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مهارتهای بنيادی ارتباط و سبکهای مدیریت تعارض :مطالعة کارشناسان تربيت بدنی
دانشگاههای شهر تهران
امید قهرمانی ،1احمد فالحی ،*2ابراهیم علیدوست

چكـيده

تاریخ دریافت95/3/11 :

قهفرخی3

تاریخ تصویب95/12/99 :

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین مهارتهای ارتباطی با سبکهای پنج گانه مدیریت تعارض سازمانی کارشناسان تربیت بدنی انجام شد .به این منظور،
با استفاده از روش تحقیق توصیفی  -همبستگی  07نفر از کارشناسان تربیت بدنی دانشگاههای دولتی سطح شهر تهران به صورت تصادفی ساده مورد بررسی
قرار گرفتند .دادهها با استفاده از پرسشنامة سبکهای مدیریت تعارض ( )ROCI-IIرحیم ( )3891و پرسشنامة مهارتهای ارتباطی بارتون جی ()3887
جمعآوری شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از کولموگراف  -اسمیرنوف t ،مستقل ،تحلیل واریانس اندازههای تکراری و ضریب همبستگی پیرسون استفاده
شد .نتایج نشان داد که بین کارشناسان زن و مرد از لحاظ میزان مهارتهای ارتباطی و ابعاد آن و همچنین نمرة سبکهای مدیریت تعارض تفاوت معنیداری
وجود ندارد .آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک اجبار ،سبک اجتناب و سبک غالب شدن با مهارتهای ارتباطی و هر سه بعد آن شامل
مهارتهای بازخوری ،شنودی و کالمی ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد .بین سبک همکاری و سبک مصالحه و سازش با مهارتهای ارتباطی و ابعاد
آن ارتباط معنیداری وجود نداشت.
کلید واژهها :مهارتهای ارتباطی ،سبکهای مدیریت تعارض ،کارشناسان تربیت بدنی
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مقدمه
تا زمانیکه افراد وجود داشته باشند ،تعارضات هم هستند .این یک واقعیت زندگی است (قوی اندام .)311 :3191 ،عقاید متفاوتند
و سوء تفاهمات و نیز خراب شدن ارتباطات اتفاق میافتد .افراد ،ارزشها و ترجیحات مختلفی را در نظر میگیرند ،و اغلب ما
تغییر پذیریم .تمام این موارد باعث ایجاد تعارض در زندگی و کارها میشوند .خود تعارض مشکل بهوجود نمیآورد ،بلکه
چگونگی استنباط از آنها این مشکالت را میسازد (کاردیلو .)2 :2771 ،3تعارض در افراد و گروهها یک امر طبیعی و نتیجه
محیط رقابتی است و زمانی اتفاق میافتد که نیازها ،خواستهها ،اهداف ،عقاید یا ارزشهای چند نفر باهم متفاوت باشد و اغلب
همراه با احساسهایی از قبیل خشم ،درماندگی و دلسردی ،تشویش ،اضطراب و ترس است (قوی اندام .)311 :3191 ،چون
افراد مختلف نسبت به جهان دیدگاههای متفاوتی دارند ،لذا تعارض بین آنها اتفاق میافتد در واقع تعارض ،تعامالت ارتباطی
افرادی است که به همدیگر وابستهاند و احساس میکنند که عالیقشان متضاد ،متناقض یا ناسازگار است .تعارض مبین این
نکته است که افراد به نظرات خود عالقهمند هستند؛ ضمن اینکه میزان معقولی از آن برای رشد فردی و سازمانی الزم و
ضروری به نظر میرسد (فیاضی )99 :3199 ،در همه جا و در هر سازمانی تعارض وجود دارد ،تعارض ممکن است شخصی،
