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شغلي آنان در مناطق آموزش و پرورش شهرستانهاي خوي و چايپاره
دكتر بهنام طالبی
احد خليلزاده

1

2

تاریخ دریافت مقاله:

1395/8/9

تاریخ پذیرش نهایی مقاله1395/11/23 :

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبيين سبك مديريت تعارض مديران مدارس بر اساس فرسودگي شغلي و
استرس شغلي آنان بود .جامعه آماري پژوهشحاضر را كليه مديران مدارس شهرستانهاي خوي و چايپاره
در سال تحصيلي  1394-95تشكيل داده است كه مجموعاً  370نفر بودند .حجم نمونه آماري  173نفر
محاسبه و براي انتخاب نمونه از روش تصادفي طبقهاي نسبي استفاده شده است .در اين پژوهش براي
جمعآوري اطالعات از پرسشنامههاي مديريت تعارض رابينز ،استرس شغلي ( )ESHو فرسودگي شغلي
مسلچ استفاده شد .پس از بررسي مفروضههاي آزمون همبستگي ،جهت تبيين سبك مديريت تعارض بر
اساس استرس شغلي و فرسودگي شغلي ،با توجه به برآورد ميزان پيشبيني ،از آزمون رگرسيون استفاده
شد .نتايج نشان داد بر اساس استرس شغلي مديران ،ميتوان سبكهاي مديريت تعارض شامل همكاري،
اجتناب ،سازش و مصالحه را پيشبيني نمود .اما چون مقدار  Fبه دست آمده براي سبك مديريت تعارض
رقابت ( )0/07از لحاظ آماري معنادار نميباشد ()P≥0/05؛ لذا نميتوان بر اساس استرس شغلي مديران،
سبك مديريت تعارض رقابت را پيشبيني نمود .ضريب بتا نشان ميدهد به ازاي هر واحد افزايش در
استرس شغلي مديران ،سبك مديريت تعارض همكاري در مديران به مقدار  33درصد كاهش ،سبك
اجتناب به مقدار  28درصد افزايش ،سبك سازش به مقدار  34درصد كاهش و سبك مصالحه به مقدار
 47درصد كاهش مييابد.
بر اساس فرسودگي شغلي مديران ،ميتوان سبكهاي مديريت تعارض همكاري ،سازش و مصالحه
را پيشبيني نمود .اما چون مقدار  Fبه دست آمده براي سبك مديريت تعارض رقابت ( )0/04و اجتناب
 .1گروه علوم تربيتي ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تبریز -ایران (نویسنده مسئول).

E- mail: btalbi1351@yahoo.com

 .2دانشجوی دكتری مدیریت آموزشي ،گروه علوم تربيتي ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تبریز -ایران.
E- mail: khlilzade17@yahoo.com

( )3/14از لحاظ آماري معنادار نميباشد ()P≥0/05؛ لذا نميتوان بر اساس فرسودگي شغلي مديران ،سبك
مديريت تعارض رقابت و اجتناب را پيشبيني نمود .ضريب بتا نشان ميدهد به ازاي هر واحد افزايش در
فرسودگي شغلي مديران ،سبك مديريت تعارض همكاري در مديران به مقدار  34درصد كاهش ،سبك
سازش به مقدار  40درصد كاهش و سبك مصالحه به مقدار  40درصد كاهش مييابد.
واژگان كليدي :سبك مديريت تعارض ،استرس شغلي و فرسودگي شغلي.
مقدمه

