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چ يك ده

هدف اين پژوهش ،بررسي ارتباط بین راهبردهای مدیریت تعارض و مهارتهای ارتباطی مدیران با سالمت

سازمانی مدارس متوسطه میباشد .روش پژوهش ،توصیفی – همبستگی است .جامعه آماری پژوهش را کلیه دبیران
مقطع متوسطه شهرستان گرمی به تعداد  041نفر (  35زن و  105مرد) بوده تشکیل داد .با توجه به حجم جامعه و بر

اساس جدول کرجسی  -مورگان نمونهای به حجم  03 1نفر(  25زن و  78مرد) به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای

نسبتی انتخاب شدند .براي جمعآوري دادهها از پرسشنامههاي مديريت تعارض رابينز (  ،) 1991مهارتهای ارتباطی
مديران بارتون ( )0 99 1و سالمت سازمانی مدارس متوسطه هوی و تارتر (  ) 1997استفاده شد .براي تجزيه و تحليل

دادهها از روشهای آماری ،میانگین و انحراف استاندارد ،فراوانی ،آزمون  tتک نمونهای ،ضريب همبستگی پيرسون و
رگرسيون چند متغيری استفاده گرديد .نتایج پژوهش نشان داد که بین راهبردهای مدیریت تعارض ،راهبرد راه حل-

گرایی و راهبرد عدم مقابله با سالمت سازمانی مدارس همبستگی منفی ،اما با راهبرد کنترل همبستگی مشاهده نشد .بین

تهای ارتباطی مدیران (کالمی ،شنود و بازخورد) با سالمت سازمانی مدارس همبستگی مثبت معنیداری وجود
مهار 
دارد .راهبردهای مدیریت تعارض ،مهارتهای ارتباطی مدیران باالتر از متوسط و سالمت سازمانی مدارس در حد
متوسط ارزیابی شد .راهبرد راه حلگرایی ،راهبرد عدم مقابله و مهارت شنود بيشترين تأثير را در پيش بيني سالمت
شبینی سالمت سازمانی مدارس را
سازماني مدارس دارند .اما راهبرد کنترل ،مهارت کالمی و مهارت بازخورد توان پی 
نداشته است و بطور کلی  28درصد واریانس سالمت سازمانی مدارس را راهبردهای مدیریت تعارض و  22درصد آن
را مهارتهای ارتباطی مدیران تبیین مینماید.

كليد واژهها :راهبردهای مدیریت تعارض ،مهارتهای ارتباطی مدیران ،سالمت سازمانی مدارس

دریافت مقاله393 1/1/ 25 :

پذیرش مقاله393 1/6/ 18 :

 - 1دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی ،دانشگاه محقق اردبیلی (نویسنده مسئول) e.shakeri67@gmail.com
 - 2دکتری مدیریت آموزشی ،دانشیار دانشگاه محقق اردبیلیzahed@uma.ac.ir ،

 - 3دکتری برنامه ریزی آموزش از راه دور ،استادیار دانشگاه محقق اردبیلیm_moeinikia@uma.ac.ir ،
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مقدمه

1

یکی از متغیرهای درون مدرسهای بسیار مهم "جو سازمانی " است که امروزه از سازهای به نام

"سالمت سازمانی "2برای بررسی و سنجش آن استفاده میشود .در بیان اهمیت این سازه،
صاحبنظران (نظیر هوی ،تارتر و کاتکمپ 1991 ،3؛ ساراسون 1996 ،4؛ هوی ،تارتر و بلیس،5

 )0 99 1بر این باور هستند که اقدامهای ناظر بر اصالحات آموزشی بدون توجه به فرهنگ ،جو
سازمانی و نشانگان سالمت سازمانی همواره با شکست مواجه خواهد شد .هالپین و کرافت

6

( ، 963 1به نقل از هوی و میسکل ،) 2005 ،7معتقد هستند که جو سازمانی به ادراک معلمان از

محیط عمومی کار در مدرسه اطالق شده و کیفیت نسبتًاًا پایداری است که معلمان آن را تجربه

میکنند ،بر رفتار آنها تأثیر گذاشته و مبتنی بر ادراک جمعی رفتار در مدرسه است .اما هوی،
تارتر و بلیس ( )0 99 1واژه سالمت را برای توصیف محیط عمومی مدرسه ترجیح دادهاند .به زعم

آنها نشانگان سالمت مدرسه بهتر میتوانند یک مدرسه اثربخش را تصویر کنند .همچنین مایلز

8

(  ، 1969به نقل از هوی و میسکل ،) 2005 ،سالمت سازمانی مدرسه را شکل تکامل یافته جو

سازمانی میداند .او به عنوان نخستین نظریهپرداز سالمت سازمانی مدرسه ،معتقد است که سالمت
سازمانی به ویژگیهایی به مراتب کاملتر و مهمتر از ویژگیهای مورد نظر جو سازمانی اشاره

دارد .ویژگیهایی نظیر دوام و بقای مدرسه در محیط ،سازگاری مدرسه با محیط و گسترش

توانایی آن برای سازگاری بیشتر از جمله آنها است .تعاریف مختلفی از سالمت سازمانی مطرح

شده از جمله ،اليدن و کلینگل ) 2000 ( 9اشاره میکند که سالمت سازماني مفهوم تقريبًاًا تازهاي
است و تنها شامل توانا يي سازمان براي انجام وظايف به طور موثر نمیشود بلكه شــامل توانا يي

سازمان براي رشد و بهبود نيز ميگردد .و يا به گفتهي هوي و فورسيت 10سالمت سازماني توانا يي

سازمان براي بقاء خود است و سازماني كه سالم است با نيروهاي مخرب خارجي به طور موفقيت
1

. Organizarional climate
. Organizational health
3
. Hoy, Tarter & Kottkamp
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. Sarason
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. Hoy, Tarter & Bliss
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. Halpin & Croft
7
. Hoy & Miskel
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. Miles
9
. Lynden & Klingle
10
. Hoy & Forset
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آميزي برخورد كرده و نيروي آنها به طور اثربخشي ،در جهت اهداف و مقاصد اصلي سازمان
هدايت ميكند ،و دراز مدت عالئم كي

سازمان سالم را از خود نشان ميدهند (جاهد.) 1384 ،

از جمله عوامل تاثیرگذار در سالمت سازمانی مدارس میتواند شیوهی مدیریت تعارض و مهارت-
های ارتباطی مدیران باشد .تعارض 1جزء الينفك زندگي انسان و امري كام ًالًال طبيعي است و در

