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بررسي رابطه بين خويشتن شناسي مديران و كاربرد سبك هاي مديريت تعارض توسط
آنان در مدارس مقطع متوسطه شهر بجنورد
مهناز نيستاني
دكتر براتعلي منفردي راز
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وظيفه اساسي مديران در تمام سطوح حفظ محيطي است
كه افراد بتوانند با يكديگر كار كرده و به هدفهاي
از پيش تعيين شده دست يابند .در اين راستا ،مديران
بايد اثرات گرايشات و عادات خود را روي ديگران
تحليل نمايند تا بتوانندآنهايي را كه موجب دريافت
عكسالعمل منفي ميشوند حذف نمايند بنابراين بايد
خودشناسي را آموخته و بر خويشتن مسلط باشند( .كونتز
و ديگران ،ترجمه چمران)1384 ،
تالش و كوشش پيگير آدمي براي شناخت خويشتن به
عنوان يك نياز اساسي امري مستمر بوده كه در اين
ميان شناسايي نيازها ،ارزشها ،اهداف انساني و از
همه مهم تر عزت نفس از اهميت ويژهاي برخوردار
ميباشد ،و براي رسيدن به خودشكوفايي كه باالترين
انگيزه انسان است ،ارضاء نيازهاي سطح پايين از جمله
عزت نفس ضروري بوده و از سوي ديگر عزت نفس يكي
ازمؤلفههاي مهم خودآگاهي محسوب ميشود( .علي پور،
)1375
از سوي ديگريكي از مسائلي كه در ارتباطات
انساني بين افراد و سازمانها پيش ميآيد تعارض بوده
و مديريت تعارض يكي از مهم ترين وظايف هر مدير است.
تعارض ،اگر به نحو مطلوب مورد كنترل قرار گيرد،
ميتواند مسائل نهفته سازماني را آشكار كند ،كيفيت
تصميم گيري را بهبود بخشد و موجب نوآوري در سازمان
شود.
پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين خويشتن شناسي
مديران و كاربرد سبكهاي مديريت تعارض توسط آنان در

1
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي
بجنورد
 2استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد
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مدارس متوسطه شهر بجنورد ميپردازد .جامعه آماري،
مديران مدارس متوسطه شهر بجنورد و روش نمونه گيري
تصادفي ساده است.
تحقيق حاضر از نوع پژوهش پيمايشي است .روش
تحقيق ،توصيفي و از نوع همبستگي ميباشد براي
گردآوري اطالعات از پرسشنامه خويشتن شناسي «راج
كمارسارسوات» وشيوه هاي برخورد با تعارض «رحيم»
استفاده شده است .جهت تجزيه و تحليل دادهها از
روشهاي آمار توصيفي «جدول و درصد فراواني»،
استنباطي «آزمون خي دو» و براي تعيين پايايي
پرسشنامهها از فرمول آلفاي كرانباخ استفاده گرديده
است.
نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه بين خويشتن
شناسي مديران و كاربرد سبكهاي مديريت تعارض توسط
آنان در سطح اطمينان  99%رابطه معناداري وجود دارد
و بين خويشتن شناسي مديران و هر يك از سبكها
(همكاري ،مصالحه ،رقابت ،سازش و اجتناب) در سطح
اطمينان  95%رابطه وجود دارد .همچنين مشخص گرديد،
مديراني كه از سبك همكاري ،مصالحه و سازش استفاده
نمودهاند از خويشتن شناسي بااليي برخوردارند.
كليد واژه:
خويشتن شناسي ،مديريت تعارض ،آگاهي از خود ،عزت
نفس ،شناخت خود
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مقدمه:
سازمانها ،ركن اصلي اجتماع را تشكيل ميدهند
و آن چه باعث رشد و بالندگي و يا مرگ سازمانها
خواهد شد مديريت ميباشد .و وظيفه مدير حركت
سازمان از وضع موجود به سوي وضع مطلوب است .در
اين راستا «نيروي انساني» به عنوان يك منبع با
ارزش ميتواند مدير را در تحقق اهداف مورد نظر
كمك نمايد .بنابراين مديران بايد بتوانند ضمن
شناخت ويژگيهاي شخصيتي خود درك صحيحي از
كاركنان خود داشته باشند و بتوانند ارتباط
مؤثري با آنان برقرار نمايند به اين ترتيب
سال پنجم -
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بهار 88