نقش نظام آموزشي در توسعه منابع انساني و در رشد و توسعه جوامع بشري در ابعاد مختلف ،بر كسي
پوشيده نيست .اگرچه عوامل متعددي درشكلگيري و بالندگي نظام آموزش و پرورش موثر است اما مدير
به عنوان موثرترين عنصر در نظام تعليم و تربيت ،نقشي بيبديل در ارتقاء كيفيت آموزش و پرورش و
تحقق اهداف آن ،ايفا ميكند .يكي از موانع عمده در راه تحقق هدفهاي يك سازمان ،وجود تعارض
ميباشد .امروزه باتوجه به پيچيدگي روزافزون وتفاوت در انديشهها ،نگرشها و باورهاي افراد در سازمان-
ها ،تعارض به عنوان جزئي اجتنابناپذير در زندگي سازماني مطرح است .نكته قابل توجه اين است كه
اجتنابناپذير بودن تعارض ،عاملي براي مضّر بودن آن نيست ،بلكه چه بسا اگر تعارض به خوبي مديريت
شود ،براي سازمان مفيد نيز باشد .از اين رو بيشك توانايي مديريت و كنترل پديده تعارض در سازمانها
از مهمترين مهارتهاي مديريت است كه مديران امروز نيازمند آن هستند .يكي از عواملي كه آثار مخرب
جسمي و رواني به دنبال دارد استرس است .وجود استرس ذات ًا بد نيست زيرا مانند محرك عمل ميكند.
همه انسانها نياز به محركي از محيط اطرافشان دارند و سطحي متناسب از استرس ميتواند منجر به
اين اتفاق گردد .با اين حال بعضي از جنبههاي فشارزاي شغلي مانند :موقعيتهاي كاري (شرايط كاري)،
كار بيش از حد ،مسئوليت و تغيير شرايط كاري ميتوانند آسيبزا باشند .اين عوامل ممكن است استرس
ايجاد كرده و در نهايت منجر به فرسودگي شغلي شوند.
در سازمانهاي آموزشي و مدارس هدف پرورش تواناييهاي انسان و آماده كردن او براي زندگي
ميباشد .با توجه به ماهيت ويژه كار اين سازمانها تعامالت گستردهاي وجود دارد ،در جايي كه تعامل وجود
داشته باشد تعارض نيز به وجود خواهد آمد(رابينز .)205 :1386 ،تعارض بين كاركنان مدرسه ،بين دانش-
آموزان غيرقابل اجتناب است ،تعارضها رويدادهاي حساسي هستند كه به طور بالقوه توان ايجاد پيامدهاي
بسيار سازنده و بسيار مخرب را درخود دارند(جانسون 151 :1382 ،1به نقل از كريمي) .بسياري از مديران با
مقابله كالسيك از بين نيازهاي شخصي و انتظارات سازماني مواجه هستند و در نتيجه آنها بخش زيادي از
وقت خود را صرف تالش در جهت تعديل تعارض ميكنند(هوي و ميسكل.)84 :1387 ،2
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با توجه به وجود تعارض در مدارس و تاثير بسزاي آن در دستيابي به هدفهاي تعيين شده ،مديراني
موفق خواهند شد كه ديدي روشن از عوامل ايجاد كننده تعارض داشته باشند و روشهاي مناسب برخورد
با آن را بدانند .مديران پس از شناخت تعارض ،بايد تعارضات مخرب را از سالم تشخيص دهند و در
صورت مخرب بودن ،آن را مديريت و حل كند و در صورت سالم بودن تعارض ،به نحو احسن از آن در
راستاي تحكيم همكاري و ارتباطات متقابل سازماني بهره جويد(ويوار.)16 :2006 ،1
با فراگيري اصول مديريت تعارض ميتوان براي ايجاد خالقيت ،نوآوري و تحرك حد مطلوب تعارض
را ايجاد و از آن بهره گرفت .به اين ترتيب سازمان از يك رويكرد سيستماتيك براي حل تعارض برخوردار
خواهد بود و ميتواند به صورت آگاهانه با تعارض برخورد كند و تعارض را به صورت يك نيروي مثبت و
سازنده در جهت تحقق اهداف به كار گيرد(مشبكي.)86 :1387 ،
اسحاقي و رمضانيان( )1390در تحقيقي با عنوان "بررسي رابطه سبكهاي مديريت تعارض و ميزان
استرس شغلي كاركنان آموزشكدههاي فني و حرفهاي استان البرز به منظور اعمال سبك مناسب مديريت در
آينده" انجام داده به اين نتيجه رسيده كه بين سبكهاي مديريت تعارض رقابتي ،اجتناب و مصالحه با استرس
شغلي كاركنان رابطه معنادار وجود دارد ،اما بين سبكهاي مديريت تعارض همكاري و ايثار با استرس شغلي
كاركنان رابطه معنادار وجود ندارد .ناصري( )1389به نقل از آقاجانپور ميري و بابالحوائجي در پژوهش خود
به اين نتيجه رسيده است كه ،بين سبكهاي مديريت تعارض ،تشريك مساعي و مصالحه از يك طرف و
استرس شغلي كاركنان از طرف ديگر رابطه معنادار وجود دارد(آقاجانپور ميري و بابالحوائجي )42 :1390 ،در
پژوهشي با عنوان "بررسي رابطه بين سبكهاي مديريت تعارض و استرس شغلي كتابداران كتابخانههاي
دانشگاهي شهر تهران" انجام دادهاند به اين نتيجه رسيدهاند كه بين سبكهاي مديريت تعارض و استرس
شغلي كتابداران رابطه معنا دار وجود دارد.
تعارض در سازمان اجتنابناپذير و لزوماً براي سازمان غيرضروري نيست ،تعارض ميتواند خالقيت را
بيشتر و نوآوري و تغيير را ترويج دهد و يا ممكن است باعث اتالف انرژي و منابع سازمان شود .براي
مديريت صحيح تعارض بايستي مديران آن را به عنوان نيروي دايمي بشناسند و با برخورد سازنده آن را
مديريت نمايند .بنابراين توانايي هدايت و كنترل پديده تعارض از مهمترين مهارتهاي مديران است كه
مديران امروز نيازمند آن هستند(خليلي.)1386 ،
سوال پژوهش

