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چکیده

شبینی روحیه معلمان صورت گرفته استتت.
کهای مدیریت تعارض در پی 
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سب 
ش معلماننن دوره ابت یاد ی ،،دوره اول و دوم متوس هط
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگي بود .جامعه ای هوژپ ن شش شش
شهرستان چایپاره در سال تحصیلی  39 - 94در استان آذربایجان غربی بود که از این تعداد  1 20معلم (  1 17نفر مرد و
 84نف رر ر زن) ب هه ه روش نمون هه هگی قبط یر هههه ههای انتخا بب ب ش ند د و 

پرسشنام هه ههااای سب کک کهااای م  تيريد ت راع ضضضضضض

(()OCCIپوتنام ) 1991 ،و پرسشنامه سنجش روحیه اصغرینیا (  )1 382را تكميل نمودند .دادههای حاصل با استفاده
از آزمونهای ضر بي

همبستگي پيرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام با اس دافت ههه از نرممم اف از ررر spss

مورد تج يز ه و تحليل قرار گرفتند .نتایج نشان داد مولفهی عقالنیت مربوط به متغیر روحی فلوم اب ه ههه ههههها ،هحلاصم ی   
سازش و همکاری مربوط به سبکهای مدیریت تعارض رابطه مثبت و معنا فلوم اب و راد ههه ههههی رقاب و یفنم هطبار ت
معناداری دارد .همچنین مولفههای همانندی و تعلق مربوط به روحیه با مولفههای مصالحه ،سازش و همکاری مربوط
به سبکهای مدیریت تعارض رابطه مثبت و معناداری دارند .بین مولفههای اجتناب با هیچ کدام از مولفههای روحیه
معلمان رابطه وجود ندارد .به عالوه همبستگی متغیر روحیه معلمان و با مدیریت تعارض در مدیران  0/ 45میباشد که
سطح  0/100معنادار بود .همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد براساس مولفههای همکاری ،مصالحه و رقابت
شبینی نمود .لذا توجه به سبکهای اثربخش مديريت تعار ضضض
میتوان روحیه کاری معلمان را به صورت خطی پی 
بين فردي ،روحيهی معلمان را ارتقاء میدهد.
کهای مدیریت تعارض ،روحیه ،معلمان.
کلید واژهها :سب 

 .1استاد مدیریت آموزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیهm.abbaszadeh@urmia.ac.ir
 .2کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه ارومیه modirejavan@gmail.com

 .3کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز (نویسنده مسئول)

ehsan.azimpoor1366@gmail.com
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مقدمه
امروزه ،گردش امور زندگی وابسته به سازمانها و پیشرفت و بقا اج ی ممع درکلمع و راک عبات ه     
مؤثر انهاست .سازمانها به منظور رفع نیازهای اجتماعی و در نتیجه فعالیتهای گروهی به وج دو
آمدهاند .گردانندگان اصلی سازمانها ،انسانها هستند .آنها هس س دبلاک هب هک دنت ا امز ننننن نننننن جان
میبخشند و تحقق اهداف را میسر میسازند .در این میان رشد و نمو و کوشش انسانی و ه تیاد
آنها در جهت حصول اهداف ،بدون مدیریت مق و تسین رود

تشادهگن یارب تیریدم شقن       

نیروی انسانی ،فراهم کردن شرایط رضایت ،روحیه و خشنودی روحی و روانی آنهاست (شیرزاد
کبریا ،شعبانی زنگنه .)0931،روحیه نشاندهندهی تمایل یا ع انکراک لیامت مد ن هب      انجا روما م   
میباشد .به عبارتی نحوهی برداشت کارکنان از کارشان و میزان کوشش و رغبتی که آنان ب یار
یدهند؛ به عنوان روحیه کاری کارکنا نامزاس ن   
رسیدن به هدفهای سازمان از خودشان نشان م 
یشود (میرکمالی.) 49 : 86 31،
شناخته م 
مطالعه و سنجش روحیه افراد وسیلهای است که میتواند م دیاقع و راکفا ،تایرظن زا ار نارید     
کارکنان درباره تصمیماتی که درباره آنها اتخاذ گردیده است آگا ینچمه .دزاس ه ن سحا  ا تاس     
آنها را نسبت به شغل و محیط کارشان به خوبی آشکار سا  هک هیحور .دز از نآ هب حال تتتتت تتتتتتهای
عاطفی و ذهنی هم تعبیر میشود ،از مقولههای مهم و تاثیرگذار در عملکرد کارکنا تمالس و ن   
سازمانی است .به زعم اندیشمندان ،عوامل مختلفی درون و برون سازمانی بر روحیه تاثیرگذار یا
با آن رابطه دارند .شناسایی و سنجش میزان رابطهی آنها با روحیه میتواند م یاقترا رد ار نارید   
مترین
روحیه و به دنبال آن بهبود عملکرد سازمان کمک کند (میرکمالی و حسینی .) 87 31،از مه 
مگی بترا هویش و راک عون ،یر ا  ط با       
عوامل تاثرگذار بر روحیه میتوان ب یمصت رد تکراشم ه ممم ممم
مدیریت (مک فادزن و مک فادزن ،) 2005 ،1تعلق سازمانی (ین فن ،) 2003 ،2استرس و جو کا ،ر

