoen aan de ver-
wachting dat intelligentie een ander construct vertegenwoordigt dan conflicthantering.

Sociale wenselijkbeid
Uit de correlaties tussen sociale wenselijkheid en de conflictstijlen blijkt dat vijf van de
conflictstijlen (onderhandelen uitgezonderd) significant samenhangen met sociale wen-

selijkheid. Uit de resultaten blijkt dat een grotere sociale wenselijkheid samengaat gaat
met een grotere voorkeur voor samenwerken (r =0.28, ps.01).
Deze correlatie is vergeleken met de correlaties tussen samenwerken en sociale wense-

lijkheid in andere conflicthanteringsinstrumenten (CMS en ROCI-II), die we hebben
beschreven in hoofdstuk  5. Uk deze vergelijking blijkt dat de correlaties tussen samen-

werken en sociale wenselijkheid in de CMS en ROCI-II niet veel verschillen met de cor-
relatie in de TOC (CMS: r =0.27, ps.05; ROCI: r =0.29, ps.05)

De andere conflictstijlen van de TOC hangen negatief met sociale wenselijkheid samen.

Hoe groter de sociale wenselijkheid van de middenmanager, des te mint*r is hij
geneigd te forceren (r =-0.17, ».01), indirect te vechten (r =-0.12, ps.05), zich aan te
passen (r = -0.23,ps.01) of het conflict te vermijden (r =-0.26,p5.01). Ook in de CMS
wordt een negatieve correlatie gevonden cussen sociale wenselijkheid en forceren (r =-
0.26, ps.05,  zie ook hoofdstuk  5).  In de ROCI-II wordt  geen  significante  correlaties
met onderhandelen, aanpassen en vermijden gevonden.

Om te kunnen bepalen hoe groot de invloed is van de sociale wenselijkheid op de

conflicthantering is gebruik gemaakt van een regressie-analyse. Hiermee is het percen-
tage variantie in elke conflictstijl berekend dat: door sociale wenselijkheid wordt ver-
klaard (zie tabel  7.14). De hoogste percentages voor sociale wenselijkheid  zijn  voor
samenwerken  (7.2%)  en voor vermijden (6.4%) en de laagste voor indirect te vechten
(1.1  %)  en voor onderhandelen  (0.1  %). De percentages  zijn  voor  alle  conflictstijlen
laag, zeker in vergelijking met de resultaten van de OCCI. Wilson en Waltman (1988)
vermelden onderzoeksresultaten over de OCCI waaruit blijkt dat 20 tot 40 % van de
variantie in de conflicthantering kan worden toegeschreven aan sociale wenselijkheid

(zie ook 5.4).
Concluderend kunnen we stellen dat hoewel de invloed van sociale wenselijkheid

op de conflicthanteringscores niet hoog uitvalt, er wel een relatie aanwezig is. De sco-
revariantie die door de sociale wenselijkheid wordt verklaard is voor alle conflictstijlen
laag, er zijn wel significance correlaties gevonden tussen de scores op sociale wenselijk-
heid en de voorkeuren voor verschillende conflictstijlen, met uitzondering van onder-
handelen.
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7.5 Verdere evaluatie van de TOC
Naast de betrouwbaarheid en validiteit, is onderzocht of er geen ongewenste effecten

optraden als gevolg van de manipulaties in de sr-vragenlijst. Hiervoor is onderzocht of

de volgorde van aanbieding van de conflictsituaties invioed heeft op de scores op de con-

flictstijlen.
Om volgorde-effecten te kunnen meten zijn twee versies van de TOC (met een ver-

schillende rangorde van conflictsituaties), at random over de responsegroep verdeeld

(versie  A:  N= 280; versie  B:  N= 221). Vervolgens  is  met  een  'one way' ANOVA  het
effect van de versie (A/B) op de conflicistijlen (geaggregeerd over alle negen situaties)
berekend. In de resultaten is geen aanwijzing gevonden die zou kunnen wijzen op de
aanwezigheid van volgorde-effecten (geen van de F-waarden was significant). We kun-
nen daarom concluderen dat de volgorde waarin de situaties in de sr-vragenlijst worden

aangeboden geen invloed heeft op de scores op de conflictstijlen.

7.6 Normering
De TOC maakt gebruik van voorgestructureerde standaardvragen ter meting van con-

flictgedrag. Vervolgens worden per conflictstijl de ruwe (gemiddelde) scores berekend.
Deze ruwe scores zijn basisscores die verder geen bewerking hebben ondergaan. Deze
ruwe scores zeggen op zichzelf weinig wanneer niet duidelijk is hoe deze ruwe scores

geinterpreteerd dienen te worden (Drenth & Sijtsma, 2001). Er bestaan verschillende
methoden ter ondersteuning van de int:erpretatie van ruwe score. Om de betekenis van
de ruwe scores op de conflictstijlen te kunnen interpret:eren is het gebruik van normen

heel geschikt. Een norm is een referentiekader voor de evaluatie van een ruwe score, die

is gebaseerd op de kenmerken van de verdeling van de ruwe score in de populatie (Drenth
& Sijtsma, 2001). Deze kenmerken worden geschat op basis van een representatieve
steekproef. De ruwe score krijgt zijn betekenis door een vergelijking met de scorever-

deling binnen een bepaalde referentiegroep.

Voor de normering van de TOC is het belangrijk om te weten of middenmanagers wai

betreft hun conflicthantering een homogene groep vormen of dat er verschillende refe-

rentiegroepen te onderscheiden zi in. Alvorens dit ce onderzoeken is gecontroleerd of de
onderzoeksgroep een representatieve steekproef van middenmanagers vorm[. Hiervoor

zi in de biografische gegevens (geslacht, leeftijd en opleiding) in de onderzoeksgroep
vergeleken met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, enqu6te

beroepsbevolking, 2001). De gegevens van het CBS hebben betrekking op de beroeps-
klassen 'managers'.12 De indeling 'managers' van het CBS komt niet geheel overeen met
onze definitie van middenmanagers. In de CBS-gegevens gaat het om managers die op
HBO/WO werk- en denkniveau werkzaam ziin (waaronder ook topmanagers die bui-

' 2        De CBS-gegevens ziin afkomstig van de beroepen '788 managers' en '988 managers' bij de indeling naar beroep-
sklassen van de beroepsbevolking (Standaard Beroepenclassificatie 1992, editie 2001).
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ten onze onderzoeksgroep vallen). In onze onderzoeksgroep zijn ook managers met een
lager werk- en denkniveau vertegenwoordigd.

Om een indruk te krijgen van de representativiteit van onze onderzoeksgroep is,
ondanks dat de definiering van de term manager niet geheel overeenstemt, een verge-
lijking met de CBS-gegevens gemaakt. Dit leverde de volgende resultaten op.

Volgens het CBS is 74% van de managers in Nederland van her mannelijke geslacht
en 26% vrouw. Dit komt overeen met de verdeling in onze studie (76% man, 24%
vrouw). De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse manager is iets hoger (44 jaar) dan
in onze onderzoeksgroep (42 jaar). Daarnaast hebben meer managers een HBO of WO
opleiding (619) dan in onze studie (53%). Dat de managers volgens het CBS iets ouder
en hoger opgeleid zijn is Ie verklaren uit het feit dat deze groep managers ook het hoog-
ste segment managers omvat die in onze studie niet is opgenomen en in onze studie
meer managers zitten die op een lager hierarchisch niveau werkzaam zijn. De resulta-
ten van de vergelijking sterkt ons in de veronderstelling dat de samenstelling van onze
onderzoeksgroep (qua biografische kenmerken) een redelijke afspiegeling vormt van de
populatie middenmanagers in Nederland.

Om  te onderzoeken  of er bi j de interpretatie van de conflictscores rekening moet wor-
den gehouden met verschillende referentiegroepen, zijn variantie-analyses uitgevoerd.
Hiermee is de invloed van de sector waarin men werkzaam is, biografische gegevens
(sekse, opleiding), en functiekenmerken (functietype, managementlaag) op het conflict-

gedrag geschat. De invloed van de leeftijd en van de 'span of control' van de managers
is onderzocht met behulp van regressie-analyses.

De regressieanalyses waarin de invloed van de leeftijd en van de 'span of control' van de ma-
nagers op de conflictstijlen is onderzocht, leverde geen van alle significante resultaten op.

Uit de bestudering van de resultaten van de variantie-analyses (zie tabel 7.17) blijkt
dat de voorkeur voor een conflicistijl wordt beinvloed door de sector waarin men werkt.
De verschillen tussen de sectoren worden veroorzaakt door indirect vechten en samen-
werken. In het openbaar bestuur wordt significant minder indirect gevochten dan in de
andere sectoren (F(3,457)=3.07, ps.05). en bij de non-profitorganisaties wordt signifi-
cant minder samengewerkt (F(3,457)=7.49, ps.01).

Ook blijken er verschillen te bestaan in conflicthantering tussen mannen en vrou-
wen. Mannen forceren vaker en werken meer samen dan vrouwen (F(1,460)=8.62 resp.

F(1,459)=11.91, ps.()1). Vrouwen passen zich vaker aan en vermijden vaker dan man-
nen (F(1,460)=10.94 resp. F(1,459)=11.31, ps.01).'

1 '       Zowei voi,r i·rciuwcn als vi)(ir de non-pri,fit is een samenhang g.evcmden met minder samenwerken. Omdat er sig-
nificant meer vrc,uwen in de non-profit werken dan in de andere sectoren (zie 7.1), is een variantie-analyse uk-
gevcierd waarin vi*,r deze rela[le is gecorrigeerd. Uit deze analyse blijkr dat na correctie de relatie tussen vrouwen
en minder samenwerken (/:( 1,458)= 1 1.() i. ps.()1)en tussen ncin -prcifit en minder samenwerken (F(3,458)=6.78.
ps.() 1 ) bli itt best,ian.
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Tabd 7.17    Gemiddelle  <cores  op  de  conflictitulen  per lator.  iek-se.  opleiding  functietype en  mandgementlaag  ( geaggregeerd orer alle  ainflictsituaties 1.  ':  ps()5. ":  pi.01                                                                                  W

R-F(irceren Ind. vechten Samenwerken Onderhandelen Aanpassen Vermijden
FW          FC,lf)         F(,0         F(d          F(d          F(d            0

REFERENTIE-
8-GROEPEN N         M        SD N M   SD N M   SD N M SD N M SD N

M SD   
Sector: 2.31 (3. 457) 1.07*(3,457) 7.49**(t. 457) ().92 (3,457) ().80 (3,457)

1.8 1   (.i,  4 5 7)                                            
- zak. dienstverlening 199 4.10 .77 199 3.18 82 199 5.2 1 .69 199 .1.23 .71 199 2.4j 64 199 1.91  .60

- handel/industrie 31   4.(,8 .74 i 1 3.24 .73        31 5.17 .58  31 4.15 71       31 2.48 .50      31 1.91 .50           3

-  non-prcifit 187 106  .71 187 3.33 .74 187 1.96  .61 187 -1.1 4   .62 187 2.42  .70 187
1.93       .63                            