آيا بر اساس فرسودگي شغلي و استرس شغلي مديران مدارس ميتوان سبك مديريت تعارض آنها را
پيشبيني كرد؟
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اهداف پژوهش

هدف كلي

 تبيين سبك مديريت تعارض مديران بر اساس استرس و فرسودگي شغلي و مولفههاي آنان.اهداف جزئي

 .1تبيين سبك مديريت تعارض رقابت مديران بر اساس استرس و فرسودگي شغلي و مولفههاي آنان.
 .2تبيين سبك مديريت تعارض همكاري مديران بر اساس استرس و فرسودگي شغلي و مولفههاي آنان.
 .3تبيين سبك مديريت تعارض اجتناب مديران بر اساس استرس و فرسودگي شغلي و مولفههاي آنان.
 .4تبيين سبك مديريت تعارض مصالحه مديران بر اساس استرس و فرسودگي شغلي و مولفههاي آنان.
 .5تبيين سبك مديريت تعارض تطبيق مديران بر اساس استرس و فرسودگي شغلي و مولفههاي آنان.
ارزیابی منشاء تعارضات سازمانی

تعارضها خود به خود به وجود نميآيند ،بلكه عواملي سبب بروز آن ميشود ،نخست بايد منشاء بروز
تعارض را شناسايي و تعيين كنيم .استيفن رابينز داليل بروز تعارض را به سه دسته كامالً مجزا تقسيم
كرده است:
 .1اختالفهاي شخصي (تفاوتهاي فردي) :اولين منشاء تعارض ،تفاوتهاي فردي يا اختالفهاي
شخصي است .تعارض ميتواند ناشي از خصوصيات رفتاري ،نيازها ،ارزشها ،اداراك و احساسات افراد
باشد.
 نيازها :نيازها براي رفاه و سالمت ما الزمند زماني كه ما نيازهاي خود يا ديگر افراد و گروهها را ناديدهميگيريم ،تعارض افزايش مييابد.
 ارزشها :تعارضات شديد ،زماني افزايش مييابند كه افراد ،ارزشهاي مغايري برگزينند و يا ارزشهاكامالً روشن نباشند.
 ادراك :افراد ،واقعيتها را به صورت متفاوت تعبير ميكنند و همين تفاوت ميتواند به بروز تعارضمنجر شود.
 قدرت :چگونگي تعريف و به كار بستن قدرت تأثير زيادي بر ميزان و شدت تعارض و مديريت تعارضدارد.
 احساسات و عواطف :زمانيكه ما احساسات و عواطف خود يا ديگران را ناديده ميگيريم ،تعارض اتفاقميافتد .ساير علل عبارت است از :جاهطلبي ،تفاوت سطح دانش و تحصيالت ،سابقه كار ،تجربه و آموزش،
نگرش و انتظاراتكه باعث ميشود هر فرد به صورت يك شخصيت بيهمتا با مجموعه ارزشهاي ويژه،
از ديگري متمايز گردد .عدم درك اين خصوصيات و تفاوتهاي فردي موجب ايجاد تعارض و نگرشهاي

منفي ميگردد ،به طوري كه ممكن است سبب عدم اعتماد و عدم درك متقابل افراد و نهايت موجب
كشمكش و تعارض شود.
 .2اختالفهاي ساختاري :اختالفهاي ساختاري موجب عدم انسجام و يكپارچگي ميان واحدهاي
سازمان ميشود و زماني به وجود ميآيد كه روي اهداف سازماني ،نحوه تصميمگيري ،معيارهاي عملكرد،
تخصيص منابع ،قوانين و مقررات و روشها و رويهها ،توافق وجود نداشته باشد .اينها باعث بروز تعارض
در سازمان ميشوند.
 .3اختالفهاي ارتباطي :تعارضهاي درونفردي ناشي از ضعف ارتباط است ولي تعارضهاي بين
فردي و درون گروهي ناشي از تفاوت در انتظارات نقش سازماني ،شخصيت و نظام ارزشي يا عوامل مشابه
است ،كه دليل آن فزوني ارتباطات است كه ممكن است اين ارتباطات ،رابطهاي موثر و صميمي نباشد.
اگر اختالل يا نقصي در كانالهاي ارتباطي وجود داشته باشد ،يا پيامها به خوبي قابل فهم نباشند ،اختالف
و تعارض ايجاد ميشود(كاظمپور.)1384 ،
مدیریت تعارض

