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چکيده
هدف اصلي اين تحقيق ،بررسي تأ ثير متغيرهاي مستقل آموزش ضمن خدمت ،رشتة تحصيلي ،مدرك تحصيلي و سابقه خدمتي ،بر سبك
مديريت تعارض مديران مدارس متوسطه نظري دخترانه در ناحيه  1شهر شيرازدر سال تحصيلي 1371-78از ديدگاه دبيرران اسرت در
اين تحقيق از روش تحقيق علي -مقايسهاي بهره گرفته شده است در اين پژوهش دو نمونه بررسي شده اسرت حجر نمونره از گرروه
مديران 55 ،نفر و از گروه دبيران  115نفر است دو پرسش نامه يکي در مورد اطالعات جمعيت شناختي مديران که توسط آنهرا تکميرل
شده و ديگري جهت تشخيص سبك تعارض ،مورد استفاده قرار گرفته که توسط دبيران تکميل شده و پايايي آن با استفاده از روش آلفاي
کرانباخ 0/745 ،بوده است پس از محاسبه شاخص هاي مربوط به آمار توصيفي و نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آزمون آن با استفاده از
روش مانوا نتيجه آن است که متغير مستقل سابقه ،بر سبك هاي مديريت تعارض اثر دارد همچنين برراي تعيرين سربك بالرب مرورد
استفاده مديران ،از آزمون تحليل واريانس فريد من ،استفاده شد نتيجه اين آزمون نشان داد که سبك بالب مورد استفاده مديران سبك
تشريك مساعي است

کلمات کليدي :پیشینه های آموزشی و تجربی ،سبکهای مدیریت تعارض ،مدیریت آموزشی

 -1مقدمه
مدیریت یکی از مهمترین فعالیتهای انسان استت از زمتانی
كه افراد برای تأمین هتدفی كته نمیتوانستتند بته رتور
فردی به آن دستت یابنتد ،گتروه تشتکید دادنتد ،متدیریت
همواره امتری رتروری بتوده و بتدین وستیله تتاش افتراد
مختلف هماهنگ شده است []7
در ایتتن میتتان اگتتر متتدیریت را اامتتد ایجتتاد م ی تتی
م لوب برای افراد سازمان ،جهت نید به هدفها بدانیم،
مقاله در تاريخ  78/1/7دريافت و در تاريخ  78/9/1به تصويب
نهايي رسيد
1

دانشیار ،دانشکده علوم انساني و تربيت بدني دانشگاه عالمه

طباطبايي
2

مربی ،عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه

شيراز
3

كارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،و عضو انجمن علمي مديريت

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي تهران
پست الکترونیکی:

zmoshfeghy1385@yahoo.com
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مسلماً یکی از اوامد ایجاد چنین م ی ی مدیریت درست
تعارضهاست كه جزء الینفک روابط انسانی در سازمانهتا و
از جمله مدارس بوده و دررور وجود مدیران متخصت و
كارا می توان تعارض ها را تبدید به فررت ها نمود
 -2تبيين موضوع
منظور از مدیریت در ستازمانهای آموزشتی ،ت قته اهتدا
آموزشی و پیشبرد مؤثر آموزش و یا دگیری است آمتوزش
و یادگیری زمانی به شکد مؤثر اتفاق میافتد كته تعتاما
ر یح بین افراد مدرسه برقرار شود طبیعتی استت كته در
تعتتاما انستتانی اتتواملی هماتتون تفتتاو در تجربیتتا ،
دیدگاهها ،ارزشها و انتظارا  ،تعارض ها و اختا نظرهتا را
پیش میآورد []2
از آنجاییك ه فعالیتهای سازمانی مستلزم تعامد بین افتراد و
گروههای سازمان است ،این تعاماال میتوانتد زمینته ستاز
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ایجاد تعارض 7باشد تعتارض چهترههتای گونتاگونی دارد و
برای مدیران كته مستلول دستتیابی بته هتدفهای ستازمانی

منافع ،ثابت قدم هستند ولی در این حال خواهان همکاری
با یکدیگر میباشند و منافع طر مقابد را نیز متورد توجته

هستند ،چالشی مستمر تلقی متیشتود فراگیتری متدیریت
تعارض 2برای بهبود چگونگی ان بتاق و استتفاده از تيییتر و
ت ول برای خود فرد ،ختانواده و ستازمان ،سترمایه گتراری
حیاتی به شمار میرود [ ]8بنتابراین جهتت پیشتبرد متؤثر
آموزش در مدرسه باید تعاررها بته درستتی حتد و فصتد
گردد

قرار میدهند

 1-2تعارض

در یک تعریف جامع می توان گفت :تعارض فراگردی استت
كه د ر آن یک طر (فرد یا گروه) در می یابد كه منتافعش
با مخالفت یا واكنش منفی طر دیگر مواجه گردیده استت
[]8
رابرت آونز 3معتقد است كه تعارض فتی نفسته نته ختوب
است و نه بد بلکه خنثی استت تتأثیر تعتارض بتر ستازمان
افراد تا حد وسیعی وابسته به چگونگی بر خورد با آن استت
[]4

 2-2مدیریت تعارض

مدیریت تعارض مدیریتی است كه قتادر باشتد در شترای ی
كه تعارض وجود دارد به بهترین شکد سازمان را ادراه كند
اغلب مدیران ،در جریان كار ،با موقعیت های تعتارض آمیتز
برخورد داشتهاند و ایتن مستلله را در ستازمان بته گونتهای
تجربه كردهاند هر مدیری در مواجهه با تعارض به شتیوهای
ختتاع امتتد متتیكنتتد متتدیری خونستترد از كنتتار مستتلله
میگررد و آن را نادیده متیگیترد ،متدیر دیگتر واكنشتهای
شدید از خود نشان میدهد و مدیر دیگری برخورد مسالمت
آمیز را برای حد تعارض در پیش میگیرد []5
سبکهاي مديريت تعارض :4الگوهای رفتاری خاری است
كه مدیر به هنگام رویارویی با تعارض از خود نشان میدهد
و میتوان آن را به پنج شیوهی رقابتت ،همکتاری ،اجتنتاب،
سازش و مصال ه تفکیک نمود []6
 رقابت :5تماید برآوردن منافع خود بدون توجته بته ایتنكه این امر منجر به تضاد (تعارض) با فرد دیگر خواهد شد
 -همکاري :1موقعیتی است كه طرفین برای بدست آوردن
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 اجتناب  :در این ورعیت فرد تماید به كناره گیتری یتاجلوگیری از تضاد (تعارض) دارد
 سازش :7فرد تماید دارد به طر مقابتد امتیتاز بدهتد واین حاكی از آن است كه طر مقابد باالتر از اوست
 مصالحه :9موقعیتی است كه طرفین داوا توافه میكنندتا از بخشی از موارع خود اقب نشتینی نماینتد و مقتداری
امتیاز به حریف مقابد بدهند و در برابتر آن مقتداری امتیتاز
بگیرند []1
مدیریت اثر بخش تعتارض بته متدیران كمتک متیكنتد بتا
ت توال جدیتد كنتار آینتد و بترای مقابلته بتا تهدیتتدا و
استفاده از فررتها راه حلهای مناسبتری پیدا كنند
به هر جهت برخورد مدیر با تعارض هتا و چگتونگی كنتترل
آنهتتا در مدرستته امتتری مهتتم بتتوده و متتدیر بایستتتی دارای
ویژگیهای الزم جهت مدیریت ر یح تعتارض هتا باشتد از
میان این ویژگیها میتوان به آمتوزشهتای رتمن ختدمت،
رشته ت صیلی ،مدرك ت صیلی و سابقه مدیر اشتاره كترد
ت قیه حارر اثر متيیرهای فوق را بر ستبکهتای متدیریت
تعتتارض بررستتی كتترده استتت الزم بتته ركتتر استتت كتته در
ت قیقا پیشین موردی كه اثر آموزشهای رتمن ختدمت
را بر سبکهای مدیریت تعارض بررسی نماید یافتت نشتد و
از این حیث كار جدیدی رور گرفته است
اما راحبنظران سازمان و مدیریت بترا ی حتد تعتارض در
ستازمان ستتبکهتای متعتتددی را ارایته نمتتودهانتد در ایتتن
پژوهش متيیر مستتقد ،پیشتینه هتای آموزشتی و تجربتی
مدیران است كه ابارتند از :آموزشهتای رتمن ختدمت در
زمینه مدیریت ،رشتة ت صیلی ،متدرك ت صتیلی متدیران،
سابقة خدمتی و متيیر وابسته ،سبک های مدیریت تعتارض
طبه تجزيه و تحليل تومراس متیباشتد كته ابارتنتد از:
شیوة رقابتی ،همکاری ،اجتناب ،سازش و مصال ه پتژوهش
مورد نظر این سؤال را پاسخ میدهد كته آیتا آمتوزشهتای
رمن خدمت در زمینه مدیریت (كم /متوسط /زیاد) ،رشتتة
ت صیلی (مدیریت آموزشی /رشته های مرتبط بتا متدیریت
آموزشی /سایر رشتههتا) ،متدرك ت صتیلی متدیران (فتوق
دیتتملم /لیستتانو /فتتوق لیستتانو) ،ستتابقة ختتدمتی (كتتم /
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متوسط  /زیاد) بر سبک مدیریت تعتارض متدیران متدارس
متوس ه و مراكتز پیشدانشتگاهی دخترانتة ادارة آمتوزش و