رفتار مدیریتی و عوامل محیطی ،کوچکسازی ،شیوههای م ردمه ،یتیرید د ،راک طیحم رد ی     
نگرش مثبت با کار و ارزیابی عملکرد (دانایی فرد ،خائف الهی و یزدانی0931 ،؛ به نقل از ابیلی،
ک) 2005 (3
نادری ،اورعی یزدانی و ناستی زایی )39 13 ،اشاره کرد .همچنین آم  وه ،سو و یره ککک ککک

1

. McFadzean & McFadzean
. Yen-Fen
3
. Amos, Hu & Herrick
2
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بیان کردهاند که بیشترین عوامل تاثیرگذار بر رضایت شغلی و روحی امت رد لنسرپ ه م فرح  هههه هههههها،
سیاستها و خطمشیهای سازمان ،عادالنه بودن حقوق و مزایای شغلی ،ش ،یراک بسانم طیار    
انجام کارهای چالشی جالب و انگیزشی و همچنین وجود دوستان و همکاران مناسب م یی یییباش .د
براساس گزارش سازمان گالوپ (  ،) 2008سازمان میتواند به دلیل از دست دادن بهرهوری ناشی
از روحیهی پایین ،هر ساله  053میلیون دالر خسارت ببیند.
به عالوه از مهمترین پیامدهای روحیه نیز میتوان به رضا  راتفر ،ضراعت ،یرتشم تی ا ،یقالخ
عملکرد ،کیفی هب ،تامدخ ت ب  ،تیفیک دو ا هرهب شیازف

     

اضر ،یرو یت  و ا یشخبرث          کارکنان

(ابوت 2003 ،1؛ ویکلیم و فرنکل 2006 ،2؛ به نقل از ابیلی و همکاران )39 13 ،اشاره ک نینچمه .در   

ملیت ( )0102با تاکید بر ضرورت توجه به روحیهی کارکنان ،بیان نموده که اهمیت قائ ندش ل   
به فرهنگ روحیهی کارکنان در سازمانها ،موجب ارتقای بهرهههوری و کیفی هب ،درکلمع ت ب دو    
خالقیت ،کاهش درخواست مرخصی و محیط کار ایمنتر میگردد .به همین علت آمادهههسا یز
معلمان کارآزموده و با روحیهی باال از جمله مسائل مهمی است که برنامهریزان نظا و شزومآ م
پرورش را به خود مشغول ساخته است (عسگریان.)4 :0831 ،
پژوهش نیب فلتخم نارگ

حور یه :لیبق زا ینوگانوگ یاهریغتم و                جوسا امز نن نی (نریما ،ین   

ارجمند ) 86 31،جو سازمانی و تعهد سا امز ننی (جهرم و یدمحا ،ی

شپ ،هغارف رو     88 31؛
یورد ششش ششش

کهای    رهب رر ری (ش ینابعش ،ایربک دازری       
شپ  و هغارف رو ه یتم  ،) 89 31، ،،،،،،سب کک 
هاش یورد ،یم شششش 

زنگنه0931،؛ دیکنسون و آدلر) 2007 ،3؛ مدیریت مشارکتی (ابیلی و همکا نار )39 13 ،،؛ م تیرید

تعارض (رودریگز و اسمال 2006 ،؛ سیدعامری 88 31،؛ سلیمانی ) 84 31،رابطهی معنادار یافتهاند.
همانطور که اشاره شد مدیریت تعارض را میتوان از عوامل تاثیرگذار ب انکراک هیحور ر ن هب     
ت و ادراکات
یهاي شخصیتی ،نیازها ، ،باورها ، ،انتظا ار ت ت
شمار آورد .وجود افراد مختلف با ویژگ 
متفاوت ،بروز تعارض در سازمانها را اجتناب ناپذیر کرده است .افراد داراي شیوههاي ارتباطی،
آرزوها ،دیدگاههاي سیاسی و مذهبی و نیز پیش زمینههاي فرهنگی متفاوت هس نت ددد .در جوامععع
ن اف ار ددد و گ ور هههها ا میییش دو
نگونههه تفاوتتتها ا منجررر بههه ایجاددد تعار ضضض ما یب ن ن
مختلف ،وجود ای 
1

. Abbott
. Weaklime & Frenkel
3
. Dickinson & Adler
2
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(اونز .) 2007 ،1از این رو ،وجود تفاوتها و انگیزههاي متمایز از یکدیگر در کارکنان سازمانها
ی و هما رفا یگنه ا دد ددد و اج از ييي سا امز ننن از
از یک سو و پایداري سازمان بر اصل تشریک مساعی ی
ضها ييي سا انتجا ینامز بب ببب ناپ یذ ررر میییکن  د ( (کات ززز و
سوي دیگر ،بافت سازمانی را در برابر تعار 