همانطور كه بيان شد تعارض لزوماً امري منفي نيست .چنانچه تعارض در جهت مقاصد شخصي
مورد استفاده قرارگيرد امري مضر و غيركاركردي است ولي اگر درجهت مقاصد سازماني و خلق استعدادها
مورد بهرهبرداري قرار گيرد كاركردي خواهد بود .به عبارتي مديريت تعارض شيوهاي است كه تعارض-
هاي سازماني را در خدمت اهداف سازمان قرار ميدهد و از جنبه غيركاركردي آن ميكاهد و به جنبههاي
كاركردي آن ميافزايد .به عبارت ديگرمديريت تعارض عمل شناسايي و اداره تعارض با يك شيوه معقول،
عادالنه و كارا است ،به تعبيري ديگر مديريت تعارض عبارت است از :شناخت و بررسي تضادها در يك
موقعيت معقول و قابل پيشبيني ،به صورت منصفانه و به روش موثر(وكيل.)1386 ،
روشهای مواجه با تعارض

به طور كلي پنج روش پاسخگويي به تعارض وجود دارد كه از آنها به عنوان سبكهاي مديريت
تعارض ياد ميشود و معموالً هر فرد در يكي از اين سبكها غالب است(رابينز.)265 :1388 ،
سبك رقابت :در اين سبك فرد به دنبال رسيدن به اهداف و خواستههاي شخصي خود ميباشد و هيچ
توجهي به ديگران ندارد .ويژگي اين سبك قدرتمدار و غير مشاركتجويانه ميباشد .فرد از هرگونه قدرتي
كه به نظر برسد براي رسيدن به اهداف خود استفاده ميكند .از نمونههاي رفتاري اين سبك ميتوان به
تهديد و ساير روشهاي استبدادي كه براي كنترل تعارض ميباشد اشاره نمود .سبك رقابتي در شرايطي
پيشنهاد ميشود كه ،در درجه نخست بقيه سبكها غير موثر واقع شوند و در درجه بعد نياز به اقدامي فوري
و قاطعيت در عمل باشد.

سبك گذشت :اين سبك نقطه مقابل سبك رقابت است .در اين سبك فرد از اهداف خويش براي
تحقق اهداف ديگران صرف نظر ميكند .ويژگي مهم اين سبك از خودگذشتگي و مشاركتجويانه ميباشد.
اين سبك زماني پيشنهاد ميشود كه فرد ميداند در رقابت برنده نميشود و يا ثبات داراي اهميت بيشتري
ميباشد.
سبك اجتناب :در اين سبك فرد نه اهداف خود را دنبال ميكند و نه در جهت تحقق اهداف ديگران
اقدامي انجام ميدهد ،بلكه بيشتر به دنبال كنارهگيري ازموقعيت تعارض و خودداري از درگير شدن با مسئله
ميباشد .سبك اجتناب در شرايطي پيشنهاد ميشود كه هيچ شانسي براي برآورده ساختن خواستهها موجود
نباشد يا مسائل فاقد اهميت الزم باشند.
سبك همكاري :اين سبك نقطه مقابل سبك اجتناب است .در اين سبك افراد به دنبال پيدا كردن
روشي براي تحقق اهداف خود و ديگران هستند .ويژگي مهم اين سبك مشاركتجويانه ميباشد .اين
سبك زماني پيشنهاد ميشود كه افراد داراي اعتماد كامل به يكديگر باشند و يا در صدد به دست آوردن
تعهد طرف مقابل تالش ميكنند.
سبك مصالحه :اين سبك بينابين رقابت و سازش قرار دارد و هدف آن يافتن راهحلهاي قابل قبول
براي هر دو طرف ميباشد كه باعث تحقق نسبي هر يك از دو طرف باشد .در اين سبك طرفين موافقت
ميكنندكه از برخي از مواضع خودكوتاه بيايند و مقداري امتياز به طرف مقابل بدهند و درقبال آن مقداري
امتياز دريافت كنند .اين سبك زماني پيشنهاد ميگردد كه طرفين در يك فشار زماني قرار دارند و بايد هر
چه سريعتر اقدامي انجام دهند و يا اين كه اهداف داراي آنچنان اهميتي نميباشند كه ايجاد تعارض نمايند.
فرسودگی شغلی

