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چکیده
هدف این پژوهش بررسی مدل مدیریت مشارکتی بر مدیریت تعارض با نقشش میشان ی همشدبی بیشانی در
مدیران :از دیدگاه آموزگاران بود .مطابعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجشرا مقطعشی از نشو
همبستگی بود .جامعه پژوهش آموزگاران مرد و زن ناحیه  9و  2شهر ارومیه در سال تحصشیلی 9918-11
به تعداد  2152نفر بودند .بر اساس فرمول کوکران تعداد  949نفر با روش نمونهگیری طبقهای بشر اسشاس
ناحیه محل خدمت بهعنوان نمونه انتخاب ششدند .ابزارهشای پشژوهش پرسششنامههای مشدیریت مششارکتی
(فیضی و همکاران )9988 ،و مدیریت تعارض (توماس و کیلمن )9124 ،و خردهمقیاس همشدبی بیشانی در
مقیاس همدبی هی انی (مهرابیان و اپسشتاین )9122 ،بودنشد .دادههشا بشا روشهشای ضشرایب همبسشتگی
پیرسون و مدلیابی معادالت ساختاری در نرمافزارهای  SPSS-19و  Smart PLS-3تحلیل ششدند.
یافتهها نشان داد که از دیدگاه آموزگاران مدیریت مشارکتی بشر همشدبی بیشانی و مشدیریت تعشارض تشا یر
مستقیم و معنادار و همدبی بیانی بر مدیریت تعارض تا یر مسشتقیم و معنشادار داششت .همننشین ،مشدیریت
مشارکتی با نقش میان ی همدبی بیانی بر مدیریت تعارض تا یر غیرمستقیم و معنشادار داششت (.)P>9/96
بر اساس شاخصهای برازندگی مدل مدیریت مشارکتی بر مدیریت تعارض با نقش میان ی همدبی بیشانی
در مدیران برازش مناسبی داشت .طبق نتایج برای بهبود مدیریت تعارض مدیران میتوان برنامههای برای
بهبود مدیریت مشارکتی و همدبی بیانی طراحی و از طریق کارگاههای آموزشی اجرا کرد.
کلید واژهها :مدیریت مشارکتی ،مدیریت تعارض ،همدبی بیانی ،مدیران ،آموزگاران
 .9دانش وی دکتری مدیریت آموزش ،گروه علوم تربیتی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران
 .2استادیار ،گروه علوم تربیتی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران (نویسنده مسئول) r.vahdat_77@yahoo.com
 .9استاد ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
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مقدمه
تعارض 9در سازمان امری رایج و اجتناب ناپذیر است و هرگشز از بشین نخواهشد رفشت و مهشم نحشوه
مدیریت تعارض میباشد (جانگ و یون .)2998 ،2وجود افراد مختلف با ویژگیهای شخصیتی ،نیازهشا،
باورها ،انتظارات و ادراکات متفاوت سبب ای اد تعارض در سازمان میشود و تعارض بشه عشدم توافشق،
مخابفت یا کشمکش درباره هدفها ،نیازها ،خواستهها و ارزشها میان دو یا چند نفر یشا گشروه اششاره
دارد (کابر ،یونال ،سنگیژی و گاون .)2991 ،9تعشارض از ناهمشاهنگی ششدی منشافش ناششی میششود و
هرگونه احساس رضایت و موفقیت ممکن است مفهوم شکست و عدمرضایت را برای طرف مقابشل در
پی داشته باشد (بو و وانگ .)2992 ،4مدیریت تعارض 6به معنای بکشارگیری صشحیر روشهشای حشل
تعارض در زمان مواجهه با تعارضها و مشکالت است (هاستینگز ،کاوک یان و ایکانگ .)2998 ،5ایشن
سازه همان مدیریت برخورد با اختالفها و ناسازگاریها و چگشونگی اداره کشردن آنهشا اسشت (کشی و
اسکاربیکی .)2929 ،2مدیریت تعارض صحیر باعث میشود که افراد با تحشوالت جدیشد آششنا و بشرای
مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصشتها از راه حلهشای مناسشب بهشره ببرنشد (آنشدریئونی و چانشگ،8
.)2991
یکی از عوامل مرتبط با مدیریت تعارض ،مدیریت مشارکتی 1است (ساندسشتروم ،پشاهلن ،ادینیشوس،
تامرویک ،هاگنر ،همبرگ و همکاران .)2999 ،99مدیریت مشارکتی در سازمان آموزش و پرورش از آن
جهت حائز اهمیت است که در سازمان سطر خالقیت و نوآوری را افزایش میدهد ،رضشایت ششغلی را
باال میبرد ،روحیه کار گروهی را افزایش میدهد ،سطر انگیزش را باال میبرد و خودباوری را تقویشت
میکند (اورموند ،تلهادا و پانیک .)2991 ،99مشارکت به معنای درگیریهای ذهنی و عاطفی اششخا
در موقعیتهای گروهی است که افراد را برمیانگیزد تا برای دستیابی به اهشداف گروهشی مششارکت و
تالش کنند و خود را مسئول بدانند (بهمل ،دامور ،الدویگ و رودریگوئز .)2998 ،92مشارکت فراینشدی
1 . conflict
2 . Jung & Yoon
3 . Caber, Unal, Cengizci & Guven
4 . Lu & Wang
5 . conflict management
6 . Hastings, Kavookjian & Ekong
7 . Kay & Skarlicki
8 . Andreoni & Chang
9 . participative management
10 . Sandstrom, Pahlen, Edenius, Tommervik, Hagner, Hemberg & et al
11 . Ormond, Telhada & Putnik
12 . Behmel, Damour, Ludwig & Rodriguez