- openbaar bestuur 41   3.87 .74 44   2.96 .78 .44     5.£9 .67

-14 4.12 71   44 2.27 .68  44 1.69 .55     
Sekse: 8.62**(1.460) 0.20 (1,460) 11.91**(1,46(1) 0.(.)3 (1, ·459) 11).94**( 1,46(1) 11.31**(1,459)       0
- man 347   4.11   .7 i 347 2.91 .7() 346 5.18 .64 346 4.1 8 .7() 346 2/36 .63 346 1.84 .55

- vrou. 115 3.88 .77 115 2.88 72 115 .1.9.1 .68 115 4.16 .6() 115 2.59 .72 115 2.06 .6()

Opleiding: 5.28*(1,458) 4.8;*(1.455) 1.26(1,457) 3.40 (1, 157) 1.16(1,457) ().80(1,457)
- < HBO 176 4.15 .7() 176 2.99 .65 175 5.17 .66 175   4.25 .67 175 159 .69 175 1.93 .59

- 2 HBO 284 4.87 .76 28.1  2.85 .72 284 5.(,9 .66 284 i.li 67 284 5.39 .64 284       1.88     .61

Func[ietype: 150(1,458) 3.41 (1,458) i.1·1(1.457) 0.4()(1, ·157) ().()1 (1,457) 0.94 (1, 457)

-
lijn 324  4.1,8 .7: 32,1   2.94 .67 424 5.09 .64 324   4.16 .65 324 2.41 .66 32 1   1 .88  .60

staf 136 4.99 .-77 136 2.81 .76 135 5.21 71 135 4.2() .71 135 2.42 .67 135 1.94 .63

Managementlaag 0.()7 (1,455) ().6.3 (1,455) 472*(1,454) 13.92**(1,458) 7.49**(1,454) 6.24**(1,454)
- h(}ger 252 4.()6 .78 252 2.88 .71 251 5.06 .64 251 4.()7 .68 251 2.34 65 251 1.83 .56

- lager 2()5 4.04 .69 205 2.94 .69 2()5 5.2() .69 205 .1.3() -65 205 2.51 .66 205 1.97   .64

Nwt: Atvorens ecti variantie-analyse uit re vcieren is geccintroleerd of de verschilien russen de variancies van de matliankeli ike variabelen in dezelfile analyse, nier re groot waren (de vari-
ancirs moch[en nier meer dan -tx elkaars waarden zilii, en cen kleinere N nioes[ samengaan mei een kleinere varianrie).

-
Ufl
'....
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Daarnaast wordt er door managers met een lagere of middelbare opleiding vaker
gevochten (zowel forceren als indirect vechten) dan door managers met een hogere

opleiding (F(1,458)=5.28 resp. 4.83,p5.05).
Als laatste zijn er verschillen gevonden tussen de managementlagen. Het lagere mid-

denmanagement hanteert significant vaker integratieve (samenwerken en onderhande-
len) en non-confronterende conflictstijlen (aanpassen en vermilden) dan het hogere mid-
denmanagement (F(1,454) 4.72, ps.05, resp. (F(1,454)= 13.92, 7.49, 6.24, Ps.01).

Het type functie dat een manager bekleed (lijn- of stafmanager) is niet van invloed

op de voorkeur voor een conflictstijl.
In de vorige paragrafen werd al duidelijk dat ook de conflictsituaties zoals die in

de scenario's van de TOC worden beschreven, een referentiekader vormen voor de con-
flicthantering. Omdat interactie-effecten zijn gevonden tussen 'de hierarchische relatie
met de opponent' en 'het gedrag van de opponent' is het zinvol om voor elke conflict-
situatie een aparte normering Ie hanteren.

Concluderend kunnen we stellen dat er rekening moet worden gehouden met ver-
schillende referentiegroepen bij de interpretatie van de conflictscores.Voor de interpre-
tatie van de conflicthantering leiden de resultaten tot de voorlopige conclusie dat er
normtabellen dienen te worden gehanteerd per hierarchische relatie met de opponent

(opwaarts, neerwaarts, zijwaarts) in combinatie met het type gedrag van de opponent
(competitief, uitnodigend, berustend), per sector, per sekse, per opleidingsniveau, en
per managementlaag
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Hoofdstuk 8

Discussie en conclusie
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Dit onderzoek ricbtte zieb op de constructie en evaluatie van een conflictbanterings-instrunient voor

midden,nanagers. nl.: de Test voor bet banteren ran alledaaise OrganisatieConflicten (TOC). in
dit afsluitende boofdstuk gaan tre na 4 onze studie un bruikbaar meetinstrument beeft opgeleverd.
Ten  eerste  restigen  we  onze  aandaobt  op  de  tbeoretiscbe  onderbouti·ing 1,an  de  TOC  (8.1).  daarna

konit de psycbometrisebe bu·aliteit aan bod (8.2). Ven,olgens staan u,e. in paragraaf 8.3. stil bij
de  gebritikswaarde  en  de  toepassings,nogelijkbeden  van  de  TOC.   In   de  laatste  paragraaf  (8.4)

u·orden suggesties ami&reikt i·oor toekomstig onderzoek.

8.1 Conceptueel rnodel
De TOC is ingebed in een model waarmee de onderlinge structuur tussen de conflict-
stijlen wordt weergegeven. De conflictstijlen worden gerepresenteerd door drie onder-
liggende dimensies (de competitie-dimensie, de integratie-dimensie en de confrontatie-
dimensie). De beschrijving van de conflictstijlen aan de hand van deze drie dimensies

11 ikt om de volgende redenen geslaagd. Ten eerste beschri iven de dimensies de conflict-
stijlen in gedragstermen, waardoor ze geen aanvechtbare relatie hebben met de deter-
minancen en consequenties van het conflictgedrag. Ten tweede worden de dimensies op
een abstracter niveau dan het gedrag zelf weergegeven, waardoor her mogelijk is dat
twee conflictstijlen bi j dezelfde pool van een dimensie kunnen worden ondergebracht
zonder dat de conflictstijlen in precies hetzelfde gedrag dienen te worden geoperatio-
naliseerd. Ten derde worden de dimensies teruggevonden in de empirie, nl. op basis van
de zelfrapportage van de middenmanagers. In de rot van zowel ondergeschikte, boven-
geschikte als nevengeschikte kwamen dezelfde structuren naar voren. Of deze kenmer-

kend ziln voor de perceptie van observatoren moet nog worden onderzocht.
Ten slotte discrimineren de dimensies goed tussen de conflictstijlen die conceptu-

eel van elkaar verschillen. Alleen de stijlen die qua betekenis dichrbij elkaar liggen,
laden hoog op dezelfde dimensie (zowel op item- als op schaalniveau).

De configuratie van de conflictstijlen op de dimensies wordt voor een groot deel door
de onderzoeksbevindingen ondersteund, met 66n uitzondering: de positie van onder-
handelen op de non-competitiepool van de competitie-dimensie. In her model wordt
verondersteld dat aanpassen en onderhandelen hoog scoren op non-competitie. Uit de
correlaties blijkt echter geen samenhang tussen meer vechten en minder onderhandelen,
zoals verwacht, maar blijkt dat 111€er vechten (zowel forceren als indirect vechten) samen-

gaat met ook nieer onderhandelen. In plaats van een negatieve correlatie tussen vechten

en onderhandelen werd een negarieve correlatie tussen een vechistijl (indirect vechten)
en samenwerken gevonden. Daarnaast wercl de veronderstelde relatie tussen samenwer-
ken en forceren niet in de resultaten teruggevonden. Deze bevindingen pleiten ervoor
dat niet onderhandelen maar samenwerken als non-compel:itie moet warden gezien.

Wanneer we er vanuit gaan dat deze resultaten te generaliseren zi in naar alle

midden-managers, ook buiten onze onderzoeksgroep, hebben deze bevindingen conse-

quenties voor de definitie van de non-comperitiepool van de competitie-dimensie.
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Dit zou namelijk toi geVOlg hebben dat de definitie van 'non-competitie' in termen

van: 'het loslaten van de eigen beginselen' (flexibiliteit), geen stand kan houden. Deze
def-init ie sluit goed aan bij aanpassen en onderhandelen, maar nier bij samenwerken.
Zoals ook in hoofdstuk 4 is beschreven wordt bi j samenwerken naar alternatieven
gezocht waarvoor de partijen, idealicer, niets hoeven in te leveren. Bij onderhandelen
lost men het conflict juist op door wederzijds iets in te leveren. Wanneer de non-com-
petitiepool de overeenkomst tussen aanpassen en samenwerken moet afdekken, sluit
'het niet wedi iveren met de ander' als een interpret:atie van deze pool, veel beter aan.
Zowel bi j samenwerken als bil aanpassen gaat het erom dat, in tegenstelling tot for-
ceren en indirect vechten (de comperitiepool), wordt voorkomen dat het conflict ver-
wordt tot een strijd cussen rivaliserende partijen. Onderhandelen heeft daarentegen
juist een element van strijd in zich, nl.: 'wie kan de beste ruil bewerkstelligen:

Verder dient in navolging van deze bevindingen, onderhandelen beschreven te

worden als int:egratief, maar niet als non-competitief conflict:gedrag. Samenwerken
dient naast integratief en confronierend ook als non-competitief conflictgedrag ie
worden beschreven. De vraag die rijst is of onderhandelen hierdoor een onderdeel van
samenwerken vormt, dat wei het integratieve element van samenwerken in zich heeft
maar niet de andere elementen van samenwerken. Deze suggestie werd eerder gedaan

door Pruitt en Rubin (1986): zij stellen dat onderhandelen een 'halfbakken' vorm van
samenwerken is. Gezien de verschillende relaties die samenwerken en onderhandelen
hebben met de andere conflicistijlen lijkt dit niet voor de hand te liggen. Meer
samenwerken gaat alleen samen mei meer onderhandelen en niet met 66n van de ande-

re conflictstijlen. Onderhandelen heeft daarentegen met alle andere conflictstijlen een
positieve relatie: onderhandelen is niet alleen met samenwerken goed te combineren,
maar ook mer zowel aanpassen en vermijden als met forceren en indirect vechten.
Hierbi j moer wel worden opgemerkt dat de relatie van onderhandelen met samen-
werken en aanpassen sterker is dan de relaties van onderhandelen met de andere con-
flictstijlen. Een gegeven dat ook werd teruggevonden in 7 van de 14 studies in de
meta-analyse van Munduate, Ganaza, Peiro en Euwema (1999).

Verder blijki uit de onderzoeksbevindingen dat de positionering van de dimensies ten
opzichte van elkaar orthogonaal is. Dit betekent dat de dimensies niet afhankelijk van
elkaar zijn, zoals we in het circumplexmodel veronderstellen. Hoewel we deze orthogo-

nale structuur van de dimensies niet hadden verwacht doet dit geen afbreuk aan de
taxonomie van de conflictstijlen. Integendeel, her feit dat de dimensies onafhankelijk

ziin kunnen we interpreteren als een onderbouwing van de constructvalidireit van deze

taxonomie. De zes conflictstijlen zijn paarsgewijs onder te brengen bij drie verschillen-
de domeinen van conflicthantering: integratieve (samenwerken en onderhandelen), com-
peritieve (forceren en indirect vechten) en non-confronterende conflicthantering (aan-

passen en vermijden). De onafhankelijkheid van de dimensies heeft wel consequenties
voor de vormgeving van het model. De drie orthogonale dimensies zijn niet in een twee-
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dimensioneel vlak weer te geven, zoals in het circumplex model, maar moeten in een
drie-dimensioneel model worden geplaatst.