فرسودگي شغلي شامل تركيبي از خستگي عاطفي ،نوعي زوال شخصيتي (عدم توجه به هويت فردي)
و كاهش حس كمالگرايي در افراد است كه به دليل حجم كاري و تنوع زياد ارتباطات شغلي و همكاري
با افرادي كه در مقام و پستهاي مختلف هستند ،روي ميدهد(ايرانزاده و همكاران.)107 :1392 ،
عوامل زمینهساز و مرتبط با فرسودگی شغلی

عوامل سازماني ،عوامل بين فردي و عوامل درونفردي
عوامل سازماني

الف) تعارض نقش :تعارض نقش زماني رخ ميدهد كه خواستهها يا در خواستهاي متناقض و نامتناقض
بر روي فرد اعمال ميشود .براي مثال زماني فرد دچار اين وضعيت ميشود كه به او دستوراتي خارج از
قلمرو و مسئوليت حرفهاي او داده ميشود و يا هنگامي كه ارزشهاي اخالقي فرد با مديران و سرپرستان
در تضاد باشد .شخصي كه مسئوليتهاي متعارضي دارد ،اين احساس را خواهد داشت كه به چند جهت

كشيده ميشود ،چنين شخصي مجبور خواهد بود چندين كار را همزمان به انجام برساند و در نتيجه ،به
خستگي از كار و نهايتاً فرسودگي شغلي مبتال خواهد شد.
ب) ابهام نقش :اصطالح ابهام نقش به روشن و مشخص نبودن اهداف مسئوليتها و محدوديتها
اطالق شده و به عواملي مثل پيچيدگي تكاليف ،تكنولوژي و تغيير سريع و مداوم سازمان مربوط ميشود.
بعضي از افراد ،از انتظاري كه از آنها ميرود آگاه نيستد ،چنين افرادي تنها ميدانند كه از آنها انتظار
ميرود شخص كارآمدي در حرفه خود باشند ،اما مطمئن نيستد كه چگونه ميتوانند اين انتظار را برآورده
سازند و اين عدم اطمينان ،بدين دليل است كه براي ايفاي نقش خود ،الگو يا راهنمايي ندارند كه از او
پيروي كنند يا الگوبرداري نمايند .اين عدم آگاهي نسبت به وظيفه محوله ،اين خواهد بود كه فرد شاغل
هرگز اين احساس را تجربه نخواهد نمود كه ميتواند در انجام كار خود ،ارزشمند و موفق باشد يا خير و
دچار ابهام ميشوند(هادسن.)101 :1389 ،
ج) ازدياد نقش :تراكم كاري شامل مولفههاي كمي و كيفي است .مولفههاي تراكم كمي ،شامل در
خواستهاي بيش ازحد است كه زمان كمي براي رسيدگي به آنها وجود دارد و تراكم كيفي به پيچيدگي
شغل مربوط ميشود .بعضي افراد نميتوانند به پيشنهاد كاري و مسئوليتهاي فراوان و بيش از حدي كه
به آنها ميشود نه بگويند و در نتيجه ،مسئوليتها و وظايف زيادي را به خود تحميل مينمايند ،چنين
افرادي از جمله كساني هستند كه بيشتر در معرض ابتال به فرسودگي شغلي قرار دارند.
د) انتظارات شغلي :بسياري از محققان همتا بودن انتظارات شغلي اوليه و تجارب شغلي بعدي تا حد
زيادي واكنش كاركنان را نسبت به شغلشان ميدانند .مباحث تئوريكي فرسودگي شغلي تاكيد ميكند كه
شيوع انتظارات و واقعيت ،يك عامل عمده در تجربه فشار رواني است(همان.)108 :
عوامل بين فردي

تحقيقات مختلفي كه بر روي نقش حمايت در فشار رواني و فرسودگي شغلي صورت گرفته است،
حمايت اجتماعي را به عنوان يك منبع كمك به افراد براي مقابله با فشار رواني و فرسودگي شغلي
مشخص كرده است .حمايت اجتماعي موجب تسهيل رفتارهاي انطباقي فرد ميشود كه البته به ماهيت
اجتماعي فرد باز ميگردد ،به عبارت ديگر زماني شكل ميگيرد كه روابط عميقي حاكي از عالقه و نگراني
نسبت به هم ،بين افراد به وجود ميآيد.
عوامل درون فردي