مدلیابی مدیریت مشارکتی بر مدیریت تعارض با نقش میان ی همدبی بیانی در مدیران :از دیدگاه آموزگاران

22

است که در آن کارکنان یک سازمان یا گروه به گونهای داوطلبانه در امور و فعابیتهای مربوط به خود
دخابت کنند و برای مداخله مو ر توان و انگیزه مناسبی داشته باشند (سوسا ،مارتینز و فرناندز.)2999 ،9
مدیریت مشارکتی فرایندی در جهت درگیری ذهنی ،فکری و عاطفی و همکاری با سایر کارکنشان در
تعیین اهداف ،تصمیمگیری ،اجرای برنامهها ،نظارت بر درستی و صشحت اجشرای برنامشهها و بررسشی
ا ربخششی آنهششا اسشت (کششافمن .)2999 ،2در ایششن ششیوه مششدیریتی ،کارکنششان یشک سششازمان در رونششد
تصمیمگیریها و اجرای برنامهها مشارکت داده میشوند و مشارکتکنندگان بشه صشورت داوطلبانشه و
انگیزه درونی این کار را ان ام میدهند (جاگو.)2992 ،9
یکی از عواملی که میتواند بین مدیریت مشارکتی و مدیریت تعارض نقش واسطهای داششته باششد،
همدبی بیانی 4است .همدبی یکی از موبفههای اصلی و نیروی انگیزشی رفتارهای اجتمشاعی در روابشط
بینفردی است (وو و میتنل .)2991 ،6همدبی به معنای توانایی انسان جهت شناسایی و پاسخدهی به
حابتهای ذهنی دیگران است که ظرفیت افراد در تنظیم روابشط ،حمایشت از فعابیتهشای مششترو و
انس ام گروهی و نیروی برانگیزاننده رفتارهشای اجتمشاعی را نششان میدهشد (ژو و فیسشنر.)2998 ،5
همدبی به افراد این فرصت را میدهد که در احساسات دیگران شریک ششوند ،از آسشیب بشه دیگشران
جلوگیری کنند و تنشهای دیگران را کاهش دهند که این عوامل برای شکلگیری روابط اجتمشاعی و
بینفردی پایدار ضروری میباشد (بیونز و بروکمن .)2992 ،2این سازه شامل سه بعد دغدغه همدالنشه
(میزان احساسات همدالنه دیگرمحور و نگرانی برای افراد درمانده) ،دیشدگاهگیری (توانشایی قشراردادن
خود به جای دیگران) و آشفتگی فردی (نگرانی شخص و ناآرامی و تنیدگی در روابط بینفردی) اسشت
(وان ،جیانگ ،زنشگ و وو .)2991 ،8همشدبی بیشانی بشه معنشای ابشراز همشدبی کالمشی جهشت درو و
پاسخدهی به حابتهای ششناختی و هی شانی دیگشران میباششد (اسشتریکابووا ،کانشگ ،کلینهکسشل و
گرستنفلد )2991 ،1و بدون همشدبی بیشانی نمیتشوان خشود را جشای دیگشران قشرار داد و احساسشات و
ت ربیات طرف مقابل را احساس و درو کرد (امیرپور ،زکییی و کلهرنیا.)9914 ،