Concluderend kunnen we stellen dat het theoretische model voor de beschrijving
van de confliastijlen, in grote lijnen voldoet. De bevindingen met bet:rekking tot on-
derhandelen en de positionering van de dimensies ten opzichte van elkaar, zijn niet con-
form de verwachtingen. Alvorens het model aan te passen denken we dat er vervolgon-
derzoek nodig is om te onderzoeken of de bevindingen ook bij verder onderzoek stand
houden.

In her nomologische raamwerk waarop de TOC is gebaseerd, wordt verondersteld dat
de voorkeur voor een bepaalde conflictstijl (mede) wordi bepaald door twee relatione-
le fact:oren: de hierarchische relatie met de opponent (externe st:ructuurvariabele) en

het gedrag van de opponent (externe procesvariabele). Deze veronderstelling is door de
empirie bevestigd. Daarbij kwamen (met name) relatief grote interactie-effecten van
deze twee variabelen naar voren. Hiermee lijkt de interpretatie gerechtvaardigd dat de
middenmanager met zijn gedrag reageert op het gedrag van de opponent, waarbi j de

hierarchische relatie met die opponent het referentiekader vormt waarin het gedrag

van de ander wordi geinterpreteerd. We denken dat deze verklaring nadere bestude-
ring verdient, zodat deze van nut kan zi in voor verdere theorievorming om[rent con-

flicthantering.

8.2 Psychometrische kwaliteiten
In de voorgaande hoofdstukken is de TOC aan verschillende toetsen onderworpen om
het instrument te evalueren. Uit deze resultaten blijkt dat de TOC goede psychometri-

sche kwaliteiten bezit voor het schatten van conflicthantering bij alledaagse conflicten.
De itemanalyse-resultaten geven aan dat de items bruikbaar zijn voor de beschrij-

ving van de responsefactor van de TOC. Dit betekent overigens niet dat de items van
de conflictstijlen aan alle aannames voor psychometrische kwaliteit van een vragenhist
voldoen.

Een van de veronderstellingen die ten grondslag ligt aan de psychometrische kwa-
liteit van een vragenlijst is dat het 'ware' werkgedrag (lees: conflicthantering) normaal

verdeeld is, met het gemiddelde rond het midden van de schaal (Murphy & Cleveland,
1991). In ons geval is er geen enkele rechtvaardiging voor deze aanname onndat organi-

saties er veel aan is gelegen om te zorgen dat hun management niet bi j alle conflict-

stijlen in her midden van de schaal scoren. Zoals ook in hoofdstuk 7 is opgemerkt, se-
lecteren en trainen organisaties hun managers om actief handelend met problemen om
te gaan (Jansen, 1991). Dit verklaart dat de gemiddelde scores van de middenmanagers

op de TOC afwijken van het midden van de schaal: lager voor de non-confronterende
stijlen en hoger voor de iniegratieve en compel:itieve conflictstijlen. Ook het gegeven

dat vermijden niet normaal verdeeld is, maar door middenmanagers rond de lage
waarden van de schaal wordr gescoord, is vanuit dit gezichtspunt goed te verklaren.
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Hieronder zullen we wat specifieker ingaan op de betrouwbaarheid en validiteit van
de TOC

Betrouwbaarbeid
De interne consist:entie van de conflictschalen was van een redelijk tot goed niveau (a
2.70). Hierbil bleek vermijden gemiddeld de hoogste consistentie re bezitten (.82) en
indirect vechten de laagste  (.71). De onderlinge verschillen tussen  de  itemscores  van

indirect vechten - in vergelijking met die van de andere conflictsrijlen - komen ook tot
uiting in de relatief grote scorevariantie die bi j indirect vechten wordt verklaard door
het facet 'items'. Dir heeft mogelijk ie maken met het feit dat indirect: vechten is opge-

bouwd uit enerzijds een negatieve houding van tegenwerken en sabotage (Van de VIiert,
1997b), en anderziids het neutralere proces beheersen (Euwema, 1992; Sheppard, 1984).
Gezien de redelijke waarden van de alpha-coeffici nten van indirect vechten in de ver-
schillende conflictsituaties, en het feit dat Cronbach's alpha een ondergrens voor de be-
trouwbaarheid van de schaal vormt (Carmines & Zeller, 1985), gaan we er van uit dat in-

direct vechten als 66n conflictstijl kan worden gezien. Bij de andere conflictstijlen lijkt
de formulering van de items veel minder invloed te hebben op de antwoorden van de

respondenten.
Wanneer we naar de andere twee hoofdeffecten 'persoon' en 'situatie' kijken valt op

dat het 'persoon'-facet (in alle conflictstijlen) een substancieel deel van de variantie ver-
klaart. Het 'situatie'-facet kan alleen in samenhang met het 'persoon'-facet redelijk wat
scorevariantie verklaren. Dit interactie-effect PxS geeft aan dat het gedrag op een voor-
spelbare en systematische manier varieert tussen de situaties (cross-situationele situa-
tiespecifieke stabiliteit). Dit zijn belangrijke constateringen, gezien de beoogde doelstel-
ling van de TOC: verschillen tussen de conflict:hantering van middenmanagers, alsmede

het unieke gedragspatroon van de manager over verschillende situaties in kaart brengen.

Ook wordt een relatief grote scorevariantie in de conflictstijlen van de TOC voor
rekening genomen door de drie-weg-interactie PxSxI,e. De interpretatie van dit inter-
actie-effect geeft problemen omdat het interactie-effect (PxSxI) niet los te koppelen is
van het residu (e). De verklaring van dit effect kan, in theorie, zowel liggen in een grote
interactie tussen personen, items en situaties, in het ontbreken in de G-studie van een
ander belangrijk facet voor het meten van conflictgedrag (een systematische variantie-
bron), in een grote meetfout (een ongedifferentieerde onsystematische variantiebron),
als in een combinatie van deze drie verklaringen (Shavelson & Webb, 1991). Gezien de

acceptabele generaliseerbaarheid (lees: betrouwbaarheid) van de conflicthantering van
de middenmanagers over conflictsituaties en conflictitems mogen we concluderen dat

de geobserveerde gedragsvariaties betekenisvolle stabiele componenten vormen en niet

zijn toe te schrijven aan een meetfout. Dat de variantie is toe te schrijven aan de wer-
kelijke interactie tussen P, S en I, en/of aan een variabele die toI nu toe buiten de meting

is gebleven, wordt hierdoor een stuk waarschijnlijker.
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Op basis van de resultaten uit de G-studie lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat een
gedifferentieerd score-profiel in de vorm van een sr-design een meerwaarde heeft boven
een klassieke vragenlijst zonder situationele predictoren. Wel zouden in vervolgstudies
andere situationele predictoren systematisch in het onderzoek moeten worden betrok-
ken om de invloed van deze predictoren (naast de reeds in de TOC opgenomen situati-
onele predictoren: de hierarchische relatie en het gedrag van de opponent) op de score-

variantie te kunnen bepalen. In hoofdstuk 3 is reeds geconstateerd dat hierbil gedacht
zou kunnen worden aan externe variabelen die de kaders voor de conflicterende partij-
en aangeven, zoals  bijvoorbeeld de kwaliteit  van de onderlinge relatie  (  zie o.a.: Barry
& Oliver, 1996; Boardman & Horowitz,1994; McCullough et al.,1 998; Richardson et
al.,1994) of de organische versus mechanische structuur van de organisatie C zie o.a..
Morill,1991; Nauta, 1996).

Validiteit
In de valideringsstudie heeft de nadruk gelegen op de inhoudsvaliditeit en de construct-

validiteit.
Om het conflict)gedrag in alledaagse conflictsituaties zo adequaat mogelijk te re-

presenteren is veel aandacht besteed aan de formulering van zowel de situatiefactor als
de responsefactor van de TOC. Vervolgens is de inhoudsvaliditeit geschat door de toe-

deling van de situationele variabelen -'de hierarchische relatie met de opponent' en 'het
gedrag van de opponent'- bij de conflictscenario's, en van de items bij de conflictstij-

len door respondenten te laten beoordelen. Op basis van deze resultaten kon een instru-
ment worden samengesteld waarin de bedoelde situaties en conflictstijlen door de situ-
atiescenario's en items in de TOC worden vertegenwoordigd.

Het gedeelte van de constructvaliditeit van de TOC dat betrekking heeft op de
interne structuur van de concepten, is reeds bi j 'het conceptuele model' aan de orde
geweest. Hieronder zullen we nader ingaan op de ConStructvaliditek benaderd vanuit
de samenhang van de TOC met (nier-)verwante begrippen. Hiervoor zijn samen met de
TOC een persoonlijkheidstest (verwante psychische constructen), een intelligentietest
en een sociale wenselijkheidsschaal (niet-verwante psychische constructen) afgenomen.

Tussen de conflictstijlen en de algemene int:elligentie zijn, conform de verwach-
ting, geen verbanden gevonden. Er zijn wel relaties gevonden tussen de TOC en per-

soonlijkheids-kenmerken en sociale wenselijkheid. Deze bevindingen zullen hieronder
nader aan de orde komen.

Persoonlijkbeid
Uit de resultaten beschreven in 7.4.2 blijkt een duidelijke relatie re bestaan tussen be-
paalde persoonlijkheidskenmerken en de voorkeur voor een bepaalde conflictstijl. De
gevonden verbanden vinden we ook terug in andere studies. WaI nier in veel andere stu-
dies wordt teruggevonden is dat de persoonlijkheidskenmerken een aanzienli ike bij-

drage leveren aan de variantie in het conflictgedrag. Wanneer we de variantie in het
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conflictgedrag dat door persoonlijkheidskenmerken in de onderhavige studie wordt
verklaard, vergelijken met de bevindingen in andere studies blijken de waarden in de
onderhavige studie veel hoger te liggen. Een verschil tussen onze studie en de studies
waarmee we onze bevindingen hebben vergeleken, is dat in onze studie de elf persoon-
lijkheidskenmerken die met de RPD-V zijn gemeten specifiekere trekken zijn dan de
vijfpersoonlijkheidsdimensie uit de 'Big-Five' die in veel andere studies worden gehan-
teerd. Uit de bevindingen van Moberg (1998) blijkt dat de algemene persoonlijkheids-
dimensies uit de 'Big-Five' minder variantie in het conflictgedrag verklaren dan de spe-
cifieke deelaspecten van deze dimensies.

Het specifieke meetniveau van de persoonlijkheidstrekken in de huidige studie

enerzijds, en de bevindingen van Moberg anderzijds, vormen een aanwijzing voor de
grote rol van persoonlijkheidstrekken bij de verklaring van het conflictgedrag. Om
meer zekerheid hieromtrent te krijgen is het interessant om de TOC in de toekomst een
keer samen met een instrument voor het meten van de 'Big-Five' af te nemen.

Tevens blijkt uit de resultaten dat de invloed van de persoonlijkheidskenmerken niet

op alle conflictstijlen even groot is: bij vermijden en (in mindere mate) aanpassen is de-
ze veel groter is dan bij de andere conflictstijlen. Ook in de G-studie kwam naar voren
dat  bi j vermijden en aanpassen een relatief grote scorevariantie kan worden toegeschre-
ven aan het 'persoon'-facet.