پژوهشنامه تربيتي

پژوهشن
امه
تربيتي

اولين قدم در شكلدهي ارتباط مؤثر با ديگران
آگاهي از خويشتن و وقوف به تواناييهاي خويش است
و خويشتنشناسي پيش نياز روابط مؤثر اجتماعي و
بين فردي است و در ايجاد هم دلي و هم حسي با
ديگران نقش مهمي ايفا ميكند.
«در ادبيات مديريت از مهارت «خويشتن شناسي»
به عنوان پيش شرط بهداشت رواني و توانايي شناخت
ديگران ياد شده است .يعني درك و بينش و آگاهي
مدير موجب بهره وري تخصص و بهبود در روابط
عمومي انساني اومي شود .بنابراين بايد مديران
را ياري كرد تا ويژگيهاي اصلي شخصيت و نقاط ضعف
و قدرت خود را بشناسند»( .طارميان و ديگران،
 )27 :1378رمز موفقيت مديران در شناخت خواستهها،
انتظارات و نيازهاي سرمايه انساني سازمانهاست و
ّسر نخواهد شد مگر اين كه مديران
اين مهم مي
بتوانند خود را بشناسند و بر اعمال و افكار خود
تسلط داشته باشند ،همكاري را در سازمانها
افزايش دهند( .قرباني)1383 ،
انسان در اثر ارتباط متقابل با محيط و
ديگران به يك ذهنيت و تصور از خويشتن ميرسد كه
روان شناسان به آن «مفهوم خود» يا خويشتن شناسي
ميگويند.
همه ما داراي يك سري اعتقادات ،حقايق
دروني ،باورها و ادراكات مربوط به خودمان هستيم
كه از آن به عنوان شناخت از خود ياد ميكنيم .در
واقع اگر بگوييم ،رابطهاي مستقيم بين شناخت از
خود با نتيجه نهايي رفتار در زندگي وجود دارد
سخني به گزاف نگفتهايم( .مك گروا ،ترجمه رضايي،
)1386
«خودشناسي ،آگاهي داشتن ،درك و شناخت دنياي
بيرون و هم چنين شناخت خود در رابطه با دنياي
بيروني ،ديدن خويشتن در رابطه با دنياي بيرون،
يعني خودشناسي توسط خويش در محيط خويش است».
(يونگ ،ترجمه بهفروزي) 87 :1380 ،
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به عقيده مازلو ،در سازمانهاي امروزي به
نيازهاي خوديابي كاركنان كمتر توجه ميشود و
همين امر مانع رشد شخصيت و خويشتن شناسي ميشود
و در نتيجه تعارض و ناسازگاري بين نياز رواني
فرد به خوديابي از يك سو و نياز سازمانها به
ازدياد كارايي از سوي ديگر ،ظاهر ميشود( .ايزدي
يزدان آبادي)1379 ،
«يكي از مسائل اساسي مديريت سازمانها،
رويارويي با تفاوتها و اختالفات سازماني است كه
هرمدير ،وقت قابل مالحظهاي براي حل آنها اختصاص
ميدهد .ضرورت وجود تضاد و تناقض درست مثل ضرورت
وجود هواست ،بايد با آن ساخت و زندگي كرد ،نه
ّجه داشت
اين كه آن را كنار گذاشت .بايد تو
اختالفاتي كه حل نشده باقي ميمانند به تدريج
موجب مقاومت افراد ميشوند و حل آنها در فرصتهاي
بعدي مشكلترخواهد بود و هنگامي كه كامالً سركوب
شوند ،موجب عكسالعملهاي توأم با پرخاشگري
ميگردند»( .احمدي )194 :1383 ،از سوي ديگر تعارض
به عنوان يك منبع با ارزش از انرژي هاي آزاد
شده انساني به مديركمك ميكند تا در جهت رشد
افراد در سازمان از آن استفاده الزم را بنمايد.
امروزه سعي سازمانها براين است كه تعارض را در
سازمانها ايجاد نموده و آن را در سطحي معين حفظ
كنند زيرا صاحب نظران علوم رفتاري معتقدند اگر
در سازماني تعارض وجود نداشته باشد ركود و