1 . Sousa, Martins & Fernandes
2 . Kaufman
3 . Jago
4 . expressive empathy
5 . Wu & Mitchell
6 . Zhou & Fischer
7 . Lyons & Brockman
8 . Wan, Jiang, Zeng & Wu
9 . Strekalova, Kong, Kleinheksel & Gerstenfeld
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پژوهشهای اندکی به بررسی روابط مدیریت مشارکتی ،همدبی بیانی و مدیریت تعشارض پرداختنشد.
برای مثال نتایج پژوهش بیندسی ،جکسون ،الدها و الدها )2992( 9نشان داد که مششارکت و همشدبی
رابطه مثبت و معنادار داشتند .در پژوهشی دیگر وسر )2992( 2گشزارش کشرد کشه مشدیریت مششارکتی
باعث ای اد همکاری و همدبی بین کارکنان شد و رقابتهای منفی آنان را کاهش داد .نبشوی ،نشواو و
امیرشیرزاد ( )9919ضمن پژوهشی به این نتی ه رسیدند که بین همدبی و بیتفاوتی اجتمشاعی (عشدم
مشارکت) رابطه منفی و معنادار وجود داشت .در پژوهشی دیگر ظفری و ویسی ( )9919گزارش کردند
که مشارکت و همدبی رابطه مثبت و معنادار داشتند .همننین ،نتایج پژوهش ابراهیمی ( )2994حشاکی
از رابطه مثبت و معنادار بین مدیریت مشارکتی با مدیریت تعشارض بشود .در پژوهششی دیگشر سشلیمی،
کرمینیا و اسماعیلی ( )9919گزارش کردند که مدیریت مشارکتی با مدیریت تعارض رابطشه مثبشت و
معنادار داشت .عالوه بر آن ،نتایج پژوهش کلیمیکی )2991( 9نشان داد کشه همشدبی بشا حشل تعشارض
(مدیریت تعارض) رابطه مثبت و معنادار داشت .پورآقا ،ششریف کشاظمی ،صشادقی و میرغیشا ی ()9912
ضمن پژوهشی به این نتی ه رسیدند که هوش هی انی و موبفه همشدبی آن بشا راهبردهشای مشدیریت
تعارض مدیران رابطه مثبت و معنادار داشت .در پژوهشی دیگر فرزادنیا ( )9919گزارش کرد کشه بشین
هوش هی انی و ابعاد آن از جمله همدبی با مدیریت تعارض رابطه مثبت و معنادار وجود داشت.
از یک سو مدیریت تعارض نقش مهمشی در موفقیشت و ا ربخششی هشر سشازمانی از جملشه سشازمان
آموزش و پرورش دارد و از سوی دیگر پژوهشهای اندکی بشه بررسشی تشا یر مشدیریت مششارکتی بشر
مدیریت تعارض پرداختند و پژوهشی با میان ی همدبی بیانی بین آنها ان ام نشده است .بشا توجشه بشه
اینکه برای بهبود مدیریت تعارض با هدف غائی بهبود عملکرد سازمان ،ابتشدا بایشد عوامشل مشرتبط را
شناخت ،بذا در این پژوهش تالش میشود تا برخی عوامل مرتبط و مو ر با هشدف ارائشه راهکارهشایی
برای بهبود مدیریت تعارض شناسایی شود .در نتی ه با توجه به نقش و اهمیشت مشدیریت تعشارض در
عملکرد سازمان ،پیشینه پژوهشی اندو و نقش مطابعه در ارائشه راهکارهشایی جهشت بهبشود مشدیریت
تعارض ،هدف این پژوهش بررسی مدل مدیریت مشارکتی بر مدیریت تعارض با نقش میان ی همدبی
بیانی در مدیران :از دیدگاه آموزگاران بود.