De specifieke trekken die st:erk samenhangen met vermijden en aanpassen zi in
sociale vrees, nervositeit en een lage assertiviteit. Met deze persoonlijkheidskenmerken

kunnen 'vermijders' en 'aanpassers' worden getypeerd als verlegen, emotioneel minder
stabiele mensen die niet goed voor zichzelf op kunnen komen.  Het  is goed voor te stel-
len dat door deze remmingen mensen niet goed in staat zijn om her conflict actief Ie
beinvloeden (zoals forceren, samenwerken en onderhandelen), maar dat zil teruggri ipen
op het passieve, berustend gedrag van cle non-confronterende conflicistiflen vermilden
en aanpassen.

Bij 'vermilders' komt hier nog bi j dat ze ook hoog scoren op rigiditeit, intolerantie
en wantrouwen. Hiermee kunnen 'vermijders' ook worden getypeerd als weinig plooi-
bare, onverdraagzame mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen in, en zich moeilijk
kunnen openstellen voor de ander. Ze sluiten zich als het ware op in hun eigen ideeen
en normen. Mogelijk dat de combinatie van enerzijds de sociale onzekerheid en ander-
zijds het vast zitten aan de eigen ideeen en normen, de neiging versterkt om zich cerug
ie trekken en zich af te sluiten voor de andere partij, of ie wel het conflict Ie vermi iden.
Het lijkt erop dat vermijden niet zozeer voort komt uit een gemotiveercle keuze voor
deze conflictstill, maar wordt ingegeven door een geremdheid gebaseerd op deze per-

soonlijkheidseigenschappen: men kan als het ware niet anders.
Dat vermijden mogelijk geen gemotiveerde keuze is sluit aan bij de bevindingen

van Sorenson, Morse & Savage (1999). Zij vonden in hun studie dat de motivationele
orientaties van een persoon geen invloed heeft op diens voorkeur voor vermijden. Bij de
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overige conflictstijlen werd wel een verband gevonden tussen de motivatie van de per-
soon en de voorkeur voor de conflictstijl. Aan deze conflictstijlen liggen andere combi-
nat:ies van persoonlijkheids-eigenschappen ten grondslag, welke schijnbaar een minder
dwingende rol hebben bi j de keuze voor een bepaald gedrag dan het geval is bi j 'ver-

mijders'.

Sociale u·enselijkbeid
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de verklaarde variancie van de sociale wenselijk-
heid voor alle conflictstijlen relatief laag was, maar dat er wel significante correlaties

zijn gevonden tussen sociale wenselijkheid en de meeste conflictstillen. Een hogere
score op sociale wenselijkheid gaat samen met een grotere voorkeur voor samenwerken,
en een kleinere voorkeur voor forceren, indirect vechten, aanpassen en vermijden.

Voor de int:erpretatie van deze bevindingen moet het volgende in ogenschouw wor-
den genomen. De sociale wenselijkheidsschaal uk de RPD-V was oorspronkelijk
bedoeld als een controlefactor voor de andere schalen uit de RPD-V, waarbij een hoge
score betekent dat de respondent de test in een sociale wenselijke richting heeft inge-
vuld. De resultaten vormen, bij een hoge score, geen reele afspiegeling van de bedoel-

de constructen. Met andere woorden: de respondent doet zich anders voor dan hi j is

(handleiding RPD-V, Van der Maesen de Sombreff, 1984).
Uit verschillende studies met de RPD-V (Van der Maesen de Sombreff, 1984)

komt echter naar voren dat de sociale wenselijkheidschaal ook een inhoudelijke bet:eke-

nis kan hebben. Een hoge score op sociale wenselijkheid betekent dan dat er sprake is
van een grote aanpassingszin. Sociale wenselijkheid is dan te interpreteren als een per-

soonseigenschap: mensen zijn conformistisch, en doen zich niet anders voor dan dat ze

zijn. Vanuit deze optiek zijn de gevonden resultaten dat een grotere sociale wenselijk-
heid (lees: een grotere aanpassingszin) samen gaat met meer samenwerken en met: min-
der forceren en indirect vechten, nog begrijpelijk. De relaties tussen meer sociale wen-

selijkheid en minder aanpassen en vermijden liggen echter minder voor de hand.
Of deze relaties moeten worden geinterpreteerd als een response-bias of als een

samenhang tussen persoonlijkheid en gedrag valt niet met zekerheid te zeggen. Gezien

de richting van de samenhang tussen de sociale wenselijkheid en de conflictstijlen ligt
het meer voor de hand om de sociale wenselijkheid op te vatten als een response-bias

dan als een persoonlijkheidstrek.
De vraag die deze conclusie vervolgens oproept is welke gevolgen deze response-

bias heeft voor de gebruikswaarde van de TOC.
De variantie die door de sociale wenselijkheid wordt verklaard is voor alle conflict-

st i j len relatief laag. Dit betekent dat de invloed van de sociale wenselijkheid op groeps-
niveau Ie verwaarlozen is. De TOC behoudt haar gebruikswaarde als onderzoeksinstru-

ment waarmee her conflictgedrag van groepen middenmanagers kan worden bepaald.

De correlaties tussen de scores op sociale wenselijkheid en vijf van de zes conflict-
stijlen zijn weliswaar nier hoog, maar wel significant. Het is daarom verstandig om bij
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de diagnose van het conflictgedrag van een individuele middenmanager hier rekening
mee te houden. Bij een individuele assessment kunnen deze verbanden een kleine ver-

tekening geven van de voorkeur voor een bepaalde manier van conflicthantering
Om de invioed van de sociale wenselijkheid onder controle te kunnen krijgen is het

van belang dat eerst duidelijk wordt wat deze sociale wenselijkheid inhoudt. In de lite-

ratuur wordt doorgaans een onderscheid gemaakt tussen twee verschillende aspecten die
aan een sociale wenselijke antwoordtendens ten grondslag kunnen liggen: 'self-decep-
tion' en 'impression management' (zie o.a.: Millham & Kellogg, 1980; Paulhus, 1984).
Bij 'self-deception' gelooft de respondent werkelijk in zijn positieve evaluatie, het be-
treft hier een onbewuste evaluatieve bias. Voor 'impression management' geldt dat de
respondent zich bewust is van her feit dat hij zich bet:er voordoet dan hij werkelijk is
om een betere indruk op anderen te maken. Met de sociale wenselijkheidsschaal van de
RPD-V is her onderscheid tussen 'self-deception' en impression management' niet
goed te maken. Het is daarom aan te bevelen om in de toekomst de sociale wenselijk-
heid van de TOC specifieker ie meten, met bijvoorbeeld de Marlowe-Crowne sociale

wenselijkheidsschaal waarin beide factoren vertegenwoordigd zi in (zie bijvoorbeeld
O'Grady (1988) voor een beschrilving van dir instrument).

Bif een beter beeld van het achierliggende probleem kan gerichter worden gezocht
naar oplossingen.Wanneer er sprake is van 'impression management' kunnen oplossin-
gen worden gezocht in de richting van de verantwoordelijkheid van de manager voor
zijn zelfbeoordeling. In de studie van McKenna en Myers (1997) is gevonden dat wan-
neer mensen rekenschap moesten alleggen van hun scores op een vaardighedentest, de
sociale wenselijkheid van hun response verminderde. Bij de afname van de TOC kan
hierbij worclen gedacht aan her verbinden van consequenties aan het conflicthante-
ringsprofiel dat de TOC oplevert. De scores kunnen bijvoorbeeld worden vertaald in
een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de middenmanager en/of in specifieke trainin-
gen die de middenmanager moet volgen.

Wanneer er daarentegen sprake is van 'self-deception' zal deze oplossing geen effect

hebben omdat hier sprake is van een onbewust defensie-mechanisme dat mensen niet

zomaar opzij kunnen zetten (Paulhus, 1 984). In dat geval moet de sociale wenselijkheids-
score veel meer worden gezien als een persoonlijkheidstrek, zoals ook nervositeit en
sociale vrees dat zijn.

8.3 Toepassingsmogelijkheden
Het beoogde doel voor de ontwikkeling van de TOI was een meetinstrument te con-
scrueren waarmee betrouwbare en valide uitspraken kunnen worden gedaan over de con-
Ilicthantering van middenmanagers. Het vaststellen van her conflictgedrag van mid-
denmanagers is enerzijds zinvol voor het vergroten van het zelfinzicht van de betrokken
managers en anderzijds voor onderzoek naar de contlicthantering van managers.

In het onderzoek kan de TOC bijvoorbeeld worden aangewend om de unieke gedrags-
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patronen van middenmanagers over verschillende situaties te achterhalen. Uit de bevin-
dingen in hoofdstuk 7 bleek dat de situatie-specifieke-stabiliteit van de TOC hoog is.
Dit geeft aan dat het conflictgedrag op een voorspelbare en systematische manier vari-
cert tussen de verschillende situaties in de TOC. Hoe deze voorspelbare variatie in her

gedrag voor verschillende (groepen) middenmanagers eruit ziet, is in het kader van de

huidige studie niet onderzocht.
De situatiespecifieke stabiliteit van het conflictgedrag kan in een empirische stu-

die worden geschat door clustering van managers met hetzelfde gedragsprofiel over de
verschillende situaties (Owens, 1978). Hiervoor dienen de scores op de conflictstillen,
voor elke manager in elke situatie, te worden gemeten om de verschillende conflic-
thanteringsprofielen te kunnen achterhalen. Een exploratieve profiel-analyse, bijvoor-
beeld een multiple discriminant-analyse (zie o.a. Pedhazur, 1982), kan worden gebruikt
om individuen met hetzelfde profiel te clusteren in subgroepen. Wanneer er verschil-
lende subgroepen kunnen worden gevormd wiist dat op het best:aan van verschillende

systematische patronen van conflicthantering over verschillende situaties.
Daarnaast is de TOC goed toepasbaar in onderzoek naar de effectiviteit van de con-

flicthantering in verschillende hierarchische relaties met verschillend handelende oppo-
nenten. Het is daarbij interessant om bijvoorbeeld niet alleen naar de effectiviteit van
de verschillende conflictstillen afzonderlijk te kijken, maar ook om de effectiviteit van
verschillende conflicthanteringsprofielen te bepalen.

Naast toepassing voor onderzoek biedt de TOC de mogelijkheid om managers inzicht
te geven in hun eigen conflicthantering (individuele assessment). Met de TOC kan bij-
voorbeeld het individuele conflicthanteringsprofiel per situatie worden bepaald. Op
basis van de verschillende situatiespecifieke conflicthanterings-profielen kan vervolgens
het dominance conflicthanteringsprofiel worden vastgesteld. Hiermee kan inzichtelijk
worden gemaakt wat de dominante conflictstijlen van de manager zijn en hoe breed zijn
gedrags-reperroire  is. In figuur  8.1   is een grafische voorbeeld  te  zien  van een conflic-

thanteringsprofiel.

torceren

ind vechten . ,· samenwerken

vermijden onderhandelen

aanpassen

Figuur 8.1  Een roorbeeld van een non-con»nterend conflictbanteringsprofiel
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Het is ook mogelijk om de conflicthantering in de verschillende situaties direct met
elkaar te vergelijken, om te bepalen in hoeverre en hoe de middenmanager zijn gedrag
aanpast aan de opponent die hij tegenover zich heeft. Hiermee kan de mate van st:ijl-
flexibiliteit over de situaties worden weergegeven. Zie figuur 8.2 voor een voorbeeld
waarin de gehanteerde conflictstijlen bij verschillende hierarchische relaties (opwaarts,
neerwaarts en zijwaarts conflict) worden weergegeven.