خمودگي در سازمان به وجود ميآيد كه براي سالمتي
سازمان مفيد نيست .استفاده مؤثر از تعارض
امروزه به عنوان يكي از مهمترين مهارتهاي
مديريت به شمار ميآيد .مديريت اثربخش تعارض
ميتواند به مدير كمك كند تا با تهديدات مقابله
نمايد وازفرصت ها براي يافتن راه حل هاي مناسب
استفاده الزم را بنمايد.
هدف اصلي تحقيق اين است كه دريابيم ،آيا
بين خويشتن شناسي مديران و كاربرد سبكهاي
مديريت تعارض توسط آنان ارتباطي وجود دارد؟
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در اين رابطه بايد موارد زير عملي گردد:
1ـ شناخت خويشتن شناسي مديران مدارس متوسطه شهر
بجنورد.
2ـ شناخت سبك هاي مديريت تعارض مديران مدارس
متوسطه شهر بجنورد.
3ـ شناخت رابطه خويشتن شناسي و كاربرد سبكهاي
شهر
متوسطه
مدارس
مديران
تعارض
مديريت
بجنورد.
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فرضيههاي اين پژوهش به صورت زير عنوان شده اند:
-1بين خويشتن شناسي مديران و كاربرد سبك هاي
مديريت تعارض آنان رابطه وجود دارد
-2بين خويشتن شناسي مديران و سبك مديريت تعارض
همكاري رابطه وجود دارد.
 -3بين خويشتن شناسي مديران و سبك مديريت تعارض
مصالحه وجود دارد.
 -4بين خويشتن شناسي مديران و سبك مديريت تعارض
سازش وجود دارد.
 -5بين خويشتن شناسي مديران و سبك مديريت تعارض
اجتناب وجود دارد.
 -6بين خويشتن شناسي مديران و سبك مديريت تعارض
رقابت وجود دارد.
 -7بين خويشتن شناسي مديران و كاربرد سبك هاي
مديريت تعارض بر حسب مدرك تحصيلي رابطه وجود
دارد.
تحقيقاتي در اين زمينه صورت گرفته است كه
به چند نمونه به اختصار اشاره ميشود.
 غالمي وديگران در سال ( )1386در تحقيقي بهبررسي «رابطهي بين انگيزش و پيشرفت ،خويشتن
شناسي و اجرا در علم» پرداختند .نتايج تحقيق
نشان ميدهد ،دانشآموزاني كه داراي خويشتن
شناسي بااليي هستند انتظارات آنها در رابطه با
ادامه تحصيل وپيشرفت آكادميك با دانشآموزاني
كه خويشتن شناسي پاييني دارند تفاوت دارد.
سال پنجم –
شماره – 18
بهار 88
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 فرزامي خواه ،در سال ( )1386به بررسي «رابطهخويشتن شناسي مديران و سالمت سازماني» پرداخت و
به اين نتيجه رسيد ،مديراني كه از خويشتنشناسي
بااليي برخوردارند سازمانهاي آنها داراي سالمت
الزم ميباشند.
 حاجي كرماني در سال ( )1384در تحقيقي به بررسي«رابطه خويشتن شناسي مديران با مهارت مديريت
زمان» پرداخته است .يافته هاي تحقيق نشان
ميدهد هر چه مديران خويشتن شناسي بهتري داشته
باشند ،در مهارتهاي تعيين اهداف ،برنامهريزي
عملياتي ،تفويض اختيار و ارتباطات موفقتر و
مؤثرتر عمل ميكنند.
 رين وكوننينگهام در سال ( )2008در پژوهشي تحتعنوان «درستي و اعتبار استفاده ازابزارهاي
خويشتن شناسي توسط دانشجويان با توانايي باال»
به اين نتيجه رسيدكه كه دانشجويان با توانايي
باال از خويشتن شناسي بااليي برخوردارند ودر
سازگاري ميانه رو بودند.
 «نايلر» و همكارانش ( )1998در تحقيق خوددريافتند ،افرادي كه خويشتن شناسي مثبت دارند