کان .)8791،2از طرف ديگر ساختار حاكم بر سازمانها كه مبتني بر سلسله مراتب و تفاوتتتها ای
عمودي و افقي است ،وجود سیستمهای اداري خشك و انعطاف ناپذير ،وجود خرده سيستم هاو
گروههای مختلف با اهداف و منابع متفاوت ،سيستم ارتبا و تاناكما و عبانم دوبمك ،اسران يط    
باالخص سوء مدددیریتها ا ،سا امز نننها ا را رفا هك ا  دياب د ا رف ا ود      گ ور هههها ا را جهت
آرمانهای خود همسو و همساز كنند ،به صورت سیستمهایی متالطم و آس بي

فها ا و
هدف ف

دعتسم هك ريذپ     

انواع تنش ،تعارض و ناسازگاري میباشند ،در آوردهاند (ا زي دي زي دان آبادي.)1 : 1379 ،
نظریههای گوناگونی در مورد تعارض و مديريت آن در سازمانها مطر حححشدههه استتت .د اگدي ههه
سنتي تعارض ،به عنوان نخستین نظریه و معروف به نظریههه يگا يگن  ، ،بياننن م راعت هكدراد ی ضضضضضضض
ی استتت
پدیدهای منفي و بد است و بايد از آن دوري جست .دومين نظريه ،نظريهی روابط انسانی ی
كه تعارض را امری طبيعي میداند ،درحالیکه جديدترين نظريه به ناممم دی اگد ههه تعام ضراعت ل ،،، ،،
معتقد است كه تعارض ،نهتنها میتواند نيروي مثبت در سازمان ایجاد كند ،بلكه ض ترور ييي ب ار ييي
فعالی تتت تها ییی ی سامزان يييي اس  ت ((( (رابین ید و وزنس ،ز وی دد د دددددد د .) 386 - 390 : 1379 ،3در ای تسار ن ا       

تان :زا د
ضهای بين فردي را شناسا يي كرده است كه عبارت ت
توماس )6791(4پنج شيوة ادارة تعار 

ج ش وكذم ةوي رر ررر را با ا
رقابتي ،همكاري ،اجتناب ،انطباق و مصالحه .بعدها پوتناممم و ویلسوننن پنج ج
ل گراي ييي (شا لم
تانددد ا ز  -1:راهبرددد را ه حل ل
عنوان سه راهبرد دسته بندي درك هههانددد كههه عبارت ت
شیوههای همكاري و مصالحه كه طرفین خواهان همکاری با كي ديگرند)  -2راهبرد عدممم مقابلههه
(شامل شيو ه هاي اجتناب و انطباق طرفین تمايل دارند از تضاد كنارهگيري يا جلوگیری کنند)؛
 -3راهبرد كنترل كه با شيوه رقابتي كي سان است (افراد فقط به منافع فر دي خود توجه میکننددد
كه به تضاد منجر میشود).
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براساس آنچه گفته شد تعارض اجتنابناپذیر است؛ به دلیل اینکه اهداف و عقایددد متفاوتتت بههه
وجود میآید و بايد آن را هدایت كرد و به حداقل رساند .همان گونه كه رابينز مديريت تعارض
را عبارت میداند از اینکه مدير بتواند در شرايطي وجود تضاد دارد ،به بهترين شكللل سا امز ننن را
اداره و بين سازمان و اعضا ا تعادللل ايجاددد كن  د ( (رابین ،ز

 .) 2000همچن نی مطالعاتتت در زمينهههی

مديريت تعارض بيانگر اين است كه تعارض ذات ًاًا پد دي ه هاي منف سين ي تت تتت و بس راي ييي اوقاتتت ني ززز
اتفاقي سازنده و مثبت است؛ به عبارت ديگر تعارض در مواردي سازنده است كه بتواند يك فيت
تصميمات و راهحلها را بهبود بخشد ،موجب خالقيتتت و ن آو وووري ش دو  ، ،مايهههی كنجكاو ييي و
ش فشا اهر ييي
ل مسا هاك ،لئ شش شش
تشديد عالقهی اعضاي گروه به كي ديگر شود يا بتواند موج ببب حل ل
شهای درونگروهی را موجب شود و در نهایت اینکه بتواند پديده تحول را تقويتتت
رواني و تن 
كند (رابینز.) 376 1،
مدارس به عنوان سیستمهاییی انسا رب يناكم يعامتجا و ين اا اااااااي تعام ،نازومآ شناد ،ناملعم ل     
شخص مدير و ساير كاركنان با سطوح متفاوت فرهنگي ،اجتما تارظن و دياقع ،يداصتقا ،يع     
گوناگون میباشد كه در نتيجه تعارض منافع و عالئق بيشتر هر سازمان ديگري محتملتر ب رظن ه   