100 -

--

K

k     o            '1
§

-------L -- -- 0 forceren E  ind vechten

-100 - baas medewerker
collega • samenwerken 0 onderhandelen

conflictstijlen 0 aanpassen Olvermijden

Piguur 8.2  Een i,oorbeeld van de conflictbantering bij de versibillende biirarchiscbe relaties

Het is (vooralsnog) aan te bevelen om de TOC vooral ie benutten voor persoonlijke ont-
wikkeling. De TOC is heel geschikt om aan het begin van een algemene sociale vaar-
digheidstraining of (meer specifiek) een training in conflicthantering af te nemen zodat

de training op de individuele behoefte kan worden afgestemd. De toepassing van de
TOC voor het nemen van beheersmaatregelen kan, gebaseerd op de huidige stand van
zaken omtrent de evaluatie van de TOC, leiden tot een vertekening van de resultaten.
De sociale wenselijkheid van de TOC zal bij doelen in de sfeer van personeelsbeheer
waarschijnlijk toenemen.

Een pluspunt van de TOC is dat de vragenlijststructuur enige flexibiliteit bezit voor de
afstemming op het gebruikersdoel. Binnen de mogelijkheden die de TOC biedt kan de
gebruiker het vragenlijstoniwerp aan de gewenste toepassingen aanpassen. Het is mo-
gelijk om in plaats van de gehele sr-vragenlijst alleen deelaspecten af te nemen. Zo kan
de gebruiker in plaats van alle negen situaties in de TOC zich beperken tot minimaal
zes situaties. Bijvoorbeeld door alleen de op- en neerwaartse situaties (2 x 3 situaties) in
de vragenlijst mee te nemen en de zijwaartse situaties buiten beschouwing te laten. Dit
kan interessant zijn voor de gebruiker die vooral is geinteresseerd in conflicthantering
bij een ongelijke machtsverhouding. De gebruiker kan zich ook alleen richten op alle-
daagse conflicten met bijvoorbeeld een competitieve of berustende opponent en geen
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situaties met een integratieve opponent opnemen in de vragenlijst.
Naast een keuze uit de verschillende onderdelen van de situatie-kant van de sr-vra-

genlijst kan de gebruiker ook een keuze maken uit de onderdelen aan de response-kant
van de vragenlijst. Afhankelijk van het perspectief en her doel kan de gebruiker in

plaats van zes conflictstijlen, zich beperken tot maar 66n conflictstijl. Dit kan zinvol
zijn indien de gebruiker wil weten in hoeverre de conflictsituaties verschillen in de
mate waarin ze bijvoorbeeld forceergedrag van de middenmanager uitlokken.

Daarnaast kan de lengte van de TOC - het aantal items dat in de TOC is opgeno-

men - worden afgestemd op het gewenste niveau van generaliseerbaarheid. Bij het
bepalen van de lengte van de TOC kan ook rekening worden gehouden met de afna-
meduur. In het geval van een beperkte afnametijd is het mogelijk om de TOC, met
behoud van een acceptabel betrouwbaarheidsniveau (generaliseerbaarheid), Ie bekorten

tot 24 items per situatie.

Ten slotte willen we in deze paragraaf opmerken dat de gebruikers van de TOC zich voor-

alsnog moeten laten leiden  door de bevindingen in hoofdstuk  7. Hoewel deze onder-

zoeksbevindingen zeer bemoedigend zijn, is nog een aantal vragen nog onbeantwoord

gebleven. In de volgende paragraaf zullen we enkele van deze kwesties aansnijden en
aanbevelingen doen voor onderzoek waarvan wij denken dat dit nodig is voor de verde-

re evaluatie van de TOC.

8.4 Aanbevelingen voor verder onderzoek
Hoewel de huidige studie een aantal antwoorden geeft over de kwaliteit en bruikbaarheid

van de TOC, zal vooral de validiteit van de TOC nog verder moeten worden onderzocht.
Met betrekking tot de constructvaliditeit is al een aantal vragen beantwoord. Voor

de verdere constructvalidering van de TOC zou de relatie met andere conflicthante-

ringsinstrumenten - de DUTCH (De Dreu et al., 2001) of een Nederlandse versie van

de ROCI-II (Rahim, 1983b) - naast de nu onderzochte relatie met persoonlijkheids-
kenmerken en de algemene int:elligentie een waardevolle aanvulling betekenen.

Verder is er nog geen schatting gemaakt van de predictieve validiteit van de TOC.
In de TOC wordt de respondent gevraagd om zijn conflict:gedrag aan te geven. On-

danks de operationalisatie van de conflictstijlen in communicatief gedrag blijven de
meting op het niveau van gedragsintenties. Het is daarom belangrijk om in de toekomst
een valideringsstudie uit te voeren met het feitelijk gedrag als criterium. Hiervoor kan
de TOC samen met een meting van de feitelijke conflicthantering worden afgenomen,

bijvoorbeeld via assessment cent:ertechnieken waarbil het conflictgedrag in dezelfde
confliciscenario's als die van de TOC wordt beoordeeld. Binning en Barriert ( 1989)
benadrukken dat ook de criteriummaai die voor de validering van de predictor wordt

gebruikt, betrouwbaar en valide moet zijn Ondanks dat deze constatering voor de hand

ligr, blijkt uit verschillende valideringss[udies dat er onvoldoende aandacht wordt be-
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steed aan het operationele criterium (Binning & Barrrett, 1989). Wanneer het criterium
niet aan de eisen voldoet leidt een valideringsstudie gegarandeerd tot een lage predic-
tieve validiteit (Drenth & Sijtsma, 2001).

Om definitieve uitspraken te kunnen doen over de meerwaarde van her sr-design

van de TOC, zou de predictieve validiteit van de TOC moeten worden vergeleken met
de predictieve validiteit van een conflicthanteringinstrument zonder situationele pre-
dictoren, bijvoorbeeld met de DUTCH (De Dreu et al., 2001).

Een volgend punt voor de verdere validering van de TOC betreft de methode van zelf-
rapportage die voor de TOC wordt gebruikt. Zelf-beoordelingen blijken vaak positie-
ver uit vallen dan de beoordeling door een ander (Johns, 1998). Er kan dan sprake zijn
van een zogenaamde 'self-serving' bias. Dit houdt in dat een persoon zijn eigen gedrag
als positiever beoordeeld dan een ander dat zou doen. Ter aanvulling op een specifieke
sociale wenselijkheidmeting, zoals beschreven in paragraaf 8.2, zou in een vervolgon-
derzoek een zelfbeoordeling kunnen worden vergeleken met andere beoordelingsbron-
nen. Hierbij kan gedacht worden aan de beoordeling van her conflictgedrag door de su-
perieur, de ondergeschikte medewerkers en de collega's van de middenmanager, maar
ook aan get:rainde observatoren. In een valideringsstudie waarbij de zelf-beoordeling wordt
vergeleken met een beoordeling door anderen, speelt de validering van het crkerium
een belangrijk punt.

De ander-beoordeling (het criterium) kan net zoals de zelf-beoordeling, een aantal
onbedoelde beoordelingseffecten opleveren. In hoofdstuk 6 (6.2) zijn het 'actor-obser-
ver' attributie-effect en de verschillen in observaties als gevolg van verschillen in refe-

rentiekader, reeds beschreven. Andere beoordelingseffecten die gekoppeld zijn aan be-

oordelingen door anderen zijn het 'halo/horn'-effect, en de contrastfout (Saal, Downey
& Lehay, 1980). Het halo/horn-effect treedt op wanneer de beoordelaar zijn observaties
last beinvioeden door de algemene indruk die de beoordelaar van de beoordeelde heeft.
Het contrasteffect wordt veroorzaakt doordat de beoordelaar de beoordeelde met zich-

zelf vergelijkt. De beoordelaar verwacht dat de beoordeelde hetzelfde is als hijzelf; is dat
niet het geval, dan vallen de beoordelingen negatiever uit dan gerechtvaardigd.

Tevens kan in het geval dat de beoordelaar en de beoordeelde een werkrelatie heb-
ben, de kwaliteit van die relatie van invloed zijn op het beoordelingsresultaat (Cardy &
Dobbins, 1986)

Om de TOC te kunnen toepassen voor het meten van trainingseffecten, is het belang-
rijk dat de conflictscores stabiel blijven in de tijd. Door in een vervolgstudie de rest-
hertest- betrouwbaarheid van de TOC te berekenen komt meer duidelijkheid over de
mogelijkheid om TOC in trainingsprogramma's als voor- en nameting te gebruiken.

Ten behoeve van de toekomstige normering van de TOC is in hoofdstuk 7 een inventa-

risatie gemaakt van beinvloedende biografische en functiekenmerken. De resultaten
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leidden tot de voorlopige conclusie dat de sector waarin de manager werkt, het geslacht,
het opleidingsniveau en het functieniveau van invloed waren op de scores van de con-
flictstijlen. Bi j deze resultaten zijn enkele kanttekeningen te plaatsen. Als eerste moet

worden opgemerkt dat in de steekproefde verschillende sectoren waarbinnen de Neder-
landse arbeidsorganisaties opereren niet representatief waren vertegenwoordigd. De
middenmanagers in deze studie waren voornamelijk afl:omstig uit non-profit organisa-

ties en uit de zakelijke dienstverlening. In de onderzoeksgroep waren de managers ook
binnen deze sectoren niet evenredig vertegenwoordigd. In de non-profitsector waren de

managers vooral werkzaam in penitentiaire inrichtingen, en in de zakelijke dienstver-
lening in verschillende telecombedrijven. In de toekomst dienen daarom aanvullende
gegevens van middenmanagers uit de andere sectoren en andere typen organisatie te wor-
den verzameld om te kunnen beoordelen voor welke sectoren (en welke specifieke or-

ganisatietypen) aparte referentiegroepen nodig zijn voor de interpretatie van de con-
flictscores.

Een tweede punt betreft de indeling die is gehanteerd voor het operationaliseren van de
verschillende functieniveaus en functietypen van middenmanagers. In het onderzoek is
een onderscheid gemaakt tussen het hogere en lagere middenmanagement om de ver-
schillende niveaus te operationaliseren.Voor de operationalisering van de functietypen
is een onderscheid gemaakt tussen lijn- en staffuncties. Zoals in de inleiding reeds is aan-

gegeven, is de functie van middenmanager breed gedefinieerd: van unit-manager toi
voorman; van productiechef tot hoofd personeelszaken. Deze managers worden allemaal
tot het middenmanagement gerekend, maar in de functie-eisen die aan de verschillen-
de managers worden gesteld zijn grote verschillen waar te nemen. De indelingen die in
de onderhavige studie zijn gehanteerd om de verschillende functies te typeren zijn daar-
om mogelijk te grof.