عدم آمادگي براي احراز شغل به عنوان يك متغير درون فردي نقش تعيين كنندهاي درفرآيند فرسودگي
شغلي دارد .افرادي كه آموزشهاي الزم براي احراز شغل را كسب نكردهاند ،آمادگي بيشتري براي مبتال
شدن به فرسودگي شغلي را دارند .متغيرهاي جمعيتشناختي (جنس ،سن ،ميزان تحصيالت ،وضعيت تاهل
و سابقه كار) نقش موثري در فرسودگي شغلي دارند .ويژگيهاي شخصيتي افراد ميتواند به عنوان زمينهساز

فرسودگي شغلي عمل نمايد .به عنوان مثال افرادي كه داراي عزت نفس بااليي هستند در مواجهه با
مشكالت و موقعيتهاي خطرناك مقاوم و فعال هستند در حاليكه افراد با عزت نفس پايين سعي ميكنند
از موقعيتهايي به اين شكل اجتناب كنند(رابينز.)278 :1384 ،
استرس شغلی

استرس شغلي را ميتوان روي هم جمع شدن عاملهاي استرسزا و وضعيتهاي مرتبط با شغلي
دانست كه اكثر افراد نسبت به استرسزا بودن آن اتفاق نظر دارند .همچنين استرس شغلي را ميتوان
كنش متقابل بين شرايط كار و ويژگيهاي فردي شاغل به گونهاي كه خواستهاي محيط كار بيش از
آن است كه فرد بتواند از عهده آنها برآيد تعريف كرد .در بعضي موارد به كارگيري فرد در كاري كه با
تواناييها و اطالعات او همخواني ندارد و يا تغيير در فعاليت كاري او ميتواند باعث ايجاد استرس در فرد
شود.
 سه دسته از نشانههايي را كه در شرايط استرس شغلي بروز مي كند. .1نشانههاي رواني  .2نشانههاي سالمت جسماني  .3نشانههاي رفتاري(طالبي و سرقيني.)2 :1394 ،
 .1نشانههاي رواني :آن دسته از مشكالت عاطفي و شناختي هستند كه بر اثر ناراحتيهاي ناشي از
استرس شغلي بروز ميكنند .نارضايتي از شغل يكي از رايجترين پيامدهاي استرس شغلي است .شخصي كه
از شغل خود ناراضي است با بيميلي و با تأخير به سر كار خود ميآيد و براي انجام دادن كار خود به نحو
احسن دليل چنداني نميبيند .ديگر نشانههاي رواني مربوط به استرس شغلي عبارت است از :افسردگي،
اضطراب ،مالمت ،احساس ناكامي ،انزوا و بيزاري .برخي از اينها ممكن است موجب وخيم شدن استرس
شغلي شوند.
 .2نشانههاي جسماني :اين نوع نشانهها را مشكلتر ميتوان ريشهيابي كرد ،زيرا در حاليكه شرايط
كار معيني با بيماريها و ناراحتيهاي جسماني معيني توأم شوند ،به سختي ميتوان فهميد كه اين
ناخوشيها تا چند اندازه صرفاً معلول شغل و تا چه اندازهاي نتيجه زندگي شخص ميباشد .براي مثال،
كارگري كه در مواقع خاصي دچار سردرد ميشود ممكن است خود او كار را استرسزا بداند و چنين
استنباط كند كه اين استرس موجب سر درد او شده است ،اما چه بسا كه ناراحتيهاي خانوادگي او نيز به
همان اندازه در اين سردردها دخيل باشند ،ولي گذشته از اين مسائل ،شواهد پژوهشي نشان دادهاند كه
همواره رابطهاي بين استرس شغلي و نشانهها و بيماريهاي جسماني معيني وجود دارد .يكي از عموميترين
نشانههاي بيماري جسماني مرتبط با استرس شغلي بيماريهاي قلبي عروقي ميباشد .از طرفي ثابت شده
است كه ناراحتيهاي معدهاي و رودهاي مانند سوء هاضمه و زخمهاي دستگاه گوارش با استرس شغلي
رابطه دارند .از ديگر بيماريهاي جسماني كه ممكن است نتيجه استرسهاي شغلي پياپي باشند انواع