طول تاريخ همواره با زندگي انسان همراه بوده است .داستانها و تمثيالت قرآن كريم و بيان

عناوين خير و شر ،حق و باطل ،عدل و ظلم ،نور و ظلمت و نيز داستانها يي چون موسي و فرعون،

يباشند (فیاضی .) 1388 ،لذا
يوسف و برادران ،اصحاب كهف و ...همه نشانگر وجود تعارض م 

يكنند
ي نگاه م 
ض به عنوان كي  پديده منف 
ي از آن دارند و به تعار 
امروزه افراد پيشينه ناخوشايند 
يدهد كه دو يا چند نفر از افراد در مقابل
ي رخ م 
ض زمان 
(موسسه آلند ايسلند پيس .) 2002 ،2تعار 

ي آنها متفاوت است (تومي،3
ف و ارزشها 
كي ديگر قرار گيرند ،زيرا نيازها ،خواستهها ،اهدا 
ص ديگري به
ي در مييابد كه شخ 
ت كه در آن فرد 
ض فرآيندي اس 
ت ديگر تعار 
 .) 2002به عبار 

ن و هلریگل.) 1995 ،4
يكند تأثير گذاشته است (وودم 
طور منفي روي آن چيزي كه او تعقيب م 
س همراه است .در
ب يا تر 
ج ،اضطرا 
ت ،درماندگي ،رن 
س عصباني 
تعارض تقريبا هميشه با احسا 

ض لزوما امري
ش دارد ،اما تعار 
ي گراي 
ت ما از آن به سوي تصوير منف 
ي كه تعارض و برداش 
حال 

ي آن اثر ميگذارد (سازمان
ت كه بر پيامدها 
ت تعارض اس 
منفي نيست و اين توانا يي  ،براي مديري 
یو .اس .دی .آی .) 2002 ،5تحقيقات اشميت 6نشان ميدهد كه تقريبًاًا  20درصد از وقت مديران
يشود (رابینز .) 20 01 ،و مدیران آموزشی تقریبًاًا نصف وقت خود را
صرف رسيدگي به تعارضات م 

به این امر میپردازند (لیپیت و لیپیت ، 1984 ،7به نقل از قربانی .) 1379 ،همچنين پژوهشگران به اين
نتيجه رسيدهاند كه در سطوح باالي سازمان ،مديريت تعارض از نظر اهميت ،برابر يا حتي در

مواقعي بيشتر از برنامهريزي ،سازماندهي ،ارتباطات ،انگيزش و تصميمگيري است .در پژوهش
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ديگري ،از بين  25عامل موفقيت مديران ،مديريت تعارض به عنوان مهمترين نقش در موفقيت

مشخص شده است (شرمرهورن ،هانت و ازبورن.) 1998 ،1

مديران در قرن حاضر به توانا يي هاي متعددي نياز دارند كه هر كدام ميتواند به نوعي در روند

زندگي كار او تأثيرگذار باشد ،از اين ميان توانا يي برقراري ارتباط و ايجاد مناسبات اجتماعي از
جمله مهمترين مهارتها است .ارتباطات ،كي

مهارت بسيار مهم مديريت و مبناي الزم براي

مديريت كارآمد است .از طريق ارتباطات است كه مديران روابط بين اشخاص را كه براي انجام

وظايف روزانهشان به نحو مطلوب ضرورت دارد ،برقرار ميسازند و حفظ ميكنند .هيچ مديري

نميتواند كار خود را به خوبي بدون ارتباطات خوب و مهارتهاي ارتباطي انجام دهد

(شرمرهورن ،هانت و ازبورن ،ترجمه ایراننژاد پاریزی ،بابایی و سبحان الهی .) 1386 ،اگر مديران

آموزشي عالوه بر دانش از مهارتهاي كافي برخوردار باشند ،بدون ترديد نظام آموزشي نيز از

اثربخشي ،كارا يي و اعتبار باال يي برخوردار خواهد بود :يكي از اين مهارتها ،فن رفتار با كاركنان

يا به سخن ديگر "مهارت ارتباطي "2است .مهارت ارتباطي يكي از مهارتهاي مهم و به منزلهي

ابزار كار مديران آموزشي است كه در موفقيت و اثربخشي آنان تأثير بسزا يي دارد (ميركمالي،
.) 1378

تهای
آهنچیان و منیدری ( ) 383 1در یافتههای تحقیق ضمن تأیید وجود رابطه بین مهار 

تهای باالتر از متوسط در
ارتباطی با سالمت سازمانی نشان داد که مدیران دانشگاه دارای مهار 

زمینههای ارتباطی هستند و دانشکدهها از سالمت سازمانی باالتر از متوسط برخوردارند .در عین
حال تفاوتهایی در مؤلفههای درونی هر یک از متغیرها مشاهده میشود که قابل بررسی دقیق

تهای ارتباطی
تری هستند .حسینی نسب و مصطفی پور (  ) 1391در تحقیقی نشان داد که بین مهار 

مدیران ،مهارت کالمی ،مهارت شنود و مهارت بازخورد مدیر با سالمت سازمانی مدارس رابطه

شبینی سالمت سازمانی
شترین تأثیر را در پی 
مستقیم و معناداری وجود دارد .و مهارت شنود بی 
دارد .باقیانی مقدم ،ممیزی و رحیم دل (  ) 1391در پژوهشی نشان داد که مدیران از سطح

یتر مسئولین در برگزاری
تهای ارتباطی متوسطی برخوردار بودند .بنابراین توجه جد 
مهار 

تها ضروری به نظر میرسد .هنزاییزاده ( )0 38 1در
دورههای آموزشی جهت ارتقاء این مهار 
. Schermerhorn, Hunt & Osborn
. Communicative skill
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پژوهشی نشان داد که بین جو سازمانی و ابعاد آن با مهارتهای ارتباطی (کالمی ،شنود و بازخورد)

مدیران سازمان تربیت بدنی ایران رابطه وجود دارد (به نقل از اسکندری ،اسگندری ،بیک زاد و

کردبچه.) 1391 ،

کشتکاران ،حیدری و باستانی ( )0 39 1در پژوهشی نشان داد که در مهارت ارتباطی مدیران،

مهارت کالمی مدیر خوب و مهارت گوش دادن مؤثر و بازخوردش را متوسط ارزیابی کردهاند و

همچنین نشان داد که با باال رفتن سن و سابقه کاری کارمندان مهارت بازخورد مدیر پایینتر

