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مقاله پژوهشی

تأثير ویژگی هاي معلمان بر شيوه هاي حل تعارض
*3

مهنوش عابدینی ،1بدرالسادات قریشی ،2وحيده مذنبی

 1استادیار دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران.
 2دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس.
 3مربی دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت1398/03/13 :

تاریخ پذیرش1399/5/6 :

چکيده
تعارض امری گریز ناپذیر و غیرقابل اجتناب است که موجب مخدوش شدن مأموریت سازمان ها می شود .بنابراین برای
حل این مسأله و قرار دادن آن در مسیر متناسب با وظایف هر سازمان صاحب نظران مدیریت با مطالعات و تحقیقات
خویش سعی در شناسایی بروز ان و روش های برخورد با این پدیده و پیامدهای ناشی از ان در سازمان ها می نمایند.
پژوهش حاضر نیز به منظور بررسی تأثیر جنسیت ،سطح تصحیالت و سابقه کار دبیران دبیرستان های ناحیه یک بر شیوه
های حل تعارض در مراکز آموزشی مذکور به اجرا درآمد.
نمونه آماری این پژوهش تعداد  156نفر از دبیران دبیرستان های ناحیه یک شیراز بود که در سال تحصیلی 97-98
مشغول به کار بوده اند .جهت سنجش تأثیر جنسیت ،سطح تحصیالت و سابقه کار دبیران دبیرستان های ناحیه یک شیراز
بر شیوه های حل تعارض از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.
روایی ازمون از طریق همسانی درونی بدست آمد .بدین ترتیب که در یک آزمون مقدماتی بین  40نفر از مدیران مدارس
توزیع گردید و از طریق محاسبه همبستگی بین نمره هر سوال کلیه سواالت مورد بررسی قرار گرفته اند و در نهایت 3
سوال با همبستگی کمتر از  % 30حذف گردید و مقیاس نهایی شامل  30سوال گردیده است.
پایائی آزمون از طریق روش باز آزمایی محاسبه گردید که ضریب همبستگی برای تسلط  ،% 46مدارا  ،% 57احتراز ،% 48
مصالحه  ،% 69تشریک  % 57و همگی در سطح  P<0/0001معنادار بوده اند .همچنین برای همسانی درونی از آلفای
کرونباخ استفاده گردید که برای تسلط  ،% 76مدارا  ،% 57احتراز  ،% 48مصالحه  % 69و تشریک مساعی  % 57بوده است
اطالعات جمع آوری شده با استفاده از روش اماری تحلیل واریانس مورد سنجش قرار گرفت و نتایج حاصله از تحقیق
مذکور نشان می دهد که تأثیر جنسیت بر شیوه های حل تعارض به جز در روش اجتناب که بین دبیران زن و مرد تفاوت
معنی داری در سطح کمتر از  % 5تفاوت معنی داری مشاهده می شو د در بقیه موارد معنی دار نیست.
در مورد تأثیر سطح تحصیالت بر شیوه های حل تعارض به جز در مورد شیوه ایثار یا گذشت که معنی دار نمی باشد در
بقیه موارد رابطه معنی داری مشاهده می گردد.
در مورد تأثیر سابقه کار بر شیوه های حل تعارض آنچه که از نتایج بدست آمد این است که بین شیوه های حل تعارض
و سابقه کار رابطه معنی داری وجود دارد.
واژگان کليدي :ویژگی معلمان .حل تعارض.
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مقدمه
تعارض جزئی طبیعی و عادی از زندگی روزمره ما و واقعیتی است که بشر در طول تاریخ با آن آشنا بوده ولی متأسفانه به
دلیل عدم مدیریت صحیح بیشتر به ستیزه جویی و دشمنی مبدل شده است .از این رو افراد پیشینه ناخوشایندی از آن دارند و به
تعارض به عنوان یک پدیده منفی نگاه می کنند(موسسه آلندایسلندپیس )2006،1تعارض زمانی رخ می دهد که دو یا چند نفر از
افراد در مقابل یکدیگر قرار گیرند زیرا نیازها ،خواسته ها ،اهداف و ارزش های ان ها متفاوت است(تومی)2002 ،2
به عبارت دیگر تعارض فرایندی است که در ان فردی در می یابد که شخص دیگری به طور منفی روی ان چیزی که او تعقیب
می کند تأثیر گذاشته است(وودمن و دیگران.)1999 ،3
تعارض تقریباً همیشه با احساس عصبانیت ،درماندگی ،رنج و اضطراب همراه است .در حالی که تعارض و برداشت ما از ان به
سوی تصویر منفی گرایش دارد.
اما تعارض لزوماً امری منفی نیست و این توانایی برای مدیریت تعارض است که بر پیامدهای آن اثر می گذارد نکته مهم در
اینجا این است که هرچند تعارض امری اجتناب ناپذیر است ولی به دلیل متفاوت بودن اهداف ،ارزش ها و عقاید به وجود می آید
ولی می توان آن را هدایت و به حداقل رساند و حل کرد(ارفورت.)2006 ،4
از آگاهی از دانش و مهارتهای مدیریت تعارض به منظور استفاده از آن امری ضروری به نظر می رسد .چنانکه حتی برخی
معتقدند که دانش اینکه چگونه تعارضات خود را مدیریت کنید به اندازه اینکه بدانید چگونه بخوانید ،بنویسید و محبت کنید مهم
است(موسسه آلنداسلیند.)2006،
مدیریت تعارض فرآیند برنامه ریزی برای پرهیز از تعارض در جایی که ممکن است و سازماندهی ان برای حل تعارض جایی
که رخ می دهد(اسلوکام.)2003،
به گفته توتونچیان( ) 1377اهمیت موضوع تعارض به قدری است که پزوهشگران چون تامپسون ،5بلک و موتون 6ایوان،7
لورنس ،8رابینز ،9بارون ،10گُردُن 11را به سمت تحقیق در این مورد کشانده است.
از انجا که مدارس از جمله سیستم های اجتماعی هستند که در کلیه فرایندهای ان انسان ها و فعالیت های گروهی نقش
اساسی دارند و این انسان ها دارای عقاید ،روش ها ،ایده ها و نظرات متفاوت هستند بنابراین به نظر می رسد که بیشتر از هر
سیستم اجتماعی دیگر تعارض و تنش را تجربه نمایند.
رضاییان( ) 1386به بررسی سید تکاملی اندیشه تعارض می پردازد و به سه دیدگاه عمده در زمینه تعارض اشاره می کند.
 )1دیدگاه نظریه پردازان کالسیک مدیریت (سنتی) :طرفداران این دیدگاه معتقد بودند که هر گونه تضادی بد است و باید از
ان جلوگیری کرد.
 )2دیدگاه مکتب روابط انس انی :طرفداران این نظریه که تضاد اجتناب ناپذیر است و نمی توان از ایجاد ان جلوگیری کرد اما
می توان آن را به حداقل رساند.
 )3سومین دیدگاه را تعامل گرایان مطرح کردند که از پیشگامان این دیدگاه است که معتقد است که تضاد نه تنها مخرب
نیست بلکه مفید نیز می باشد وی معتقد است که تضاد در حد متوسط خوب و مقداری از ان برای عملکرد مؤثر ضروری است.