 سبک گرشت با سابقه مدیریت راب ه دارد بتدین رتوركه افرادی با ستابقه كمتتر ،از ایتن ستبک بیشتتر استتفاده

پرورش ناحیة  7شهر شیراز در سال ت صتیلی  7836-31از
دیدگاه دبیران تأثیر دارد ،و همانتین ستبک غالتب متورد
استفاده مدیران در تعارض كدام است؟
به طور كلی آناه كه در ب تث تعتارض ،دوستت داشتتنی و
واقع بینانه میباشد این است كه:
زندگی توأم با تضاد و تعارض مثد سوار شدن بر االكلنگ
است اگر ن وهی كار االكلنگ را بدانید ،و طر مقابد شما
نیز سواری بر االكلنگ را بداند ،ق عاً سواری لر بخشی را
خواهید داشت ولی اگر فرد مقابد شما بازی را بلد نباشد ،و
یا االماً و اامد ًا الگوی بازی را بهم بزند ،بی تردید رربهی

میكنند
 در ارتباط با میزان ت صیا مدیر و كتاربرد ستبکهتایمختلف مدیریت تعارض راب های مشاهده نشد
در ت قیقی دیگر كه توسط فرزانه حیدری ( )7832ت ت

غیر منتظره و ناراحت كنندهای را دریافت خواهید كرد []3
 -3پيشينه تحقيق در ایران
پژوهش انجام شتده توستط حجتت ا رتال ی ( )7836در
ت قیقتتی ت تتت انتتوان « بررسرري رابطرره ويژگيهرراي
شخصيتي مديران سازمان مرديريت و برنامره ريرزي
کشور با شيوه هاي مقابله با تعارض آنان » بیتانگتر آن
است كه بین متيیرهتای متدارا ،رقتابتی ،اجتنتابی و جهتت
گیری همکار گرایانته از متيیرهتای شتیوه هتای مقابلته بتا
تعارض با سابقه كار در س ح  % 55راب ه وجود دارد
مهتتین احمتتد خمستته ( ،)7834در ت قیقتتی ت تتت انتتوان
« بررسي رابطه عوامل فرهنگي و استراتژي رويارويي
با تعارض توسط کارکنان و مرديران دبيرسرتانهراي
دخترانه منطقه  9آموزش و پرورش تهرران » بته ایتن
نتیجتته رستتیده استتت كتته ااضتتای جامعتته آمتتاری از
استراتژیهای راه حد گرایی و كنترل استفاده میكنند
زهتترا ملکتتی حتتاجی آقتتا ( ،)7838پژوهشتتی ت تتت انتتوان

انوان « بررسي ميزان کاربست سبك هاي مذاکره در
استراتژيهاي مديريت تعارض مديران متوسط شهر
اصفهان » رور گرفت ،نتایج ت قیه حاكی از آن است كه
بیشترین استفاده از استراتژیهای مدیریت تعارض مربوط به
راه حد گرایی و كمترین استراتژی كنترل بوده است ،
مدیران ت صید كرده در رشتههای غیر مدیریتی بیشتر از
مدیران ت صید كرده در رشته مدیریت ،سبک مراكره واقع
گرایی و هنجاری و استراتژی راه حد گرایی را به كار بردهاند
و بقیه مدیران بیشتر از استراتژی كنترل استفاده كردهاند،
مدیران مدرك لیسانو ،انواع سبک های مراكره و استراتژی
راه حدگرایی را به كار برده اند ،مدیرانی با سابقه  76سال به
باال سبک مراكره واقع گرایی و ت لید و استراتژی راه حد
گرایی را به كار برده اند و مدیرانی با سابقه كمتر از  5سال،
از استراتژی كنترل استفاده كردهاند
سیما بخشندگان ( )7815پژوهشی ت ت انوان
« بررسي شيوه هاي حل تعارض در سازمان مديريت
دولتي زنجان » و نتیجه گرفته است كه اكثر مدیران از
شیوه تشریک مساای استفاده كرده اند
ابوطالب سخایی قلعه رودخانی ( )7811در ت قیقتی ت تت
انوان « بررسي سبك هاي مديريت تعرارض مرديران
دبيرستان هاي استان گيالن از نظر مديران و دبيران»

نتیجه گرفته است كه سبک غالب برای حد تعارض تشریک
مساای است

« بررسي سبك مديران مدارس راهنمرايي دخترانره
تهران در برخرورد برا تعرارض از ديردگاه مرديران و

 -4پيشينه تحقيق در خارج از كشور
برد فورد ،72استرینگ فالو 77و ویتتز )2225( 72در ت قیقتی

 سبک غالب بترای حتد تعتارض در بتین متدیران ،ستبکهمکاری یا تشریک مساای است
 مدیران به ترتیب از سبکهای همکاری ،گرشت ،مصال ه،رقابت و اجتناب استفاده میكنند

با انتوان « مديريت تعارض برراي ارتقراي اثربخشري

معلمان » انجام داد كه نتایج حاكی از آن بود كه:

سازمان در دانشگاه بابسن » به این نتیجه رستیدند كته
كاهش تعارض میتواند اثرا مخربتی بتر املکترد ستازمان
داشته باشد در مدیریت تعارض استتفاده از روش مواجهته،
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فقط در جهت كاهش تعارض در سازمان هتایی متؤثر استت
كه در آنها تعارض در س ح باالیی وجود دارد ولتی تعتارض

در سازمان به گونهای تجربه كرده و هركدام به شیوهای
خاع امد كردهاند مدیری خونسرد از كنار مسلله

درون شخصی در آن كتم استت ستبک متدیریت تعتارض
سازشی فقط بر كتاهش تعتارض درون شخصتی تتأثیر متی
گرارد و مدیریت تعارض با استفاده از سبک های همکاری و
تشریک مساای در اداره تعتارض و تعتارض درون شخصتی
بسیار مؤثر است
كریتنر و كینیکی ( )2224در ت قیقا خود به ایتن نتیجته
رسیدند كه با افزایش تعارض از ررایت گروه كاسته میشود

میگررد و مدیری نیز واكنش های شدید نشان میدهد
الزم به ركر است كه مدیریت اثربخش تعارض به مدیران
كمک می كند با ت وال جدید كنار آیند و برای مقابله با
تهدیدا و استفاده از فررتها راه حلهای مناسب پیدا
كنند
همانین هر سازمانی به افرادی آموزش دیده و با تجربه
نیاز دارد تابه اهدا خود برسد بنابراین الزم است س ح
دانش و توانایی آنان را افزایش داد و از طریه همین
دورههای آموزشی است كه میتوان مدیران را با تعارض و
سبکهای مدیریت آن آشنا نمود تا بتوانند با اتخار سبک

[]5
78

74

كنلون و سولیوان ( )7555در م العا موردی در نظتام
مدارس دولتی به این نتیجته رستیدند كته تعتارض در كتد
سازمان حركت میكند و برای ایجاد بهبود پایتدار ،شتناخت
منشأ تعارض ررور دارد
سی بلو  75و همکاران ( )7556در پژوهشی در مورد تتأثیر
فرهنگ بر انتخاب ستبک هتای متدیریت تعتارض ،بته ایتن
نتیجه رسیدند كه در میان تمامی فرهنگ ها ،سبک سازش
متداولتر است زیرا سبک سازش ممکن است بته انتوان راه
كاری كم هزینه در نظر گرفته شود در رمن در این ستبک
طرفین در مد زمان كوتاهتری به حه برابر میرسند
م العا درباره استتفاده از ستبک هتای متدیریت تعتارض
نشان میدهد كه افراد موفه و دارای املکرد بتاال از ستبک
همکاری بیشتر استفاده متیكننتد بته نظتر متیرستد كته
استتتفاده از ستتبک همکتتاری منجتتر بتته تتتأثیرا مثبتتت در
دیگران میشود همانتین بااتث ختود ارزیتابی م لتوب از
املکرد تواناییها میشود در همان م العه مشخ شد كه
استفاده از سبکهای زور مدارانته و اجتنتاب اثتر منفتی بتر
جای می گرارد و نشانه استتفاده غیتر كتاركردی از تعتارض
میباشد سبک های گرشت و مصال ه تأثیرا مختل ی بتر
جای می گرارند استتفاده از ستبک گرشتت گتاهی اوقتا
تأثیرا مثبتی دارد اما افترادی كته از ایتن ستبک استتفاده
میكنند ،خود ارزیابی م لتوبی از املکترد و توانتایی هتای
خود ندارند []72
چارچوب نظري تحقيق :مدیریت تعارض ،مدیریتی است
كه در رور وجود تعارض ،قادر باشد به بهترین شکد
سازمان را اداره كند اغلب مدیران ،در جریان كار ،با
موقعیت های تعارض آمیز برخورد داشته و این مسلله را
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شدید و ناررایتی كاركنان