ارزیابی شد .طاهری زاده ،سلیمی و صالحی زاده ( )0 39 1در پژوهشی نشان داد که مهارت ارتباطی

اساتید در مهارت کالمی و بازخورد خوب ،ولی مهارت شنود مساعد ارزیابی نشده است .حمیدی،

نصری و محمدی (  ) 1388در نتايج تحقيقی نشان داد که سالمت سازمان مدارس مقدار اندکی

پایینتر از سطح متوسط میباشد .و همچنین از دیدگاه دبیران تفاوت معناداری میان سالمت

سازمانی مدارس متوسطه استان کردستان بر اساس جنسیت وجود دارد .و رابطه معناداری میان
مدارس شهرهای مختلف استان کردستان با سالمت سازمانی وجود ندارد .سلیمانی (  ) 1389در

نتايج پژوهشی نشان داد كه -1 :سالمت سازماني مدارس از نظر معلمان در حد مناسب است-2 .

مدارس متوسطه نسبت به ساير مدارس از سالمت سازماني پا يي نتري برخوردار هستند -3 .مدارس

غيرانتفاعي نسبت به مدارس دولتي از سالمت سازماني باالتري برخوردار هستند -4 .مدارس

دخترانه نسبت به مدارس پسرانه از سالمت سازماني باالتري برخوردار هستند -5 .بين شهرستانهاي

استان از لحاظ سالمت سازماني مدارس تفاوت معنادار وجود دارد -6 .بين مدرك تحصيلي

معلمان و ارزيابي آنان از سالمت سازماني مدارس رابطهي معكوس و معنادار وجود دارد-7 .

معلمان زن مدارس را سالمتر از مردان ارزيابي نمودهاند -8 .معلمان رسمي و غيررسمي (حق

التدريس و پيماني) سالمت سازماني مدارس را كي سان ارزيابي نمودهاند -9 .سابقهي تدريس

معلمان تأثيري در ارزيابي آنان از سالمت سازماني مدارس نداشته است.

زارع و کرامتی (  ) 1384در پژوهشی نشان داد که بین استراتژیهای مدیریت تعارض و سالمت

سازمانی مدارس رابطه مستقیم و معنیدار وجود دارد که ارتباط بین هر یک از استراتژیها به

صورت جداگانه با سالمت سازمانی مدارس نیز وجود دارد .مدارسی که مدیران آنها از استراتژی-

های راه حلگرایی در مدیریت تعارض استفاده میکنند دارای سالمت سازمانی بسیار باالیی هستند
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و مدیرانی که مدارس آنها از استراتژی کنترل در مدیریت تعارض استفاده میکنند دارای سالمت

سازمانی متوسطی هستند .در نهایت این نتیجه حاصل شد که به طور کلی استفاده از استراتژیهای

مختلف بستگی به شرایط و موقعیتهای گوناگون دارد .ترابی ،اکبری و عرب (  ) 1387در

پژوهشی نشان داد که از نظر استراتژیهای مدیریت تعارض به ترتیب 94/7 ،درصد استراتژی عدم

مقابله 44 /6 ،درصد استراتژی کنترلی و  5/7درصد استراتژی راه حلگرایی را بیان کردهاند.

قهرمانی ،ابوالقاسمی ،عارفی و خاتمی (  ) 1391در ارزيابي سالمت سازماني دانشكدههاي دانشگاه
شهيد بهشتي به این نتیجه دست یافت که سالمت سازمانی دانشکدهها در حد پایین ارزیابی شد.

حیدری ،عسکریان و دوایی (  ) 1389در پژوهشی همبستگي مؤلفههاي مديريت تعارض با جو

سازماني را بررسی کردهاند .يافتهها نشان داد که  -1بين بعد روحيه جو سازماني با شيوههاي

همكاري و مصالحه در برخورد با تعارض رابطه معنيدار و مستقيم وجود دارد اما بين روحيه و سه

شيوه رقابت ،اجتناب و گذشت رابطه معنيداري مشاهده نشده است -2 .بين بعد مزاحمت جو

سازماني با شيوه همكاري در برخورد با تعارض ،رابطه معكوس و معنيداري وجود دارد اما بين
مزاحمت و ساير شيوههاي برخورد با تعارض رابطه معنيداري مشاهده نشده است -3 .بين بعد

عالقهمندي جو سازماني و استفاده از شيوه همكاري در برخورد با تعارض رابطه مستقيم و استفاده

از شيوه اجتناب در برخورد با تعارض رابطه معكوس وجود دارد -4 .بين بعد صميميت جو

سازماني با شيوههاي رقابت (رابطه معكوس) ،همكاري (رابطه مستقيم) ،اجتناب و گذشت (رابطه

معكوس) در برخورد با تعارض رابطه معنيداري وجود دارد .اما بين صميميت و شيوه مصالحه

رابطه معنيداري مشاهده نشده است -5 .بين بعد مالحظهگري جو سازماني با شيوههاي همكاري

(رابطه معكوس) ،اجتناب و گذشت (رابطه مستقيم) در برخورد با تعارض رابطه معنيداري وجود

دارد اما بين بعد مالحظهگري و شيوههاي رقابت و مصالحه رابطه معنيداري مشاهده نشده است.

 -6بين بعد فاصلهگيري جو سازماني با شيوههاي رقابت و مصالحه(رابطه معكوس) در برخورد با

تعارض رابطه معنيداري وجود دارد اما بين فاصلهگيري و شيوههاي همكاري ،اجتناب و گذشت

رابطه معنيداري مشاهده نشده است -7 .بين بعد نفوذ جو سازماني با شيوههاي همكاري (رابطه
مستقيم) و گذشت (رابطه معكوس) در برخورد با تعارض رابطه معنيداري وجود دارد اما بين نفوذ
و شيوههاي رقابت ،اجتناب و مصالحه رابطه معنيداري مشاهده نشده است -8 .بين بعد تا يك د بر
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توليد جو سازماني با شيوههاي رقابت (رابطه معكوس) ،همكاري و مصالحه (رابطه مستقيم) در

برخورد با تعارض رابطه معنيداري وجود دارد اما بين تا يك د بر توليد و شيوههاي اجتناب و گذشت

رابطه معنيداري مشاهده نشده است.