انواع خطاها يا تحريفات تقويت كننده خويشتن
شناسي يا «خودافزايي» را به ويژه زماني كه با
يك تهديد واقعي يا خيالي نسبت به خودشناسي
فردي خود مواجه باشند از خود نشان ميدهند.
 كالنتري ( )1386درتحقيقي به بررسي «رابطه بينسبکهاي مديريت تعارض با ويژگيهاي شخصيتي
مديران دانشگاههاي شهر يزد» انجام داد.
يافتهها نشان داد كه ويژگي شخصيتي برونگرايي و
درونگرايي با سبكهاي مديريت تعارض رابطه وجود
دارد.
 لونگاروتي و ويلسون در سال ( )2006در تحقيقيبه بررسي «تأثير ادراكها و برداشتها بر اساس
مديريت تعارض در مدارس ابتدايي استراليا»
انجام دادند .در اين تحقيق معلمين و دانش
ً تعارض را مترادف جرو بحث كردن،
آموزان عموما
سال پنجم -
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ً از
درگيري وناهماهنگي ميدانستند و عموما
استراتژيهاي غير فعال در حل تعارض استفاده
ميكردند و از استراتژيهاي همكاري و حل مسئله
به ندرت استفاده ميكردند( .لونگارتي و ويلسون،
) 2006
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روش تحقيق از نوع توصيفي -همبستگي ميباشد
كه به بررسي رابطه بين خويشتن شناسي مديران و
كاربرد سبكهاي مديريت تعارض توسط آنان در مدارس
متوسطه شهر بجنورد ميپردازد .تحقيق توصيفي به
منظور كشف دادهها يا اطالعاتي به كار برده ميشود
كه از طريق آنها ميتوان روابط بين متغيرها را
مورد بحث و بررسي قرار داد .جامعه آماري پژوهش
حاضر را كليه مديران آموزشي مدارس متوسطه كه
شامل دبيرستان ،هنرستان ،مراكز پيش دانشگاهي
اعم از دولتي ،شاهد تيز هوشان ،نمونه ،شبانه
و ...به تعداد  65نفركه درسال تحصيلي 87-88
داراي ابالغ رسمي مديريت بودهاند ،تشكيل ميدهد.
به منظور تعيين حجم نمونه آماري از جدول كرچسي
مورگان استفاده شد ،طبق اين جدول بايد  56نفربه
عنوان نمونه انتخاب شوند .براي تعيين اين
مقدارنمونه از روش تصادفي ساده استفاده شد .در
اين روش ،افراد مورد نياز به صورت تصادفي از
فهرست اعضاي جامعه كه به همين منظور تهيه،
تنظيم و شمارهگذاري شده است انتخاب ميشود .با
توجه به اهداف تحقيق بهترين روش براي جمعآوري
اطالعات مورد نياز پرسشنامه بود .پرسشنامههاي
پرسشنامههاي
تحقيق
اين
در
شده
استفاده
استاندارد شدهاي ميباشند كه توسط صاحب نظراني
چون راج كمارسارسوات (خويشتن شناسي) و رحيم
(شيوههاي برخورد باتعارض) تهيه و مورد استفاده
قرار گرفته است اّ
ما براي كسب اطمينان الزم از
روايي پرسشنامهها از نظريات متخصصان مربوطه نيز
استفاده شد .به طوري كه اساتيد راهنما و مشاور
سال پنجم –
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و چند نفر از صاحب نظران در امور آموزشي
پرسشنامههاي مزبور را مورد ارزيابي دقيق قرار
دادند و پس از اصالحات الزم مورد استفاده
براي ارزيابي پايايي و اعتبار
قرارگرفت.
پرسشنامههاي مذكور ،از ضريب آلفاي كرانباخ
استفاده شده است.
در جدول ذيل مقادير مربوط به پايايي هر يك
از پرسشنامهها نشان داده شده است.
جدول  -1پايايي سؤاالت پرسشنامههاي خويشتن شناسي و
سبكهاي مديريت تعارض
رديف
1
2
3
4
5
6
7