In de resultaten worden geen verschillen gevonden in de conflicthantering van lijn-
en stafmanagers. Dir is niet conform eerdere bevindingen (zie o.a.: Lamude, Scudder &
Younkin, 1999; Morley & Shockley-Zalabak, 1986). Lamude et al. (1999) hebben naast
verschillen tussen 11 j n- en stafmanagers, ook verschillen gevonden in de conflicthantering
van verschillende typen stat'managers. Het is daarom zinvol om bij toekomstig onder-
zoek de invloed van functietypen op de conflicthantering verder te onderzoeken. Het is
aan re bevelen om de functietypen specifieker re operationaliseren door bijvoorbeeld
ook de functiegebieden waarop de manager werkzaam is, erbij ie betrekken.

Tussen de verschillende management:lagen zijn wel verschillen in conflicthantering
gevonden. Dir betekent dat voor de interpretatie van de conflictscores voor het hogere

management een andere normtabel moer worden gehanteerd dan voor het lagere mana-
gement. Binnen deze twee managementlagen is de spreiding in functieniveaus nog

steeds groot. Verder onderzoek is nodig om erachter ie komen of voor de verschillende

managementniveaus Inter specifieke referentiegroepen moeten worden geformuleerd.
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Tot besluit
We zijn deze studie begonnen met een tekst uit het oude test:ament over de broeder-
twist tussen Kain en Abel. Met de geciteerde passage hebben we willen aangeven dat

conflicten uit de hand kunnen lopen. Nog steeds leiden in organisaties fricties en span-
ningen tot nodeloos geescaleerde conflict:en. We hopen van harte dat de TOC een bij-
drage kan leveren aan een beter inzicht in het omgaan met alledaagse conflicten, en dat
dit inzicht voor middenmanagers, waar nodig, een aanleiding mag zijn om effectiever
te handelen.
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Samenvatting

Deze studie gaat over de ontwikkeling en evaluatie van een instrument om de conflic-
thantering van middenmanagers te meten. Dit instrument betreft de 'Test voor her han-
teren van alledaagse organisatieconflicten' (TOC). In dit instrument concentreren we
ons op alledaagse organisatieconflicten: vaak voorkomende conflicten die (nog) nier zijn
geescaleerd. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan meningsverschillen, irritaties

en spanningen in de samenwerking russen twee personen.

In de inleiding (boofilstuk 1) is het bereik van de TOC afgebakend. De keuze voor mid-
denmanagers als doelgroep komt voort uit hun bijzondere positie in de organisatie. Ze
bevinden zich namelijk in een functie waarin het strategische en her operationele
niveau samenkomen, en waar veelvuldig contact met collega's met andere functionele
posities noodzakelijk is. Deze hierarchische en functionele verschillen brengen ook ver-
schillen in visies en belangen met zich mee, en daarmee de kans op conflict:en. Het om-
gaan met alledaagse conflicten is dan ook een essentieel onderdeel van de taak van de
middenmanager. Om zinnige uitspraken te kunnen doen over hoe middenmanagers met

alledaagse conflicten omgaan richten we onze aandacht op de constructie van de TOC

waarmee het conflictgedrag van deze specifieke functiegroep kan worden gemeten. Met
de TOC beogen we de verschillen in conflicthantering van middenmanagers in ver-
schillende alledaagse conflictsituaties te meten. Om dit in kaart te brengen is gebruik
gemaakt van een situatie-response-design (sr-design). Aan de hand van het sr-design

kan zowel een responsefactor (het conflictgedrag) als een situatiefactor (verschillende
alledaagse conflictsituaties) in de TOC worden opgenomen.

Alvorens de responsefactor en de situatiefactor nader in te vullen wordt in het tweede boofd-
stuk eerst de begrippen interpersoonlijk conflict en conflicthantering nader uitgewerkt.

Voor interpersoonlijk conflict hanteren we de volgende definitie: Interacties tussen

twee van elkaar afbankelijke personen die een tegenstelling waarnemen in bun doelen, waarden.

ideeen of activiteiten. (zie Deutsch, 1973; Putnam en Poole, 1987; Rubin, Pruitt en Kim,
1994; Thomas, 1992). In deze definitie is sprake van twee conflicterende personen die
elkaar wederzijds beinvloeden. Het is een dynamisch proces opgebouwd uit verschil-
lende episodes. Met de TOC wordt 66n onderdeel aan het begin van het conflictproces
gemeten: de invloed van de situatie op het gedrag van een persoon.

Bi j de uitwerking van de conflicthantering hebben we de Conflict Grid (Blake &
Mouton, 1964) en de conflictmodellen die hiervan zijn afgeleid, als uitgangspunt geno-
men. We volgen deze traditie om aan de hand van een sterkte-zwakte analyst een aan-
tai aandachispunten Ie kunnen formuleren voor een conceptueel model waarop we de

responsefactor uic de TOC kunnen baseren.
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Om de situatiefactor in de TOC vorm te kunnen geven is een literatuurstudie verricht
(boofdstuk 3) waarin we de verschillende factoren die conflicthantering beinvioeden in
kaart hebben gebracht. Hierbij komt de invloed van de volgende variabelen aan bod:

de cognitie, emoties en de motivatie van de persoon (interne procesvariabelen); het

geslacht, de persoonlijkheidseigenschappen en de organisatiebetrokkenheid (interne
structuur-variabelen); de onderlinge verhouding met en het gedrag van de opponent
(externe procesvariabelen); functiekenmerken, conflictkenmerken, en organisatiegebon-
den kenmerken (ext:erne structuurvariabelen).

Op basis van de onderzoeksbevindingen zijn 'bet gedrag van de opponent' (extern-pro-
ces) en 'de bifrarcbiscbe relatie met de opponent' (extern-structuur) als de situationele pre-
dictoren van de TOC geselecteerd. De keuze is op deze relationele variabelen gevallen
omdat ze een belangrijk aandeel in de verklaring van het conflictgedrag hebben, en
omdat ze relevant en herkenbaar zijn voor middenmanagers in verschillende organisa-
ties bij verschillende soorten conflict:en.

In boofilstuk 4 is het conceptuele model dat ten grondslag ligt aan de responsefactor in
de TOC uitgewerkt. Om de conflicthantering van de middenmanager inzichtelijk te
kunnen maken is in de TOC het conflictgedrag ondergebracht in betekenisvolle ge-
drags-conglomeraten, in onze studie conflictstijlen genoemd. Deze conflictstijlen zijn
afkomstig uit een door ons ontwikkeld circumplexmodel voor conflicthantering. In dir
model worden aan de hand van drie gedragsbeschrijvende dimensies (confrontatie, inte-
gratie en competitie) zes conflict:stijlen (forceren, indirect vechten, samenwerken, on-
derhandelen, aanpassen en vermijden) gedefinieerd. De confrontatie-dimensie varifert van
passief, berustend gedrag (aanpassen en vermijden) tot een actieve en intensieve bena-
dering van het conflict (samenwerken en forceren). In de integratie-dimensie staat coope-
ratief, uitnodigend gedrag waarbij men openstaat voor de ander (samenwerken en onder-
handelen) tegenover indirect en gereserveerd gedrag (indirect vechten en vermijden).
En tenslotte de competitie-dimensie die loopt van vijandig en vasthoudend gedrag (force-
ren en indirect vechten) tot flexibel en veranderlijk gedrag (onderhandelen en aanpas-

sen). Het domein van de conflictstillen omvat zowel inhoudelijk Chet beinvloeden en
hanteren van de conflict:kwestie) als relationele gedrag Chet beinvloeden van de verhou-
ding tussen de partijen). Her circumplexmodel voor conflicthantering vormt het uit-
gangspunt voor de operationalisatie van de responsefactor van de TOC.

Vooraf aan de testconstructie is in boofdstuk 5 een inventarisatie gemaakt van de sterke
en zwakke punten van bestaande conflicthanteringsinstrumenten in het algemeen, en
van een drietal situationeel specifieke instrumenten in het bijzonder. Deze situationeel
specifieke instrumenten voor het meten van conflicthantering zijn: de 'Conflict Mana-
gement Survey' (Hall, 1969); 'Rahim Organizational Conflict Inventory-II' (Rahim,
1983b); de 'Organizational Communication Conflict Instrument' (Putnam & Wilson,
1982).
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De inzichten die deze verkenningen hebben opgeleverd zijn in boofdstuk 6 gebruikt bij

de constructie van de TOC. In de situatiefactor van de TOC zi in negen conflictscenari-

0's opgenomen. Deze situatiebeschrijvingen representeren de combinaties van drie hie-
rarchische relaties met de opponent (opwaartse, neerwaartse of zijwaarrse relatie) met
drie verschillende gedragingen van de opponent (competitief, uitnodigend of berustend

gedrag). De concrete invulling van deze conflictsituaties is gebaseerd op interviews met
twaalf middenmanagers uit verschillende organisaties. De inhoudsvaliditeit van de
geselecteerde conflictscenario's is bepaaid door respondent:en te laten beoordelen of de
bedoelde concepten (de hierarchische relaties en het gedrag van de opponent) ook daad-
werkelijk door de scenario's worden gerepresenteerd.

Voor de responsefactor van de TOC zijn voor elke conflictstijl een groot aantal items

geformuleerd. Het uitgangspunt hiervoor vormde de positie van de conflictstijlen op de
dimensies in het circumplexmodel voor conflicthantering. De inhoudsvaliditeit van de
items is bepaald door respondent:en te laten beoordelen of de items  bi j  de bedoelde con-
flictstijlen en de betreffende posities op de conflict:dimensies thuishoren. De items die
deze tests hebben doorstaan zijn vervolgens meegenomen in een proefafname van de

TOC bij een steekproefvan ruim honderd middenmanagers. Op basis van de resultaten
van deze proefafname ziJn de definitieve items voor de TOC geselecteerd. Dit resul-
teerde in een (lange) versie van de TOC bestaande uit zes conflict:stijlen met elk 12
items (zes inhoudsgerichte items en zes relatiegerichte items), die volledig gekruist
worden aangeboden in negen verschillende conflictscenario's.

In boofdstuk 7 zijn de resultaten beschreven van de empirische toetsing van de TOC.
Deze empirische toetsing is gebaseerd op de afname van de TOC bi j 501 midden-

managers. Het merendeel van de respondenten waren afl:omstig uit de zakelijke dienst-
verlening en uit non-profit-instellingen. Daarnaast zijn ook managers uit de handel en

industrie, en uit het openbaar bestuur in de steekproef vertegenwoordigd.
Voorafgaand aan de empirische toetsing is - om de praktische toepasbaarheid van

de TOC te vergroten - een korte versie van de TOC gemaakt. Aan de hand van de resul-
caten van een kwalitatieve analyse en een factoranalyse is de responsefactor ingekort van
12 items naar zes items per conflictschaal (in totaal 36 items bil elk conflictscenario).

Voor de evaluatie van de korte versie van de TOC is ten eerste gekeken naar de ken-

merken van de items. Bij deze item-analyse is de psychometrische kwaliteit van de
items bepaald en is de inhoudelijke kwaliteit van de items geschat door 'experts'. De
resultaten rechtvaardigen de conclusie dat de items van goede kwaliteit zijn, en daar-
door geschikt zijn voor het meten van conflictgedrag

Ten tweede is aan de hand van een G-studie en een D-studie de generaliseerbaar-
heid van de TOC geschat. Uit deze studies bleek dat de generaliseerbaarheid van de
korte versie van de TOC: negen situaties met elk 36 items, zeer bevredigend is. Verder bleek
dat de TOC met behoud van de generaliseerbaarheid, nog verder kan worden ingekort
coc: negen situaties met elk 24 items oftot zes situaties met elk 33 items. Tevens bleek
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dat het conflict:gedrag van de managers op een voorspelbare en systematische manier
varieert tussen de situaties (lage cross-sit:uationele consistentie en een hoge situatie-spe-
cifieke-stabiliteit).