میرسد .چنان كه هال ) 1998 ( 1در كتاب «روابط انساني در تعل  و مي تتربيتتت» تعا ضر

يراميب ار   

مدارس معرفي میکند (به نقل از ممي زاده ، 1377 ،ص .)1
كار روزمره مديران تا حد زيادي براساس روابط شخصي با ديگ ار ننن و مبادلههه اطالعاتتت اس راوت
است .با اين وجود ،روابط ميان افراد راهي بسوي اختالفات و عدم توافقها ييي با وقل ههه در محيططط
كار و به عبارتي تعارضات میگشاید .اين اختالفات و عدم توافقها ،گاهي مشكالتي بههه وجوددد
میآورند كه نه تنها بر نتايج كار افراد اثر میگذارند ،بلكه بر رضايتتت مند ييي و اثربخش ييي كاررر
آنان ن زي مؤثرند .مديري كه آشنا به اصول اساسي تعارض و سبکهای مديريت تعار ضضض باشد،،
داراي آمادگي بيشتري خواهد بود تا به طور موفقيت آم زي با ايننن موقعیتتتهاییی اجتناببب ناپ يذ ررر
ش داده و
برخورد كند .رو كي رد اثربخش براي حل تعا ضر  ،،روحيههه را در محيططط كار ييي اف ياز ش ش

ت كن  د ( (اپلبا دبع ،م ا ،هلل ریپاش ووو وووو،2
كاركنان خصوص ًاًا آنهایی كه در تعار ضضض درگيرنددد را ه ياد ت ت
کها ای م يريد ت ت
ت
ن كا ربر ددد سبک ک
 .) 1999سیدعامری ( ) 88 31در پژوهش خ اد ناشن دو د هک      بين ن
. Hall
. Appelbaum, Abdollah, & Shapiro

1
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تعارض با يك فيت روحيه و رضايت شغلي مربيان ورزشي رابطهی معني داري وجوددد دار د؛ لذاا
ت ش لغ ييي و روحيهههی مربياننن
ن ف يدر  ، ،رضايت ت
ش م راعت تيريد ضضضضض بين ن
توجه به شيوههاي اث خبر ش ش
ورزشي شاغل در ادارههاي تربيت بدني را ارتقاء م ممیدهددد .سللیمانی ( ) 84 31در پ دوخ شهوژ   
شت فتسا هب یر اد ههه هههه از سبکککها ای م ثؤ ررر
نشان داد معلمانی که از روحیه باالیی دارند گ یب شیار شش شش

مدیریت تعارض در برخورد با تعارضهای بین فردی گرایش دارند .رودریگز و اس ام للل) 2006 (1

در پژوهش خود نشان دادند بین سبکهای م یگدوسرف و تیاضر اب ضراعت تیرید       ش و یلغ
روحیه پرستاران رابطه وجود دارد .آنها همچنین گزارش کردند که از بین سبکها ای م تیرید
تعارض ،مولفههای همکاری ،مقابله و اجتناب ب یاتب ریداقم اب بیترت ه        -0/ 23 ،0/41و -0/ 23
پیشبین مناسبی برای روحی تسرپ ه ارا م ن ییی ییییباش دن  ..بارمائووو )2102(2در پژوهش اد ناشن ی د دع  ممم مممم
توانایی مدیران در کنترل و یا کاهش تعارض و همچنین استفاده از سبکهای نامناسب

ریدم یت   

تعارض میتواند به آثاری منفی در روحیه معلمان و در نتیج و هرهب شهاک هب ه ری رجنم نانآ      
مگی یر
شود .اعوان و انجم )5102(3معتقدند مدیریت درست یعنی ترویج ارتباطا یمصت ،زاب ت ممم ممم
مبتن ب ی رررر ر همکاو یر

،مظنم دروخزاب ،تکراشم کمه .تسا تاضراعت عقوم هب لح ار و ی   

               

ارتباطات باز تولید ایدههای جدید را افزایش داده و روابط کاری را تقویت نموده و میتونا رب د   
روحیه کارکنان تأثیر گذار باشد .بازخورد منظم و حل ب درکلمع و تیاضر ،تاضراعت عقوم ه      
شغلی کارکنان از بهبود میبخشد .اعوان و انجم ( )5102استدالل میکنند که محیط کاری منفی
ت نش طابترا جیورت ،هد ا تتت تتت
ت
قادر به ارتقای مدیریت تعارض نمیباشد که نتیجهههاش تضاددد م یرید ت ت
ناکارآمد و عدم بهبود رفتار و عملکرد کارکنان ضعیف است که در نهایت نیز روحی نانکراک ه   
یآورد.
را پایین م 
ت در ايننن زمينههه نشاننن م ممیدهددد كههه اغل ببب م اريد ننن غالب ًاًاًاًا از
شها ييي گذشتههه م يريد ت ت
بررسي رو 
ق العادههه
ت تعار ضضض از جملههه مباحثثث فوق ق
گزینههای غلط راهبرد استفاده میکنند .مقوله م يريد ت ت
ل بههه ش ام ررر
پراهميت و صاحب ادبيات غني و از جمله موضوعهاي جالب توجههه و درخوررر تأمل ل
ن كنندهههی
ش تع يي ن ن
يآيد (منوريان و عليخا ين  .)83 :1 380 ، ،همچن ب نی ااااا توجههه بههه اهميتتت و نقش ش
م 
1