سواالت  /فرضيات
سواالت مربوط به سبک
همکاری
سواالت مربوط به سبک
رقابتی
سواالت مربوط به سبک
مصالحه
سواالت مربوط به سبک
سازش
سواالت مربوط به سبک
اجتناب
مديريت
سواالت
کل
تعارض
خويشتن شناسی

پايايی(
کرانباخ )

آلفای

0/802
0/823
0/753
0/725
0/777
0/784
0/758

جهت تجزيه و تحليل داده ها با استفاده
ازبرنامه نرم افزاري  SPSSاز روشهاي آمار
توصيفي (فراواني ،درصد فراواني ،جدول توافقي
)واستنباطي ( آزمون خي دو)استفاده شده است.
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يافتهها
با توجه به اهداف تحقيق در ابتدا به بررسي
ميزان خويشتن شناسي مديران و كاربرد سبكهاي
مديريت تعارض توسط آنان و سپس به ارتباط بين
خويشتن شناسي و كاربرد سبكهاي مديريت تعارض
توسط مديران نمونه پرداخته و در مرحله بعد
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فرضيههاي
ميگيرد.

پژوهش

مورد

تجزيه

و

تحليل

قرار
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الف ) توزيع
شناسي مديران:

نمونه

حسب

بر

ميزان

خويشتن

نمودار -1توزيع در صد فراواني نمونه بر حسب ميزان
خويشتن شناسي مديران
خويشتن شناسي
20

10

خيلي ب اال

متوسط

ب اال

Frequency

0
پ ايين

خويشتن شناسي

با توجه به نمودار فوق مالحظه ميگردد كه
درصد بااليي ازمديران داراي خويشتن شناسي بااليي
هستند.
ب) توزيع نمونه بر
مديريت تعارض توسط مديران:

حسب

كاربرد

سبكهاي

نمودار -2توزيع در صد فراواني نمونه بر حسب كاربرد سبك
هاي مديريت تعارض
مديريت تعارض
16
14
12
10
8
6

2
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0
اجتناب

رقابت

سازش

مصالحه

همکاري

مديريت تعارض
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با توجه به نمودار فوق مالحظه ميگردد :بيشتر
افراد در برخورد با تعارض از سبك همكاري و سپس
از سبك مصالحه استفاده نمودهاند.
ج) توزيع نمونه بر حسب ميزان خويشتن شناسي
مديران و كاربرد سبكهاي مديريت تعارض توسط
آنان:
نمودار  -3توزيع درصد فراواني خويشتن شناسی مديران
به تفکيک نوع سبک مديريت تعارض
10

8

6

خويشتن شناسي

4

پ اي ين
متوسط

2

خيلي ب اال

Count

ب اال
0
اجتناب

رقابت

سازش

مصالحه

همکاري

م ديريت تعارض

با توجه به نمودار فوق مشاهده ميگردد افرادي
كه از خويشتن شناسي بااليي برخوردارند بيشتر از
سبكهاي همكاري و مصاله در برخورد با تعارض
استفاده مينمايند .و افرادي كه از خويشتن شناسي
پاييني برخوردارند در برخورد با تعارض از سبك
اجتناب استفاده ميكنند.
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چ) تجزيه وتحليل فرضيه هاي تحقيق
فرضيه اصلي :بين خويشتنشناسي مديران و
كاربردسبكهاي مديريت تعارض توسط آنان رابطه
وجود دارد.
جدول  -2جدول آزمون خي دو
درجه آ
زادي
12

سطح معني
داري
0/001

مقدار
آزمون
32/946

مديريت تعارض *
خويشتن شناسي
آزمون خي دو

يافتههاي حاصل از آزمون خي دو در جدول باال
نشان ميدهد .مقدار خي دو برابر با  32/946با
درجه آزادي  12و سطح معنيداري آن  0/001ميباشد،
چون ( )Sig= 0/001< 0/05است .بنابراين فرض صفر رد
ميشود و با اطمينان  %99فرض محقق تأييد ميگردد.
به اين ترتيب بين خويشتن شناسي مديران و كاربرد
سبكهاي مديريت تعارض توسط آنان رابطه معناداري
وجود دارد.
فرضيه فرعي اول :بين خويشتن شناسي مديران و
كاربرد سبك همكاري در مديريت تعارض توسط آنان
رابطه وجود دارد.
جدول -3آزمون خي دو مربوط به فرضيه فرعي اول
خويشتن شناسي
9/267
3
0/0 26
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همكاري
مقدار آزمون خي دو
درجه آزادي
سطح معني داري

يافته هاي حاصل ازآزمون خي دو درجدول باال
نشان مي دهد .مقدار خي دوبرابربا  9/267وبادرجه
آزادي وسطح معني داري آن 0/026ميباشد .چون (0/05
<  )Sig = 0/0 26است .بنابراين فرض صفر رد شده و
با اطمينان  %95فرض محقق تأييد ميگردد .به اين
ترتيب بين خويشتن شناسي مديران و كاربرد سبك
همكاري در برخورد با تعارض توسط آنان رابطه
معناداري وجود دارد.
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فرضيه فرعي دوم :بين خويشتن شناسي مديران و
كاربرد سبك مصالحه در مديريت تعارض توسط آنان
رابطه وجود دارد.
جدول -4آز مون خي دو مربوط به فرضيه فرعي دوم
خويشتن شناسي
11/333
3
0/010

مصالحه
مقدار آزمون خي دو
درجه آزادي
سطح معني داري

يافتههاي حاصل ازآزمون خي دونشان ميدهد،
مقدار خي دو برابر با  ،11/333درجه آزادي  3و
سطح معنيداري آن 0/010ميباشد .چون (< 0/05
 )Sig =0/010است ،بنابراين فرض صفر رد شده و با
اطمينان  %95فرض محقق تأييد ميگردد .به اين
ترتيب بين خويشتن شناسي مديران و كاربرد سبك
مصالحه در برخورد با تعارض توسط آنان رابطه
معناداري وجود دارد.
فرضيه فرعي سوم :بين خويشتن شناسي مديران و
كاربرد سبك انطباق «سازش» در مديريت تعارض توسط
آنان رابطه وجود دارد.
جدول  -5آز مون خي دو مربوط به فرضيه فرعي سوم
خويشتن شناسي
8/333