تهای ارتباطی مدیران (مهارت کالمی،
رجبیان ( )2102در پژوهشی نشان داد که بین مهار 

مهارت شنود و مهارت اطالع رسانی و مهارت نوشتاری) با سالمت سازمانی مدارس متوسطه رابطه

مستقیم و معناداری وجود دارد .کورکماز ( )6 00 2در پژوهشی نشان داد که سالمت سازمانی
مدارس از دیدگاه معلمان در ترکیه مساعد و مثبت و باالتر از متوسط ارزیابی شده است .باتلر 1در

تحقیقی که با عنوان " ارتباط سبکهای مدیریت تعارض بر روی اهداف مذاکره " انجام داده به

این نتیجه دست یافت که سبک یگانگی (تشریک مساعی) خیلی کارا بوده اما سه سبک دیگر

دارای کارایی زیادی نبودند (ایزدی یزدان آبادی ، 1379 ،زارع و کرامتی .) 1384 ،رئوادس و

ایسنبرگر ) 2005 ( 2در مطالعهای به این نتیجه دست یافتند که پیاده سازی مدیریت تعارض به نحو

شایسته (با استفاده از سبک همکاری) منجر به نتایج مطلوب در کارکنان(رضایتکاری ،خلق و

خوی مثبت) و سازمان (تعهد مثبت ،عملکرد مثبت) شده که نهایتًاًا اجرای موثر استراتژی در
سازمان را به دنبال دارد .در مطالعه دیگر ،چایکو و بو ) 2001 ( 3به این نتیجه رسیدند که با توجه به
روند رو به رشد رقابت در عرصه کسب و کار جهانی و همچنین روند رو به رشد مطالعات

مدیریت تعارض در سازمانها ،وجود تعارض سازنده در سازمان در جهت تحقق اهداف مدیریت
ضروری است .آنها در بررسیهای خود دریافتند که تعارض سازنده سازمانی از طریق ایجاد

تعهد در کارکنان نسبت به اهداف سازمان موجب میشود استراتژیهای سازمانی و اهداف

مدیران در فضای کسب و کار بین المللی بهتر و موثرتر به نتیجه برسند.

سواالت پژوهش

 -1آیا بین راهبردهای مدیریت تعارض با سالمت سازمانی مدارس متوسطه رابطه وجود دارد؟
 -2آیا بین مهارتهای ارتباطی مدیران با سالمت سازمانی مدارس متوسطه رابطه وجود دارد؟
 -3راهبرد غالب مدیریت تعارض کدام است؟

1

. batler
. Rhoades & Eisenberger
3
. Chye Koh & Boo
2
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 -4مهارت غالب مهارتهای ارتباطی مدیران کدام است؟

 -5وضعیت سالمت سازمانی مدارس متوسطه چگونه است؟

 -6سهم راهبردهای مدیریت تعارض در پیشبینی سالمت سازمانی مدارس متوسطه چقدر است؟
 -7سهم مهارتهای ارتباطی مدیران در پیشبینی سالمت سازمانی مدارس متوسطه چقدر است؟
روش پژوهش

روش پژوهش حاضر ،توصیفی – همبستگی میباشد جامعه آماری پژوهش را کلیه دبیران مقطع

متوسطه شهرستان گرمی که شامل  041نفر (  35زن و  105مرد) بوده تشکیل میدهند .با توجه به
تعداد جامعه و بر اساس جدول کرجسی  -مورگان نمونهای به حجم  03 1نفر (  25زن و  78مرد) به

روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبتی انتخاب شدند .برای جمع آوری اطالعات از ابزارهای
اندازهگیری زیر استفاده گردید )1 .پرسشنامه مدیریت تعارض :1این پرسشنامه توسط استیفن

پی ،رابینز در سال  1991تهیه شد که در پژوهش خود پنج شیوه مدیریت تعارض را درون سه

استراتژی (راه حلگرایی ،عدم مقابله و کنترل) قرار دادهاند .که شامل  30سوال است و به سنجش

میزان استفاده مدیران از پنج سبک رقابت ،همکاری ،مصالحه ،اجتناب و سازش در مدیریت
تعارض میپردازد .و پاسخها در این پرسشنامه بر روی مقیاس هفت درجهای با نمرات  1و  2و  3و

تهای ارتباطی :2این پرسشنامه شامل 18
 4و  5و 6و  7مشخص میشود )2 .پرسشنامه مهار 

ماده است که توسط بارتون ،جی .ای در سال  0 99 1ابداع گردیده و دارای سه خرده مقیاس

یباشد که  6آیتم مربوط به مهارت کالمی 6 ،آیتم مربوط به مهارت شنود و  6آیتم مربوط به
م 

مهارت بازخورد میباشد (بارتون ،استیسی و فورتون .)6 00 2 ،3حداقل امتیاز در هر آیتم  6و

حداکثر آن  30است .هر چه امتیاز شخص باالتر باشد ،بیانگر این است که شخص از این مهارت

تهای ارتباطی بارتون در مطالعه
ارتباطی بیشتر استفاده میکند .روایی و پایایی پرسشنامه مهار 

رئیسی (  ) 1388تأیید شده است )3 .پرسشنامه سالمت سازمانی مدارس متوسطه(OHI-4

) :Sاین پرسشنامه  44گویهای را هوی و تارتر (  ) 1997تهیه کردهاند و عالقه بند (  ) 1378آن را به

فارسی برگردانده است .این پرسشنامه هفت خرده مقیاس یگانگی نهاد ،ساختاردهی ،رعایت ،نفوذ
1

. conflict management questionnaire
. Communicative skills questionnaire
3
. Burton, Stacey & Fortnum
4
. Organizational Health Inventory for Secondary Schools
2
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شهای گذشته (نظیر هوی و
مدیر ،حمایت منابع ،روحیه و تاکید علمی را شامل است .پژوه 
همکاران ) 1991 ،ضریب پایایی باالتر از  0/ 90را برای این پرسشنامه گزارش کردهاند .در تحلیل

عاملی تاییدی شاخصهای نیکویی برازش( ،GFI: 0/ 90 ،RMSEA:0/01 ،P<0/ 05 ،X2: 42/ 34

AGFI: 0/ 90و  )CFI:0/59نشان دادند که الگوی اندازهگیری متغیر سالمت سازمانی با هفت

خرده مقیاس مذکور برازش خوبی با دادهها داشته است.