بین دو نفر یا بین گروههای رقیب و سرانجام بین ائتالفهای حاکم باشد .در برخی از موارد جزئی از ساختار سازمانی ،نقش
افراد ،نگرشها و نوع کارهایی در میآید که به صورت قالبی یا کلیشهای انجام میشود و گاهی هم به سبب کمیابی منابع به
وجود میآید (هال.)382 :3193 ،
تعارض به مانند شمشیر دولبهای است که عملکرد و حاصل آن به عامل ،نحوة عمل و چگونگی استفاده از آن بستگی دارد.
اگر چنان چه تعارض در جهت مقاصد شخصی و انتقام جویانه مورد استفاده قرار گیرد ،مضر و غیرکارکردی است ولی اگر در
جهت مقاصد سازمانی و خلق استعداد ما مورد بهرهبرداری قرار گیرد ،مفید و کارکردی خواهد بود (جونز ،جورج و چارلز:2777 ،2
 .)272در بسیاری از سازمانها تعارض بهصورت یک مسألة جدی وجود دارد ،شاید در همه جا این پدیده دارای چنان قدرتی
نباشد که موجب انحالل سازمان گردد ،ولی تردیدی نیست که میتواند بر عملکرد سازمان اثرات ناگوار بگذارد ،یا شرایطی را
بهوجود آورد که سازمان بسیاری از نیروهای کارآمد خود را از دست بدهد (رابینز .)219 :3191 ،تعارض امری اجتنابناپذیر است
و کسی نمیتواند ادعا کند که با آن روبهرو نشده یا نخواهد شد .نکتة اساسی ،نگرش ما نسبت به تعارض و برخورد درست با
آن و تشخیص حق و یا ناحق بودن آن بر اساس عوامل بهوجود آورنده و پیشنهاد راه حلی منطقی و درست برای بهرهبرداری
بهینه از آن است (نصراصفهانی .)91 :3108 ،به همین دلیل ،مهم این است که تعارض اداره شود و نه اینکه سرکوب شده و یا
اجازه داده شود که تعارض تشدید شده و از کنترل خارج شود (ورثیم .)2 :2772 ،1رحیم )3891( 1بر اساس مطالعات بلیک و
موتان )3811( 5و همچنین توماس )3801( 1طرحی را که دربرگیرنده پنج روش ادارهی تعارضهای درون پرسنلی میباشد ،در
دو بعد اساسی یعنی توجه به خود و توجه به دیگران ،ارائه کرده است ،این پنج روش عبارتند از؛ روش همکاری ،روش اجباری،
روش مصالحهای ،روش تطبیقی و روش اجتنابی (رحیم.)101 :3891 ،
در روش تطبیقی فرد به بهای صرف نظر کردن از نظرات خود ،سعی میکند دیگران را راضی نماید .در روش اجباری فرد
برای قبوالندن نظراتش به طرف مقابل ،از قدرت خود سود میبرد .در روش اجتنابی ،تالش میشود تا ضمن پرهیز از توجه
زیاد به نظرات خود و دیگران ،از بروز اختالف جلوگیری شود .در روش همکاری ،افراد با رویارویی با تعارضات ،و برخورد آگاهانه
و آزاد با آن ،در صدد یک پارچه نمودن نظرات هستند .در روش مصالحه نیز هر دو طرف تعارض ،با از دست دادن چیزهایی در
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یک حالت میانه توافق میکنند (کوزان .)087 :3898 ،3نکته مهم در اینجا این است که هیچ یک از این سبکها مردود نیست
و برای موقعیتهای مختلف میتوان از هریک از این سبکها استفاده کرد (کرمی.)98 :3191 ،
تحقیقات انجام شده در مورد تعارض در سطح ورزش و سازمانهای ورزشی محدود است .با این حال ،نتایج پژوهشی که در