Ten derde is cle constructvaliditeit van de TOC onderzocht. De onderlinge relaties
tussen de concepten die binnen het circumplexmodel voor conflicthantering zijn gespe-
cificeerd en in de bredere opzet van het sr-design van de TOC, worden in grote lijnen
ondersteund door de empirie. Daarnaast zijn, conform de verwachting, verbanden ge-
vonden tussen de conflictstijlen uit de TOC en andere aan conflicthantering gerelateer-
de begrippen (persoonlijkheidseigenschappen, de hierarchische relatie, het gedrag van

de opponent, en de belangrijkheid van de conflictkwestie). Tussen de conflictstijlen en
begrippen die Keen conflicthantering pretenderen te meten is ook geen samenhang

gevonden (algemene intelligentie) of een kleine sarnenhang (sociale wenselijkheid).
Ten slotte is onderzocht of er bi j de interpretatie van de TOC rekening moet wor-

den gehouden met verschillende referentiegroepen. De resultaten leiden tot de conclu-

sie dat her conflict:scenario (hierarchische relatie met de opponent in combinatie met
het type gedrag van de opponent), de sector waarin de manager werkt, het geslacht, het

opleidingsniveau en het functieniveau van invloed waren op de scores van de conflict-
stijlen. Voordat de definitieve normtabellen kunnen worden opgesteld dienen aanvul-
lende gegevens uit verschillende sectoren, functieniveaus en functietypen van midden-
managers te worden verzameld.

De conclusie die we op grond van de onderzoeksbevindingen over de TOC kunnen trek-
ken is dat de TOC een betrouwbaar meetinstrument is met een goede construct:vali-
diteit. De TOC is hierdoor bruikbaar voor het vast:stellen van het conflictgedrag van
middenmanagers. Deze informatie kan worden gebruikt voor het vergroten van het
zelfinzicht van de betrokken managers en voor onderzoek naar de conflict:hantering van
managers.

Een aantal vragen zijn in de huidige studie nog niet onderzocht. Dir ziln vooral
vragen over de predictieve validiteit van de TOC. Het is aan te bevelen om in de toe-
komst valideringsstudies uit te voeren met het feitelijk gedrag als criterium, en waar-
bi j de zelf-beoordeling wordt vergeleken met een beoordeling door anderen.
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Summary

In this thesis we describe the construction and evaluation ofan instrument for the measure-

ment ofconflict management: 'Test for handling common organizational conflicts' (TOC).
When we speak of common conflicts we refer to conflicts that often occur and have not
(yet) escalated. Examples of common conflicts are differences of opinion, irritations, and
friction in cooperation.

The TOC is developed to measure interpersonal conflict behavior of middle managers.
We decided to develop a special instrument for middle managers because of their
special position in organizations. Their function is between the strategic level and the
operating core. Middle managers have to cooperate with colleagues with different func-
tional positions. These hierarchical and functional differences tend to go together with
differences in interests and visions, which increases the chances of conflict. Managing
common conflicts, is therefore an essential task of the middle manager.

The intended purpose of the TOC is to measure differences between middle Ivana-

gers in different common conflict situations. Because we wanted to map conflict manage-
ment in different common conflicts, we were attracted to the situation-response-design

(sr-design). The sr-design can be used as a means by which a response-factor (the con-
flict behavior) and a situation-factor (different kinds of common conflict events) can be

incorporated in the TOC.

Before we worked out the response-factor and the situation-factor, we focused on the

concepts of interpersonal conflict and conflict handling (Chapter 2). The definition of
interpersonal conflict which we used was the following: Tbe interaction3 between two

interdependent parties wbo experience differences in goals. values, opinions, or activities ie.g,
Deutsch, 1973; Putnam en Poole, 1987; Rubin, Pruitt en Kim, 1994; Thomas, 1992).
In this definition, there are two conflicting parties who influence each other in a dyna-
mic process containing different episodes. The TOC measures a part of the first episode:

the influence of the conflict situation on the behavior of a person.

To expand on the concept of conflict handling, we used as a starting-point the
Conflict Grid (Blake & Mouton, 1964) and the models that are derived from it. We
focused On these conflict handling models because they are a dominant tradition in the
research into conflict handling. We used the insight: we gained from this tradition of
conflict behavior studies to formulate our own conceptual model for the response-factor
of the TOC.

In order to formulate the situation-factor of the TOC, we reviewed, in C bapter   3,
the literature on the factors that influence conflict behavior. In this review, the
following subjects arose: the cognition, emotions, and motivations of a person (internal
process variables); the gender, personality trait:s, and organizational commitment (inter-
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nal structure variables); the social relation with and the behavior of the opponent (ex-
ternal process variables); the characteristics of the function, the conflictissue, and the

organization (external structure variables).
This investigation led us to select 'tbe bebavior of tbe opponent' (external process) and

tbe hierarchical relation u itb tbe opponent' (external structure) as the situational predictors
for the TOC. We chose these variables because they explain a substantial amount of the
variance   in   the conflict behavior and because  they are relevant and recognizable  for

middle managers in different organizations and in different kinds of conflict.

The design and development of our conceptual model for the response-factor of the
TOC are discussed in Chapter   4.   In a newly developed circumplex model for handling
conflicts, the conflict behavior is ranged under meaningful behavior conglomerates,

viz., conflict styles. In this circumplex model, six conflict styles (dominating, indirect
fighting, collaborating, negotiating, accommodating, avoiding) are deduced from three

descriptive dimensions (confrontation, integration, and competition). The confrontation-
dimension ranges form passive, resigned behavior (accommodating and avoiding) to an
active and intensive way of handling conflicts (dominating and collaborating). In the
integrationdimension, cooperative, inviting behavior (collaborating and negotiating) is
placed against indirect and reserved behavior (indirect fighting and avoiding). The coin-

petitiondimension, finally, ranges from opposed and persistent behavior (dominating and
indirect fighting) to flexible and changeable behavior (negotiating and accommo-
dating).

The domain of the conflict styles contains behavior concerning content (in-
fluencing the conflictissue) as well as behavior concerning relationship (influencing the
mutual relation). The circumplex model for handling conflicts lays the foundation for
the items of the response-factor in the TOC.

Before we constructed the TOC, we reviewed, in Chapter 5. existing instruments for
handling conflict behavior, and looked at three of these in detail. These three measuring

instruments are situational predictors: 'Conflict Management Survey' (Hall, 1969);
'Rahim Organizational Conflict Inventory-II' (Rahim, 1983b); and 'Organizational Com-
munication Conflict Instrument' (Putnam & Wilson, 1982). The insights resulting from
this review were used in the construction of the TOC.

The process of developing the TOC is the topic of C bapter  6. 'We mentioned above that
the TOC consists of a response-factor and a situation-factor. The situation-factor is made

up of conflict situations which represent a combination of three different hierarchical
relations with the opponent (an upwards, a downwards, or a lateral relation), and three

different types of behavior of the opponent (competing, integrating, or non-confronting

behavior). The cases described in the conflict situations are based on interviews with 12
middle managers from a wide range of organizations. Later in this chapter, we described
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the content validity of che selected cases. We found that the intended concepts in the
cases (hierarchical relation and the behavior of the opponent) were represented in the
ratings of the cases by the respondents.

In the response-factor. a large number of items were formulated for each conflict style
based on the dimensions of the circumplex model for handling conflicts. In a content

validity study, we asked one group of respondents tO assign the items to the intended
conflict style, and another group to assign the items to the correct positions on two di-
mensions of the circumplex model. The items that survived these tests were submitted
in a pilot study of a sample consisting of more than  100 middle managers. Based on  the
results of the pilot study, we selected the items for the TOC. This development process
resulted in a (long) version of the TOC with a response-factor which included six
conflict styles, each containing 12 items (six items concerning the content of the conflict-
issue, and six items concerning the mutual relation), presented in a complete crossed
design with nine conflict situations.

Chapter 7 presents the results of a number of empirical tests of the TOC. A sample of
501 middle managers was used to collect the empirical evidence. The majority of the
managers worked in business services and non-profit organizations.

Preceding the empirical testing of the TOC, a shorter version of the TOC was
constructed to increase the practical application of the test. Based on the results of a
content analysis and a factor analysis, the response-factor was cut down from  12  to six
items measuring each conflict style (which led to a total of 36 items in each conflict
situation).

We started the evaluation of the TOC by studying the psychometric quality of the
items. We analyzed six item characteristics (the mean, the standard deviation, the
skewness, the kurtosis, the item rest correlation, and the internal consistency of the
scales) and we assessed five aspects of the items (comprehensibility, ambiguity, ab-
stractness, self-reference, evaluation; see Angleitner, John & L8hr, 1986) based on the
judgments of experts. The results led us to the conclusion that the items were of good

quality, and therefore fit for use.

The generalizability of the sr-design of the TOC was then assessed following a
procedure by Shavelson and Webb (1991). The study indicated that the facets of persons
(P) and the interaction between persons and situations (PxS) provided relatively large
variance components. The high PxS effects indicated inconsistencies from one situation
to another in conflict styles. These conflict style variations across situations have meaning-
ful and stable components that characterize the person (viz., low cross-situational con-
sistency and high cross-situational behavior pattern stability). The generalizability of
the short version of the TOC is very satisfactory ((E(pz)>0.70). If desired, it is possible
to cut the TOC down further - while retaining the generalizability - to nine conflict
situations with 24 items each or to six situations with 33 items each.
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The third topic in the evaluation was the construct validity of the TOC. The results of
the validity studies confirmed that the circumplex model for handling conflicts, and in
a broader perspective the imposed structure of situations and response in the sr-design,

could be identified in the structure of the TOC.
Within the scope of the validity studies, we also investigated the relationship be-

tween the conflict styles of the TOC and other concepts. The conflict styles correlated,
in the expected way, with concepts related to conflict handling (personality traits, the
hierarchical relations with the opponent, the conflict behavior of the opponent, and the

importance of the conflictissue). There were no correlations between conflict styles and
concepts that do not measure conflict handling (intelligence), or small correlations

(social desirability).
Finally, we investigated the necessity of different reference groups for the inter-

pretation of the scores on the TOC. This research resulted in the conclusion that the
conflict situation (hierarchical relation and the behavior of the opponent:), the sector in
which the manager works, the gender, the educational level, and the level of the
manager influence the scores on the conflict styles. Before we can formulate definite

norms, we need to collect more data regarding the different industries, management-
levels, and job types of middle managers.

On the whole, the current research reveals that the TOC is a valid and reliable instru-
ment for measuring the conflict handling of middle managers in various common con-
flict situations.

This makes the TOC a useful instrument for measuring the conflict handling of
middle managers. It can be applied to enlarge the self-knowledge of a manager regarding
his own conflict behavior. It also can be applied for research purposes, for example, to
examine the effectiveness of the conflict styles in different situations.