مناسب ،از بروز اختافا
جلوگیری نمایند
بنتتابراین یکتتی از متيیرهتتای مستتتقد ایتتن ت قیتته میتتزان
آموزشهای رتمن ختدمت متدیران در زمینته متدیریت و
مدیریت تعارض است كه همانطتور كته اشتاره گردیتد در
ت قیقا قبلی موردی در ایتن زمینته یافتت نشتد و دیگتر
متيیرهای مستقد شامد رشته ت صتیلی ،متدرك و ستابقه
خدمتی مدیران میباشند كه متیتواننتد بته انتوان اوامتد
دیگر تأثیرگرار بر سبکهای مدیریت تعارض م رح باشند
 -5چارچوب نظري تحقيق
مدیریت تعارض مدیریتی است كه درشرای ی كه تعارض
وجود دارد ،قادر باشد به بهترین شکد سازمان را اداره كند
اغلب مدیران ،در جریان كار ،با موقعیت های تعارض آمیز
برخورد داشته و این مسلله را در سازمان به گونه ای تجربه
كرده و هركدام به شیوه ای خاع امد كرده اند مدیری
خونسرد از كنار مسلله می گررد و مدیری نیز واكنش های
شدید نشان می دهد
الزم به ركر است كه مدیریت اثربخش تعارض به مدیران
كمک می كند با ت وال جدید كنار آیند و برای مقابله با
تهدیدا و استفاده از فررتها راه حلهای مناسب پیدا كنند
همانین هر سازمانی به افرادی آموزش دیده و با تجربه
نیاز دارد تابه اهدا خود برسد بنابراین الزم است س ح
دانش و توانایی آنان را افزایش داد و از طریه همین
دوره های آموزشی است كه می توان مدیران را با تعارض و

مجله فناوری و آموزش ،سال دوم ،جلد  ،2شماره  ،4پاییز 7831

بررسی تأثیر پیشینه های آموزشی و تجربی مدیران بر سبک مدیریت تعارض آنها از دیدگاه دبیران

مرجان مشفقی و همکاران

سبکهای مدیریت آن آشنا نمود تا بتوانندبا اتخار سبک
مناسب،از بروز اختافا شدید و ناررایتی كاركنان
جلوگیری نمایند
بنتتابراین یکتتی از متيیرهتتای مستتتقد ایتتن ت قیتته میتتزان
آموزشتتهای رتتمن ختتدمت متتدیران در زمینتته متتدیریت و
مدیریت تعارض است كته همتان ور كته اشتاره گردیتد در
ت قیقا قبلی موردی در ایتن زمینته یافتت نشتد و دیگتر
متيیرهای مستقد شتامد رشتته ت صتیلی،مدرك و ستابقه
خدمتی مدیران می باشند كه می توانند بته انتوان اوامتد
دیگر تاثیرگرار بر سبکهای مدیریت تعارض م رح باشند

همانگونه كه م رح شد بليك و موتون ( )7564اولین
كسانی بودند كه شیوههای تعارض بین فردی را در قالب پنج
شیوه مورد شناسایی قرار دادند طبقهبندی بلیک و موتون
بعدا توسط توماس مورد تعریف و تفسیر مجدد قرار گرفت
م ابه نگاره ( )7دراین ت قیه متيیر وابسته و سبکهای
مدیریت تعارض ،طبه نظر كنث توماس میباشد كه شامد
پنج سبک رقابتی ،همکاری ،اجتناب ،سازش و مصال ه است
و متيیرهای مستقد ،پیشینههای آموزشی و تجربی مدیران
است كه شامد میزان آموزش رمن خدمت ،رشته ت صیلی،
نوع مدرك ت صیلی و سابقه خدمتی میباشد كه این
پژوهش تأثیر این پیشینهها را بر سبکهای مدیریت تعارض
بررسی میكند

نگاره ( )1چارچوب نظري تحقيق
همکاری

پیشینه های آموزشی و تجربی مدیران
مصال ه

آموزش های رمن خدمت
رشتهی ت صیلی
سابقهی خدمتی
مدرك ت صیلی

گرشت

تعارض
رقابت

اجتناب
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 -6فرضيه هاي تحقيق
 -7آموزشهای رمن خدمت متدیران در زمینتة متدیریت
(كم /متوستط /زیتاد) بتر ستبک متدیریت تعتارض آنهتا از
دیتتدگاه دبیتتران در متتدارس متوستت ه و مراكتتز پتتیش
دانشگاهی دخترانه ناحیه یک شهر شیراز در سال ت صیلی
 7836-31تأثیرگرار است
 -2رشتة ت صیلی مدیران (مدیریت آموزشتی /رشتتههتای
مرتبط بامدیریت آموزشی /سایر رشتهها) بر سبک مدیریت
تعارض آنها از دیدگاه دبیران در مدارس متوست ه و مراكتز
پیش دانشگاهی دخترانه ناحیه یتک شتهر شتیراز در ستال
ت صیلی 7836-31تأثیرگرار است
 -8مدرك ت صیلی مدیران (فوق دیتملم  /لیستانو /فتوق
لیسانو) بر سبک مدیریت تعارض آنها از دیتدگاه دبیتران
در متدارس متوست ه و مراكتتز پتیش دانشتتگاهی دخترانتته
ناحیتته یتتک شتتهر شتتیراز در ستتال ت صتتیلی 7836-31
تأثیرگرار است
 -4سابقة خدمتی مدیران (كم  /متوسط /زیتاد) بتر ستبک
مدیریت تعارض آنها از دیدگاه دبیران در مدارس متوست ه
و مراكز پیش دانشگاهی دخترانه ناحیه یک شهر شتیراز در
سال ت صیلی  7836-31تأثیرگرار است
 -5سبک غالب مورد استفاده مدیران درتعارض از دیتدگاه
دبیتتران در متتدارس متوس ت ه و مراكتتز پتتیش دانشتتگاهی
دخترانه ناحیته یتک شتهر شتیراز درستال ت صتیلی -31
 ،7836تشریک مساای است

 -7روش و طرح تحقيق
در این پژوهش روش ت قیه ،علّي – مقايسرهاي استت
روش های الی -مقایسهای یا روشهای پتو -رویتدادی
معموالً به ت قیقاتی اطاق میشود كته در آنهتا پژوهشتگر
با توجه به متيیر وابسته به بررسی الد احتمتالی وقتوع آن
میپردازد
76

 -8فرایند تحقيق
در اجرای این ت قیه برای بررسی نظریهها م تور مورتوع
ت قیه و ت قیههتای انجتام شتده از روش كتابخانته ای و
جستجوی اینترنتی استفاده شد و برای گردآوری اطااتا
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از دو پرسشنامه استتفاده گردیتد ،یتک پرسشتنامه م قته
ساخته جهت جمع آوری اطااتا دموگرافیتک متدیران و
دیگر پرسشنامهای مربوط به سبک های متدیریت تعتارض
در مراجعه به هر كدام از آموزشگاههتا پرسشتنامهی اول را
مدیر آموزشتگاه و پرسشتنامهی دوم را سته تتن از دبیتران
همان آموزشگاه كه به طور تصادفی انتخاب شده بودند ،پر
نمودند
پو از جمع آوری دادهها و م اسبه شاخ هتای مربتوط
بتته آمتتار تورتتیفی از ت لیتتد واریتتانو چنتتد متيیتتری
) 71(MANOVAو تجزیتته و ت لیتتد واریتتانو فریتتد متتن
استفاده شد

 -9جامعه آماري
جامعهی آماری ،شامد دو جامعه مدیران و دبیران متدارس
متوس ه (متوست ه امتومی ،هنرستتان فنتی ،بازرگتانی و
حرفهای ،كار دانتش) و مراكتز پتیش دانشتگاهی دخترانته
ناحیتته یتتک شتتهر شتتیراز در ستتال ت صتتیلی 7836-31
میشود كه دارای  55مدیر و 7727دبیر میباشد