انطباق« سازش»
مقدار آزمون خي دو

3

درجه آزادي

0/040

 .سطح معني داري.
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يافتههاي حاصل از آزمون خي دو در جدول باال
نشان ميدهد ،مقدارخي دو برابر  ،8/333درجه آزادي
 3و سطح معنيداري آن  %040ميباشد .چون (< 0/05
 )Sig= 0/040است ،بنابراين فرض صفررد شده و با
اطمينان  %95فرض محقق تأييد ميگردد .به اين
ترتيب بين خويشتن شناسي مديران و كاربرد سبك
سازش در برخورد با تعارض توسط آنان رابطه
معناداري وجود دارد.
سال پنجم –
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فرضيه فرعي چهارم :بين خويشتن شناسي مديران و
كاربرد سبك اجتناب در مديريت تعارض توسط آنان
رابطه وجود دارد.
جدول -6آز مون خي دو مربوط به فرضيه فرعي چهارم
خويشتن شناسي
4/778
3
0/0189

اجتناب
مقدار آزمون خي دو
درجه آزادي
سطح معني داري.

طبق جدول باال مقدار خي دو برابر  4/778و با
درجه آزادي  3وسطح معني داري آن  %0189ميباشد.
چون ( ) Sig =0/0189 < 0/05است بنابراين فرض صفر
رد ميشود و با اطمينان  %95فرض محقق تأييد
ميگردد .به اين ترتيب بين خويشتن شناسي مديران
و كاربرد سبك اجتناب در برخورد با تعارض توسط
آنان رابطه معناداري وجود دارد.
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فرضيه فرعي پنجم :بين خويشتن شناسي مديران
و كاربرد سبك رقابت در مديريت تعارض توسط آنان
رابطه وجود دارد.
جدول -7آز مون خي دو مربوط به فرضيه فرعي پنجم
خويشتن شناسي
5/364
3
0/0147

رقابتي
مقدار آزمون خي دو
درجه آزادي
 .سطح معني داري.

طبق نتايج جدول باال ،مقدارخي دوبرابر 5/364
داري
معني
وسطح
3
آزادي
درجه
با
و
آن%0147ميباشد .چون ( )Sig=0/0147 < 0/05است.
بنابراين فرض صفر ردشده و با اطمينان  %95فرض
محقق تأييد ميگردد .به اين ترتيب بين خويشتن
شناسي مديران و كاربرد سبك رقابت در برخورد با
تعارض توسط آنان رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه فرعي ششم
الف )بين متغير خويشتن شناسي و مدرك تحصيلي
رابطه وجود دارد.
جدول -11آزمون خي دو
سطح
داري
.000
.000
.000

معني درجه
آزادي
6
6
1

مقدار
آزمون
)35/604(a
32/914
22/178
56

خي دو
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

پژوهشن
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با توجه به مقدار كمترين سطح معنيداري
آزمون خي دو ( ) Sig = 0/0 < 0/05ميتوان گفت فرض
وجود رابطه رد نميشود يعني رابطه خويشتن شناسي
با تحصيالت معني دار است.
ب) بين سبكهاي مديريت تعارض و مدرك تحصيلي
رابطه وجود دارد.
جدول -12آزمون خي دو
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مقدار
معني درجه
سطح
آزمون
آزادي
داري
خي دو
(.11)a
8
0/157 .
887
Likelihood Ratio
103 .12
8
0/147 .
Linear-by-Linear Association
540 .7
1
0/006 .
N of Valid Cases
56