. Rodriguez & Small
. Barmao
3
. Awan & Anjum
2
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شهایی دربارهی
يك فيت روحيه در رفتارهاي فردي و گروهي و باتوجه به فقدان یا کمبود پژوه 
کهای مديريت تعارض در چگونگی روحیه کاری معلما د رضاح شهوژپ ن ر تهج     
نقش س ب 
بررسی نقش سبکهای مدیریت تعارض در پیشبینی روحیه کاری معلمان انجام شد .ل راظتنا اذ   
میرود با آشنایی با انواع سبکهای مدیریت تعارض بتوانند با اتخاذ سبک مناسب ،تاثیرگ یراذ
مناسبی بر روحیه معلمان داشته باشند.
فرضیههای تحقیق
کهای مدیریت تعارض رابطه وجود دارد.
 .1بین متغیر روحیه کاری با متغیر سب 
کهای مدیریت تعارض رابطه وجود دارد.
 .2بین مولفههای روحیه کاری با مولفههای سب 
شبینی کرد.
یتوان روحیه کاری معلمان را پی 
کهای مدیریت تعارض م 
 .3از طریق سب 
روش تحقیق
اين پژوهش از نظر نحوه گردآوري دادهها ،جزء تحقيقات توصيفي و از نوع همبستگي ب دو ههه و
ش معلماننن دوره
براساس اهداف تحقيق در زمره تحقيقات كاربردي میباشد .جامع هوژپ نیا ه ششش ششش
ابتدایی ،دوره اول و دوم متوسطه شهرستان چایپاره در سال تحصیلی  39- 94در استان آذربایجان
غربی بود که از این تعداد  1 20معلم (  1 17نفر مرد و  84نفررر زن) بههه روش نمونهههگی قبط یر هه هههای
کهای مديريت تعارض()OCCI(1پوتنام) 1991 ، ،
انتخاب شدند .ابزارهاي پژوهش ،پرسشنامه سب 

ض:
ت تع را ض ض
یباشد ..الف) پرسشنامه م یرید ت ت
ینیا ( ) 82 31م 
و پرسشنامه سنجش روحیه اصغر 
پرسشنامه مدیریت تعارض (پوتنام ) 1991 ،را توماس ( )6791ارائه ک و تسا هدر

پوتنا  م (( ) 1991

ل بررر  30گويههه اس هک ت   
کهای مديريت تعارض مش مت ل ل
آن را بازبینی نموده است .پرسشنامه سب 
ًال ،گاهي ،بندرت و هرگز) میباشد
براساس طيف پنج درجهای ل كي رت به صورت (هميشه ،معمو ًال
و پنج مؤلفه دارد؛ به نحوي كه  7گويه آن مربوط به سبك رقابت 6 ،گويه آن مربوط به س كب
اجتناب 7 ،گويه مربوط به سبك مصالحه 5 ،گويه مرب كبس هب طو    

س شزا

و  5گو مه هي   

مربوط به سبك همکاری میباشد .توماس ( )6791اعتقاد دارد  OCCIبه گونهای طراحی شده

است که تفاوتهای اجتماعی و قومی کمترین تأثیر را بر آن دارند (اس لنات ییی .) 2004 ،2در ای ار ننن
نیکجو ( ) 82 31و اشکوه طاهري ( ) 85 31روایی و پایایی این اب از ررر را تأییددد ک در هههان چمه .د نن نننین
.Organizational Communication Conflict Instrument
. Stanley

1
2
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جنانی ،تندنویس ،مظفري ( ) 89 31پایایی این پرسشنامه از با دو روش بازآزمایی و پایایی درون ننی
(آلفای کراباخ) بررسی نمودند که پایایی با روش بازآزمایی  0/ 76و با روش پایایی درونی 0/ 84
به دست آمد .در این پژوهش نیز یاپایی با استفاده از روش آلفا لک یارب خابنارک ی
 0/ 74به دست آمد .پایایی ره یارب ینورد 

رپ سسسس سسسسسش همان

 مادک ا  ز م فلو هههههه ههههههههای رقابتتت  ،0/ 80اجتناببب ،0/ 60

مصالحه  ،0/ 66سازش  0/ 66و همکاری  0/ 69به دست آم .د ب) پرسشنامه سنجش روحیههه:
به منظور جمع آوري اطالعات پيرامون روح ريبد هي ا رغصا همانشسرپ زا ن ييييييييينيا ( ( ) 82 31اس هدافت
گردید .پرسشنامه سنجش روحیه دبیران مشتمل بر  15گويه است که براساس طيف پنج درجهای
ل كي رت به صورت (خيلي زياد ،زیاد ،متوسط ،كم و خيل ك ي مم ممم) م ممیباشددد و سههه مؤلفههه دارد؛ به
نحوي كه  5گويه آن مربوط به سبك عقالنیت 5 ،گو كبس هب طوبرم نآ هي     

ی5 ،
همانندی ی

گويه مربوط به سبك تعلق ميباشددد .پایایی  همانشسرپ نیا ینورد  ا ندروآ تسد هب قیرط ز

     