علت تعارض چيست؟
برای آنکه بتوان شیوه ها برای برخورد با تعارض انتخاب کرد بایستی که بدانیم منشاء تعارض کدام است و علت آن چیست
که مقاله خویش به ذکر برخی از علل تعارض می پردازد.
institution

1
.Aland Aicland Pic
2
.Toomy
3
.Voodman
4
.Earfort
5
.Thompson
6
.Blak and Muton
7
.Evan
8
.Lorenz
9
.Rabbins
10
.Baran
11

.Gordan
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تفاوت در ادراک و شناخت
سرچشمه رفتار انسانی ،ادراک و شناخت انسان نسبت به موضوعات ،پدیده ها و مسایل پیرامونی اوست.
به عقیده تنین بوم در هر سازمان ،افراد ممکن است در درک موضوعات مختلف مثل مسائل سازمان ،سلسله مراتب اداری و
سازمانی انگیزه ها ،نیازها ،شخصیت ،مح یط ،روش ارتباط  ....با یکدیگر اختالف داشته باشند و همین امر موجب تعارض می-
گردد.زمینه های بروز تعارض در رابطه با ادارک و شناخت عبارتند از:
الف)عدم ادراک یا شناخت درست از خود:
ریشه بسیاری از تعارضات در خود فرد است .انسان موجودی بزرگ و پیچیده است به طوری که شناخت همه جنبه های
مادی اجتماعی و روانی وجود آن کار ساده ای نیست و اگر فرد بتواند درک صحیحی از طبیعت و فطرت خویش پیدا کند می تواند
در مسر تکامل قرار گیرد.
ب) عدم ادراک یا شناخت درست از گروه یا سازمانی خود:
اگرچه بسیاری از انسان ها در سازمانی کار می کنند اما همه آن ها از اهداف و ویژگی ها و ماهیت محیط کار خود آگاه
نیستند.
معلمان زیادی در حالی که به شغل معلمی اشتغال دارند ماهیت نظام و سازمان آموزشی و نیازهای ان را به خودی نمی
شناسند و همین ایجاد تعارض و عدم رضایت از کار می انجامد.
ج) عدم ادراک و یا شناخت درست از گروه یا سازمان مقابل
هر سازمان در بین سازمان ها یا نهادهای گوناگون دیگر ادامه حیات می دهد .هماهنگی و تطابق با دیگر نهادها از ضرورت
های زندگی سازمانی است .ممکن است یک سازمان آموزشی به آگاهی الزم از ویژگی ها و نیازهای سازمان های اجتماعی و سیاسی
و اقتصادی نداشته باشد و همین عدم شناخت سبب بروز تعارض می شود.
) 2منابع محدود و مشترک :محدودیت در فضا ،امکانات نیروی انسانی ماهر و  ....از عوامل به وجود آورنده تعارض است.
)3تفاوت در شخصیت تربیت و سبک افراد :تحقیقات فراوانی نشان می دهد که شخصیت افراد بر پیدایش تعارض تأثیر دارد.
توماس می گوید که یک دسته از تمایالت و ویژگی های شخصیتی یا نهاد اولیه ،،در آغاز گری شدت بخشیدن و یا پافشاری تعارض
موثر است.
بلیک و موتون که کتاب شبکه مدیریت و همچنین در کتاب (حل تعارضات سازمانی پر خرج) که در سال  1994منتشر
گردید به تأثیر سبک های مختلف مدیریت در به وجود آوردن محل تعارض ،تأکید زیادی دارد.

تغيير اجتماعی و سازمانی
همه تغییرات اجتماعی ،الزاماً در شرایط قابل اطمینان اعالم و اعمال نمی شود .انسان هایی که تحت تأثیر تغییرات قرار می
گیرند نسبت به منابع ،موقعیت اجتماعی ،بهداشت ،رفاه  ،احترام و سرنوشت خود دچار اضطراب می شوند بنابراین موارد عدم
اطمینان بیشتر می شود و زمینه بروز تعارض در افراد افزایش می یابد.

عدم تعریف مشخصی از وظایف
اگر تعریف روشنی از شغل نشده باشد و شاغل نسبت به طبیعت شغل به آگاهی و اطمینان نرسیده باشد دچار تعارض می
گردد.

تعارض نقش
تعارض شغل هنگامی اتفاق می افتد که اشخاص دیگر ادراک یا انتظارات متفاوتی از نقش یک کارمند داشته باشند چون
تأمین انتظارات همه افراد که بعضی از ان ها با هم مغایر هستند در ان واحد امکان پذیر نیست و کارمند دچار تعارض می گردد.
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ارتباط مبهم
اگر در انتقال مفاهیم و یا به طور کلی در ارتباط ابهاماتی وجود داشته باشد افراد بر اثر عدم ادراک درست دچار سرشکستگی
و تعارض می شوند .عدم انتخاب رسانه مناسب ،فقدان بازخورد الزم در مورد درک پیام و موانع و مشکالت روانی افراد ،جو سازمانی
غیر قابل اعتماد را به وجود می اورد که باعث ایجاد تعارض می شود.