1 . Lindsay, Jackson, Ladha & Ladha
2 . Vsr
3 . Klimecki
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روش
مطاب عه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ششیوه اجشرا مقطعشی از نشو همبسشتگی بشود .جامعشه
پژوهش آموزگاران مرد و زن ناحیه  9و  2شهر ارومیه در سال تحصیلی  9918-11به تعداد  2152نفر
بودند .بر اساس فرمول کوکران تعداد  949نفر با روش نمونهگیری طبقشهای بشر اسشاس ناحیشه محشل
خدمت بهعنوان نمونه انتخاب شدند .در این روش نمونهگیری پس از تعیین ح م جامعه در ناحیه  9و
 ،2نسبت آن محاسبه و به همان نسبت نمونه از ناحیههای مذکور با روش تصادفی انتخاب ششد .رونشد
اجرای پژوهش به این صورت بود که پس از تصویب پروپوزال و دریافشت معرفینامشه از دانششگاه آزاد
اسالمی واحد ارومیه به آموزش و پرورش ناحیه  9و  2ششهر ارومیشه مراجعشه و پشس از همشاهنگی بشا
مسئوالن آن ،آمار آموزگاران تهیه و اقدام به نمونهگیری شد .در نهایت پس از بیان اهمیت و ضرورت
پژوهش و دریافت رضایتنامه شرکت آگاهانه در پژوهش ،از آنان خواسته شد تا به پرسششنامهها پشس
از مطابعششه بششه صششورت دقیششق و واقعششی پاسششخ دهنششد .در ایششن پششژوهش بششرای جمشششآوری دادههششا از
پرسشنامههای زیر استفاده شد.
پرسشنامه مدیریت مشارکتی :1این پرسشنامه توسط فیضی ،چوپانی و حیات ( )9988بشا 95
گویه طراحی شد .گویهها با استفاده از مقیاس پنج درجهای بیکشرت (=9کشامال مخشابفم تشا =6کشامال
موافقم) نمرهگذاری ،نمره ابزار با میانگینگرفتن از نمره کل گویهها محاسبه و نمره باالتر نشاندهنده
مدیریت مشارکتی بیشتر است .فیضی و همکاران ( )9988روایی سازه ابزار با روش تحلیل عاملی تایید
و پایایی آن با روش آبفای کرونباخ  9/86گزارش کردند .در مطابعه حاضر مقدار پایایی با روش آبفشای
کرونباخ  9/812بدست آمد.
پرسشنامه مدیریت تعارض :2این پرسشنامه توسط تومشاس و کشیلمن )9124( 9بشا  29گویشه
طراحی شد .گویهها با استفاده از مقیاس پنج درجهای بیکرت (=9کامال مخابفم تشا =6کشامال مشوافقم)
نمرهگذاری ،نمره ابزار با میانگینگرفتن از نمره کل گویهها محاسبه و نمره باالتر نشاندهنده مدیریت
تعارض مناسبتر است .توماس و کیلمن ( )9124روایی سازه ابزار با روش تحلیل عاملی تایید و پایایی
آن با روش آبفای کرونباخ  9/28گزارش کردند .در ایران حسنپور ،ایزدیان ،ایزدیان و غالمشی مطلشق