با توجه به مقدار كمترين سطح معنيدار آزمون
خيدو ( )Sig=0/157 > 0/05ميتوان گفت فرض وجود
رابطه رد ميشود يعني رابطه مديريت تعارض با
تحصيالت معنيدار نيست.
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بحث و نتيجه گيري
همان طور كه قبالً گفته شد هدف اصلي اين
تحقيق بررسي رابطه خويشتن شناسي مديران و
كاربرد سبكهاي مديريت تعارض توسط آنان ميباشد.
فرضيه اصلي تحقيق نيز به دنبال تأييد وجود
رابطه بين خويشتن شناسي مديران و كاربرد سبكهاي
مديريت تعارض توسط مديران ميباشدكه نتايج آزمون
خي دو سطح معناداري  0/001را نشان ميدهد كه از
0/05كم تر ميباشد بنابراين فرضيه مزبور تأييد
ميشود و فرضيه صفر رد ميشود .اين امر با تحقيق
روشن ( ) 1382كه بين خويشتن شناسي مديران و
استراتژيهاي مديريت تعارض رابطه معناداري را
نشان ميدهد همسو ميباشد.
فرضيه فرعي اول بين خويشتن شناسي مديران و
كاربرد سبك همكاري در برخورد با تعارض رابطه
وجود دارد .نتايج آزمون خي دو سطح معناداري
 0/026را نشان ميدهد كه از 0/05كمترميباشد.
بنابراين فرضيه مزبور تأييد ميشود .اين امر با
تحقيقات سيمونتي و نيكوديم ( ،)1989عاجلو ()1385
وكوزان ( )1989كه كاربرد سبك همكاري در اولويت
اول بوده است همسو ميباشد.
فرضيه فرعي دوم بين خويشتن شناسي مديران
وكاربرد سبك مصالحه دربرخورد با تعارض رابطه
وجود دارد .نتايج آزمون خي دو سطح معناداري
سال پنجم -
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 0/010را نشان ميدهد كه از 0/05كمترميباشد.
بنابراين فرضيه مزبور تأييد ميشود .در اين
تحقيق مديراني كه از خويشتن شناسي بااليي
برخوردار هستند از سبك مصالحه در برخورد با
تعارض استفاده ميكنند كه اين امر با تحقيقات
كالنتري ( ،)1386سليماني ( )1380و فراهاني ()1380
همسو ميباشد.
فرضيه فرعي سوم بين خويشتن شناسي مديران
وكاربرد سبك سازش دربرخورد با تعارض رابطه وجود
دارد .با توجه به سطح معناداري  0/040كه از
0/05كمترميباشد ،اين فرضيه مزبور تأييد مي شود.
رين
تحقيقات
با
تحقيق
اين
نتيجه
وكوننينگهام(،)2008
پوتنام()1987وباندينسو()1992همسو ميباشد.
فرضيه فرعي چهارم اشاره به رابطه بين
خويشتن شناسي مديران وكاربرد سبك اجتناب
دربرخورد با تعارض ميباشد كه با توجه به سطح
معناداري  0/0189كه از 0/05كمتر ميباشد ،فرضيه
مزبور تأييدمي شود .افرادي كه از خويشتن شناسي
پاييني برخوردار هستند در برخورد با تعارض از
سبك اجتناب استفاده ميكنند .چنين افرادي خودرا
كامالًنمي شناسند ،درنتيجه درموقعيت اجتماعي به
همرنگي و همنوايي تن در ميدهند .نتيجه اين
تحقيق با تحقيقات پورافشاري ( ،)1380ترابي
( )1383آنتونيوني ،ديويد ( )1998همسو ميباشد.
فرضيه فرعي پنجم بين خويشتن شناسي مديران
وكاربرد سبك رقابت دربرخورد با تعارض رابطه
وجود دارد .با توجه به سطح معناداري  0/0147كه
از  0/05كمتر است اين فرضيه مورد تأييد قرار
گرفت .مديراني كه از خويشتن شناسي پاييني
برخوردارند در برخورد با تعارضهاي بين فردي از
قدرت و مقام و سازمان خود استفاده ميكنند.
آنها ،نميتوانند اعمال و رفتار خود را با
ارزشها و باورها و ديدگاههاي خود هماهنگ سازند،
بنابراين با خود وديگران منصفانه رفتار نخواهند
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كرد .نتايج اين تحقيق با تحقيقات غفارزاده
( ،)1375پاپاوپود ( ،)1988ارنست گري ( ) 1992همسو
ميباشد.
آخرين فرضيه به بررسي رابطه بين خويشتن
شناسي مديران وكاربرد سبكهاي مديريت تعارض با
تحصيالت مي پردازد .با توجه به سطح معنا داري
 0/00كه از  0/05كمتر است وجود رابطه معناداري
بين خويشتن شناسي مديران و تحصيالت مورد تأييد
قرار مي گيرد .ولي با توجه به سطح معناداري