ساختار ارزشيابی -پاداش سازمانی
سیستم ارزشیابی و پاداش سازمان یکی از عوامل موثر بروز تعارض در سازمان ها است .اگر مدیری به علت عدم در یافت
اطالعات الزم ،فشارهای سازمانی ،مقررات نادرست و ..... .نتواند قضاوت درستی نسبت به کار زیردستانش کند بدون تردید سبب
تعارض و نارضایتی افراد می گردد.
شيوه هاي حل تعارض:
از جمله اولین کسانی که به نحو قانع کننده ای در مورد تعارض و شیوه های حل تعارض قلمرو سایر کرده است"فالت" می
باشد .به نظر وی مدیران به سه شیوه با تعارض برخورد می کنند تسلط ،مصالحه و اقرار کردن.
رابینز پنج شیوه برای حل مساله تعارض (با توجه به قصد و نیت فرد) ارائه کرد که عبارتند از :
رقابت :
رضاییان ( ) 1386رقابت را چنین تعریف می کند ،اگر دو فرد یا دو گروه مصمم باشند که به خواسته های خود دست یابند و
روحیه همکاری نیز با یکد یگر نداشته باشند در اینجا از استراتژی رقابت استفاده می کنند.
در روش رقابت (اجبار) تالش می شود تا به هر شکل ممکن خواسته ها و نیازهای یکی از طرفین تأمین شود در این روش
فرد برای قبوالندن نظریاتش به طرف مقابل از قدرت خود سود می برد .در سازمان ها مدیران غالب ًا این انتخاب را بکار می برند.
اجتناب:
ممکن است یک نفر متوجه شود که نوعی تعارض وجود دارد ولی واکنش وی بدین گونه باشد که خود را کنار بکشد یا این
که پدیده تعارض را سرکوب کند این عمل را اجتناب می نامند را ببیند.
رضاییان ( )1386استفاده از استراتژی اجتناب را ب رای از میان بردن عواطف و احساسات تندی که مانع برقراری ارتباطات می
شود می داند و معتقد است اجتناب زمانی بکار گرفته می شود که شما در خواسته های خود چندان مهم نیستید و رسیدن به
خواسته ها برایتان اهمیتی ندارد .در عین حال قصد همکاری نیز ندارید.
مصالحه:
استرات ژی مصالحه زمانی صورت می گیرد که هر یک از طرفین باید امتیازی به دیگری بدهند و گرنه مشکل حل نخواهد شد
در هنگام مصالحه ،روحیه همکاری در سطح متوسط و فرد مصمم است .مصالحه و یا سازش متداولترین راهبردهای است که برای
حل تعارض در سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد و برخی از اوقات تنها رهبردی است که کشمکش ها به واسطه آن حل می
شوند.
همکاري:
راهبردی که غالباً تئوری پردازان مدیریت نسبت به مطلوبیت و اثربخش بودن آن اتفاق نظر دارند همکاری است.
(بزاز جزایری  )1385،همکاری ها چنین تعریف می کند.
همکاری استراتژیک مساعی یک راه حل مطلوب و یک روش برد -بردی است که در ان افراد با رویاروی با تعارض ها و برخورد
آگاهانه و آزاد با آن درصدد یک پارچه کردن نظرات هستند.
گذشت (نرمش):
هنگامی که یک طرف درصدد براید تا طرف دیگر را تسکین دهد وی می کوشد تا منافع طرف مخالف را بر منافع خود ترجیح
دهد در واقعی از طرفین از خودگذشتگی و ایثار می کند تا روابط قطع نشود این نوع رفتار را گذشت و یا ایثار می نامند (رابینز،
)199
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در تحقیقی که توسط الین ایکمن در سال ( ) 2006در سه ایالت غربی آمریکا پیرامون تجربه تعارض کاری در میان مدیران
مرد و زن دبیرستان ها انجام گرفت به نتایج زیر دست یافت.
مردان و زنانی که به ارزیابی پاسخ دادند (تعداد  )N=337در رابطه با نژاد و سن شرایط مشابهی داشتند و  % 95/65و آنان
خود را سفید معرفی نمودند ،در زمان ارزیابی سن داوطلبان قابل مقایسه بود تفاوت قابل مالحظه ای در سن مدیران دبیرستان ها
مشاهده نگردید ،سن متوسط مدیران مرد در دبیرستان ها  48/3سال و سن متوسط مدیران زن دبیرستان ها  47/41سال ارزیابی
گردید .تفاوت های بین مدیران مرد و زن دبیرستان ها در رابطه با سابقه تدریس سن شروع مدیریت و وضعیت تأهل آن ها مشاهده
گردید .مدیران مرد دبیرستان ها  11/37سال سابقه تدریس داشتند در حالی که مدیران زن دبیرستان ها  13/11سال سابقه
تدریس داشتند مردان در سن  38/6سالگی مدیر دبیرستان شدند در حالی که زنان در سن  42/1سالگی مدیر شدند.
نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدیران مرد و زن دبیرستان ها هر دو تجربه تعارض کاری می باشند و مدیران زن
دبیرستان ها به طور قابل مالحظه ای شاخص های بزرگتری از تعارض ها نسبت به مردان در سواالت مربوطه داشتن زمان کافی
برای فعالیت های اجتماعی و توانایی در براورده کردن نیازهای شخصی بیان کردند( .والتون )1969 ،معتقد است وقتی تعارض
عالئق ب رانگیخته می شود ،معلم معموالً باید تصمیم بگیرد که آیا سعی در کنترل و یا اجتناب از ایجاد تعارض داشته باشد یا
مستقیماً با آن روبرو شده و سعی در رفع آن داشته باشد .برای اتخاذ چنین تصمیمی معلم باید بداند چه رویدادهایی ابراز تعارض
را سبب می شوند و چه موانعی بر سر راه رفع آن ها وجود دارد(کریمی ،مترجم .)1387
مصلح ( ) 1380طی تحقیقی به این نتیجه دست یافت که بین سبک مدیریت تعارض مدیران با میزان تحصیالت متفاوت به
جز در روش مصالحه و سازش تفاوت معنی داری وجود ندارد.
تحقیقات (بزرگی ،شکر اهلل) مشخص ساخت که بین سابقه مدیریت مدارس و روش های حل تعارض ،رقابت ،تشریک ،مساعی
و اجتناب اختالف معنی داری وجود دارد اما در روش های مصالحه و مدارا تفاوت معنی وجود ندارد.
نتیجه تحقیقات نشان داده است که سابقه خدمت و تعارض با هم رابطه معکوس دارند .یعنی هر قدر اعضای گروه جوانتر و
جابجایی کا رکنان بیشتر باشد احتمال بروزتعارض بیشتر خواهد بود( .نقل از رفت ،کتاب تئوری و طراحی سازمان ،ترجمه پارسائیان
و اعرابی)