1 . participative management questionnaire
2 . conflict management questionnaire
3 . Thomas & Kilmann
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( )9914پایایی ابزار را با روش آبفای کرونباخ  9/85گزارش کردند .در مطابعه حاضر مقشدار پایشایی بشا
روش آبفای کرونباخ  9/195بدست آمد.
خردهمقیاس همدلی بیانی :1این خردهمقیاس برگرفته از مقیاس همشدبی هی شانی اسشت کشه
توسط مهرابیان و اپستاین )9122( 2با  6گویه طراحی شد .گویهها با استفاده از مقیاس پشنج درجشهای
بیکرت (=9کامال مخابفم تا =6کامال موافقم) نمرهگذاری ،نمره ابشزار بشا میشانگینگرفتن از نمشره کشل
گویهها محاسبه و نمره باالتر نشاندهنده همدبی بیانی بیشتر است .مهرابیان و اپستاین ( )9122روایی
سازه ابزار با روش تحلیل عاملی تایید و پایایی آن با روش آبفشای کرونبشاخ  9/26گشزارش کردنشد .در
ایران زرشقایی ،نوری و عریضی ( )9981روایی ابزار را از طریق همبستگی نمره خردهمقیاسها با نمره
کل آزمون تایید و پایایی آن را با روش آبفای کرونباخ  9/611گزارش کردند که در سطر کوچکتر از
 9/999معنادار بود .در مطابعه حاضر مقدار پایایی با روش آبفای کرونباخ  9/141بدست آمد.
دادهها در دو سشطر توصشیفی و اسشتنباطی در نرمافزارهشای  SPSS-19و  Smart PLS-3تحلیشل
شدند .در سطر توصیفی از شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی برای توصیف نحوه توزیش متغیرها
و در سطر استنباطی از روشهای ضرایب همبستگی پیرسون و مشدلیابی معشادالت سشاختاری بشرای
آزمون فرضهای آماری استفاده شد.
یافتهها
آزمودنیهای پژوهش حاضر  949آموزگار شامل  945زن ( )42/62%و  912مشرد ( )62/49%بودنشد.
همننین ،تحصیالت  65نفر کاردانی ( 999 ،)95/99%نفر کارشناسی ( 969 ،)92/19%نفر کارشناسشی
ارشد ( )49/29%و  2نفر دکتری تخصصی ( )2/94%بود .میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبسشتگی
مدیریت مشارکتی ،همدبی بیانی و مدیریت تعارض در جدول  9ارائه شد.

1 . expressive empathy subscale
2 . Mehrabian & Epstein
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جدول  :9میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی مدیریت مشارکتی ،همدبی بیانی و مدیریت تعارض
میانگین
متغیرها
مدیریت مشارکتی 9/98
9/92
همدبی بیانی
9/92
مدیریت تعارض

انحراف معیار
9/25
9/58
9/51

مدیریت مشارکتی همدبی بیانی
9
**
9
9/596
**
9/592
**9/684

مدیریت تعارض

9
>9/99

**P

همانطور که در جدول  9مشخص است ،مشدیریت مششارکتی ،همشدبی بیشانی و مشدیریت تعشارض
همبستگی مثبت و معنادار دارند ( .)P>9/99فرض همبستگی کافی بین متغیرها برای ان ام مشدلیابی
معادالت ساختاری برقرار است .همننین ،فرض نرمال بودن بر اساس مقشادیر آزمشون کوبمشوگروف-
اسمیرنوف برای همه متغیرهای به دبیل بزرگتر بودن مقدار معناداری از  9/96برقرار است .بنشابراین،
مفروضههای روش تحلیل وجود دارد .مدل برازششده تا یر مدیریت مشارکتی بر مدیریت تعشارض بشا
نقش میان ی همدبی بیانی به همراه ضرایب استاندارد مسیرها در شکل  9ارائه شد.

همدبی بیانی

9/924
مدیریت مشارکتی

9/992
9/991

مدیریت تعارض

شکل  :9مدل برازششده تا یر مدیریت مشارکتی بر مدیریت تعارض با نقش میان ی همدبی بیانی به همراه ضرایب
استاندارد مسیرها

نتایج شاخصهای برازندگی مدل برازششده تا یر فرهنگ سشازمانی بشر رضشایت ششغلی بشا نقشش
میان ی سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی در جدول  2ارائه شد.
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جدول  :2نتایج شاخصهای برازندگی مدل برازششده
شاخصها
آماره
حد پذیرش