 -11نمونه ،روش نمونه گيري و حجم نمونه
پژوهش دو نمونه را شامد میشتود حجتم نمونته از گتروه
مدیران  55نفر بوده كه از گروه آنان نمونه گیری به امتد
نمیآید و همه در پژوهش شركت داده میشتوند در متورد
مدیر هر آموزشگاه نیز  8دبیتر كته بته روش نمونتهگیتری
تصادفی ساده از آن آموزشگاه انتختاب میشتوند ،بایستتی
پرسشتتنامة ستتبک متتدیریت تعتتارض را تکمیتتد نماینتتد
بنابراین حجم نمونه از گروه دبیران  765نفر میباشد

 -11ابزار گردآوري داده ها (اطالعات)
ابزار ت قیه شامد دو پرسشنامه است كته پرسشتنامه اول
مشتمد بر پرسشهتایی استت كته هتد آنهتا شناستایی
پیشینه های آموزشی و تجربی مدیران شامد آموزشهتای
رمن خدمت ،رشته ت صیلی ،متدرك ت صتیلی و ستابقه
خدمتی میباشتد كته توستط آنهتا تکمیتد خواهتد شتد و
پرسشنامة دوم ،برای تعیین ستبکهتای متدیریت تعتارض
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است كه از پرسشتنامة فترم  73(OCCI) Bكته بته وستیله

اثرا تعاملی آزمون متیشتود امتا ت لیتد واریتانو تتک
متيیری از این ل اظ كه در آن تقریبا در همته متوارد یتک

شد

مشخصه آزمون معینی به كار میرود نسبتا ساده استت در
حالی كه اهمیت و ااتبار اثر  Manovaمعموال از طریه بته
كار بتردن تقریتب آزمتون  Fارزشتیابی متیشتود مؤلفتان
مختلف نشان دادهاند كه دست كم توزیع چهار مشخصه یا
معیار آزمون چند متيیری میتوانتد تقریتب كتاما ختوبی
برای آزمتون  Fارزشتیابی شتود كته در ایتن آزمتون متورد
استفاده قرار گرفته است كه ابارتند از:

پوتنام 19و ويلسون 20طراحی شده است ،استفاده خواهتد
پاسخ به این پرسشنامه بر اساس طيف ليکرت به رور
همیشه ،معموالً ،گاهی ،به ندر و هرگز رور میگیرد و
به این گزینه ها از  7تا  5نمتره اختصتاع داده شتده ،بته
طوری كه همیشته نمترهی  5و هرگتز نمتره 7را بته ختود
اختصاع دادهاند

اثر پيالي :23افزایش این معیار نشانه خوبی میباشد؛
ويلکس الندا :24معموال بین  2و  7میباشد و كتاهش آن

 -12روایي 21ابزار جمع آوري داده ها
آناه در این پژوهش مورد نظر است روایی م توایی آزمون
میباشد یکی از منابع تعیین روایی آزمون ،متخصصتان آن
رشتة المی میباشتند از آنجتاییكته پرسشتنامة فترم B
) (OCCIتوسط دو تن از اندیشمندان رشتة رفتار سازمانی
به نامهای پوتنتام و ویلستون طراحتی شتده استت ،معتبتر
میباشد ،همانتین ایتن پرسشتنامه در ت قیقتا زیتادی
توسط متخصصین رشتة مدیریت مورد استفاده قرار گرفتته
است در مورد پرسشنامة مشخصا دموگرافیتک متدیران
نیز در هنگام وارد كردن اطااا چنتدین مرتبته ،كنتترل
رور گرفته است

در مدل بهتر خواهد بود
اثر هتلينگ :25افزایش این معیار نشانه خوبی میباشتد و
معموال بیشتر از اثر پیای است
بزرگترين ريشه رُوي :21افزایش این معیار نشتانه ختوبی
میباشد
شواهد حاكی از آن است كه معیتار اثرر پريالي بهتترین
معیار خواهد بود و اگر اثر هتلینگ فارتله بیشتتری از اثتر
پیای داشته باشد اثرگراری بیشتری را نشتان خواهتد داد
[]77
ااداد معنی داری متيیرهای مستقد یا ارلی نشان میدهد
كه تنها متيیر مستقدِ سابقه خدمت كمتر از  2025استت

 -13پایایي 22ابزار جمع آوري داده ها
رریب ااتماد با روش آلفاي کرانبراخ م استبه شتد كته
ادد  2/345به دست آمد و این ادد نشان دهندة آن است
كه پرسشنامه متورد استتفاده ،از قابلیتت ااتمتاد و یتا بته
ابار دیگر از پایایی الزم برخوردار است

 -14یافته هاي پژوهش
 1-14آزمون فرضيات ()1-4

از آنجاییكه در این ت قیه به دنبال بررستی تتأثیر چنتد
متيیر مستقد بر چند متيیر وابستته متیباشتیم از آزمتون
ت لید واریانو چند متيیره برای آزمتون فررتیا ()7-4
استفاده شده است در  Manovaدو راهه ،ماننتد ANOVA
دو راهه معموال فرریا مربوط به اثترا ردیتف ،ستتون و
2552
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كه نشان از تاثیرگراری سابقه خدمت در مدل است
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جدول  1آزمون چند متغيره
اثر
نوع مدرك
ت صیا

رشته
ت صیلی

سابقه
خدمت

آموزش
رمن
خدمت

Value

F

درجه آزادی
فرریه

درجه آزادی
خ ا

ادد معنی
داری

مجرور رریب
اتای جزئی

اثر پیای

.042

.174

10

98

.998

.042

الندای ویلکو

.959

.170

10

96

.998

.959

اثر هتلینگ

.043

.166

10

94

.998

.043

بزرگترین ریشه رُوی

.029

.236

5

49

.945

.029

اثر پیای

.320

1.561

10

98

.133

.160

الندای ویلکو

.695

1.593

10

96

.124

.166

اثر هتلینگ

.416

1.622

10

94

.116

.172

بزرگترین ریشه رُوی

.354

2.901

5

49

.055

.261

اثر پیای

.447

2.359

10

98

.017

.223

الندای ویلکو

.587

2.446

10

96

.013

.234

اثر هتلینگ

.648

2.528

10

94

.011

.245

بزرگترین ریشه رُوی

.544

4.460

5

49

.002

.352

اثر پیای

.133

.584

10

98

.822

.067

الندای ویلکو

.870

.577

10

96

.828

.067

اثر هتلینگ

.146

.570

10

94

.833

.068

بزرگترین ریشه رُوی

.118

.133

5

49

82

.822

چهار نوع معيار

در حالی كته ستایر متيیرهتا (میتزان ت صتیا  ،آمتوزش
رمن ختدمت و رشتته ت صتیلی) دارای اتدد معنتیداری
باالی  2/25دررد هستند كه نشان دهنده ادم اثرگتراری
در مدل یا ادم اثرگراری بر متيیرهای وابسته (سبک های
تعارض) است از آنجایی كه فارله بین اثر هتلینتگ و اثتر
پیای در حد معقولی میباشد متیتتوان گفتت اثرگتراری
سابقه خدمت بر سبک تعارض بهتر و چشم گیرتر است
پو با توجه به نتایج حارد از جدول باال میتوان بته ایتن
نتیجه رستید كته آمتوزشهتای رتمن ختدمت در زمینته
مدیریت ،رشته ت صتیلی ،و متدرك ت صتیلی متدیران بتر
سبک مدیریت تعتارض آنهتا تأثیرگترار نیستت و از ستوی
دیگر سابقه خدمتی مدیران بر سبک مدیریت تعارض آنهتا
تأثیرگرار بوده است
در این قسمت با استفاده از جدول زیر به بررسی تفصتیلی
مورد تأیید شده یعنی سابقه خدمت میپردازیم:

از آنجایی كه سابقه ختدمت در سته ست ح كتم (كمتتر از
72سال) ،متوسط (بین  77تا  )22و زیاد ( 27به باال) مورد
بررسی گرفته است ،در جدول نتایج تعاملی این سه ست ح
در مقایسه با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفتهاند همانطور
كه در جتداول پتایین دیتده متیشتود بتا توجته بته اتدد
معنیداری كه كمتر از  2/25است ،س ح یک و دو (ست ح
كم و متوسط) و س ح یک و سه (كم و زیاد) در مقایسه با
یکدیگر در سبکهای تعارری تشریک مستاای ،مصتال ه،
گرشت و رقابت با هتم تفتاو دارنتد ولتی در ستبکهتای
تعارض اجتناب ،بته دلیتد اتدد معنتی داری بتاالی 2/25
تفتتاو معنتتی داری بتتین دو گتتروه دیتتده نمتتیشتتود و در
مقایسه س ح دو و سه (س ح متوسط و زیتاد ) در تمتامی
سبکهای تعارری ادد معنی داری بزرگتر از  2/25استت،
لرا بین دو س ح تفاو معنی داری وجود ندارد
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جدول  2مقايسه سطوح سابقه خدمت (مقايسه سطح دو و يك)
)Contrast Results (K Matrix
)Experience Simple Contrast(a