آمریکا بر روی گروهی از مدیران انجام شده است حاکی از آن است که به صورت کلی ،مدیران آمریکایی در تعارضها بیشتر
از روش همکاری و پس از آن به ترتیب از روشهای مصالحهای و تطبیقی استفاده میکنند ،همچنین در تعارض با باال دست
خود از روش تطبیقی و در تعارض با زیر دست خود از روش همکاری استفاده میکنند (رحیم .)101 :3891 ،همچنین ،بر اساس
این پنج روش در ترکیه نشان داده شد که مدیران در تعارضها ،بیشتر از روش همکاری و پس از آن به ترتیب از روش اجباری
و مصالحهای استفاده میکنند (کوزان .)3898 ،در پژوهش دیگری نیز نشان داده شد که مدیران ترکیهای بیشتر از سبکهای
اجتناب ،سازش و مصالحه در حل تعارض استفاده کرده و کمتر از سبک همکاری و رقابتی استفاده میکنند (کوج .)2737 ،2در
تحقیقی سبکهای حل تعارض دانشجویان پرستاری دانشگاه سالمت عمومی 1در شرق ترکیه مورد مطالعه قرار گرفت و نشان
داده شد که آنها بیشتر از سبک همکاری و اجباری و از سبک غالب کمتر از همه سبکها استفاده میکنند (کانتک و گذر،1
 .)2737در پژوهش دیگری بر روی دانشجویان پرستاران ،رادیولوژی و مراقبت تنفسی دانشگاه ایالتی میدوسترن آمریکا 5نشان
داده شد که زنان و مردان پرستار از لحاظ انتخاب سبک مدیریت تعارض تفاوت معناداری ندارند و سبک ترجیحی آنها سازش
و اجتناب بوده است ،تنها درصد کمی از پاسخدهندگان سبک همکاری را مورد استفاده قرار دادهاند (اسپورتسمن و هامیلتون،1
 .)2770سبکهای مدیریت تعارض در سازمانهای سنتی کیپتاون آفریقای جنوبی نیز مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج
نشان داد که مدیران میانی بیشتر از سبکهای قاطعانه (مصالحه و رقابت) با توجه کم به همکاری ،و مدیران ارشد سبک اجتناب
که هم غیرقاطعانه و غیر همکاری است را مورد استفاده قرار میدهند (اسالبرت .)2771 ،0در ارتباط با معلمان مقطع راهنمایی
شرق آمریکا نیز نشان داده شده است که معلمها بیشتر به ترتیب از سبک رقابتی ،پرهیز و سازش برای حل تعارض استفاده
میکنند (ماهون .)2778 ،9در ایران نیز نشان داده شده است که بین مهارتهای ارتباطی مدیران و راهبردهای کنترل و عدم
مقابله در حل تعارضات رابطه منفی وجود دارد (فهیم ،امیرتاش و هادوی .)3195 ،در مطالعة دیگری مدل اسالمی حل تعارض
در سازمان مورد بررسی قرار گرفته شد و نشان دادند که بین سبکهای اسالمی مدیریت تعارض با حل تعارض در سازمان
ارتباط وجود دارد و بنابراین میتوان مدل ( SALAMبیان کردن ،8توافق ،37گوش کردن و یاد گرفتن ،33نصیحت کردن 32و به
به حداقل رساندن )31را برای مدیریت تعارض مورد استفاده قرار داد (راندری و فراماوی.)2733 ،31
لی ،کروپ و جی )2733( 35عوامل متعددی را مورد مطالعه قرار دادند و سطح سازمانی را مهمترین عامل در انتخاب سبک
حل تعارض میدانند .در پژوهشی نشان داده شد که دسترسی به منابع ،آگاهی از شرایط و وضعیت محیطی و مهارتهای
مدیریت محیطی میتواند بر توانایی و شیوههای حل تعارض تأثیرگذار باشد (ویلیلمسون و لندزات 113 :2731 ،31و آستریا و