χ2/df

RMSEA

9/99
2/91
کوچششکتر از کوچکتر از 9/96
9

GFI

AGFI

CFI

NFI

9/11
9/11
9/15
9/12
بزرگتر از بزرگتر از بزرگتر از بزرگتر از
9/16
9/16
9/16
9/16

همانطور که در جدول  2مشخص است ،مدل برازششده به دبیل مقادیر ششاخص م شذور کشای بشه
درجه آزادی ) ،(χ2/dfشاخص ریشه میانگین مربعات خطشای بشرآورد ( ،)RMSEAششاخص نیکشویی
برازش ( ،)GFIششاخص نیکشویی بشرازش اصالوششده ( ،)AGFIششاخص بشرازش تطبیقشی ( )CFIو
شاخص برازش هن ارشده ( )NFIدارای برازشی مناسبی است .نتایج تا یرهای مستقیم و غیرمسشتقیم
متغیرهای پژوهش در جدول  9ارائه شد.
جدول  :9نتایج تا یرهای مستقیم و غیرمستقیم
فرضیهها

ضریب مسیر

آماره t

معناداری

مدیریت مشارکتی بر همدبی بیانی تا یر مستقیم دارد.

9/958

9/244

>9/96

مدیریت مشارکتی بر مدیریت تعارض تا یر مستقیم دارد9/991 .

2/196

>9/96

9/429

9/498

>9/96

مدیریت مشارکت با نقشش میشان ی همشدبی بیشانی بشر 9/964

5/992

>9/96

همدبی بیانی بر مدیریت تعارض تعارض مستقیم دارد.
مدیریت تعارض تا یر غیرمستقیم دارد.