سواالت تحقيق
الف)سواالت اصلی:
.1آیا بین جنسیت دبیران و کاربرد روش های پنجگانه حل تعارض معنی داری وجود دارد؟
.2آیا بین سطح تحصیالت دبیران و کاربرد روش های پنچگانه حل تعارض معنیوجود دارد؟
. 3آیا بین مسابقه کار دبیران و کاربرد روش های پنجگانه حل تعارض تفاوت معنی داری وجود دارد؟
ب)سواالت جانبی:
 -1-1ایا بین کاربرد روش رقابت در حل تعارض زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد؟
 -1-2آیا بین کاربرد روش همکاری در حل تعارض دبیران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد؟
 -1-3آیا بین کاربرد روش اجتناب در حل تعارض دبران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد؟
 -1-4آیا بین کاربرد روش ایثار در حل تعارض دبیران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد؟
-1-5آیا بین کاربرد روش سازش یا مصالحه که در حل تعارض دبیران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد؟
 -2-1آیا بین کاربرد روش رقابت در حل تعارض دبیران با سطح تحصیالت مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد؟
 -2-2آیا بین کاربرد روش ایثار در حل تعارض بین دبیران با سطوح مختلف تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد؟
 -2-3آیا بین کاربرد روش همکاری در حل تعارض دبیران با سطوح مختلف تحصیالت تفاوت معنی داری وجود دارد؟
 -2-4آیا بین کاربرد روش اجتناب در حل تعارض دبیران با سطح مختلف تحصیالت تفاوت معنی داری وجود دارد؟
-2-5آیا بین کاربرد روش مصالحه یا سازش در حل تعارض دبیران با سطح تحصیالت تفاوت معنی داری وجود دارد؟
 -3-1آیا بین کاربرد روش تسلط در حل تعارض دبیران با سوابق مختلف کاری تفاوت معنی داری وجود دارد؟
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 -3-2آیا بین کاربرد روش سازش در حل تعارض دبیران با سوابق مختلف کاری تفاوت معنی داری وجود دارد؟
 -3-3آیا بین کاربرد روش گذشت در حل تعارض با سوابق مختلف کاری تفاوت معنی داری وجود دارد؟
 -3-4آیا بین کاربرد روش همکاری در حل تعارض دبیران با سوابق مختلف کاری تفاوت معنی داری وجود دارد؟

روش پژوهش
برای تجزیه و تحلیل داده های کمی این تحقیق از روش های آمار توصیفی و استنباطی به شرح ذیل بهره گرفته شده است.
 -1جهت بررسی کاربرد روش های حل تعارض بر حسب سطح تحصیالت و سابقه کار و جنسیت از فراوانی ،میانگین و احراف
معیار استفاده شد.
-2جهت بررسی تفاوت میانگین افراد بر حسب جنسیت از ازمون  tبرای گروهی مستقل استفاده شد.
 -3جهت بررسی تفاوت میانگین افراد بر حسب سابقه کار از تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
 -4جهت بررسی تفاوت میانگین افراد بر حسب سطح تحصیالت از تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.

جامعه آماري
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دبیران زن و مرد شاغل به امر تدریس در دبیرستان های ناحیه یک شیراز می باشد .و
تعداد افراد نمونه این تحقیق  156نفر از دبیران دبیرستان های ناحیه یک شیراز بود که بعد از تکمیل پرسشنامه این تعداد به
 120نفر تقلیل یافت.
در این تحقیق از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده به این ترتیب که:
-1ب ا مراجعه به مرکز تحقیقات آموزش و پرورش و تأیید نهایی پرسشنامه در مرحله بعد لیست کلیه دبیرستان های دخترانه
و پسرانه ناحیه یک بدست آمد.
-2کلیه دبیرستان های دخترانه و پسرانه غیرانتفاعی ناحیه از فهرست کلی حذف گردید.
-3از بین لیست کلی دبیرستان های دولتی تعداد  12دبیرستان دخترانه و پسرانه به صورت تصادفی انتخاب گردید.
 -4با مراجعه به مراکز مذکور به کلیه دبیرانی که در ان شیفت کاری بودند پرسشنامه داده شد که این امر برای جلوگیری از
اشتباهات رایج در نمونه گیری صورت گرفت تا نتایج بدست آورده از اعتبار الزم برخوردار گردد.

یافته هاي تحقيق
هدف از این پژوهش پی بردن به این واقعیت است که دبیران دبیرستان های ناحیه یک شیراز به هنگام روبرو شدن با
ناسازگاری ها و اختالف فردی و گروهی تعارض آمیز از چه شیوه هایی برای حل آن استفاده می کنند و عالوه بر این سطح
تحصیالت و سابقه کار و جنسیت در انتخاب این شیوه ها چقدر تعیین کننده می باشد که نتایج ازمون های آماری در جداول این
فصل آورده شده است.
سوال اول :آیا بین دبیران زن و مرد عضو نمونه در کاربرد روش رقابت در حل تعارض تفاوت معنی داری وجود دارد؟
نتایج در جدول ( )1-4آورده شده است.
جدول  :1-4آزمون تی مستقل براي تعيين تفاوت زنان و مردان در بکارگيري روش رقابت در ححل تعارض

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

مرد

16/08

2/78

زن

15/03

2/97

ارزش تی T
- 2/33

درجه
آزادی
163

سطح
داری
N.S

معنی

پژوهش در مدیریت و علوم انسانی | شماره  | 13تابستان  | 1399صفحات 112 -128

جهت سنجش تفاوت بین دو گروه عضو نمونه در کاربرد روش رقابت برای حل تعارض از آزمون تی ( )Tمستقل استفاده
گردید که نتایج حاصله حاکی از عدم تفاوت معنادار بین این دو گروه در کاربرد روش رقابت برای حل تعارض است به عبارت دیگر
بین زنان و مردان در کاربرد روش رقابت برای حل تعارض تفاوت معناداری مشاهده نمی گردد.
سوال دوم :آیا بین دبیران زن و مرد عضو نمونه در کاربرد روش همکاری در حل تعارض تفاوت معنی داری وجود دارد؟
نتایج در جدول ( )2-4آورده شده است.
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

مرد

19/02

3/08

زن

18/92

2/85

ارزش تی T

درجه آزادی

سطح معنی داری

- 1/87

163

N.S

جهت سن جش تفاوت بین دو گروه عضو نمونه در کاربرد روش همکاری در حل تعارض از ازمون تی مستقل استفاده گردید
که نتایج حاصله حاکی از عدم تفاوت معنادار بین این دو گروه است .به عبارت دیگر بین دبیران زن و مرد در کاربرد روش همکاری
برای حل تعارض تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.
سوال سوم :آیا بین دبیران زن و مرد عضو نمونه در کاربرد روش اجتناب در حل تعارض تفاوت معنی داری وجود دارد؟
نتایج در جدول ( )4-3آمده است.
جدول  :3-4آزمون تی مستقل براي تعيين تفاوت مردان و زنان در کاربرد روش اجتناب

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

مرد

15/08

3/47

زن

14/58

2/62

ارزش تی T

درجه آزادی

سطح معنی داری

- 1/ 2

163

P<0/05

جهت سنجش تفاوت بین دو گروه عضو نمونه در کاربرد روش اجتناب در حل تعرض از ازمون تی مستقل استفاده گردید که
نتایج حاصله حاکی از تفاوت معنی دار در سطح کمتر از  0/05بین مردان و زنان است به عبارت دیگر با توجه به نتایج بدست آمده
از جدول مردان در حل تعارضات بیشتر از زنان از روش اجتناب استفاده می نمایند.
سوال چهارم :آیا بین دبیران زن و مرد عضو نمونه در کاربرد روش ایثار برای حل تعارض تفاوت معنی داری وجود دارد؟
نتایج در جدول ( )4-4آمده است.
جدول  :4-4آزمون تی مستقل براي تعيين تفاوت مردان و زنان در روش ایثار