1. Kozan, M. K.
2. Koj, A.
3. Public University Health School
4. Kantek, F., and Gezer, N.
5. Midwestern State University
6. Sportsman, S., and Hamilton, P.
7. Slabbert, A. D.
8. Mahon, J.
9. Say
10. Advice
11. Listening and Learning
12. Agreement
13. Minimizing
14. Randeree, K., and El Faramawy, A.T.
15. Li, C., Cropp, F., and Jin. Y.
16. Williamson, P.K. and Landzaat, L.

43

مهارتهای بنیادی ارتباط و سبکهای...

همکاران .)559 :2731 ،3افرادی که از عملکرد اجتماعی باالیی برخوردارند از مقابله مستقیم خودداری نموده و بیشتر از
سبکهای غیر همکاری حل تعارض شامل سبک اجتناب و سبک رقابتی استفاده میکنند در حالیکه نیمرخ شخصیتی باالی
افراد با سبکهای سازنده حل تعارض در ارتباط هستند (کیم و یانگ .)11 :2733 ،2افرادی که رضایت شغلی و روحیة باالیی
دارند نسبت به کسانی که رضایت شغلی و روحیه پائینی دارند بیشتر به کاربرد شیوههای اثربخش حل تعارض (همکاری،
تشریک مساعی و راهحل گرایی) گرایش نشان میدهند (سلیمانی .)377-88 :3191 ،از طرفی ،اعتقاد بر این است که مدیریت
تعارضات وابسته به نقشی است که افراد در سازمانها دارند ،رویکرد افراد در مدیریت عالی سازمانها به حل تعارضات مبتنی
بر رویکردهای رویارویی و سازش ،به جای عدم مقابله و کنترل است که به درجهای از حمایتهای ارتباطی وابسته است.
مدیران اجرایی ،کارکنان و کارکنان غیر فنی استراتژیهای متفاوتی نسبت به مدیریت عالی سازمان دارند (نوردین و همکاران،1
 .)3751 :2731توسعه مهارتهای ارتباطی در حل تعارضهای سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است .ارتباط جزء جداییناپذیر
عملکردهای مدیریتی بهشمار میرود و مدیران برای موفقیت در انجام وظایف خود باید از مهارتهای ارتباطی برخوردار باشند
(فانی و عربکلمری .)11 :3191 ،برخی از اندیشمندان مدیریت بر این باورند که بسیاری از مسائل و مشکالت حاکم بر سازمان
از بافت نادرست ارتباطی و عدم توجه به ظرایف ارتباطات سازمانی بوده است .ارتباطات و نقش آن در تعارض بهصورتی بالقوه
هم توانایی ایجاد تحرک و پویایی در سازمان و کمک به توسعة کمی و کیفی فعالیتهای آن و باالخره موفقیت آن در دستیابی
به مقاصدش را دارد و هم قادر به ایجاد سد و مشکل در راه رسیدن به هدفهای سازمان و ایجاد اختالل و نابسامانی در
فعالیتهای آن است (کیم و یانگ .)11 :2733 ،همانگونه که مشاهده میشود در منابع علمی موجود بر اهمیت فرایند ارتباط
در مدیریت حل تعارض اشاره شده است ،با این وجود به ندرت رابطه بین سبکهای حل تعارض و مهارتهای ارتباطی مورد
بررسی قرارگرفته است .لذا ،این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال است که کارشناسان تربیتبدنی دانشگاهها از چه سبکهایی
برای حل تعارض بین فردی استفاده میکنند؟ مهارتهای ارتباطی آنها در چه سطحی است؟ و چه ارتباطی بین مهارتهای
ارتباطی آنها با سبکهای مدیریت تعارض وجود دارد؟