ضریب آلفای کرانباخ در پژوهش سيد عباس زاده و همكاران ( ،0/ 76 ،) 84 31پ یرغصا شهوژ   
نیا ( 0/ 76 ،) 82 31و پژوهش احمدی فر ( 0/ 65 ،) 376 1به دست آمده است .در این پ زین شهوژ
یاپایی با استفاده از روش آلفای کرانباخ برای کل پرسشنامه  0/ 75به دس یاپ .دمآ ت ای ینورد ی     
برای هر کدام از مولفههای عقالنیت  ،0/ 71همانندی  ،0/ 63تعلق  0/ 65به دس .دمآ ت    تج يز ههه و
ف معياررر و )...و
تحليل دادهها در دو بخش ،تحليل توص في ييي (ج ود للل فراواني ، ،ميا نيگن  ، ،انح ار ف ف
تحليل استنباطي انجام شده است؛ بطور كي ه در تحليل استنباطي براي آزمون فرضیهها از ض ير ببب
همبستگي پيرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شده است .دادهها با استفاده
از نرم افزار ) (spssمورد تج يز ه و تحليل قرار گرفت.

یافتهها
در ابتدا به بررسی پیشفرضهای کلی مورد نیاز و سپس ،به بررسی پیشفرضهای اختصاصییی و
تحلیلهای استنباطی مربوط به هر سؤال پژوهشی پرداخته شد .ب رب یار ر ن ضرف شیپ یس ر

لام      

بودن از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف 1استفاده شد .نتیجهی این آزمون نشان داد ک عیزوت ه   

نمرهها در متغیرهای سبکهای م و ضراعت تیرید

ن یراک هیحور ر  لام م یییییی یییییییباش  دن (( .)p<0/ 05

. Kolmogorov-Smirnov

1
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همچنین نتایج مربوط به آمارهی شاپیرو -ویلک 1برای هر دو متغیر غیرمعنادار به دس رد .دمآ ت   
جدول  1آمارههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش آورده شده است.
کهای مدیریت تعارض و روحیه کاری
جدول  .1میانگین و انحراف معیار مربوط به سب 
میانگین

متغیر
کهای مدیریت تعارض
کل سب 

انحراف معیار

92 / 56

تعداد

21/ 23

72 1

رقابت

15 / 23

1/ 23

72 1

اجتناب

41/ 45

2/ 32

72 1

مصالحه

25 / 34

2/ 34

72 1

سازش

20 / 23

1/ 43

72 1

همکاری

19 / 45

1/ 32

72 1

کل روحیه کاری

53 / 76

21/ 35

72 1

عقالنیت

15 / 42

6/ 32

72 1

همانندی

41/ 54

4/ 45

72 1

تعلق

61/ 23

7/ 65

72 1

کهای مدیریت تعارض و روحیه کاری ارائه
در جدول  ،1میانگین و انحراف معیار مربوط به سب 
کها ریدم ی یت   
شده است .همانگونه که مشاهده میییش فلوم نیب زا دو ههه ههههها بس هب طوبرم ی کککک کککک
تعارض ،مولفهی مصالحه دارای بیشترین میانگین (  ) 20 / 23و مولفهی اجتنا ک یاراد ب مم مممت نیر
میانگین (  ،)41/ 45و در مولفهی روحیه کاری ،مولفهی تعلق دارای بیشترین (  )61/ 23و مولفهی
یباشند.
همانندی دارای کمترین (  )41/ 54میانگین م 
به منظور پاسخ به فرضیهی اول و دوم پژوهش مبنی بر اینکه بین متغیرهای روحیه کا اب یر   
سبکهای مدیریت تعارض و همچن فلوم نی هه هههها  هطبار ریغتم ود نیا ی وووو وووووج نومزآ زا ،دراد دو   
همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج مربوط به این تحلیل در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  .2آزمون همبستگي بين مولفههای متغیر روحیه کاری با مولفههای متغير سبکهای مدیریت تعارض
متغیرها

اجتناب

رقابت

مصالحه

سازش

همکاری

مدیریت تعارض

عقالنیت

0/1 54

*-0/12

* 0/ 372

** 0/ 298

* 0/ 287

-

همانندی

0/ 197

0/01

*0/953

* 0/9 32

* 0/ 316

-

0/ 193

0/01

* 0/ 347

** 0/ 363

* 0/ 296

-

** 0/ 362

* 0/ 371

** 0/ 311

* 0/ 45

تعلق
روحیه

0/61

-0/ 15

* P<0/05** P<0/01

کهای
در جدول  ،2آزمون همبستگي بين مولفههای متغیر روحیه کاری با مولفههای متغير سبک ک
یشود مولفهی عقالنیت با فلوم  هه ههههای
مدیریت تعارض ارائه شده است .همانگونه که مشاهده م 
مصالحه ،سازش و همکاری رابطه مثبت و معنادار و با مولفهی رقابت رابط و یفنم ه

دانعم ا  یر را   
. Shapiro-Wilk

1
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دارد .همچنین مشاهده میش فلوم دو هه هههها نامه ی ن و ید

اب قلعت فلوم ههههه ههههههها حلاصم ی هه ههه ،سا و شز

همکاری رابطه مثبت و معناداری دارند .به عالوه بین مولفههای اجتناب با هیچ کدام از مولفههای
روحیه معلمان رابطه وجود ندارد .در نهایت نیز مشاهده میگردد همبستگی متغیر روحی ناملعم ه   
یباشد (.) p<0/10
یباشد که از لحاظ آماری نیز معنادار م 
و مدیریت تعارض  0/ 45م 
شبینییی
فرضیهی سوم :از طریق سبکهای مدیریت تعارض مدیران میتوان روحیه کاری معلمان را پیش ش
کرد.