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

مرد

16/75

2/49

زن

15/88

2/73

ارزش تی T

درجه آزادی

سطح معنی داری

2/12

63

N.S

جهت سنجش تفاوت بین دبیران زن و مرد کاربرد روش ایثار در حل تعارض از ازمون تی مستقل استفاده گردید که نتایج
حاصله حاکی از عدم تفاوت معنی دار بین دو گروه است به عبارت دیگر همان گونه که مشاهده می شود بین مردان و زنان در
کاربرد روش ایثار برای حل تعارض تفاوت معنی داری وجود ندارد.
سوال پنجم :آیا بین دبیران زن و مرد عضو نمونه در کاربرد روش مصامحه برای حل تعارض معنی داری وجود دارد؟
نتایج در جدول( )5-4آورده شده است.
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جدول  :5-4آزمون تی مستقل براي تعيين تفاوت دو گروه عضو نمونه در روش مصالحه

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

مرد

16/78

2/3

زن

16/17

3

ارزش تی T

درجه آزادی

سطح معنی داری

1/45

163

P< 0/05

جهت سنجش تفاوت بین دبیران زن و مرد در بکارگیری روش سازش برای حل تعارض از آزمون تی مستقل استفاده گردید
که نتایج حاصل حاکی که از تفاوت معنی دار بودن تفاوت در سطح کمتر از  0/05بوده است به عبارت دیگر بین مردان و زنان در
کاربرد روش سازش برای حل تعارض اختالف معنی داری وجود دارد به این معنی که مردان بیشتر از روش سازش یا مصالحه
استفاده می کنند.
سوال ششم :آیا بین دبیران زن و مرد عضو نمونه با سطوح مختلف تحصیلی در کاربرد روش رقابت برای حل تعارض تفاوت
معنی وجود دارد جدول های ( )6-4و ( )7-4این تفاوت ها را بررسی می کند.
جدول  :6-4ميانگين و انحراف استاندارد سطوح مختلف تحصيلی

سطح تحصیالت

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

فوق دیپلم

17

18/76

4/40

لیسانس

116

16/17

3/67

فوق لیسانس

28

14/89

4/04

کل

161

----

جدول  :7-4تحليل واریانس براي تعيين تفاوت سطوح تحصيالت

منبع واریانس

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

درجه آزادی

بین گروه ها

159/66

79/83

2

درون گروه ها

2650/28

158

158

9/2809

---

مقدار F

سطح معنی داری
P=0/01
یا
P<0/05

4/75

با توجه به جدول( ) 7-4می توان دریافت که بین سطوح مختلف تحصیلی با درجه آزادی  158و  2در سطح  0/01تفاوت
معنی داری وجود دارد  df=2, 158, f=4/75 , p=0/01برای تعیین اینکه اختالف بین کدام گروه ها است از آزمون شفه
استفاده شد که نتایج در جدول ( )4-8آمده است.
جدول :8-4

سطح تحصیالت

میانگین

فوق دیپلم

18/76

لیسانس

16/17

فوق لیسانس

14/89

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس
P< 0/05

P<0/05

با توجه به جدول فوق می توان دریافت که اختالف میان فوق دیپلم ها و فوق لیسانس ها می باشد و افراد با سطوح تحصیالت
پایین تر بیشتر از روش رقابت استفاده می کنند.
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سوال هفتم :آیا بین دبیران زن و مرد عضو نمونه با سطوح مختلف تحصیلی در کاربرد روش ایثار با گذشت در حل تعارض
تفاوت معنی داری وجود دارد.
جدول  :9-4آمار توصيفی براي سطوح مختلف تحصيلی

سطح تحصیالت

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

فوق دیپلم

17

15/23

3/1

لیسانس

116

16/43

2/88

فوق لیسانس

28

16/48

2/98

کل

161

----

----

جدول  :10-4تحليل واریانس براي تعيين تفاوت سطوح تحصيالت

منبع واریانس

مجموع مربعات

میانگین

درجه آزادی

بین گروه ها

21/20

10/60

2

درون گروه ها

1089/22

6/89

158

1110/42

----

----

مقدار F

سطح معنی داری

1/53

N.S

جهت سنجش تعیین تفاوت دبیران با سطوح مختلف تحصیالت در کاربرد روش ایثار یا گذشت در حل تعارض از تحلیل
واریانس استفاده گردید که نتایج حاصله حامی از عدم تفاوت معنی داری است به عبارت دیگر همان گونه که از جداول فوق
مشاهده می گردد .بین سه گروه با تحصیالت مختلف در کاربرد روش ایثار یا گذشت برای حل تعارض تفاوت معنی دار مشاهده
نمی شود.
سوال هشتم :آیا بین دبیران زن و مرد عضو نمونه با سطوح مختلف تحصیالت در کاربرد روش همکاری برای حل تعارض
تفاوت معنی داری وجود دارد؟
جدول  :11-4آمار توصيفی سطوح مختلف

سطح تحصیالت

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

فوق دیپلم

17

16/35

3/82

لیسانس

116

19/50

3/42

فوق لیسانس

28

21/39

4/42

کل

161

----

----

جدول  :12-4تحليل واریانس یکطرفه براي تعيين تفاوت بين سطوح تحصيالت

منبع واریانس

مجموع مربعات

میانگین

درجه آزادی

بین گروه ها

265/68

134/34

2

درون گروه ها

1773/56

11/22

158

1044/24

----

160

مقدار F
11/96

سطح معنی داری
P=0/0001

جهت سنجش تعیین تفاوت دبیران عضو نمونه با سطوح مختلف تحصیالت در کاربرد روش همکاری برای حل تعارض از
تحلی ل واریانس یکطرفه استفاده گردید که نتایج حاصل حاکی از تفاوت معنی داری است به عبارت دیگر همان گونه که از جداول
فوق مشاهده می شود بین ان سه گروه که با تحصیالت مختلف در کاربرد روش همکاری برای حل تعارض تفاوت معنی داری در
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سطوح  0/0001وجود دارد  df=2, 158.F=11/69برای تعیین اینکه تفاوت بین کدام یک از گروه ها است از آزمون شفه
استفاده شد که نتایج در جداول  13-4آمد ه است.
جدول  :13-4آزمون شفه براي تعيين تفاوت گروه ها:

منبع واریانس

میانگین

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

بین گروه ها

16/35

----

P=0/002

P=0/0001

درون گروه ها

19/50

P=0/002

----

P=0/03

21/39

P=0/0001

P=0/03

----

براساس آزمون شفه مشخص می گردد که تمامی گروه ها با هم اختالف معنی داری دارند به این معنی که افراد دارای مدرک
باال بیشتر از روش همکاری استفاده می کنند.
سوال نهم :آیا بین دبیران زن و مرد عضو نمونه با سطح تحصیالت مختلف در کاربرد روش اجتناب در حل تعارض تفاوت
معنی داری وجود دارد؟
برای پاسخ به این سئوال از تحلیل واریانس یکطرفه ،استفاده گردید که نتایج در جداول ( )14-4و ( )15-4آمده است.
جدول  :14-4آمار توصيفی براي سه گروه

سطح تحصیالت

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

فوق دیپلم

17

17/41

3/42

لیسانس

116

14/56

2/98

فوق لیسانس

28

14/42

2/74

کل

161

----

----

جدول  :15-4تحليل واریانس براي تعيين تفاوت سطوح تحصيالت مختلف

منبع واریانس

مجموع مربعات

میانگین

درجه آزادی

بین گروه ها

126/24

63/12

2

درون گروه ها

1417/55

8/97

158

1543/8

----

160

مقدار F
7/03

سطح معنی داری
P=0/0001

جهت سنجش تفاوت سطوح تحصیالت دبیران عضو نمونه کاربرد روش اجتناب در حل تعارض از تحلیل واریانس یکطرفه
استفاده گردید که نتایج حاصل حاکی از تفاوت معنی دار بین سه گروه با تحصیالت در استفاده از روش اجتناب در حل تعارض
است.
 Df=2, 158, f=7/03, p=0/001برای تعیین تفاوت در گروه ها از آزمون شفه استفاده شد که نتایج در جدول ()16-4
آمده است.
جدول  :16-4آزمون شفه براي تعيين تفاوت گروه ها

گروه ها

میانگین

فوق دیپلم

لیسانس

فوق دیپلم

17/41

----

P=0/002

لیسانس

14/56

P=0/002

----

فوق لیسانس

14/42

فوق لیسانس

----
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با توجه به جدول فوق می توان گفت که تفاوت دبیران با تحصیالت فوق دیپلم و لیسانس می باشد افراد با تحصیال پایین
بیشتر از روش اجتناب استفاده می کنند.
سوال دهم :آیا بین دبیران زن و مرد عضو نمونه با سطوح مختلف تحصیلی در کاربرد روش سازش برای حل تعارض تفاوت
و معنی داری وجود دارد؟
برای پاسخ به این سئوال از تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد که نتایج در جدول( )17-4و ( )18-4آمده است.
جدول  :17-4آمار توصيفی براي سه گروه تحصيالت مختلف

سطح تحصیالت

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

فوق دیپلم

17

14/52

1/90

لیسانس

116

16/25

2/70

فوق لیسانس

38

17/50

2/40

کل

161

----

----

جدول  :18-4تحليل واریانس یکطرفه براي سه گروه

منبع واریانس

مجموع مربعات

میانگین

درجه آزادی

بین گروه ها

94/42

47/21

2

درون گروه ها

1075/81

6/80

158

1170/23

----

160

مقدار F

سطح معنی داری

6/93

P=0/001

جهت سنجش تفاوت سطوح مختلف تحصیالت دبیران در کاربرد روش سازش برای حل تعارض و تحلیل واریانس سکطرفه
استفاده گردید که با توجه به نتایج جدول می توان گفت که بین سه گروه که با تحصیالت مختلف در استفاده از روش مصالحه یا
سازش تفاوت معنی دار وجود دارد  P=0/001و df=2, 158F=6/93
برای تعیین اینکه اختالف بین کدام یک از این گروه ها می باشد از آزمون شفه استفاده شد که نتایج در جدول( )19-4آمده
است.
جدول  :19-4آزمون شفه براي تعيين تفاوت گروه ها

گروه ها

میانگین

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

فوق دیپلم

14/52

----

P=0/01

P=0/001

لیسانس

16/52

P=0/01

----

فوق لیسانس

17/50

P=0/001

----

با توجه به جدول می توان گفت که تفاوت بین دبیران زن و مرد با تحصیالت لیسانس و فوق لیسانس می باشد به این معنی
که دبیران با مدرک فوق لیسانس بیشتر از روش مصالحه یا سازش استفاده می کنند.
سوال یازدهم :آیا بین دبیران زن و مرد عضو نمونه با سوابق مختلف در کاربرد روش رقابت در حل تعارض تفاوت معنی
داری وجود دارد؟
برای پاسخ به این سوال از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد که نتایج در جداول ( )20-4و ( )21-4آمده است.
جدول  :20-4آمار توصيفی براي سوابق مختلف کاري

سطح تحصیالت

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

زیر  10سال

33

20/90

3/65

پژوهش در مدیریت و علوم انسانی | شماره  | 13تابستان  | 1399صفحات 112 -128

 10تا  20سال

34

18/63

3/89

 20سال به باال

94

15/75

3/28

کل

161

----

----

جدول  :21-4تحليل واریانس براي تفاوت سوابق مختلف کاري

منبع واریانس

مجموع واریانس

میانگین مربعات

درجه آزادی

بین گروه ها

693/11

346/55

2

درون گروه ها

1859/05

12/15

158

2552/17

----

160

مقدار F

سطح معنی داری

28/52

P=0/0001

جهت سنجش تفاوت سوابق مختلف کاری دبیران در کاربرد روش رقابت در حل تعارض واریانس یکطرفه استفاده گردید که
با توجه به نتایج جدول می توان مشاهده نمود که بین گروه ها با سوابق مختلف کاری در استفاده از روش رقابت در حل تعارض
تفاوت معنی داری وجود دارد  P=0/0001و  df=2, 158, F=28/52برای تعیین اینکه تفاوت بین کدام گروه می باشد از
آزمون شفه استفاده گردید که نتایج در جدول ( )22-4آمده است.
جدول  :22-4آزمون شفه براي تعيين تفاوت سه گروه

گروه ها

میانگین

سابقه زیر  10سال

سابقه  10تا  20سال

سابقه  20سال به باال

سابقه زیر  10سال

20/90

----

سابقه  10تا  20سال

18/63

P<0/05

P<0/05
----

P=0/0001

سابقه  20سال به باال

15/75

P=0/0001

P=0/001

P=0/001
----

با توجه به آزمون شفه می توان گفت که بین گروه ها با سوابق مختلف کاری در روش رقابت برای حل تعارض جود دارد و
هر قدر سابقه کاری کمتر باشد افراد تمایل بیشتری به استفاده از روش رقابت در حل تعارض دارند.
سوال دوازدهم :آیا بین دبیران زن و مرد عضو نمونه با سوابق مختلف کاری در استفاده از روش سازش برای حل تعارض
تفاوت معنی داری وجود دارد؟
برای پاسخ به این سوال از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده گردید که نتایج در جدول ( )23-4و ( )24-4آمده است.
جدول  :23-4آمار توصيفی براي سه گروه