روششناسی تحقيق
روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی -همبستگی بوده و به صورت میدانی انجام شد .جامعة تحقیق شامل کلیة کارشناسان
تربیتبدنی دانشگاههای شهر تهران میباشد که محقق با مراجعه حضوری در ادارت تربیتبدنی دانشگاههای مورد بررسی بر
اساس آمار ادارات کارگزینی تعداد نفرات جامعة آماری پژوهش حاضر  95نفر برآورد شد .به دلیل محدود بودن جامعه ،نمونهگیری
بهصورت سرشماری (کل شمار) انجام گرفت .در نهایت نیز پس از حذف پرسشنامههای ناقص ،دادههای مربوط به  07پرسشنامه
تجزیه و تحلیل شد.
برای جمعآوری دادهها ،از پرسشنامة سبکهای مدیریت تعارض ( )ROCI-IIرحیم ( )3891که پنج روش مدیرت تعارض
شامل روش همکاری ،روش اجباری ،روش مصالحهای ،روش تطبیقی و روش اجتنابی را میسنجد ،و دارای  28سؤال است و
همچنین پرسشنامة مهارتهای ارتباطی بارتون جی ای )3887( 1که سه شاخص مهارتهای کالمی ،شنودی و بازخوردی را
میسنجد و دارای  39سؤال است ،استفاده شد .این پرسشنامهها استاندارد بوده ،بومیسازی شده و روایی و پایایی آنها نیز مورد
تأیید است (سلیمانی .)3191 ،پایایی پرسشنامة سبکهای مدیریت تعارض رحیم ( )3891در پژوهش سلیمانی ( )3191با استفاده
از آلفای کرونباخ برابر  7/91عنوان شده است .پایایی پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بارتون جی ( )3887نیز در پژوهش مرتضوی
و مهربان ( )3191در آزمون آلفای کرونباخ برابر  7/09و در آزمون مجدد  7/91عنوان شده است .در این پژوهش نیز روایی
1. Asteriaa, D., Suyantib, D., Utaric, D., and Wisnu, D.
2. Kim, Y., and Yong, J.
3. Nordin, S.M., Sivapalan, S., Bhattacharyya, E., WanAhmad, H.H.W.F. and Abdullah, A.
4. Barton.J.A
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پرسشنامهها به تأیید  0نفر از اساتید مدیریت ورزشی و مدیریت رفتار سازمانی رسید .پایایی پرسشنامه نیز پس از جمعآوری
دادههای مربوط به  29نفر از نمونهها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت .آلفای کرونباخ بهدست آمده
برای کلیه ابعاد و همچنین هر دو پرسشنامه بیشتر از  7/0بوده و در سطح مطلوبی قرار داشت (جدول .)3
جدول  :1آلفای کرونباخ مربوط به پرسشنامههای سبکهای مدیریت تعارض و مهارتهای ارتباطی

آلفای کرونباخ
7/95
7/92
7/83
7/09
7/93
7/82

شاخص
اجبار
همکاری
مصالحه
اجتناب
غالب شدن
کل پرسشنامه

شاخص
مهارتهای بازخوردی
مهارتهای شنودی
مهارتهای کالمی

آلفای کرونباخ
7/91
7/99
7/09

کل پرسشنامه

7/95

برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از آزمونهای کولموگراف -اسمیرنوف t ،مستقل ،تحلیل واریانس اندازههای تکراری و
ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنیداری  7/75استفاده شد.

نتایج و یافتههای تحقيق
تعداد  07نفر از کارشناسان تربیتبدنی دانشگاهها با میانگین سنی  19سال مورد بررسی قرار گرفتند 59/1 .درصد مرد و 13/1
درصد از آنها زن بودند .همانگونه که جدول  2نشان میدهد ،سبک همکاری بیشترین میانگین  1/71±7/729و سبک غالب
شدن  2/80±7/95نیز کمترین میانگین را به خود اختصاص دادهاند .کارشناسان ورزشی از لحاظ مهارتهای مدیریتی در سطح
متوسطی قرار دارند .همچنین نتایج آزمون کولموگراف -اسمیرنوف نشان داد که توزیع دادههای مربوط به مهارتهای ارتباطی
و خرده مقیاسهای آن و همچنین سبکهای مدیریت تعارض نرمال است (.)p<7/75
جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد سبک های مدیریت تعارض و مهارتهای ارتباطی

شاخص
اجبار
همکاری
مصالحه
اجتناب
غالب شدن
مهارتهای بازخوردی
مهارتهای شنودی
مهارتهای کالمی

میانگین
1/12
1/71
1/95
1/10
2/80
1/12
1/27
1/11

انحراف استاندارد
7/11
7/29
7/19
7/17
7/95
7/11
7/51
7/15

برای مقایسه میانگین سبکهای مختلف رهبری و همچنین مقایسه آن بین دو گروه زنان و مردان از آزمون تحلیل واریانس
اندازهگیریهای مکرر استفاده شد .نتایج آزمون کرویت موخلی 3معنیدار بود ( ،)p>7/75بنابراین نتایج با تصحیح گرین هوس-
گیسر 2گزارش شد .نتایج نشان میدهد که بین میانگین سبکهای مختلف حل تعارض تفاوت وجود دارد ()F=18/3 ،p=7/773
بنابراین سبکهایی که از میانگین بیشتری برخوردارند ،در اولویت قرار میگیرند .اما تأثیر تعاملی جنسیت بر میزان سبکهای
1. Mauchly’s Test of Sphericity
2. Greenhous-Geisser
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حل تعارض معنیدار نمیباشد ( .)F=3/51 ،p=7/128به این معنی که بین کارشناسان زن و مرد از لحاظ نمرة سبکهای حل
تعارض تفاوت معنیداری مشاهده نشد (جدول .)1
جدول  :3نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیریهای مکرر