همانطور که در جدول  9مشخص است ،مدیریت مشارکتی بر همشدبی بیشانی و مشدیریت تعشارض
تا یر مستقیم و معنادار و همدبی بیانی بر مدیریت تعارض تا یر مستقیم و معنادار دارد و عالوه بشر آن،
مدیریت مشارکتی با نقش میان ی همدبی بیانی بر مدیریت تعارض تشا یر غیرمسشتقیم و معنشادار دارد
(.)P>9/96
بحث و نتیجهگیری
مدیریت تعارض نقش مهمی در موفقیت و ا ربخشی عملکرد سازمان دارد ،بذا ،هدف ایشن پشژوهش
بررسی مدل مدیریت مشارکتی بر مدیریت تعارض با نقش میان ی همدبی بیانی در مدیران :از دیدگاه
آموزگاران بود.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که مدیریت مشارکتی بر همدبی بیانی و مدیریت تعشارض تشا یر
مستقیم و معنادار داشتند که این یافته در زمینه ا ربخشی مدیریت مشارکتی بر همدبی بیانی از جهاتی
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با نتایج پژوهشهای بیندسی و همکاران ( ،)2992وسر ( ،)2992نبوی و همکاران ( )9919و ظفشری و
ویسی ( )9919و در زمینه ا ربخشی مدیریت مشارکتی بشر مشدیریت تعشارض بشا نتشایج پژوهشهشای
ابراهیمی ( )2994و سلیمی و همکاران ( )9919همسو بود .بشرای مثشال بیندسشی و همکشاران ()2992
ضمن پژوهشی به این نتی ه رسیدند که مشارکت و همدبی رابطه معنادار مثبت داششتند .در پژوهششی
دیگر ظفری و ویسی ( )9919گزارش کردند که مشارکت و همشدبی رابطشه مثبشت و معنشادار داششتند.
عالوه بر آن ،ابراهیمی ( )2994ضمن پژوهشی به این نتی ه رسید که مدیریت مششارکتی و مشدیریت
تعارض رابطه مثبت و معنادار داشتند .در پژوهشی دیگر سلیمی و همکاران ( )9919گزارش کردند کشه
مدیریت مشارکتی با مدیریت تعارض رابطه مثبت و معنادار داشت .در تبیشین تشا یر مسشتقیم مشدیریت
مشارکتی بر همدبی بیان و مدیریت تعارض بر مبنای پژوهش ابراهیمشی ( )2994میتشوان گفشت کشه
مدیریتی مشارکتی کارکردی فراتر از کوشش و فرد و حتی م مو افراد اسشت کشه ایشن امشر موجشب
پیشرفت و بهبود سازمان میشود .نکته حائز اهمیت دیگر اینکه مشارکت یکی از عوامل حیشاتبخش،
پویا و باطراوت در سازمانها است کشه بشدون آن ارتباطشات ششبکهای در سشازمان ای شاد نمیششود و
نمیتوان فکر و عمل جمعی داشت و بدون آن سازمان نمیتواند از وضش موجود حرکت کند و به وضش
مطلوب برسد ،اما اگر مشارکت و مدیریت مشارکتی وجود داشته باشد ،سازمان پویایی خشواهیم داششت
که همه با کمک هم تالش میکنند بر مشکالت و چابشها فائق آیند و سازمان را به اهداف مطلشوب
و سطر باال برسانند .در نتی ه مدیریت مشارکتی میتواند نقش مشو ری در افشزایش همشدبی بیشانی و
مدیریت تعارض داشته باشد ،بذا با افزایش مدیریت مشارکتی میزان همدبی بیشان و مشدیریت تعشارض
افزایش مییابد.
یافتههای دیگر پژوهش حاضر نشان داد که همدبی بیانی بر مدیریت تعارض تا یر مستقیم و معنادار
داشتند که این یافته با نتایج پژوهشهشای کلیمیکشی ( ،)2991پورآقشا و همکشاران ( )9912و فرزادنیشا
( )9919همسو بود .برای مثال کلیمیکی ( )2991ضمن پژوهشی به این نتی ه رسید که همدبی با حل
و مدیریت تعارض رابطه معنادار مثبت داشت .در پژوهشی دیگشر پورآقشا و همکشاران ( )9912گشزارش
کردند که همدبی با راهبردهای مدیریت تعارض رابطه مثبت و معنادار داشت .در تبیین تشا یر مسشتقیم
همدبی بیانی بر مدیریت تعارض میتوان گفت که همدبی به معنشای توانشایی آگشاهی یشافتن ،درو و
قدردانی از احساسات سایر افراد است و بیانگر آن است که افراد برای درو هی انهشای سشایر افشراد،
ابتدا باید بتوانند هی انهای خود را درو نمایند .پس خودآگاهی و همدبی دو اصول اساسی و بنیشادی
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هستند که در هر ششغل و حرفشهای ضشرورت دارنشد و هنگشامی کشه کارکنشان بشا فششارهای روانشی و
موقعیتهای تعارضآمیز در محیط کاری روبرو میشوند ،آگشاهی از هی انهشا و ششناختهای خشود و
همدبی با دیگران سبب بهبود روابط میان کارکنان ،کاهش تنشهای شغلی و افزایش مدیریت تعارض
میشود .از آن ایی که همدبی بیانی بهعنوان یکی از ابعاد همدبی یکی از شیوههایی است کشه افشراد از
کالمت جهت درو و پاسخهای به حابتهای شناختی و هی انی دیگران استفاده میکنند ،بذا افزایش
همدبی بیانی باعث افزایش مدیریت تعارض میشود.
همننین ،یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که مدیریت مشارکتی با نقش میان ی همدبی بیانی بر
مدیریت تعارض تا یر غیرمستقیم و معنادار داشت .پژوهشی که نقش همدبی بیانی را بشهعنوان متغیشر
میان ی بررسی کرده باشد ،یافت نشد ،اما در تبیین تا یر غیرمستقیم مشدیریت مششارکتی بشا میشان ی
همدبی بیانی بر مدیریت تعارض میتوان گفت که تا یر مشدیریت مششارکتی بشر مشدیریت تعشارض بشا
واسطه مکانیسمهای شناختی ،اجتمشاعی و انگیزششی صشورت میگیشرد و از مهمتشرین مکانیسشمهای
شناختی میتوان به باورهای منطقی ،برنامهریزی ،خودگردانی و سازماندهی ،از مهمترین مکانیسمهای
اجتماعی میتوان به توانایی همکاری ،روابط اجتماعی مناسب و داششتن ارتبشاط مشو ر و از مهمتشرین
مکانیسمهای انگیزشی میتوان به هدفمندی ،ارزشمند شمردن تکابیف و اشتیاق اشاره کرد .از آن ایی
که بر اساس نظر استریکابووا و همکاران ( )2991همدبی بیانی به معنای ابراز همشدبی کالمشی جهشت
درو و پاسخدهی به حابتهای ششناختی و هی شانی دیگشران اسشت ،بشذا همشدبی بیشانی دارای ابعشاد
شناختی ،اجتماعی و انگیزشی میباشد .در نتی ه ،همدبی بیانی میتواند میان ی مناسبی بین مشدیریت
مشارکتی و مدیریت تعارض باشد .با توجه به اینکه مدیریت مشارکتی بر همدبی بیانی و همدبی بیشانی
بر مدیریت تعارض تا یر معنادار دارند ،بذا میتوان انتظار داششت کشه مشدیریت مششارکتی بشا میشان ی
همدبی بیانی بر مدیریت تعارض نیز تا یر معنادار داشته باشد .بنشابراین ،مشدیریت مششارکتی از طریشق
همدبی بیانی باعث افزایش مدیریت تعارض میشود.
این پژوهش با محدودیت خاصی مواجه نبوده ،اما از مهمتشرین محشدودیتها میتشوان بشه اسشتفاده از
ابزارهای خودگزارشی ،پیشینه نظری و پژوهششی انشدو دربشاره همشدبی بیشانی ،محدودششدن جامعشه
پژوهش به آموزگاران ناحیه  9و  2شهر ارومیه و عدم بررسی نتایج به تفکیشک جنسشیت اششاره کشرد.
بنابراین ،ضروری است که در تعمیم نتایج و استفاده از آن محدودیتها بحاظ گردد .در نتی ه ،پیشنهاد
میشود که برای جمشآوری دادهها از مصاحبه استفاده ،پژوهشهای بیشتری درباره همدبی بیانی ان ام
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و این پژوهش بر روی سایر گروهها و سایر شهرها ان ام و نتایج آن با نتایج پشژوهش حاضشر مقایسشه
شود .پیشنهاد دیگر ان ام این پژوهش به تفکیک جنسیت است .از آن شایی کشه در اکثشر ویژگیهشای
روانشناختی تفاوتهای جنسیتی وجود دارد ،بذا در صورت وجود تفاوت در هر یک از جنسها میتشوان
به هر یک از آنان راهکارهای متفاوتی جهت بهبود مدیریت تعارض ارائه کرد .نتایج این پژوهش برای
متخصصان و برنامهریزان تعلیم و تربیت تلویحات کاربردی دارد .آنان میتوانند برای بهبشود مشدیریت
تعارض مدیران میزان مدیریت مشارکتی و همدبی بیانی آنان را از طریق کارگاههشای آموزششی ارتقشا
دهند .برای این منظور استفاده از دورههای ضمن خدمت میتوان مفید واقش شود.
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کتابنامه
امیرپور ،برزو؛ زکییی ،علی و کلهرنیا گلکار ،مشریم .)9914( .رابطشه همشدبی هی شانی متعشادل و