حساسيتها يا آلرژيها ،بيماريهاي پوستي ،اختالل در خواب ،ميگرن ،سردرد و ناراحتيهاي تنفسي را
ميتوان نام برد.
 .3نشانههاي رفتاري :اين دسته از نشانهها خود دو نوعند :الف) دسته اول نشانههايي هستند كه ميتوان
گفت به طور مستقيم متوجه خود فرد شاغل ميشوند ،مانند خودداري از كاركردن ،مصرف روزافزون سيگار
و دارو ،پرخوري يا بياشتهايي ،رفتارهاي ستيزهجويانه در برابر همكاران يا اعضاء خانواده و به طور كلي
مشكالت ميان فردي .ب) دسته دوم از نشانههاي رفتاري كه پيامد آن به سازمان و تشكيالت اداري برمي-
گردد ،نظير غيبت از كار ،رها كردن پست سازماني و شغل ،افزايش حوادث ناشي از كار و باالخره فقدان
بهرهوري(همان.)2 :
پیشینه پژوهش

پژوهشيكه كريميان ،كرمي و نصرتي( )1393تحت عنوان مقايسه سبكهاي مديريت تعارضمديران
مدارس دولتي و غيرانتفاعي ،انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه مدارس دولتي به ترتيب از سبكهاي
تشريك مساعي ،مصالحه ،مدارا ،اجتناب و تسلط استفاده بيشتري ميكنند و مديران مدارس غيرانتفاعي
نيز به ترتيب از سبكهاي تشريك مساعي ،مصالحه ،مدارا ،تسلط و اجتناب استفاده بيشتري ميكنند.
همچنين نتايج نشان داد بين استفاده مديران مدارس دولتي و غيرانتفاعي از سبكهاي تشريك مساعي،
مصالحه و مدارا تفاوت آماري معناداري وجود ندارد .ولي تفاوت دو گروه در سبكهاي اجتناب و تسلط
معنادار و مديران مدارس دولتي بيشتر از سبك اجتناب و مديران مدارس غيرانتفاعي بيشتر از سبك تسلط
استفاده ميكنند.
در تحقيق ديگري كه اسحاقي و جهانيان( )1391تحت عنوان بررسي رابطه بين سبكهاي مديريت
تعارض و ميزان استرس شغلي كاركنان به منظور اعمال سبك مناسب مديريت ،در آينده ،در آموزشگاههاي
فني و حرفهاي انجام داده ،نتايج به دست آمده نشان داند كه بين سبكهاي مديريت تعارض رقابتي،
اجتناب و مصالحه با استرس شغلي كاركنان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و بين سبك ايثار و همكاري
با استرس شغلي كاركنان رابطه معناداري مشاهده نشد.
كر و گرجي( )1393در تحقيقي تحت عنوان بررسي رابطه بين تعارض سازماني با فرسودگي شغلي در
مديريت درمان سازمان تأمين اجتماعي ،انجام داده بود .نتايج آزمون نشان دادند كه :بين تعارض سازماني
با مولفههاي فرسودگي شغلي به جز خستگي عاطفي رابطه مثبت معنادار وجود دارد .جامعه آماري اين
پژوهش ،كاركنان مديريت درمان سازمان تامين اجتماعي استان گلستان به تعداد  1167نفر بود كه از اين
تعداد  314نفر به عنوان نمونه به روش نمونهگيري تصادفي ساده انتخاب شدند .براي جمعآوري دادهها از
پرسشنامه تعارضات سازماني استاندارد ،فرسودگي شغلي مسلش استفاده شده است .دادهها با آزمون
همبستگي پيرسون تحليل گرديده است.