مجذور میانگین
27/72
7/118

شاخص
سبکهای حل تعارض
جنسیت و سبکهای حل تعارض

درجات آزادی
2/11
2/11

F
18/3
3/51

سطح معنیداری
7/773
7/128

آزمون  tمستقل نیز نشان داد که بین کارشناسان زن و مرد از لحاظ میزان مهارتهای ارتباطی و خردهمقیاسهای آن
(مهارتهای کالمی ،شنودی و بازخوردی) تفاوت معنیداری وجود ندارد (.)p<7/75
جدول  :4نتایج آموزن  tمستقل برای مقایسة کارشناسان زن و مرد از لحاظ شاخصهای مورد مطالعه

شاخص

F

مهارتهای بازخوردی
مهارتهای شنودی
مهارتهای کالمی
نمرة کلی مهارتهای ارتباطی

7/020
3/191
7/101
7/751

آزمون لون
سطح معنیداری
7/180
7/211
7/181
7/939

T

درجات آزادی

سطح معنیداری

7/15
-3/70
7/02
-7/31

19
19
19
19

7/029
7/299
7/101
7/999

برای بررسی ارتباط بین سبکهای مدیریت تعارض با مهارتهای ارتباطی و خردهمقیاسهای آن از ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شد (جدول  .)5نتایج این آزمون نشان داد که بین سبک اجبار و مهارتهای ارتباطی ( )p=7/773 ،r=7/121و
هر سه خرده مقیاس آن شامل مهارتهای بازخوری ( ،)p=7/770 ،r=7/138مهارتهای شنودی ( )p=7/773 ،r=7/111و
مهارتهای کالمی ( )p=7/775 ،r=7/128ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنین ،بین سبک اجتناب کردن و سبک
غالب شدن یا مسلط بودن با مهارتهای ارتباطی و خردهمقیاسهای آن نیز ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد (.)p>7/75
اما ارتباط بین سبک همکاری و سبک مصالحه و سازش با مهارتهای ارتباطی و هیچ یک از خردهمقیاسهای آن معنیدار
نمیباشد (.)p<7/75
جدول  :5نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین سبکهای مدیریت تعارض و مهارتهای ارتباطی

اجبار
همکاری یا ادغام
مصالحه یا سازش
اجتناب کردن
غالب شدن یا
مسلط بودن

ضریب همبستگی
میزان P
ضریب همبستگی
میزان P
ضریب همبستگی
میزان P
ضریب همبستگی
میزان P
ضریب همبستگی
میزان P

مهارت بازخوری مهارت شنودی مهارت کالمی
7/128
7/111
7/138
7/775
7/773
7/770
7/308
7/711
7/378
7/318
7/595
7/110
7/339
7/357
7/220
7/113
7/231
7/758
7/211
7/219
7/155
7/729
7/725
7/773
7/297
7/291
7/285
7/738
7/730
7/731