گروه ها

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

سابقه زیر  10سال

33

15/71

2/90

سابقه  10تا  20سال

34

16/43

2/78

سابقه  20سال به باال

94

17/39

3/63

کل

161

----

----

جدول  :24-4تحليل واریانس یکطرفه براي تعيين تفاوت بين سو.ابق مختلف کاري

منبع واریانس

مجموع مربعات

میانگین مربعات

درجه آزادی

بین گروه ها

73/90

36/95

2

درون گروه ها

1716/27

11/21

158

کل

1790/17

----

160

مقدار F
3/29

سطح معنی داری
P<0/05
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جهت سنجش تفاوت سوابق مختلف کاری دبیران عضو نمونه در کاربرد روش سازش برای حل تعارض از تحلیل واریانس
یکطرفه استفاده گردید که با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که بین افراد با سوابق مختلف در کاربرد روش سازش برای
حل تعرض معنی داری وجود دارد  P<0/05و  df=2, 158, F=3/29برای تعیین تفاوت گروه ها از ازمون شفه استفاده شد
که در جدول  25-4آمده است.
جدول  :25-4ازمون شفه براي تعيين تفاوت گروه ها

گروه ها

میانگین

زیر  10سال

زیر  10سال

15/11

----

 10تا  20سال

16/43

 20سال به باال

17/09

 20سال به باال

 10تا  20سال
----

-----

با توجه به آزمون شفه می توان گفت که تفاوت بین گروه های زیر  10سال و  20سال به باال است و افراد با سابقه باال بیشتر
از روش سازش برای حل تعارضات استفاده می کنند.
سوال سيزدهم :آیا بین دبیران زن و مرد عضو نمونه با سوابق مختلف کاری در استفاده از روش گذشت برای حل تعارض
تفاوت معنی داری وجود دارد؟ برایپاسخ به این سوال از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد که نتایج در جدول ( )26-4و (-4
 )27آمده است.
جدول  :26-4آمار توصيفی براي سه گروه

گروه ها

فراوانی

میانگین

انحراف استاندراد

زیر  10سال

33

15/31

2/55

 10تا  20سال

34

15/93

2/55

 20سال به باال

94

17/15

3/22

کل

161

----

----

جدول  :27-4تحليل واریانس یکطرفه براي گروه ها با سوابق کاري مختلف

منبع واریانس

مجموع مربعات

میانگین مربعات

درجه آزادی

بین گروه ها

95/33

47/66

2

درون گروه ها

1457/34

9/52

158

کل

1552/68

----

160

مقدار F
5

سطح معنی داری
P<0/05

جهت سنجش تفاوت سوابق مختلف کاری دبیران عضو نمونه در استفاده از روش گذشت برای حل تعارض از تحلیل واریانس
یکطرفه استفاده گردید که نتایج بدست آمده حاکی از وجود تفاوت معنی دار بین سه گروه است.
P<0/05

f=5

Df=2, 158

گروه ها

میانگین

زیر  10سال

زیر  10سال

15/11

----

 10تا  20سال

15/93

 20سال به باال

17/15

 10تا  20سال

 20سال به باال

---P=0/01

با توجه به آزمون شفه می توان گفت که تفاوت بین گروه های با سابقه زیر  10سال و باالی  20سال می باشد به این ترتیسب
که افرادی که از سابقه باالتری رخوردارند برای حل تعارضات بیشتر از افراد با سابقه پایین از روش گذشت استفاده می کنند.
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سوال چهاردهم :آیا بین دبیران زن و مرد عضو نمونه با سوابق مختلف کاری در استفاده از روش همکاری در حل تعارضات
تفاوت معنی دار ی وجود دارد؟ برای پاسخ به این سئوال از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد که نتایج در جدول( )29-4و (-4
)30آورده شده است.
جدول  :29-4آمار توصيفی براي سه گروه

گروه ها

فراوانی

میانگین

انحراف استاندراد

زیر  10سال

33

18/78

2/90

 10تا  20سال

34

19/73

3/34

 20سال به باال

94

20/40

2/82

کل

161

----

----

جدول  :30-4تحليل واریانس یکطرفه براي سه گروه با سوابق مختلف

منبع واریانس

مجموع مربعات

میانگین مربعات

درجه آزادی

بین گروه ها

57/76

28/88

2

درون گروه ها

1326

8/66

158

کل

1383/76

----

160

مقدار F
3/33

سطح معنی داری
P<0/05

جهت سنجش تفاوت سوابق مختلف کاری دبیران در استفاده از روش همکاری برای حل تعارض از تحلیل واریانس یکطرفه
استفاده گردید که با توجه به نتایج جدول می توان گفت که بین سه گروه با سوابق مختلف کاری در استفاده از روش همکاری
برای حل تعارض تفاوت معنی داری وجود دارد  P<0/05و  df=2, 158, f=3/33برای تعیین اینکه تفاوت در بین کدام گروه
می باشد از آزمون شفه استفاده شد که نتیجه در جدول ( )31-4آمده است.
جدول  :31-4آزمون شفه براي سه گروه

گروه ها

میانگین

زیر  10سال

زیر  10سال

18/87

----

 10تا  20سال

19/73

 20سال به باال

20/40

 10تا  20سال

 20سال به باال
P<0/05

---P=0/05

----

با توجه به آزمون شفه می توان گفت که تفاوت بین گروه ها با سوابق زیر  10سال و  20سال به باال می باشد یعنی افرادی
که از سابقه باالتری برخوردارند در حل تعارضات خویش از روش همکاری استفاده می کنند.
در خصوص متغیرهایی که بر کاربرد سبکهای حل تعارض افراد تأثیر دارند نتایج حاصله از این پژوهش به شرح زیر می باشد.