یافتهها

در یافتهها اطالعات جمعیت شناختی متغیرهای مورد مطالعه گزارش گردیده است .و برای

تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار ،آزمون  tتک نمونه-
ای ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شده است.
جدول  .1اطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه

شاخصها
جنسیت

فراوانی
مرد
زن

سن

سابقه خدمت

رشته تحصیلی

سطح تحصیالت

درصد فراوانی

78

75 /7

25

24 /3

20 – 25

11

01/7

62 – 30

27

62/2

13 – 35

30

29 /1

36 – 40

19

18 /4

41 – 45

8

7/8

46 – 50

7

6/8

 51سال به باال

1

%1

1–5

32

13/1

6 – 01

32

13/1

11 – 15

31

12 /6

16 – 20

14

31/6

21 – 25

8

7/8

62 – 30

4

3/9

علوم انسانی

74

71 /8

20

19 /4

فنی و مهندسی

9

8/7

علوم پایه
فوق دیپلم

01

9/7

لیسانس

79

76 /7

فوق لیسانس و

14

31/6

باالتر
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ویژگیهای نمونه چون جنسیت ،سن ،سابقه خدمت ،رشته تحصیلی و سطح تحصیالت در

جدول شماره 1ارائه شده است .دادههای این جدول نشان میدهد که در گروه نمونه ،بیشتر
جنسیت را مردان با ( 75 /7درصد) ،و  29 /1درصد افراد در سنین  13- 35سال و  1درصد افراد در

سنین  56 - 60سال قرار دارند .و  26/2درصد افراد دارای سابقه خدمت  1-01سال و  3/9درصد
افراد دارای سابقه خدمت  62- 30سال دارند .بیشتر دبیران دارای رشته تحصیلی علوم انسانی (71 /8

درصد) و سطح تحصیالت لیسانس ( 76 /7درصد) میباشند.

سوال پژوهشی :1آیا بین راهبردهای مدیریت تعارض با سالمت سازمانی مدارس متوسطه رابطه
وجود دارد؟

به منظور بررسی سوال پژوهشی یک ،با استفاده از روش همبستگی پیرسون نتایج زیر (جدول  )2به

دست آمد.

جدول  .2نتایج ضریب همبستگی بین راهبردهای مدیریت تعارض با سالمت سازمانی
سالمت سازمانی

متغیرها

**

راهبرد راه حلگرایی

**

راهبرد عدم مقابله
راهبرد کنترل

-0/ 41
-0/ 44

-0/ 08

راهبردهای مدیریت تعارض
P< 0/10

**

P< 0/ 05

**-0/94

*

چنانچه در جدول  2مشاهده میشود بین راهبرد راه حلگرایی و راهبرد عدم مقابله با سالمت

سازمانی در سطح اطمینان  p< 0/10همبستگی منفی معنیداری وجود دارد (به ترتیب،r= -0/ 41 ،

 .)r= -0/ 44اما بین راهبرد کنترل با سالمت سازمانی همبستگی مشاهده نشد .همچنین بطور کلی،

بین راهبردهای مدیریت تعارض با سالمت سازمانی در سطح اطمینان  p< 0/10رابطهی منفی

معنیداری وجود دارد (.)r= -0/94

تهای ارتباطی مدیران با سالمت سازمانی مدارس متوسطه رابطه
سوال پژوهشی :2آیا بین مهار 
وجود دارد؟

به منظور بررسی سوال پژوهشی دو ،با استفاده از روش همبستگی پیرسون نتایج زیر (جدول )3

به دست آمد.
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تهای ارتباطی مدیران با سالمت سازمانی
جدول  .3نتایج ضریب همبستگی بین مهار 
متغیرها

سالمت سازمانی

مهارت کالمی

**

0/13

مهارت شنود

0/ 45

**
**

0/62

مهارت بازخورد

**

مهارت ارتباطی مدیران

P< 0/10

**

P< 0/ 05

0/ 42

*

چنانچه در جدول  3مشاهده میشود بین مهارت کالمی ،مهارت شنود و مهارت بازخورد با

سالمت سازمانی در سطح  p<0/10همبستگی مثبت معنیداری وجود دارد (به ترتیب،r=0/13 ،

تهای ارتباطی مدیران با سالمت سازمانی
 .)r= 0/62 ،r=0/ 45همچنین بطور کلی ،بین مهار 

رابطهی مثبت معنیداری وجود دارد ( .)r= 0/ 42

سوال پژوهشی :3راهبرد غالب مدیریت تعارض کدام است؟

به منظور بررسی سوال پژوهشی سه ،با استفاده از روش آماری ،فراوانی و آزمون تی تک نمونهای

نتایج زیر (جداول  4و  )5به دست آمد.

جدول  .4فراوانی و درصد فراوانی راهبردهای مدیریت تعارض
فراوانی

متغیرها

درصد فراوانی

راهبرد راه حلگرایی

34

% 33 /1

راهبرد کنترل

19

% 18 /4

راهبرد عدم مقابله

50

% 48 /5

با توجه به یافتههای پژوهشی ،میزان استفاده مدیران از راهبردهای مدیریت تعارض به شرح ذیل

میباشد :راهبرد راه حلگرایی مدیران در حد  33 /1درصد ،راهبرد کنترل به میزان  18 /4درصد و

راهبرد عدم مقابله به میزان  48 /5درصد گزارش میگردد و طبق نتایج ،مدیران راهبرد عدم مقابله

را بر سایر راهبردها ترجیح دادهاند.

جدول  .5راهبرد غالب مدیریت تعارض (آزمون  tتک نمونهای)

سطح معناداری

انحراف

میانگین

0/ 000

102

6/ 28

0/ 39

4/ 24

03 1

0/110

102

-2/ 58

1/ 03

3/ 73

03 1

(دو دامنه)
0/ 000
0/ 000

درجه

t

آزادی
102
102

معیار

4/ 83
4/ 54

0/ 79
0/ 92

4/ 37
4/ 41

تعداد

متغیرها
راهبردهای مدیریت تعارض

راهبرد کنترل

03 1
03 1

میانگین مفهومی طیف نمره ( )4بوده است.

راهبرد راه حلگرایی
راهبرد عدم مقابله
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طبق دادههاي جدول  5مقدار ميانگين راهبردهای مدیریت تعارض بطور کلی باالتر از میانگین

مفهومی است .بنابراین ميتوان گفت میزان استفاده از راهبردهای مدیریت تعارض باالتر از متوسط

میباشد .در بین سه نوع راهبرد مدیریت تعارض ،باالترین میزان به راهبرد عدم مقابله (  )4/ 41و
پایینترین آن به راهبرد کنترل (  )3/ 73اختصاص دارد.