Evaluation of the TOC is not yet complete. For instance, we have not yet studied
the stability of the TOC scores over time. In this study we investigated the content and
construct validity, but no information on the predictive validity of the TOC was
obtained. Regarding the predictive validity, further research into the relationship
between the TOC scores and the actual conflict behavior, and into the relationship
between a self-report and an observer-report of the conflict styles might, provide useful

information for an additional evaluation of the TOC.
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Bijlage I
De negen conflictscenario's van de situatiefactor

1.      Een  van uw medewerkers   is erg slordig waardoor de medewerker vaak fouten
maakt. In een functioneringsgesprek is dit uitvoerig met de medewerker bespro-

ken. Op een gegeven moment onidekt u weer een aantal fouten in het werk en

spreekt de medewerker hierop aan. Als de medewerker daarop meteen coegeeft fou-
ten te hebben gemaakt, dan ...

2.    Uw baas geeft u een opdracht om een aantal zaken af te werken. U werkt er een
hele dag aan en handelt deze zaken zo goed mogelijk af. De volgende dag komt uw
baas naar u toe met de mededeling dat het werk niet goed is gedaan. Volgens u
komt dat doordat uw baas u niet goed heeft geinstrueerd. Als uw baas u een uk-
brander geeft  en u vervolgens opdraagt  om alles opnieuw  ie doen, dan  ...

3. Onlangs heeft een medewerker op uw afdeling een functie geaccepteerd omdat de
oude functie op een andere afdeling kwam te vervallen. Na enkele maanden komt
de medewerker met de klacht dat de werkzaamheden onder zijn niveau liggen. U
vindt dat de medewerker zijn capaciteiten ruim overschat. Als de medewerker erop

aandringt elkaar halverwege tegemoet te komen, dan  ...

4.  Uw baas is erg laks in het verstrekken van informatie maar heeft u beterschap

beloofd. Op een gegeven moment merkt u dat 66n van uw medewerkers beter
geinformeerd is dan uzelf. U spreekt uw baas hierop aan. Als uw baas meteen over

een ander onderwerp begint, dan ...

5.      In het kader  van een reorganisatie heeft uw collega  een voorstel gedaan  om  een

onderdeel van uw afdeling bij een andere afdeling onder te brengen. Dir voorstel

kwam voor u als een cotale verrassing, temeer omdat uw collega weet dat u hier
tegen bent. In een gesprek met uw collega brengt u de kwestie ter sprake. Als uw
collega de kwestie uitgebreid wil doorspreken om toi een oplossing te kunnen

komen,  dan  ...

6.   Met 66n van uw collega's klikt her niet zo goed. Op een gegeven moment merkt u
dat die collega u onjuiste gegevens heeft verstrekt. U vraagt uw collega om de juiste

informatie. Als uw collega geirriteerd Zegt dat u zeurt over futiliteiten, dan ...

7.    Een hogergeplaatste leidinggevende van een andere afdeling vraagt u om te helpen
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bij een spoedklus. U heeft weinig tijd en bent van mening dat uw hulp niet echt
nodig is. Daar komt bij dat dezelfde leidinggevende onlangs niet thuis gaf toen u
om een kleine gunst vroeg. Als de leidinggevende u voorstelt: "als jij mi j helpt,
spring ik de volgende keer voor jou in", dan ...

8.    Een van uw medewerkers voldoet nier aan de functie-eisen. In het verleden is at van
alles geprobeerd om her functioneren te verbeteren. Toch is er geen verbetering
opgerreden. In een functioneringsgesprek onderkent de medewerker de proble-
men. Als de medewerker u een paar dagen later een brief geeft waarin wordt

geklaagd over uw benadering van de problemen, dan ...

9.   U zit in een overlegream waarin u samen met andere leidinggevenden een geza-
menlijk beleid moet ontwikkelen. Een van de teamleden houdt zich geheel afzij-
dig en levert geen enkele bijdrage. Na een vergadering spreekt u dit teamlid hier-
over aan. Als het teamlid doet alsof er niets aan de hand is, dan ...
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Bijlage II
De itemlijst van de responsefactor

FORCEREN
inhoud:

1      ... blijf ik op mijn standpunt staan

2    ... sta ik op een verklaring
3    ... zal ik geen duimbreed wijken
4    ... zet ik de kwestie openlijk naar mijn hand

5    ... dring ik de ander mijn mening op
6    ... eis ik dat mijn visie t.a.v. de kwestie wordt gevolgd

relatie:
7        ...  maak  ik de ander belachelijk
8    ... zet ik de ander op zijn nummer

9    ... toon ik duidelijk mijn afkeuring
10     ...  eis  ik dat de ander naar mij  luistert
11   ... uit ik duidelijk mijn ergernis

12     ...  geef ik de ander een uitbrander

INDIRECT VECHTEN
inhoud:
13     ·· ·  klaag  ik over de problemen die het gevolg zullen zijn
14   ... vraag ik een meerdere om in te grijpen
15   ... verzin ik een smoes om de zaak naar mi in hand ie zetten
16   ... stel ik een voor mij voordelige procedure op

17   ... klaag ik over de inefficiente gang van zaken

18  ... beklaag ik me bij een meerdere

relatie:

19     ...  maak  ik een sceptische opmerking
20   ... klaag ik over de gevolgen van het gedrag van de ander

21   ... schakel ik invloedrijke anderen in

22  ... maak ik de ander bij derden zwart
23     ·· ·  klaag  ik over de manier waarop de ander zich opstelt
24   ... leid ik de ander om de tuin
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SAMENWERKEN
inhoud:
25   ... benadruk ik dat we het probleem samen moeten oplossen

26  ... bekijk ik de kwestie van beide kanten
27   ... praat ik alles goed uit toi we het volstrekt samen eens zijn

28   ... probeer ik de verschillende visies gezamenlijk te verkennen

29   ... stel ik voor om samen na te denken over mogelijke oplossingen
30   ... sta ik open om gezamenlijk de kwestie geheel Uit te diepen

relatie:

31   ... benadruk ik dat ik met de ander wil samenwerken
32   . . maak ik duidelijk dat we er samen uit moeten komen

33   ... zorg ik ervoor dat ieder aan bod komt
34   . . bevorder ik een sfeer waarin alles gezegd kan worden

35   ... zorg ik voor een vriendelijke open sfeer

36   ... crefer ik ruimte om alle emoties te bespreken

ONDERHANDELEN
inhoud:
37   ... stuur ik aan op een compromis
38     .., dring  ik aan op wederzijdse concessies

39     ... onderhandel ik stevig over een akkoord
40   ... dring ik er op aan dat we elkaar halverwege tegemoet komen
41   ... onderhandel ik stevig om tot een oplossing te komen

42   ... benadruk ik dat het een kwestie is van geven en nemen

relatie:
43   ··· reageer ik zo neutraal mogelijk op de ander
44  ... onderhandel ik over ieders verantwoordelijkheid
45    ··· blijf ik zakelijk tegen de ander

46     . . .  zorg  ik  dat  geen van beiden de relatie teveel bepaalt

47  ... voorkom ik dat 660 van beiden teveel overwicht krijgt
48     ... ga  ik op een rationele manier met de ander om
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AANPASSEN
inhoud:

49  ... slik ik miln bedenkingen in
50  ... leg ik me bij de kwestie neer
51   ... pas ik mijn visie aan

52  ... zwak ik mi in mening af
53     ...  geef ik toe zonder daar  iets voor terug te vragen

54  ... behandel ik de kwestie instemmend

relatie:
55     ...  probeer ik de ander tevreden  te stellen
56   ... probeer ik koste wat het kost de relatie mer de ander goed te houden

57  ... slik ik mijn irritaties in
58  ... probeer ik de ander zo min mogelijk toI last te zijn

5 9      . . .  stel  ik  me  meegaand  op

60   ... richt ik me naar de wensen van de ander

VERMIJDEN
inhoud:
61   ... zwijg ik verder over de kwestie
62   ... begin ik over een ander onderwerp

63   ··· verzin ik een uitvlucht om niet verder op kwestie in te hoeven gaan

64   ... hou ik mi in mening verder voor mezelf
65   ... verspil ik geen woorden aan de kwestie
66   ... draai ik om de kwestie heen

relatie:
67   ... probeer ik zo snel mogelijk weg te komen

68    ... doe ik alsof er niets aan de hand is

69   ... ga ik de ander uit de weg
70  ... doe ik of er niets gebeurd is
71   ... trek ik me terug

72   ... reageer ik nauwelijks op de ander
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Bijlage III
De 'manier van werven' en de response
uitgesplitst per organisatie

Organisatie. ingedeeld per sector: Wervingsmethode: Responsea:

Zakelijke diens[verlening 212  (424)
- telecom 1 Organisatie rechts[reeks benaderd                       59    (6991 )

telecom 2 Organisatie rechts[reeks benaderd 1()2 (68%)
- nutsbedrilf Organisatie rechtstreeks benaderd 12 (19'4 )

- verzekeringen 1 Organisatie rechts[reeks benaderd 23 (589)
-  verzekeringen 2 Resix,ndenten via adviesbureau                               8

bank Rest>ondencen via adviesbureau                            8

Handel / industrie 56 (1 11)

fo[o & film industrie Organisarie rechts[reeks benaderd 18 (629)
- voedingsmiddelenindustrie Organisatie rechts[reeks benaderd 24   (969)

- chemische indus[rie Organisacie rechtscreeks benaderd 2             (2094)

- [extiel industrie Respondenten via adviesbureau                               1
- huishc,udarrikelen indus[rie Respondenten via adviesbureau                          1
- schoonmaakbedrijf Respondenten via adviesbureau                               7
- warenhuis Respon&Men via adviesbureau                               1
- groo[handel Respondenten via adviesbureau                               2

Non-profit 189 (389)
- thuiszc)rg Organisatie rechtstreeks benaderd 22 (92%)

revalidatie centrum Organisatie rechistreeks benaderd 5           (10Ok)

GGZ Restiondenten via adviesbureau                            6

TBS kliniek Respondent:en via adviesbureau                               8

- penitentiaire inrichting 1 Respondenten via adviesbureau                               13
- penitentiaire inrichting 2 Respondenten via adviesbureau                            20
- pent[entiaire inrichring 3 Responden[en via adviesbureau                            1
- pent[entiaire innch[ing 4 Respondenten via adviesbureau                            23
- penitentiaire inrich[ing 5 Responden[en via adviesbureau                            3
- penitentiaire inrkh[ing 6 Respondenten via adviesbureau                            6
- penitentiaire inrichcing 7 Resixindenten via adviesbureau                                       13
- penicentiaire inrich[ing 8 Respondenten via adviesbureau                                             18
- jeugdinrichting Respondenten via adviesbureau                            35
- teugdzorg Respondenten via adviesbureau                               12

bibliotheek Rest*,ndencen via adviesbureau                            4

Openbaar bestuur 44     (99 )
- gemeence 1 Restmndenten via adviesbureau                               18
- gemeente 2 Respondenten via adviesbureau                               3
- belas[ingdiens[ Rest>ondenren via adviesbureau                            5
- justicie (stafdiens[) Respondenten via adviesbureau                               8
- politie Responden[en via adviesbureau                               1 ()

TOTAAL 501 (10002)

Nocir a: Bil de organisaties die rech[screeks zi in benaderd is het respcinsepercentage van de pc)pulatie middenmanagers
in de organisatie weergegeven.
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