تأثير جنسيت بر کاربرد روش هاي حل تعارض
با توجه به یافته های این پژوهش بین جنسیت دبیران و کاربرد روش های حل تعارض تفاوت معنی داری وجود ندارد بجز
در روش مصالحه یا سازش که تفاوت معنی دار بود در کمتر از  P<0/05به این معنی که مردان بیشتر از روش سازش و یا مصالحه
استفاده میکنند و همچنین روش حل تعارض احتراز و یا اجتناب که باز هم تفاوت معنی دار است و مردان بیشتر از زنان هنگام
روبرو شدن با تعارض از این روش استفاده می نمایند که نتایج حاصله با یافته های پژوهشی کازان( )1999همسویی دارد کازان
در تحقیقی پیرامون بکارگیری روش های حل تعارض بیان می دارد که مدیران امریکایی به ترتیب از روش های تشریک مساعی
مصالحه و یا سازش و احتراز و در اخر از روش تسلط استفاده می کنند.
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همچنان که در بحث تحقیقات پیشین توضیح داده شده براساس یافته های جانسون پتی( )1999که در ارتباط با شیوه های
حل تعارض معلمان صورت گرفته بود و همه معلمان در طول دوره کاری خویش تعارض را تجربه کرده بودند و هر فرد بسته به
موقعیت خویش از شیوه مناسبی برای حل تعارض بهره می گیرند بنابراین براساس یافته های این پژوهش اینکه دبیران زن و مرد
هنگام روبرو شدن با تعارض از روش مصالحه و یا سازش بهره می گیرند و یا اینکه از هرگونه تعارضی اجتناب می کنند می تواند
ریشه در تفاوت های فردی و ساختار اخالقی دبیران زن و مرد داشته باشد.

تأثير سطح تحصيالت بر روش هاي حل تعارض
یافته های آ ماری این پژوهشگر بیانگر وجود تفاوت معنی دار میان مدرک تحصیلی با کاربرد روش های حال تعارض است
این تفاوت در روش های تسلط در سطح  P=0/01معنی دار است و در روش تشریک مساعی  P=0/0001و در روش اجتناب
(اجتناب) P=0/001و در روش مصالحه یا سازش P=0/001بنابراین دبیران دارای مدارک تحصیلی پایین بیشتر از روش تسلط
جهت کنترل و حل تعارض استفاده می کند .که این روشی مطرود است .و دبیران دارای مدرک تحصیلی باال بیشتر از روش تشریک
مساعی استفاده می کنند .نتایج این پژوهش با نتایج برخی از تحقیقات گذشته (بلیک و موتون ،گلدنر ،رونالدکوروین ،بزرگی
شکراهلل) و مصلح همسویی دارد .شاید بتوان علت تفاوت میان دبیران مدرک باال و مدرک پایین رادر این دانست که افراد متخصص
شیوه ها و دوره های مقابله با تعارض و رابط انسانی را آموزش دیده اند و دارای تجربه ی بیشتری هستند و همچنین با نتایج و
تحقیقات انجام شده آشنایی دارند و سعی در ایجاد جوی عاری از هرگونه تعارض دارند.

تأثير سابقه کاربرد روش هاي حل تعارض
با توجه به یافته های این پژوهش بین روش های حل تعارض در (تسلط  ،تشریک مساعی ،همکاری ،احتراز یا اجتناب ،گذشت
و یا ایثار و مصالحه یا سازش) تفاوت معنی داری مشاهده می گردد و همانطور که از نتایج بدست می آید دبیران کم سابقه هنگام
روبرو شدن با تعارض از شیوه اجتناب استفاده کرده و یا روش تسلط را برمی گزینند و هرچه که سابقه ی کاری فرد باالتر می رود
از شیوه ی تشریک مساعی ،مصالحه و یا سازش یا ایثار بهره گیرند یافته های این تحقیق یا یافته های (والتون و داتون ،گلدنر،
تحقیقات بزرگی) همسویی دارد و همچنین مؤید نظرات (توتونچیان) نیز است .وی معتقد است که مدیرانی که از لحاظ شخصیتی
تأمین طلب غیر ماجراجو ،منزوی و کناره گیر و بی هدف هستند از روش احتراز استفاده می کنند و مدیرانی که از لحاظ شخصیتی
دارای اعتماد به نفس ،استقالل رأی می باشند و از سابقه ی کاری باالتری برخوردارند از روش تشریک مساعی بهره می برند.
اینکه مدیران با سابقه از روش تشریک مساعی و یا سازش بهره می گیرند را می توان در باال رفتن تجربه کاری ان ها و به
طبع آن باال رفتن استقالل کاری و اعتماد به نفس آن ها دانست.
اما افراد کم سابقه به خاطر اینکه نظرات رؤسای خود را تا حدی به شیوه کاری خود جلب کنند معموالً رؤسای خود
فرمانبرداری می نمایند و سعی می کنند که خود را از ماجرا دور نگه دارند اما افراد با سابقه باالتر خود را درگیر مسأله می نمایند
و چون استقالل رأی دارند بنابراین روش تشریک مساعی را بیشتر مورد استفاده قرار می دهند و تجربه کاری به آن ها آموخته
است که بایستی در هنگام روبرو شدن با تعارضات برای حل آن به شیوه عقالنی عمل کند بنابراین از روش تشریک مساعی بهره
می گیرند.
بحث و نتيجه گيري
دبیران ما در هر گروه و یا دسته ای که قرار بگیرند تنها از یک سبک و یا الگوی رفتاری خاص برای کنترل تعارض استفاده
ال
نمی کنند بلکه بسته به موقعیت و شرایط سازمانی از هر یک از سبک های مدیریت تعارض استفاده می نمایند و همچنان که قب ً
ذکر آن رفت عالوه بر متغیرهای جنسیت ،سطح تحصیالت(مدرک تحصیلی) ،سابقه کار که در انتخاب هر یک از سبک ها تأثیر
دارند عوامل مختلفی چون ویزگی های شخصیتی ،نوع نگرش افراد به تعارض و شرایط و مقتضیات فرهنگی ،شرایط و محضورات
سازمانی ،میزان قدرت و اختیار فرد ،نوع قضیه مورد اختالف میزان وابستگی طرفین درگیر ،درجه تعارض و  ...باعث می گردد که
افراد از شیوه های گوناگونی برای کنترل تعارض استفاده نمایند بنابراین با وجود عوامل بیان شده انتظار اینکه افراد از شیوه های
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گوناگونی برای کنترل تعارض استفاده نمایند بنابراین با وجود عوامل بیان شده انتظار اینکه افراد تنها به یک سبک خاصی عمل
نمایند و تنها یک سبک را برای حل تعارض برگزینند دور از عقل سلیم است از طرفی بر پایه یافته ها که مشخص ساخت اغلب
دبیران در هر گروه گرایش زیادی به کار برد مصالحه یا سازش دارندکه این نشان دهنده فطری بودن این مساله می باشد و نشان
می دهد که این نوع شیوه برخورد با تعارض ریشه در فرهنگ اسالمی و فلسفه اخالقی ما دارد بنابراین با بهره گیری از هرگونه
امکانات این نیاز فطری انسانی را پرورش داد و فرهنگ غنی اسالمی که سازش و مصالحه و مدارا را مالک های تقوا و قرب پروردگار
می داند گسترش داده و ترویج نماییم تا بتوانیم در شرایط مختلف و سازمان ها گوناگون در هنگام مقابله با تعارض به بهترین نحو
سازمان را اداره نماییم.
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