تهای ارتباطی مدیران کدام است؟
سوال پژوهشی :4مهارت غالب مهار 

به منظور بررسی سوال پژوهشی چهار ،با استفاده از روش آماری ،فراوانی و آزمون تی تک نمونه-

ای نتایج زیر (جداول  6و  )7به دست آمد.

جدول  .6فراوانی و درصد فراوانی مهارتهای ارتباطی مدیران
فراوانی

متغیرها

درصد فراوانی

مهارت کالمی

46

% 44 /7

مهارت شنود

01

%9/7

47

% 45 /6

مهارت بازخورد

با توجه به یافتههای پژوهشی ،میزان مهارتهای ارتباطی مدیران به شرح ذیل میباشد :مهارت

کالمی مدیران در حد  44 /7درصد ،مهارت شنود به میزان  9/7درصد و مهارت بازخورد به میزان
 45 /6درصد گزارش میگردد .و طبق نتایج ،مدیران بیشتر از مهارت بازخورد و از مهارت شنود
کمتر استفاده کردهاند.

جدول  .7مهارت غالب مهارتهای ارتباطی مدیران (آزمون  tتک نمونهای)
t
میانگین تعداد متغیرها
انحراف معیار
درجه
سطح معناداری
(دو دامنه)

آزادی

0/ 000

102

55/ 72

01/ 57

61 / 06

03 1

مهارتهای ارتباطی

0/ 000

102

32 / 57

4/ 54

17 /95

03 1

مهارت شنود

0/ 000
0/ 000

102
102

42 / 71
48 / 82

4/ 44
3/ 90

21 / 69
21 / 76

03 1
03 1

مهارت کالمی

مهارت بازخورد

میانگین مفهومی طیف ،نمره ( )3بوده است.

طبق دادههاي جدول  ،7مقدار ميانگين مهارتهای ارتباطی مدیران بطور کلی باالتر از میانگین

مفهومی است .بنابراین ميتوان گفت مهارتهای ارتباطی مدیران باالتر از متوسط است .در بین سه
نوع مهارت ارتباطی مدیران ،باالترین میزان به مهارت بازخورد (  ) 21 / 76و پایینترین آن به مهارت

شنود ( ) 17 /95اختصاص دارد.

سوال پژوهشی :5وضعیت سالمت سازمانی مدارس چگونه است؟
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به منظور بررسی سوال پژوهشی پنج ،با استفاده از آزمون تی تک نمونهای نتایج زیر (جدول )8

به دست آمد.

جدول  .8وضعیت سالمت سازمانی مدارس(آزمون  tتک نمونهای)

سطح معناداری (دو دامنه)
0/9 40

102

0/ 83

0/94

2/ 54

03 1

سالمت سازمانی مدارس

0/ 000

102

3/ 79

0/ 50

2/ 69

03 1

روحیه

0/ 000

102

5/ 51

0/ 67

2/ 86

03 1

رعایت

0/ 018

درجه آزادی

t

تعداد

متغیرها

102

انحراف معیار

2/ 41

0/ 000

102

4/ 81

0/470

102

-1/ 81

102

0/ 002

102

0/ 000

میانگین

2/ 64

0/ 58

تأکید علمی

03 1

0/ 66

2/ 82

03 1

ساختاردهی

0/ 65

2/ 38

03 1

نفوذ مدیر

-3/ 16

0/ 74

-4/ 58

0/ 63

2/ 27

03 1

2/ 22

حمایت منابع

03 1

میانگین مفهومی طیف لیکرت نمره ( )2/5است.

یگانگی نهاد

طبق دادههاي جدول  8مقدار ميانگين سالمت سازمانی مدارس برابر  2/ 54است .مقدار =0/ 83

(  t ) 102بدست آمده در سطح اطمينان  99درصد معنيدار نیست ( .)p<0/100چون میانگین نمونه

کمی باالتر از میانگین مفهومی است بنابراین ميتوان گفت سالمت سازمانی مدارس در حد
متوسط است.

سوال پژوهشی :6سهم راهبردهای مدیریت تعارض در پیشبینی سالمت سازمانی مدارس

متوسطه چقدر است؟

در جداول زیر نتایج آزمون رگرسیون به روش همزمان در پیشبینی سالمت سازمانی بر اساس

راهبردهای مدیریت تعارض ارائه شده است.

جدول  .9نتایج رگرسیون چندگانه پیشبینی سالمت سازمانی بر اساس راهبردهای مدیریت تعارض
مجموع مجذورات

الگو
رگرسیون

13294 / 81

کل

48327 / 86

باقیمانده

35033 / 06

متغیرهای پیشبین

میانگین مجذورات
4431 / 60
353/ 87

99

ضرایب استاندارد
SE

112 / 57
-0/ 002

0/ 28

راهبرد راه حلگرایی
راهبرد عدم مقابله

-0/ 68

0/ 24
0/ 18

Sig

t

Beta
0/ 30

-0/100
-0/ 35

متغیرهای پیشبین :مقدار ثابت ،راهبرد راه حلگرایی ،راهبرد عدم مقابله ،راهبرد کنترل
متغیر مالک :سالمت سازمانی

0/ 000

0/ 28

102

21 / 29

0/ 74

راهبرد کنترل

3

ضرایب غیر استاندارد
B

مقدار ثابت

درجه آزادی

F

sig

12 / 52

R

0/ 52

R2

5/ 29

0/ 000

-0/ 008

0/ 993

3/ 03

-3/ 78

0/ 003
0/ 000

2
adjR

0/ 25
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= ( 99

چنانچه در جداول باال مشاهده میشود12 / 52 ،

و  F)3در سطح اطمینان  P> 0/100معنیدار

است .که سهم راهبرد راه حلگرایی (  ) β = 0/ 30و راهبرد عدم مقابله (  ) β = -0/ 35در تبیین

واریانس سالمت سازمانی مدارس است .اما راهبرد کنترل توان پیشبینی سالمت سازمانی مدارس

را نداشته است .و بطور کلی  % 28واریانس سالمت سازمانی مدارس را راهبردهای مدیریت
تعارض پیشبینی مینماید.

سوال پژوهشی :7سهم مهارتهای ارتباطی مدیران در پیشبینی سالمت سازمانی مدارس

متوسطه چقدر است؟

در جداول زیر نتایج آزمون رگرسیون به روش همزمان در پیشبینی سالمت سازمانی بر اساس

مهارتهای ارتباطی مدیران ارائه شده است.