رضایت از زندگی با ناگویی خلقی در پرستاران ،ماماها و کاردانهای اتاق عمل .م له توسعه پژوهش
در پرستاری و مامایی.9-8 ،)2(92 ،
پورآقا ،بهروز؛ شریف کاظمی ،کبری؛ صادقی ،مرتضی و میرغیا ی ،فاطمه .)9912( .رابطه هشوش

هی انی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران بیمارستانهای منتخب شهر کرج .م لشه راهبردهشای
مدیریت در نظام سالمت.926-994 ،)2(9 ،
حسن پور ،مرضیه؛ ایزدیان ،زینب؛ ایزدیان ،محمدحسن و غالمی مطلق ،فرزانشه .)9914( .ارتبشاط

سبکهای مدیریت تعارض و مهارتهای تفکر انتقادی پرستاران در محیطهای بابینی .م له پژوهش
پرستاری ایران.68-55 ،)4(99 ،
زرشقایی ،مسعود؛ نوری ،ابوابقاسم و عریضی ،حمیدرضا .)9981( .کفایت شاخصهای روانسن ی
نسخه فارسی مقیاس همدبی هی انی متعادل .م له روشها و مدلهای روانشناختی.91-69 ،)9(9 ،
سشلیمی ،سیدحسشین؛ کرمینیششا ،رضشا و اسشماعیلی ،علیاکبششر .)9919( .ویژگیهشای شخصششیتی،
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