 0/0156كه از  0/05بيشتر است وجود رابطه
معناداري بين خويشتن شناسي مديران و تحصيالت
مورد تأييد قرار نميگيرد و فرض صفر تأييد
ميشود .يعني بين كاربرد سبكهاي مديريت تعارض
توسط مديران و تحصيالت رابطه معناداري وجود
ندارد.
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پيشنهادات
 با توجه به همبستگي بين خويشتن شناسي مديرانو كاربرد سبكهاي مديريت تعارض توسط آنان،
پيشنهاد ميشود در انتخاب و انتصاب مديران
تأمل ،دقت نظر و واقع بيني بيشترصورت گيرد و
مديراني كه از لحاظ شخصيتي متعادل ،خونسرد،
بالغ وداراي اعتماد به نفس هستندانتخاب شوند.
 آشنا ساختن مديران به فنون گفتاري – شنيداري،مذاكره ،مشاوره ،اخالق و مديريت و به طور كلي
اصول و روشهاي روابط انساني در بهسازي مديريت
تعارض در سازمانها ميتواند مؤثر باشد .در همين
راستا گنجاندن درسي به نام «فنون مذاكره» ،در
برنامههاي آموزشي دانشجويان مديريت ضروري به
نظر ميرسد.
 آشنايي مديران با تعارض و شيوه هاي برخورد باتعارض و ايجاد زمينه هاي الزم جهت تقويت خود
شناسي مديران از طريق برگزاري كارگاههاي
آموزشي.
تالش و همكاري محققان جهت تهيه پرسشنامه اياستاندارد براي مديريت تعارض و خويشتن شناسي
كه با شرايط فرهنگي كشور منطبق باشد.
 پيشنهاد ميشود رابطهي «خويشتن شناسي» را دررابطه با متغيرهاي ديگري همچون «رضايت شغلي»،
«عزت نفس»« ،اجتماع پذيري»« ،آگاهي ،نگرش و
عملكرد مدير» را به عنوان موضوعاتي مستقل مورد
پژوهش قرار دهند.
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كتابنامه
 احمدي ،مسعود ( ،)1383مباني سازمان و مديريت،ساري ،انتشارات پژوهشهاي فرهنگي ،چاپ چهارم
 ايزدي يزدان آبادي ،احمد ( ،)1379مديريتتعارض ،تهران :موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه
امام حسين (ع).
 روشن ،مريم ( ،)1384بررسي رابطه خويشتن شناسيمديران واستراتژيهاي مديريت تعارض آنان ،در
نامه
پايان
بجنورد،
شهر
ابتدايي
مدارس
كارشناسي ارشد.
 سليماني م ،)1380( .رابطه رضايت شغلي ،روحيه ونگرش كاركنان نسبت به تعارض با نحوه برخورد
آنان با تعارض ،به منظور ارائه مدلي براي
مديريت تعارض در مدارس ابتدايي و متوسطه.
پاياننامه كارشناسي ارشد تهران :دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم تحقيقات.
 طارميان ،فرهاد و ماهجويي ،ماهيار و فتحي،طاهر ( ،)1378مهارتهاي زندگي و راهنمايي اجراي
فعاليت هاي پرورشي ،در دورهي متوسطه ،انتشارات
تربيت ،چاپ دوم.
 علي پورب .نظام آبادي م ،)1375( .معجزه عزتنفس ،تهران :نشردكلمه گران ،چاپ آزاده.
 فرزامي خواه ،آذر ميدخت ( ،)1385بررسي رابطهبين خويشتن شناسي مديران و سالمت سازماني در
دبيرستانهاي شهر بجنورد؛ پاياننامه كارشناسي
ارشد.
 قرباني محمود كرامتي ،دمحمرضا ،جعفريان راد ،سيددمحم جعفر ( ،)1383مديريت تعارض و كار با افراد
دشوار ،مشهد :انتشارات پژوهش توس چاپ اول.
 كونتز ،هارولد ،اودانل ،سيربل ،ويريچ ،هينز( ،)1384اصول مديريت ،تأليف ،چمران ،دمحم هادي،
تهران :دانشگاه صنعتي شريف ،مؤسسه انتشارات
علمي ،چاپ چهارم.
سال پنجم -
شماره - 18
بهار 88
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 مك گروا ،فيليپ ( ،)1386خويشتن شناسي و عزتنفس ،ترجمه اقدس رضايي ،تهران :انتشارات نسل
نوانديش
 يونگ ،كارل گوستاو ( ،)1380انسان درجستجويهويت خويشتن ،ترجمه ،محمود بهفروزي ،تهران:
گلبان ،چاپ اول
-Longoaretti. Lynette&Wilson,Jeni(2006),the impact
of
perceptions on conflict management. EducationalQuarterly.
university of melborn. vol. 29/4 .
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