متيیر های وابسته

سابقه خدمت

س ح2و7

تشریک مساای

مصال ه

اجتناب

گرشت

رقابت

تخمین تعاملی

1.371

1.044

-.690

-1.705

-2.102

Hypothesized Value
)Difference (Estimate - Hypothesized

0
1.371

0
1.044

0
-.690

0
-1.705

0
-2.102

خ ای استاندارد

.439

.515

.589

.586

0.573

ادد معنی داری

.017

.021

.186

.006

.001

حد پایین

.255

.163

-1.724

-2.886

-3.278

حد باال

2.488

1.926

.343

-.524

-.926

فارله اطمینان 2/55

مقایسه س ح دو با یک ،نشان داد كته ست ح دو از ستبک
تشریک مساای و مصال ه بیشتری نسبت بته ست ح یتک
استفاده میكند (كه حدود  7/817و  7/244است)
در راب ه با سبک تعارض ،هر دو س ح در بکتارگیری ایتن
سبک یکسان بوده و تفاوتی بین آنها دیده نمتیشتود و در
راب ه با سبکهای تعارض گرشت و رقابت ،ست ح یتک از
سبک تعارض گرشت و رقابت بیشتر از ست ح دو استتفاده
میكند ااداد به دست آمده برای تخمین تعاملی  7/125و
 -2/72نشان میدهند كه س ح دو به اندازه  7/125كمتتر
از سبک گرشت و  2/72كمتر از ستبک رقابتت نستبت بته
س ح یک استفاده میكند
جدول  3مقايسه سطوح سابقه خدمت (مقايسه سطح سه و يك)
)Contrast Results (K Matrix
)Experience Simple Contrast(a

متيیر های وابسته

سابقه خدمت

س ح8و7

تخمین تعاملی

1.746

1.012

-.954

-1.838

-2.402

Hypothesized Value

0
1.746

0
1.012

0
-.954

0
-1.838

0
-2.402

خ ای استاندارد

.415

.487

.556

.554

0.538

ادد معنی داری

.002

.018

.055

.002

.000

حد پایین

.690

.179

-1.931

-2.955

-3.514

حد باال

2.802

1.845

.023

-.722

-1.290

)Difference (Estimate - Hypothesized

فارله اطمینان 2/55

2514

تشریک مساای

مصال ه

اجتناب

گرشت

رقابت
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در مقایسه س ح سه با یک در سبک های تعارض تشتریک
مساای و مصال ه ،س ح سه از ستبک تشتریک مستاای و

 2-14تجزیه و تحليل واریانس فریدمن

برای پاسخ به فرریه ( )6تشریک مساای سبک غالب مورد
استفاده مدیران است و از آزمون تجزیه و ت لیتد واریتانو
فریدمن استفاده شده است
خروجی  Spssشامد دو جدول میباشد در جدول نخست،
میانگین رتبههای هر متيیر ارایه شده و در جدول دوم نیتز

مصال ه بیشتر از س ح یک استفاده میكند این تفاو بتا
ادد معنیداری (كوچکتر از  )2/25نیز قبتول شتده استت
میزان تفاو بین دو س ح به ترتیب برابر است با  7/146و
 7/272و در راب ه با سبکهای تعتارض گرشتت و رقابتت،
س ح یک از سبک تعارض گرشت و رقابت بیشتر از ست ح
سه استفاده میكنتد میتزان تفتاو در ستبکهتا بتین دو
س ح به ترتیب  -7/383و  -2/42میباشد ،یعنتی ست ح
سه در سبک گرشت  ،7/383در سبک رقابت  2/42كمتر
از س ح یک استفاده متیكنتد و در راب ته بتا ستبکهتای
تعارض اجتناب ،هر دو س ح در بته كتارگیری ایتن ستبک

مشخصا آماری و آمارة   2ارایه گردیده است بتا توجته
به خروجی  Spssمقتدار اتدد معنتی داری ) (sigكمتتر از
2/27و نزدیک به رفر بوده و از س ح معنیداری استاندارد
( ) = %5كمتر است بنابراین میتتوان گفتت پتنج ستبک
تعارض مورد استفاده مدیران ،رتبههای یکسانی ندارنتد در
رید ،جدولهای مربوطه ارایه میگردد

یکسان بوده و تفاوتی بین آنها دیده نمیشود

جدول  4مقايسه سطوح سابقه خدمت (مقايسه سطح سه و دو)
)Contrast Results (K Matrix
)Experience Simple Contrast(a

سابقه خدمت

س ح2وسه

متيیر های وابسته
تشریک مساای

مصال ه

اجتناب

گرشت

رقابت

تخمین تعاملی

-.375

.033

.263

.134

.300

Hypothesized Value
)Difference (Estimate - Hypothesized

0
-.375
.211

0
.033
.166

0
.263
.195

0
.134
.223

0
.300
.222

ادد معنی داری

.082

.846

.183

.552

.182

حد پایین

-.798

-.301

-.128

-.314

-.146

حد باال

.049

.367

.655

.581

.746

خ ای استاندارد
فارله اطمینان
2/55

از آنجایی كه ادد معنی داری ( )sigبزرگتر از  2/25بوده و
یکی از حدود منفی میباشد (حد باال منفتی) ،پتو (M1-
 M1=M2 )M2=0است لرا میتوان گفت هر دو ست ح در
به كارگیری این سبک ها یکسان بوده و تفتاوتی بتین آنهتا
دیده نمیشود و ااداد به دست آمده برای تخمین تعتاملی
با توجه به ادد معنی داری ناشی از شانو و تصاد است

جدول  5معني داري آزمون فريدمن

مقادیر م اسبه شده

شاخ های آماری

55

تعداد

788/622

2
درجه آزادی
ادد معنیداری )(sig

4
2/27
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جدول  1ميانگين رتبه ها در آزمون فريدمن به
منظور بررسي وضعيت استفاده سبك هاي تعارض

اوامد مرتبط

میانگین رتبه

تشریک مساای

4/64

مصال ه

8/34

گرشت

2/32

رقابت

2/25

اجتناب

7/61

همان طور كه درجدول فوق مشتاهده میگتردد ،بتاالترین
رتبه مربوط به تشریک مساای میباشتد و كمتترین رتبته
مربوط به اجتنتاب استت لترا از دیتدگاه دبیتران متدارس
متوس ه دخترانه و مراكز پیش دانشگاهی اداره ناحیه یتک
شهر شیراز ،سبک غالب مورد استفاده متدیران در تعتارض،
تشريك مساعي است (فرض  6پریرفته است) ،و آن هتا
به ترتیب از سبکهای تشریک مساای ،مصال ه ،گرشتت،
رقابت و اجتناب استفاده میكنند
گفتنی است میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن نشتان داد
كه مدیران به ترتیب از ستبک هتای تشتریک مستاای بته
میزان  ، 4/64مصال ه  ، 8/34گرشت  ، 2/32رقابتت 2/25
و اجتناب  7/61استفاده میكنند
 -15نتيجه گيري
همان طور كه انتوان شتد ،ااتداد معنتی داری متيیرهتای
مستقد یا ارلی نشان داد كه تنها متيیر مستتقدِ سرابقه
خدمت كمتر از  2/25است كه نشان از تأثیرگراری سابقه
خدمت در مدل است در حالی كه ستایر متيیرهتا (میتزان
ت صیا  ،آموزش رمن خدمت و رشته ت صتیلی) دارای
ادد معنتی داری بتاالی  2/25دررتد هستتند كته نشتان
دهنده اتدم اثرگتراری در متدل یتا اتدم اثتر گتراری بتر
متيیرهای وابسته (سبکهای تعارض) است
در زمینه آموزشهای رمن خدمت و تأثیر آن بر متدیریت
تعارض در ت قیقا قبلی موردی یافتت نشتد امتا شتایان
ركر است كه رسیدن به اهدا سازمان بستگی به توانتایی
كاركنان در انجام وظایف م وله و ان باق با م تیط متيیتر
دارد سازمان یک سیستم پویاست ،چون شترایط و اورتاع
255 6