ش بين ييي كنندهههي
ي مادك ككككك پيش ش

به منظور پاسخ به اين سؤال كه از ميان سبکهای مدیریت تعا ضر

قويتري برای روحیه کاری معلمان است ،از تحليل رگرسيون چندگانه به شيوهي گام به گام استفاده
شد .ابتدا الزم بود پیشفرضهای آماری این آزمون بررسی شود که این کار با ا اس دافت ههه از دادههاییی
شفر ضضض
آماری انجام شد که نتایج نشان داد آمارهی دوربین -واتسوننن باا مق اد ررر  1/ 13نشاننن داد پیش ش

ل ب ار ییی بررسییی
استقالل نمرات باقیمانده رعایت نشده است .همچنین از شاخصهاییی  VIFو تحمل ل

عدم وجود چند هم خطی استفاده شد که مقدار شاخص  1/41 ،VIFو مقدار شاخص تحمل0/ 88 ،،

میباشد .اگر شاخص  VIFباالی  01و شاخص تحمل پایینتر از  0/10باشند دلیلی بر چندهم خطییی
یباشند (میرز و همکاران )19 13 ،که در این پژوهش هر دو مقدار رعایت شده است .س يلحت سپ لل لل
ل
م 
رگرسيون چندگانه به شيوهي گام به گام انجام شد ،به گونهاي كه در آن متغیر روحیه کاری معلمان
شب ببین
به عنوان متغیر مالک (وابسته) و مولفههای متغیر سبکهای مدیریت تعارض به عنوان متغیر پی 
(مستقل) وارد مدل شدند که نتایج در جدول  3ارائه شده است.
کهای مدیریت تعارض
جدول  .3رگرسیون گام به گام براي پیش بینی روحیه کاری معلمان براساس سب 
B

خطای معیار

بتا

t

معناداری

مدل اول
ضریب ثابت
همکاری

61/ 87

2/ 26

0/ 88

0/ 11

0/ 46

6/ 98

0/100

7/ 60

0/100
0/ 50

مدل دوم
ضریب ثابت

15 / 08

2/ 45

6/41

0/100

همکاری

0/ 73

0/21

0/93

5/ 62

0/100

0/ 23

0/ 09

0/ 23

2/ 77

0/100

مصالحه

R

0/ 48

0/ 54

مدل سوم
ضریب ثابت

8/ 56

3/ 35

2/ 56

0/10

همکاری

0/ 56

0/ 15

0/ 31

4/ 04

0/100

مصالحه

0/ 28

0/08

0/ 20

3/01

0/ 003

رقابت

0/97

0/ 25

-0/ 15

2/ 78

0/ 005

R2

0/ 23

0/52

0/ 29

F

58 / 65

50 / 89

26 / 35

معناداری
0/1 00

0/1 00

0/1 00
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در جدول  ،3رگرسیون گام به گام براي پیش بینی روحیههه کا سارب ناملعم یر اس بس 

کهای
کککک کککک

یگردد از بین پنج مولفهههی
مدیریت تعارض ارائه شده است .همانطور که در جدول  3مشاهده م 
سبکهای مدیریت تعا ضر

((رقاب  ،ت ااجتنا فلوم اهنت )یراکمه و شزاس ،هحلاصم ،ب هههههه ههههههههای

یشوند؛ ب هک یروط ه     ابت اهنت لوا لدم رد اد    
همکاری ،مصالحه و رقابت وارد مدل پیشبینی م 
مولفهی همکاری وارد مدل میشود؛ در مدل دوم مولفههای همکاری و مصالحه و در مدل س مو
مولفههای همکاری ،مصالحه و رقابت به همراه هم وارد مدل میشوند .براساس یافتههای ج لود
فوق میتوان گفت که براساس مولفههای همکاری ،مصا تباقر و هحل   

میییت ناو روحی یراک ه   

معلمان را به صورت خطی پیشبینی نمود ( .)P≤0/001ضریب بتا نشان میدهد به ازای هر واحد
افزایش در سبک مدیریتی همکاری ،روحیه کاری  ،0/ 31ب یازا ه