نمره کل مهارتهای ارتباطی
7/121
7/773
7/358
7/399
7/238
7/718
7/111
7/773
7/185
7/773
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بحث و نتيجهگيری
ارتباط مؤثر یعنی اینکه فرد بداند که چه کند و چگونه با افراد روابطی حسنه برقرار کند تا سازمانی سالم با حداکثر کارایی
بهوجود آید (لی ،کروپ و جین .)2733 ،این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین مهارتهای ارتباطی با سبکهای پنج گانه
مدیریت تعارض سازمانی کارشناسان تربیت بدنی انجام شد .نتایج نشان داد که کارشناسان تربیت بدنی از سبکهای همکاری
و مصالحه بیشتر از سایر سبکها استفاده نموده و سبک غالب شدن یا مسلط بودن کمتر از همه سبکها مورد استفاده قرار
میگیرد .رحیم ( )3891اشاره میکند که مدیران آمریکایی در تعارضها بیشتر از روش همکاری و پس از آن به ترتیب از
روشهای مصالحهای و تطبیقی استفاده میکنند (رحیم .)3891 ،کوزان ( )3898نیز نشان داد در یک دید کلی مدیران ترکیهای
در تعارض ها ،بیشتر از روش همکاری و پس از آن به ترتیب از روش اجباری و مصالحهای استفاده میکنند (کوزان.)3898 ،
کوج نیز اشاره میکند که مدیران ترکیهای بیشتر از سبکهای اجتناب ،سازش و مصالحه در حل تعارض استفاده کرده و کمتر
از سبک همکاری و رقابتی استفاده میکنند (کوج .)2737 ،نتایج تحقیق یکانتک و گزر ( )2778نیز تا حدودی موافق با نتایج
این تحقیق است .آنها نشان دادند که دانشجویان پرستاری بیشتر از سبک مصالحه و اجباری و کمتر از همه سبکها از سبک
غالب شدن استفاده میکنند (کانتک و گذر .)2737 ،اسالبرت ( )2771نیز سبکهای مدیریت تعارض در سازمانهای سنتی را
مورد بررسی قرار داد .او نشان داد که مدیران میانی بیشتر از سبکهای قاطعانه (مصالحه و رقابت) با توجه کم به همکاری و
مدیران ارشد سبک اجتناب را که هم غیرقاطعانه و غیر همکاری است ،مورد استفاده قرار میدهند .نتایج تحقیق ماهون ()2778
نیز همسو با این تحقیق میباشد .او نشان داد که معلمها بیشتر بهترتیب از سبک رقابتی ،اجتناب و مصالحه برای حل تعارض
استفاده میکنند .هر چند که هیچ یک از این سبکها مردود نیست و برای موقعیتهای مختلف میتوان از هریک از این
سبکها استفاده کرد (ماهون .)2778 ،بازنگری نتایج پژوهشهای مختلف نشان میدهد که افراد در انواع موقعیتها ممکن
است با توجه به شرایط از سبکهای مختلف مدیریت تعارض استفاده کنند .اما برخی سبکهای حل تعارض مانند مصالحه و
همکاری بهعنوان سبکهای سازنده در نظر گرفته میشود (کیم و یانگ )2733 ،در روش همکاری ،افراد با رویارویی با تعارضات
و برخورد آگاهانه و آزاد با آن ،در صدد یک پارچه نمودن نظرات هستند .در روش مصالحه نیز هر دو طرف تعارض ،با از دست
دادن چیزهایی در یک حالت میانه توافق میکنند .استفاده بیشتر از سبکهای همکاری و مصالحه در این پژوهش میتواند
ناشی از ماهیت شغلی و ویژگیهای شخصیتی افراد باشد.
بین کارشناسان زن و مرد از لحاظ میانگین سبکهای حل تعارض تفاوت وجود ندارد .این نتایج مشابه با نتایج اسپورتسمن
و هامیلتون ( )2770و لی ،کروپ و جی ( )2733است .تحقیقی که نشاندهنده وجود تفاوت جنسیت از لحاظ سبک حل تعارض
باشد یافت نشد .این نتایج احتماالً بیانگیر این موضوع است که استفاده از یک سبک مشخص حل تعارض بیشتر از آنکه به
جنسیت افراد وابسته باشد ،به شرایط و موقعیتی که تعارض در آن رخ داده است ،بستگی دارد و جنسیت افراد عامل تأثیرگذاری
بر استفاده از سبک مشخصی از مدیریت تعارض نمیباشد.
همچنین ،نتایج نشان داد که بین سبک اجبار ،سبک اجتناب کردن و سبک غالب شدن یا مسلط بودن با مهارتهای ارتباطی
و هر سه خرده مقیاس آن (مهارتهای بازخوری ،مهارتهای شنودی و مهارتهای کالمی) ارتباط مثبتی وجود دارد .به این
معنی که افزایش یا کاهش در هریک از خرده مقیاسهای مهارتهای ارتباطی با تغییرات همسو در میانگین این سبکهای
مدیریت تعارض همراه بوده است .بنابراین کسانی که از مهارتهای ارتباطی باالیی برخوردارند ،احتماالً از سبک اجبار ،سبک
اجتناب کردن و سبک غالب شدن برای حل تعارض استفاده بیشتری میکنند .این نتایج برخالف نتایج فهیم و همکاران ()3195
است که نشان دادند بین مهارتهای ارتباطی مدیران و راهبردهای کنترل و عدم مقابله در حل تعارضات رابطة منفی وجود
دارد .همانگونه که توضیح داده شد ،در روش اجباری فرد برای قبوالندن نظراتش به طرف مقابل ،از قدرت خود سود میبرد و
در روش اجتنابی نیز تالش میشود تا ضمن پرهیز از توجه زیاد به نظرات خود و دیگران ،از بروز اختالف جلوگیری شود .احتماالً
تغییرات در مهارتهای ارتباطی موجب میشود که توانایی فرد برای اعمال قدرت خود تغییر کرده و در نتیجه آن امکان استفاده
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از سبک اجبار در مدیریت تعارض نیز تغییر کند .برای اعمال سبک اجتنابی نیز نیاز است که توانایی درک نظرات ،عواطف،
نگرشها و افکار طرف مقابل برای رفع تعارضات وجود داشته باشد و درک و دریافت این مسائل نیازمند برخورداری از مهارتهای
ارتباطی میباشد .این موضوع احتماالً توضیحی برای وجود ارتباط بین مهارتها ارتباطی و سبک اجتناب باشد بهطوریکه تغییر
در مهارتهای ارتباطی با تغییرات همسو در سبک مدیریت تعارض اجتنابی همراه بوده است.
بهطور کلی ،نتایج تحقیق نشان داد که بین خرده مقیاسهای مهارتهای ارتباطی و سبکهای سودمند حل تعارض ارتباط
وجود دارد ،با توجه به نقش تعارضات سازمانی در عملکرد افراد و سازمان و همچنین آموزشپذیر بودن مهارتهای ارتباطی
پیشنهاد میشود که اقداماتی جهت توسعه مهارتهای ارتباطی کارکنان و مدیران سازمان از طریق توسعه هر سه خرده مقیاس
آن انجام شود.