مجله فناوری و آموزش ،سال دوم ،جلد  ،2شماره  ،4پاییز 7831

م یط به طور مداوم در حال تيییر است و چون این تيییتر
بر روی سازمان مؤثر است ،رروری است كه سازمان بترای
حفظ و بقاء ،خود را با ایتن تيییترا وفته دهتد متدیران
مسلولیت دارند بترای ایتن كته كاركنتان بتواننتد از اهتده
خواسته های جدید ،مساید و دشواری های تتازه برآینتد و
درمیتتدان مبتتارزه موفتته باشتتند ،انگیتتزههتتای آموزشتتی و
فررتهای پیشرفت كارمندان خود را به گونهای كته آنتان
بتوانند از تمام استعدادهای خود بهره گیری كننتد فتراهم
سازند []72
میدانیم كه افتزایش كتارایی ستازمانهتا در گترو افتزایش
كارایی منابع انسانی است و افزایش كارایی منابع انسانی به
آموزش و توسعه دانش و مهار و ایجاد رفتارهای م لتوب
برای كاركردن موفقیت آمیز ،بستگی دارد
مير سپاسي ،آموزش كاركنتان را بخشتی از فراینتد نظتام
مدیریت منابع انسانی در سازمانهتا متیدانتد كته توانتایی
بالقوه و م دود انسانها و همانین توانایی تيییتر پتریری
آنان در جهت رشد سازمانی استفاده میكنتد وی آمتوزش
نیروی انسانی را تأمین كننده بخش قابد توجهی از اهدا
اجتماای ،اهدا ستازمانی و اهتدا كاركنتان متیخوانتد
[]78
یکی از التهای ادم تأثیر آمتوزش در جامعته متورد نظتر
میتواند این باشد كه آموزشها در زمینههای مورد نیتاز از
جمله رفتار سازمانی و ارول روشها و نظریه های متدیریت
نبوده و شایان ركر است كته در پرسشتنامه تکمیتد شتده
توسط مدیران ،هیچ كدام از آنها در زمینه مدیریت تعارض
آموزشی ندیده بودند بنابراین یکی از مشکا بسیار مهتم
نبود آموزش كافی و الزم به مدیران است
چناناه در یک بررسی از رؤسای دبیرستتانها و هنرستتانها
سؤال شد كه برای دوره هتای كوتتاه متد متدیریت چته
مباحثی باید م رح شود و موارد زیتر از جملته مورتوااتی
بود كه مورد تأكید قرار گرفت:
 -7ارول روشها و نظریه های مدیریت
 -2ارول روشها و نظریه های مدیریت آموزشی []74
واقعا مدیران مدارس ما به چه میزان و با چه كیفیتی ایتن
آموزشها را میبینند؟
چه توقعی میتوان از مدیری داشت كه نه تنها از ماهیتت
واقعی تعارض آگاه نیست بلکه آموزشی نیز در ایتن زمینته

مرجان مشفقی و همکاران
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ندیده است
در نتتتایج حارتتد از پژوهشتتی كتته در تهتتران انجتتام شتتد،

پیوستتته ،هتتد دار ،برنامتتهریتتزی شتتده و همگتتام بتتا
پیشرفتهای المی بهره ببرند

مدیران مدارس مشکا و موانع زیادی را در موفقیت خود
م رح كردهاند كه یکی از آن موارد ندادن آموزش كافی به
مدیران بوده است []74
هنوز در آموزشهای رتمن ختدمت متدیران بته ایتن امتر
توجهی نمیشود در این آموزشها امدتا یکستری مستاید
تکراری و كم اهمیت كه هد بسیاری از شركت كنندگان
در آن نیز تنها پر كردن سااا مربوطته و گترفتن گتروه و
ارتقاء شيلی میباشد ،م رح بوده كه بازده چندان م لوبی
نصیب نظام آموزشی نمیشود
مركز نوآوریهای آموزشتی وابستته بته یونستکو ()APEID

در ت لیلی كلی با توجه به یافته هتای ایتن پتژوهش هتا و
نظرا متخصصان ،میتوان گفت كه دورههای آموزشتی در
زمینه های مورد نیتاز متدیران از جملته متدیریت تعتارض
میشود موجتب بهبتود املکترد كاركنتان در زمینتههتای
مختلف خواهد شد بته شترط آن كته مشتکاتی از جملته
مشکا زیر برطر گردد:
 -7نبود نگرش نظام گرا در مورد طراحی ،اجرا و ارزشتیابی
آموزش كاركنان
 -2ناهماهنگی میان انواع برنامههای آموزشی كاركنان
 -8ادامه نداشتن آموزشهای كاركنان

رهنمودهای زیر را در مورد من ته برنامته هتای آموزشتی
بیان میكند:
الف -هر برنامهای باید دارای یتک من ته رتریح و روشتن
باشد تا به وسیله آن هد دوره قابد درك شتده و توجیته
الزم برای م توای پیشنهادی ،روش آموزش و ستازماندهی
دوره فراهم شود
ب -این من ه باید از طریته تجزیته و ت لیتد نظتامدار از
موقعیت و نیز سنجش نیازهای شركت كنندگان در برنامته
تدوین شود این من ه همانین باید با توجه به ت قیقتا
لنجام شده (در رتور موجتود بتودن) همختوانی داشتته

 -4فارلهی آموزش كاركنان و وظایف شيلی آنان []76
 -5در زمینه رشته ت صیلی نیز ادد معنی داری باالی %5
نشان دهنده ادم تأثیرگراری رشته ت صیلی بر سبکهای
مدیریت تعارض در جامعه مورد نظر بوده است
منظتتور از رشتتته ت صتتیلی در ایتتن پتتژوهش رشتتتههتتای
متتدیریت آموزشتتی و رشتتتههتتای متترتبط بتتا آن ماننتتد
روانشناستتی و التتوم تربیتتتی و رشتتتههتتای غیرمتترتبط بتتا
مدیریت آموزشی ،ماننتد ادبیتا  ،ریارتی و متی باشتد
هد بررسی تأثیر رشتتههتای متركور در رشتته متدیر
آموزشی به انوان رشتهای كه دانش تخصصتی متدیریت را

باشد
ج -من ه مورد نظر باید برنامه و اجتزای مختلتف آن را بتا
نیازهای مشخ شده مرتبط نماید ایتن من ته بایتد بته
سؤاالتی نظیر زیر پاسخ دهد:
 چرا دوره آموزش رمن خدمت مورد نظر رروری است؟ بتتر چتته مبنتتایی افتتراد بتترای دوره متتورد نظتتر انتختتابمیشوند؟
 چرا از یک روش خاع برای آموزش رمن خدمتاستفاده میشود؟ []75
ما در جهت آموزش مدیران تا چه اندازه این موارد را مورد
توجه قرار میدهیم؟
پو زیاد هم دور از انتظار نیست كه از این آموزشها
دستاوردهای مفید و سازندهای حارد نگردد
لرا در امتر آمتوزش رتمن ختدمت متدیران بایستتی یتک
بازنگری اساسی رور پریرد تا آنها بتوانند از آموزشهای

داراست بر سبکهای مدیریت تعارض بوده است
گفتنی است كه دانش تخصصی ابار از دانشی است كته
فتترد را در یتتک رشتتته یتتا كتتار بخصتتوع آگتتاه و توانمنتتد
میسازد یک فرد متخص كسی است كه به ماهیت شيد
خود آشنا باشد و بتواند تمام اواملی را كه منجتر بته بهتتر
انجام شدن آن میشتود ،بشناستد در همتین راستتا ،در او
مهارتهایی به وجود میآید كه با نیازهای شيلی و حرفتهای
او سازگار است و در نهایت بته انتوان بهتترین فتردی كته
می تواند یک مشکد خاع را حد كند ،شتناخته متیشتود
[]71
میتوان گفت زمانی رشته ت صیلی مشخ كننده میتزان
قابلیت های افراد است كه آنان اوالً ،رشتته متورد نظتر را از
روی ااقه و استعداد انتخاب كرده باشند و ثانیتاً در طتول
ت صیا خود از آموزشهتای م لتوب ،درستت و ارتولی
برخوردار بوده ،از روشهای نوین و المی و استادان مجرب
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بهره گرفته باشتند و در م تیط كتاری نیتز انگیتزه الزم را
داشته و از حمایت های همه جانبه برخوردار باشند

جهت طی مسیر و ت قه اهدا متعالی آموزش و پترورش
باشد

مسلما مدیرانی كه بر اساس ااقه ،استعداد و بینش رشتته
مدیریت آموزشی را انتخاب كرده باشند در كار خود موفته
هستند اما گفتن این نکتته نیتز رتروری استت كته در در
رور وجود داشتن و یا م قته شتدن اهتدا فتوق ،جتو
متتدارس متتا ایجتتاب كننتتده وجتتود چنتتین خصورتتیتهایی
نمیباشد آیا كارهایی كه در مدرسه توسط متدیر بایستتی
به انجام برسد ،واقعا نیتاز بته تخصت متدیریت آموزشتی
دارد؟ زیرا فراموش شده است كه مهمترین هد متدیران
آموزشی ،كمک به تسهید فراینتد یتاددهی -یتادگیری در
بزرگترین كارخانه انسان سازی (آموزش و پرورش) استت و