ش در س کب
ه یازفا دحاو ر ششش ششش

مدیریتی مصالحه ،روحیه کاری  ،0/ 20افزایش خواهد یافت؛ همچنین به ازای هر واح زفا د ای شش شش
ش
در سبک مدیریتی رقابت ،روحیه کاری  -0/ 15کا .تفای دهاوخ شه     براسا تفای س هه هههها نیا ی   
جدول میتوان گفت سبک مدیریتی همکاری به تنهایی  23درصد ،سبک م راکمه یتیرید یی ییی و
س روحیه
مصالحه  25درصد و سبک مدیریتی همکاری ،مصالحه و رقابت  29درصددد از واریانس س
یکنند.
کاری معلمان را تبیین م 
بحث و نتیجهگیری
شبینی روحیه معلما ماجنا ن   
این پژوهش با هدف بررسی نقش سبکهای مدیریت تعارض در پی 
کها یدم ی رر ررریت تعا ضر
شد .نتایج نشان داد بین روحیه معلمان با سبک ک

دوجو هطبار ناریدم رد     

دارد .همچنین بین مولفههای روحیه معلمان با مولفههای رقابت (رابطه منفی) ،مصالحه ،سا و شز
همکاری (رابطه مثبت) سبکهای مدیریت تعا ضر

جو هطبار و راد د د  نیا  .یا تفای اب هتف ههههههه هههههههههای

پژوهش رودریگز و اسمال ( ) 2006؛ س سسیدعامری ( ) 88 31و سللیمانی ( ) 84 31همس یو ی .دراد  در
توجيه نظري چنين یافتهای میتوان گفت روحيه در مناسبات گروهي بسيار تع يي ن كننده است و
ش ب الت ه شش ششش مضاعففف
اين عامل را میتوان طرز تلقي افراد و گ ور هههها ا از محيططط كاررر و گ يار ش ش
معلمان ،در راه تحقق اهداف فردي و سازماني تعريف كرد .یافتهی دیگر پژوهش نشا هک داد ن   
از روی مولفههای همکاری ،مصالحه و رقابت مربوط به مدیریت تعارض میتوان روحیه معلمان
را پیشبینی نمود .این یافته با یافتهها شهوژپ ی   

بارما  وئ (( ،)2102رودریگز و اس  لام ((  ) 2006و

ب و س سسبب
اعوان و انجم ( )5102همسویی دارد .روحيه ،نوعي گرايش فردي و گروهي محسوب ب
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میشود هر كي

از افراد هنگام مواجه شدن با مسألة مورد اختالف نظررر خوددد ر ا تا ا حددد امكاننن

ل بههه درست ييي
منطقي بيان كنند و قبل از پافشاري بر آن به اظهار نظرها و خواستههای طرف مقابل ل
گوش دهند و به جاي رقابت و ست زي ه جو يي و تالش براي پيروزي خوددد در موقعيتتت تعارضي، ،
تحقق خواستههای طرف مقابل را ن زي مدنظر قرار دهند .روحيهی قوي سبب میشود افراد همواره
به اين نكته بينديشند كه بايد در مناسبات خود با ديگران روحيهی همكاري داشته باشند و با بهره
ل كنند؛؛ ز ري اا اف د دار ررر پرتووو
مندي از شيوهی همکاری و مصالحه ،مسائل به وجود آمدههه را حل ل
همكاري گروه از آزادي الزم براي تحقق خويشتن برخوردار میشوند (میرکمالی.) 1378 ،
ت
حال با نگاه رو كي ردي به مدارس میتوان اذعان كرد فعاليت روزانه مدیران و معلمان به شدت ت
به روابط ميان اشخاص و مبادلهی اطالعات وابسته استتت و عا لم ييي كههه در مح اك طي رر ررر موج ببب
كاهش انگ زي ه ،افت كارا يي و اثربخشي مدارس را موجب م ممیشوددد ،تعا ضر

سا تت تتت كههه جزئ ييي

يشود؛ لذا با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،اگر
جدا يي ناپذير و هميشگي مدارس محسوب م 
سازمانهای آموزشی بتوانند در كنار آموزشهاي حل تعارض ،روش همکاری ،مصا هتبلا و هحل   
فهاي درگير حل خواهددد
کاهش رقابت را ن زي دنبال كنند ،قطع ًاًا اكثر تعارضات مستقيم ًاًا بين طر 
شد .چنانچه مدیران نتوانند تعارض را حل و فصل كنند ،م ممیتواننددد از اف صختم دار ص فتسا  اد ههه هههه
كنند كه در اين زمينه تربيت شدهاند .به اين ترت بي

س از رو دركي ييي نظاممم منددد ب ار ييي حل ل
ل
م راد س س

تعارض برخوردار خواهد بود و میتواند به صورت آگاهانه با تعارض برخورد كند و تعارض را
به صورت نيرو يي مثبت و سازنده براي تحقق اهداف سازماني به كار گيرد .همچنین به مؤسسات
آموزشي و خصوص ًاًا سازمان آموزش و پرورش پیشنهاد میشود با توجه به نتایج و یافتههاییی این
پژوهش نسبت به حساس بودن به سبکهای تعارض مدیران حساس بوده و با آم زو شششها ای الزم
کهای تعارض همکا  هحلاصم ،یر ه ،دنتس    
و اقدامات مناسب در گزینش مدیرانی که دارای سب 
اقدام کند.
منابع
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آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
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