تهای ارتباطی مدیران
جدول  . 10نتایج رگرسیون چندگانه پیشبینی سالمت سازمانی بر اساس مهار 

الگو

مجموع مجذورات

رگرسیون

10392 / 88

کل

48327 / 86

باقیمانده

میانگین مجذورات

متغیرهای پیشبین
مقدار ثابت

درجه آزادی

3464 / 30

37934 / 98

3

383 / 18

ضرایب غیر استاندارد

B

64 /26

F

sig

9/ 04

99

R

0/ 46

0/ 000

ضرایب استاندارد

SE

Sig

t

Beta
11 / 68

5/ 53

مهارت کالمی

0/ 66

0/95

0/31

مهارت بازخورد

0/ 012

0/ 67

0/ 002

0/ 017

مهارت شنود

0/ 22

0/ 19

102

1/ 12

1/ 86

R2

2

adjR

0/ 39

0/94

3/ 80

0/ 000

0/626

0/ 000
0/ 986

متغیرهای پیشبین :مقدار ثابت ،مهارت کالمی ،مهارت شنود ،مهارت بازخورد

متغیر مالک :سالمت سازمانی

چنانچه در جداول باال مشاهده میشود= 9/ 04 ،

( 99

و  F)3در سطح اطمینان  P> 0/100معنیدار

است .که سهم مهارت شنود (  ) β = 0/ 39در تبیین واریانس سالمت سازمانی مدارس است .اما

مهارت کالمی و مهارت بازخورد توان پیشبینی سالمت سازمانی مدارس را نداشته است .و بطور

کلی  % 22واریانس سالمت سازمانی مدارس را مهارتهای ارتباطی مدیران پیشبینی مینماید.
بحث و نتیجهگیری

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط راهبردهای مدیریت تعارض و مهارتهای ارتباطی

مدیران با سالمت سازمانی در مدارس متوسطه میباشد .با توجه به یافتههای حاصل از این پژوهش،
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در پاسخ به سوال پژوهشی یک مبنی بر اینکه ،آیا بین راهبردهای مدیریت تعارض با سالمت

سازمانی مدارس رابطه وجود دارد؟ نتایج پژوهش نشان داد که ،بین راهبردهای مدیریت تعارض،
راهبرد راه حلگرایی و راهبرد عدم مقابله با سالمت سازمانی مدارس همبستگی منفی معنیداری

وجود دارد .اما بین راهبرد کنترل با سالمت سازمانی مدارس همبستگی مشاهده نشد .این یافته ،با

یافتههای زارع و کرامتی (  ) 1384ناهمسو میباشد .در تبیین این یافته میتوان گفت مدیرانی که از

راهبرد عدم مقابله در مدیریت سازمان استفاده میکنند باعث کاهش سالمت سازمانی مدارس می-
گردند .و بکارگیری راهبرد کنترل تأثیری در افزایش یا کاهش سالمت سازمانی مدارس ندارند .به

نطر میرسد مدیریت تعارض به شیوهی راهبرد راه حلگرایی میتواند سالمت سازمانی مدارس را
افزایش دهد اما در این یافته برعکس فرضیات محقق نتیجه حاصل شده است.

تهای ارتباطی مدیران با سالمت
در پاسخ به سوال پژوهشی دو مبنی بر اینکه ،آیا بین مهار 

سازمانی مدارس رابطه وجود دارد؟ نتایج پژوهش نشان داد که ،بین مهارتهای ارتباطی مدیران،

مهارت کالمی ،مهارت شنود و مهارت بازخورد با سالمت سازمانی مدارس همبستگی مثبت معنی-

داری وجود دارد .این یافته ،با یافتههای (آهنچیان و منیدری 383 1 ،؛ حسینی نسب و مصطفی پور،
 1391؛ رجبیان )2102 ،همسو میباشد .در واقع میتوان گفت مدیرانی که در ارتباطات خود با

کارکنان یا معلمان ،مهارتهای ارتباطی مناسبی را بکار میگیرند سالمت سازمانی مدارس نیز
افزایش مییابد.

در پاسخ به سوال پژوهشی سه مبنی بر اینکه ،راهبرد غالب مدیریت تعارض کدام است؟ با

توجه به یافتههای پژوهشی ،میزان راهبردهای مدیریت تعارض بدین شرح میباشد :راهبرد راه

حلگرایی مدیران در حد  ،% 33 /1راهبرد کنترل به میزان  % 18 /4و راهبرد عدم مقابله به میزان

 % 48 /5گزارش میگردد .این یافته میتواند بدین معنا باشد که مدیران آموزشی بیشتر راهبرد عدم
مقابله را بر سایر راهبردها ترجیح دادهاند .در بررسي راهبردهای مدیریت تعارض بطور کلی اين

نتيجه بدست آمد كه :ميانگين راهبردهای مدیریت تعارض باالتر از میانگین مفهومی است .بنابراین

ميتوان گفت میزان استفاده مدیران از راهبردهای مدیریت تعارض باالتر از متوسط است .اين يافته

با یافتههای ترابی ،اکبری و عرب (  ) 1387در راهبرد عدم مقابله ( )%94/7همسو ،اما با راهبرد راه

یباشد.
حلگرایی ( )%5/7و راهبرد کنترل ( )% 44 /6ناهمسو م 
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تهای ارتباطی مدیران کدام
در پاسخ به سوال پژوهشی چهار مبنی بر اینکه ،مهارت غالب مهار 

است؟ با توجه به یافتههای پژوهشی ،میزان مهارتهای ارتباطی مدیران بدین شرح میباشد :مهارت

کالمی مدیران در حد  44 /7درصد ،مهارت شنود به میزان  9/7درصد و مهارت بازخورد به میزان

 45 /6درصد گزارش میگردد .در بررسي مهارتهای ارتباطی مدیران بطور کلی اين نتيجه بدست

آمد كه :ميانگين مهارتهای ارتباطی مدیران باالتر از میانگین مفهومی است .بنابراین ميتوان -

گفت مهارتهای ارتباطی مدیران باالتر از متوسط میباشد .اين يافته با یافتههای علیزاده (  ، 1387به
نقل از حسینی نسب و مصطفی پور ،) 1391 ،آهنچیان و منیدری ( ) 383 1که مدیران دانشگاه دارای