منابع

 رابینز ،استیفن ( .)3191مدیریت رفتار سازمانی .ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی ،تهران ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای
بازرگانی ،چاپ پنجم.
 سلیمانی ،نادر ( )3191بررسی رابطه بین رضایت شعلی و روحیه کارکنان مدارس با کاربرد سبکهای مدیریت تعارض .پژوهشهای
تربیتی ،دانشگاه آزاد واحد بجنورد ،شماره دوم ،صص.373-91 :
 فانی ،علی اصغر .عرب کلمری ،محبوبه ( .)3191تأثیر موانع ارتباط فردی بر تعارض سازمانی .تدبیر ،شماره  ،311صص.19-11 :
 فهیم ،حسن؛ امیرتاش ،علی محمد؛ هادوی ،فریده ( .)3195رابطه مهارتهای ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران
آموزشی و اجرایی دانشکدههای تربیت بدنی دانشگاههای کشور .اولین کنگره بینالمللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی،
دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران.
 فیاضی ،مرجان ( .)3199تعارض ادراک شده و سبکهای مدیریت .فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالم
واحدگرمسار ،سال سوم ،شماره  ،5صص.89-95:
 قویاندام ،خلیل ( .)3191بررسی ارتباط بین سبکهای مدیریت تعارض و اثربخشی مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه  1مشهد.
پژوهشهای تربیتی ،شماره سیزدهم ،صص.317-312 :
 کرمی ،مرتضی؛ گودرزی ،احمد ( .)3191مدیریت تعارض .نشریه مدیر ساز ،شماره  1و  ،1صص.90-01 :
 نصر اصفهانی ،علی ( .)3108مدیریت رفتار گروهی ،انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان ،چاپ اول ،اصفهان.
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