رابينز پیشنهاد میكند كه متدیران بایتد پتیش از آن كته
آموزش دورههای تخصصی را آغتاز كننتد ،ت صتید كترده
باشند از نظر او ،مدیران باید افراد تجزیه و ت لید كننده و
دارای قدر رهنی و مهار های تخصصی باشند بته طتور
خاره ،آنها باید قادر به درك كردن و فکر كتردن باشتند
فقتتط گررانتتدن دورههتتا یتتا درس هتتایی در زمینتته رفتتتار
سازمانی ،نظریههای مدیریت ،تجزیه و ت لید امتور متالی،
ارول حسابداری و یا روش های آماری كفایتت نمتیكنتد
مدیران باید توانایی درك روابط الّتی -معلتولی ،تركیتب و
نتیجه گیری از تجربه ها ،تصور روابتط و تفکتر من قتی را
داشته باشند []73
 در زمینه سابقه همان طور كه بیان شد ادد معنتیداریكمتر از  %5در این راب ه نشان دهنده تأثیرگتراری ستابقه
خدمت بر سبک های مدیریت تعارض در جامعه مورد نظتر
بتتوده استتت بتتدین رتتور كتته ااتتداد معنتتی داری بتترای
سبکهای تعارض ،تشریک مساای ،گرشت و رقابت كمتتر
از  %5است لرا سابقه خدمتی متدیران بتر آنهتا تأثیرگترار
است همانین سابقه خدمت بر تركیب خ ی سته ستبک،
تشریک مساای ،گرشت و رقابت تأثیرگرار است
از آنجایی كه سابقه خدمت در سه س ح مورد بررسی قترار
گرفته ،نتایج مقایسه س وح مختلف سابقه نشتان داده كته
افتترادی بتتا ستتابقه متوستتط ،از ستتبک تشتتریک مستتاای و
مصال ه از افرادی با سابقه كم استفاده میكنند و افراد كم
سابقه از سبک تعارض گرشت و رقابت بیشتر از افرادی بتا
ستابقه متوستط استتفاده متیكننتد و در راب ته بتا ستتبک
اجتناب تفاوتی بین آنها دیده نمیشود

نه گرفتار شدن در وادی ساخت و ستاز ،تعمیترا  ،نقاشتی
ساختمان و
پو زیاد هم دور از انتظار نیست كه با توجته بته ورتعیت
موجود ،چندان فرقی بین املکرد مدیران دارای مدرك در
رشته های مختلف باشد
 در زمینه مدرك ت صیلی هم ادد معنی داری باالی %5نشان میدهد كه مدرك ت صیلی بر سبک هتای متدیریت
تعارض در جامعه مورد نظر تأثیر ندارد همانتین متدرك
ت صیلی بر تركیب خ ی سبک ها نیتز تأثیرگترار نیستت
این نتیجه با نتیجه ت قیه زهرا ملکی حاجی آقتا ()7838
با انتوان بررسي سبك مرديران مردارس راهنمرايي
دخترانه تهرران در برخرورد برا تعرارض از ديردگاه
مديران و معلمران نتتایج حتاكی از آن بتود كته میتزان
ت صیا مدیر بتر كتاربرد ستبکهتای مختلتف متدیریت
تعارض تاثیری ندارد قابد ركر است كه گترفتن متدرك و
یا ارتقای س ح مدارك بایستی با تمهیدا المی و روابط
استتاندارد رتور پتریرد و هتد كستب دانتش و بهبتود
املکرد باشد نه كسب امتیاز و ارتقای گروه و شتيد بترای
اتتدهای و مشتتکا جدیتتدی بتترای ستتازمان بتتا بهتتتر
سازماندهی كردن مراكز المی بتر استاس ارتول المتی و
جرب افراد مستعدتر میتوان شاهد بهره وری بیشتری بود
پتتو از طتتی مراحتتد مختلتتف آموزشتتی نیتتز بایستتتی بتتا
حمایتهای همه جانبه ،كاركنان (مدیران و ) را به سوی
خاقیت ،دانش آفرینی و تيییر آفرینی در ارره های مورد
نی از سوق داد و گرفتن مدرك بایستی موتور م ركته آنتان
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این نتیجه با نتیجه ت قیه حجت اهلل صالحي ( )7836بتا
انوان بررسي رابطه ويژگيهراي شخصريتي مرديران
سازمان مديريت و برنامه ريزي با شيوههاي مقابله با
تعارض آنان (كه نشان داد بین متيیرهتای متدار ،رقابتت،
اجتناب و تشریک مساای با سابقه كار ،در س ح اطمینتان
 ،%55راب ه وجود داشته است) ،همسو میباشد و همانین
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معلمان (كه نتایج حاكی از آن بوده كه با افتزایش ستابقه،
مدیران كمتر از سبک گرشت استفاده متیكننتد) ،همستو
میباشد متی تتوان گفتت كته افتراد بتا ستابقه بته تجربته
دریافتهانتد كته استتفاده از ستبک تشتریک مستاای بهتتر
میباشد زیرا نه تنها مسلله مورد تعارض حد میشود ،بلکه
تعاررا جدیدی را نیتز در پتی نخواهتد داشتت در ایتن
سبک هتر دو طتر رارتی و خشتنود از مخمصته بیترون
میآیند ،غالب تلوری پردازان در اثر بخش بودن آن اتفتاق
نظر دارند
در مورد سبک مصال ه نیز ،به نظر میرسد كه متدیران بتا
سابقه باالتر دریافتهاند هنگامیكه هد هتا مهتم هستتند
ولی نه آنقدر كه موجب تشنج شوند و یا شتاید در متوقعی
كه با مساید پیایده روبرو میشوند و وقت كافی در اختیار
ندارند ،به انوان یک راه حد از این روش استفاده كنند
و اما در مورد سبک اجتناب كه تفتاوتی در میتان افتراد بتا
سوابه مختلف مشاهده نگردیده ،گفتنی استت كته بستیار
من قی به نظر میرسد كه هنگامی كه مساید مهمتری در
میان باشد یا اشخاع به هیچ وجته قتانع نشتوند و نتیجته
حارد از برخوردهای بعدی به مراتب بتیش از مواجهته بتا
مشکد باشد ،برای حفظ آرامش ،دور از انتظتار نیستت كته
هر فرد سلیمی تشخی بدهد ،از این شیوه استفاده نماید
هرچه دانش و اطااا انسان زیاد باشد ،تا در میدان امد
تجربه نیندوزد ،نمیتواند از الم و دانش ختود بهتره الزم و
كافی را بگیرد این كه گفته میشود تجربته بتاالتر از التم
است ،به این دلید است كه ما معموال الم خود را از طریه
تجربه و آزمایش كامد متیكنتیم از جهتت دیگتر ،تجربته
گوشهها و زوایای تاریک پیش بینی نشتده مستایلی را كته
هنگام آموزش الم مورد توجه قرار نگرفته و یا پیش بینتی
نشده است برای ما روشن میكند هتر قتدر كتاس هتای
آموزشی و دانشتگاهی جهتا المتی و كتارورزی را متورد
توجه قرار داده باشتند ،بتاز نمتیتوانتد تمتام ظرافتتهتای
مدیریت را در هنگام امد موشتکافی كننتد از همته اینهتا
مهمتر آن است كه الیرغم ارتول و كلیتا  ،م تیطهتای
مختلف فرهنگی ،اجتماای و سیاسی ،مساید مخصوع بته
خود را دارند در هر م یط تركیبی از اوامد ختاع استت
كه ویژگیهای ختاع ختود را دارد و بایتد متدیر امتا در
م یط كار در جریان این مساید قرار گیرد