تهای باالتر از متوسط در زمینههای ارتباطی هستند .باقیانی مقدم ،ممیزی و رحیم دل ( ) 1391
مهار 

تهای ارتباطی متوسطی برخوردار بودند .کشتکاران ،حیدری و باستانی
که مدیران از سطح مهار 

( )0 39 1که در مهارت ارتباطی مدیران ،مهارت کالمی مدیر خوب و مهارت گوش دادن مؤثر و
بازخوردش را متوسط ارزیابی کردهاند و همچنین نشان داد که با باال رفتن سن و سابقه کاری

کارمندان مهارت بازخورد مدیر پایینتر ارزیابی شد .طاهری زاده ،سلیمی و صالحی زاده ()0 39 1

که مهارت ارتباطی اساتید در مهارت کالمی و بازخورد خوب ،ولی مهارت شنود مساعد ارزیابی

نشده است همسو میباشد .در تبیین این یافته میتوان گفت افراد بر اساس ارتباطات خوب می-

توانند به اهداف خود در محیط کاری و ...دست یابند و استفاده از هر سه مهارت ارتباطی ضروری

به نظر میرسد اما در اینجا مهارت کالمی و مهارت بازخورد برای مدیران دارای اهمیت بوده اما
بکارگیری مهارت شنود چندان مورد توجه نبوده است.

در پاسخ به سوال پژوهشی پنج مبنی بر اینکه ،وضعیت سالمت سازمانی مدارس چگونه است؟

در بررسي وضعيت سالمت سازمانی مدارس اين نتيجه بدست آمد كه :ميانگين سالمت سازمانی

مدارس کمی باالتر از میانگین مفهومی است .بنابراین ميتوان گفت سالمت سازمانی مدارس در

حد متوسط است .این یافته با یافتههای کورکماز ( )6 00 2که سالمت سازمانی مدارس از دیدگاه

معلمان در ترکیه مساعد و مثبت و باالتر از متوسط ارزیابی شده است .نصیری ولیک نبی و
همکاران (  ) 1391بطور کلی میتوان گفت ابعاد هفت گانه سالمت سازمانی از دیدگاه کارکنان

دانشگاههای غرب کشور باالتر از سطح متوسط است .سلیمانی (  ) 1389که سالمت سازماني

مدارس شهرهاي استان تهران از سالمت سازماني باال يي برخوردارند .حسینی نسب و مصطفیپور

رابطه بین راهبردهای مدیریت تعارض / ...شاکری زنگیر و همکاران
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(  ) 1391که ميزان سالمت سازماني مدارس از ديدگاه دبيران  % 63است .آهنچیان و منیدری

( ) 383 1که دانشکدهها از سالمت سازمانی باالتر از متوسط برخوردارند همسو میباشد .اما با یافته-
های عزیزی مقدم (  ) 1385و حمیدی ،نصری و محمدی (  ) 1388که سالمت سازمان مدارس مقدار

اندکی پایینتر از سطح متوسط است ناهمسو میباشد .در تبیین این یافته میتوان گفت علی رغم

اینکه سالمت سازمانی مدارس در حد متوسط است باید مدیران آموزشی به فکر باالبردن سالمت

سازمانی مدارس باشند برای دستیابی به این اهداف باید موانعهای موجود را شناسایی نمود.

در پاسخ به سوال پژوهشی شش مبنی بر اینکه ،سهم راهبردهای مدیریت تعارض در پیشبینی

سالمت سازمانی مدارس متوسطه چقدر است؟ نتایج پژوهش نشان داد که راهبردهای مدیریت
تعارض با اطمینان  99درصد به گونهی معنیداری 28 ،درصد واریانس سالمت سازمانی مدارس را

تبیین مینماید .که سهم راهبرد راه حلگرایی (  ) β = 0/ 30و راهبرد عدم مقابله (  ) β = -0/ 35در

تبیین واریانس سالمت سازمانی مدارس در سطح اطمینان  p< 0/100معنیدار است .اما راهبرد

کنترل توان پیشبینی سالمت سازمانی مدارس را نداشته است .این یافته با یافتهی زارع و کرامتی
(  ) 1384که مدارسی که مدیران آنها از استراتژیهای راه حلگرایی در مدیریت تعارض استفاده

میکنند دارای سالمت سازمانی بسیار باالیی هستند همسو بوده و مدیرانی که مدارس آنها از

یکنند دارای سالمت سازمانی متوسطی هستند
استراتژی کنترل در مدیریت تعارض استفاده م 

ناهمسو میباشد .همچنین ،رئوادس و ایسنبرگر (  ) 2005در مطالعهای به این نتیجه دست یافتند که

پیاده سازی مدیریت تعارض به نحو شایسته (با استفاده از سبک همکاری) منجر به نتایج مطلوب

در کارکنان (رضایتکاری ،خلق و خوی مثبت) و سازمان (تعهد مثبت ،عملکرد مثبت) شده که
نهایتًاًا اجرای موثر استراتژی در سازمان را به دنبال دارد .این یافته بدان معناست که  28درصد

سالمت سازمانی مدارس تحت تأثیر راهبردهای مدیریت تعارض میباشد که در این راستا راهبرد

راه حلگرایی بیشترین تأثیر را در سالمت سازمانی مدارس دارند.

در پاسخ به سوال پژوهشی هفتم مبنی بر اینکه ،سهم مهارتهای ارتباطی مدیران در پیشبینی

سالمت سازمانی مدارس متوسطه چقدر است؟ نتایج پژوهش نشان داد که مهارتهای ارتباطی

مدیران با اطمینان  99درصد به گونهی معنیداری 22 ،درصد واریانس سالمت سازمانی مدارس را

تبیین مینماید .که سهم مهارت شنود(  ) β = 0/ 39در تبیین واریانس سالمت سازمانی مدارس در
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سطح اطمینان p< 0/100معنیدار است .اما مهارت کالمی و مهارت بازخورد توان پیشبینی

سالمت سازمانی مدارس را نداشته است .این یافته با نتایج پژوهش حسینی نسب و مصطفی پور

(  ) 1391که مهارت شنود بيشترين تأثير را در پيشبيني سالمت سازماني ميان  % 71دارد همسو می-
باشد .این یافته بدان معناست که  22درصد سالمت سازمانی مدارس تحت تأثیر مهارتهای

ارتباطی مدیران میباشد که در این راستا مهارت شنود بیشترین تأثیر را در سالمت سازمانی مدارس

دارند.
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