بهترین مدیر آموزشی كسی است كه ااوه بر آموزشهتای
كاسیک و المی ،به طور املی در متدارس بته تتدریو و
كار پرداخته و تجربیا الزم را كسب كرده باشتد معمتوال
مدیران كم تجربه جایگاه قابد تتوجهی در بتین معلمتان و
كاركنان آموزشی به دست نمیآورند تجربه ستبب كستب
نفور و تسلط بیشتر بر كار ،امور سازمان ،مساید و كاركنان
میشود به همین دلید باید سعی شود تا آنجا كته ممکتن
است ،مدیریت را به افراد با تجربه و در اتین حتال آگتاه از
الم مدیریت سمرد []71
 همانتین نتتایج حارتد از تجزیته و ت لیتد واريررانسفريدمن نشان داد كه سبک غالب مورد استتفاده متدیران
تشریک مساای است كه در نتیجه فرض  5تأیید میشتود
این نتیجه با نتیجه ت قیقا سیمونتی و نیکودیم ()7535
باانوان "شیوه های مؤثر و غیر مؤثر در مدیریت تعتارض"،
زهرا ملکی حاجی آقتا ( )7838بتا انتوان "بررستی ستبک
مدیران مدارس راهنمتایی دخترانته تهتران در برختورد بتا
تعارض از دیدگاه متدیران و معلمتان" ،ستیما بخشتندگان
( )7815با انتوان "بررستی شتیوه هتای حتد تعتارض در
سازمان مدیریت دولتی زنجتان" و ابوطالتب ستخایی قلعته
رودخانی ( )7816با انوان "بررستی ستبکهتای متدیریت
تعارض مدیران دبیرستانهای استان گیان از نظر مدیران و
دبیران" كه در همگی سبک غالب مورد استتفاده تشتریک
مساای بوده ،همسو میباشد
تشریک مساای ابار است از برخورد بتا مستلله ،م ترح
ساختن كلیه مساید مورد تعارض و رستیدگی بته آنهتا در
یک فضای بتاز و آزاد و نهایتتا دستتیابی بته راه حلتی كته
نظرا مختلف و متفاو را یکسان و متعدد سازد
بنابراین ،از طریه این شیوه است كته التد و ریشته هتای
تعارض از سوی طرفین درگیر متورد بررستی قترار گرفتته،
تشتتخی داده متتی شتتوند و نهایتتتا متتورد رستتیدگی قتترار
متتیگیرنتتد بتتا استتتفاده از ایتتن شتتیوه ،منتتافع ،نظتترا و
خواستههای هر دو طر درگیر درنظر گرفته متیشتود بته
طوری كه راه حد نهایی به سود هر دو طر است و هر دو
راری و خشنود از مخمصه بیرون میآیند ،به ابار دیگتر
هر دو برنده میشوند []75
در نتیجه بسیار من قی است كه افراد ایتن روش را جهتت
حد اختا برگزینند این تأمین میشود و از آنجتایی كته
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ازنظر اقانی طر های درگیر تعارض ،بیشتر تماید دارند
كه در جستجوی راه حلی باشند كه به نفع طترفین باشتد،

الیرغم نتایج این پژوهش و پژوهشهای م ترح شتده در
این فصد و با توجه به ت قیقا دیگری كه نشان می دهد

دالید استفاده از این سبک به وروح روشن است
در پایان بایستی خاطر نشان كرد كه فراهم كردن شرایط
رهبری و مدیریت اثربخش در آموزش و پرورش مستلزم
داشتن چشم انداز و دیدگاه خاری است كه بتواند
راهنمای اندیشه و امد قرار گیرد متأسفانه در حال حارر
مدیران آموزشی امدتا فقط قادرند با مساید جزئی روزمره
سروكار داشته وقت خود را با این مساید رر نمایند
مدیر آموزشی برای پرداختن به كار اظیم آموزش و
پرورش و رهبری و هدایت مؤثر آن باید از یک دیدگاه ویژه
برخوردار باشد تا به كمک آن بتواند در ارتباط با كار خود،

تعداد مدارسی كه برنامه های حد تعارض مدرسه م تور را
پیاده میكنند ،در حال افزایش است ،با وجود ایتن پدیتده
تعارض در مدارس ایران به طور واقعتی كمتتر درك شتده
است از طر دیگر تعداد ت قیه و تألیف پیرامون مستلله
تعارض در مدارس ایران انتدك استت و ت قیقتا رتور
گرفته از جامعیت الزم برخوردار نیستند از این رو آشتنایی
با مدیریت تعارض در مدرسه برای دانشجویان رشته التوم
تربیتی ،مدیران و معلمان مدارس در جای خود بسی حتایز
اهمیت است []4
در اصر حارر كه آموزش و پرورش م تور توستعه استت،

گرشته و حال و آینده را پیوند داده ،یگانه سازد این جوهر
كار آموزش و پرورش است اگر قرار براین باشد كه جریان
آموزش و پرورش هد و حجت داشته باشد ،هر مدیر
آموزشی باید به سؤاالتی از این قبید كه كجا بودهایم؟ كجا
هستیم؟ كجا میرویم؟ پاسخ دهد
اداره مدرسه یا سازمان آموزشی مستلزم نگرش آگاهانه بته
اهدا و مساید آمتوزش و پترورش استت بتدون دیتدگاه
آگاهانه مدیر به هیچ ارزش قابتد ماحظتهای دستت پیتدا
نخواهد كرد آموزش متدیران آموزشتی بته منظتور زمینته
سازی برای دستیابی به چنین دیتدگاهی استت اقتدام بته

بهبود مدیریت آموزشی توجه ویژهای را میطلبتد و جهتت
بتاال بتتردن كیفیتتت آن بایستتتی بتته ستتوی متتدیریتی گتتام
برداشت كته دارای ویژگتی هتایی چتون تعهتد ،تخصت ،
شایسته ساالری ،خاقیت و تفکر باشتد و همتان طتور كته
ركر گردید ارتقای س ح مدیریت مستلزم توجه به جترب،
بهسازی و نگهداری مدیران شایستته متیباشتد چته زیبتا
گفتهاند كته انستانهتا آن گونته كته متیاندیشتند ،امتد
میكنند ،بنابراین بایستی اندیشهها را سامان بخشید

تربیت مدیران آموزشی سالهاست كه در اغلتب نظتامهتای
آموزشی مرسوم شده است ولی غالبا دیده میشود كه خود
این اقدام هد بوده نته بهبتود بخشتیدن كیفیتت شترایط
آموزش و پرورش از این رو ،باید خاطر نشان كرد تا زمتانی
كه ررور مدیریت در آموزش و پرورش و اهمیتت آن ،در
جامعهای احساس نشده است و وظایف مدیران آموزشی به
درستی تشخی داده نشده و افراد شایسته و مناسب ایتن
كار به خدمت نظام آموزشی در نیامدهانتد ،هرگونته برنامته
آموزشی مدیریت فاقد اثربخشی خواهد بود []22
با توجه به افزایش اده دانتش آموزان،گستترش واحتدهای
آموزشی و اداری ،توسعه مناطه آموزشتی مبتین ایتن امتر
است كه وزار آموزش و پرورش به بیش از دویست هتزار
متتدیر آموزشتتی و معتتاون در ستت ح وزارتخانتته ،استتتان،
شهرستان ،من قه و مدرسه نیاز دارد لرا این مدیران قبتد
از انتصاب ،به آموزش و باز آموزی نیاز مبرم دارند []74
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 -16پيشنهادها
 -7با توجه به نتایج این پژوهش و نظر به این كه در نظتام
آموزشی كشور ما ،افراد از مستیر معلمتی بته پستت هتایی
چتتون متتدیریت متتدارس ارتقتتاء متتییابنتتد ،لتترا بایستتتی
برنامهریزی برای آموزش های مورد نیاز آنان ،مانند ارتول،
روشها و نظریههای متدیریت ،رفتتار ستازمانی (متدیریت
تعارض و ) در قالب دروس دورههای تربیت معلم ،تربیت
دبیر ،دورههای رمن خدمت و مورد توجته جتدی قترار
گیرد
 -2از آنجایی كه اجرای موفه برنامه ها به كیفیت املکترد
مدیران بستتگی دارد ،برگتزاری دورههتای آمتوزش رتمن
خدمت و كارگاههای آموزشی بایستی م تابه بتا نیازهتای
مدیران و در جهت بهبود املکرد آنان رور پریرد
 -8با توجه به تأثیر سابقه بر سبکهای مدیریت تعارض در
این پژوهش و پژوهشهای م رح شده ،پیشنهاد میگتردد
كه سابقه به انوان یک اامد تأثیرگرار در انتخاب متدیران
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آموزشی مورد توجه قرار گیرد
 -4با توجه به اهمیت مدیریت تعارض گنجاندن انتاوین و
م تتالبی كتته بتته معرفتتی تعتتارض و متتدیریت تعتتارض در
سازمانها بمردازد ،در برنامههای آموزشی مدیران رروری به
نظر میرسد
 -5جه تت استتتفاده از نتتتایج ت قیقتتا بتته منظتتور رفتتع
كاستیها ،بایستی شترای ی فتراهم آورده شتود كته افتراد
بدون دلواپسی به پرسشنامه ها پاسخ دهند
 -17پي نوشت
14

D.P sullivan
seyblot
16
casual -comparative
17
multivariate analysis of variance
18
organizational communication conflict
Instrument
19
L.L.putnam
20
C.wilson
21
validity
22
reliability
23
pillai's trace
24
wilks' lambda
25
hotelling's trace
26
roy's largest root
15

1

conflict
2
conflict management
3
owens
4
conflict management styles
5
competing
6
collaborating
7
avoiding
8
accommodating
9
compromising
10
bradford
11
string fallow
12
weitz
13
D.E.conlon
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