در تحقيقي كه جهانيان و شايسته( )1392با عنوان بررسي رابطه بين سبكهاي مديريت تعارض و
خالقيت مديران مدارس متوسطه شهر تهران انجام داده به نتيجه رسيد كه بين سبك تشريك مساعي،
سبك مدارا و سبك مصالحه و خالقيت مديران آموزشي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .اما بين
سبك رقابتجويي و اجتناب و خالقيت مديران آموزشي رابطه معكوس برقرار است.
در پژوهشي آقاجانپور ميري و بابالحواائجي( )1390با عنوان بررسي بين سبكهاي مديريت
تعارض و استرس شغلي كتابداران كتابخانههاي دانشگاههاي دولتي شهر تهران ،با هدف تعيين ميزان
ارتباط بين سبكهاي مديريت تعارض و استرس شغلي كتابداران كتابخانههاي مركزي دانشگاههاي
دولتي شهر تهران ،با روش پيمايشي تحليلي انجام دادند كه جامعه آماري شامل تمامي كتابداراني است
كه در كتابخانههاي مركزي دانشگاههاي دولتي شهر تهران كه  366نفر و حجم نمونه  186نفر بود .از
ميان آزمودنيهاي پژوهش  1/08درصد داراي بيشترين ميزان استرس شغلي و  83/87درصد داراي
كمترين ميزان استرس شغلي بودند؛ سبكهاي غالب مديران در اين كتابخانهها از ديدگاه كتابداران سبك
تسلط است؛ بين سبكهاي مديريت تعارض (تسلط ،تشريك مساعي ،مصالحه ،اجتناب و مدارا) با استرس
شغلي كتابداران رابطه معناداري دارند.
در تحقيقي كه برزويي ،عباسي و شقاقي( )1390با عنوان تاثير رضامندي و استرس شغلي در شيوه به
كارگيري راهبردهاي مديريت تعارض كتابداران نهاد كتابخانههاي عمومي كشور انجام دادند كه هدف
پژوهش بررسي نقش مولفههاي استرس شغلي و انتظار از شغل در نحوه اتخاذ راهبردهاي مديريت
تعارض در ميان كتابداران بود ،كه روش پژوهش پيمايشي و از نوع تحليل همبستگي استفاده شده است.
در اين پژوهش به روش نمونهگيري تصادفي ساده تعداد  115نفر به عنوان گروه نمونه از ميان كتابداران
كتابخانههاي عمومي كشور انتخاب شد و پرسشنامههاي منابع استرس (هلريگل و اسلوكام) ،انتظار از
شغل (الزير) و مديريت تعارض (پوتنام و ويلسون) به وسيله آنها تكميل گرديد و دادهها به كمك آزمون
 tمستقل ،آزمون معناداري ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه (گام به گام) مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفت .يافتهها نشان داد كه در ميان كتابداران ،مولفههاي مربوط به منابع استرس با
راهبردهاي مديريت تعارض رابطه معنادار دارند .همچنين يافتهها حكايت از رابطه معنادار ميان عوامل
نگهدارنده با راهبرد راهحلگرايي و رابطه معنادار معكوس سابقه كار با راهبرد رقابت دارد .همچنين تفاوت
كتابداران داراي تحصيالت كتابداري با كتابداران فارغالتحصيل ساير رشتهها از نظر راهبرد اتخاذي مورد
بررسي قرار گرفته است .اين پژوهش توانست دستمايه خوبي در خصوص اتخاذ بهترين رويكردها جهت
نيل به مناسبترين راهبردهاي مديريت تعارض (كه ميتوان از راهبرد راهحلگرايي نام برد) ارائه دهد و
نقش و تاثير ويژگيهاي جمعيتشناختي ،ميزان استرس و توقع افراد از شغل را در اتخاذ اين راهبردها
نشان دهد.

در پژوهشي ديگر احمدي ،عاجلو و قرباني( )1385با عنوان بررسي رابطه سبكهاي مديريرت تعارض و
ميزان استرس شغلي كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي ورامين -پيشوا انجام دادند كه روش تحقيق از نوع
توصيفي و همبستگي بود .جامعه آماري تحقيق  305نفر از كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي ورامين -پيشوا بود
كه حجم نمونه  147نفر بود كه با استفاده از نمونهگيري تصادفي ساده انتخاب شدند كه دو پرسشنامه شيوه
برخورد با تعارض و ارزيابي ميزان استرس شغلي را تكميل نمودند و براي تحليل دادهها از آزمون تحليل
واريانس يك طرفه و آزمون شفه استفاده شد .نتايج نشان داد كه بين سبكهاي تعارض رقابتي ،همكاري،
اجتناب و مصالحه با استرس شغلي كاركنان رابطه معناداري وجود دارد ،ولي سبك انطباق ،هيچ رابطه
معناداري با استرس شغلي نشان نداد .همچنين مشخص گرديد كه ميزان استرس كاركناني كه مديرانشان
از سبك اجتناب استفاده ميكنند از كاركناني كه مديرانشان از سبك همكاري استفاده ميكنند بيشتر است
و در نهايت اينكه سبكهاي مديريت ميتوانند در كاهش يا افزايش ميزان استرس شغلي كاركنان تاثير
معناداري داشته باشند.
در پژوهشي ديگر گلپرور ،واثقي ،مصاحبي و جواديان( )1390با عنوان كاركردهاي تعارض بين فردي
و مديريت تعارض در پيوند ميان استرس و فرسودگي با پرخاشگري انجام دادند .ايـن پژوهش با هدف
بررسي رابطه بين استرس و فرسودگي با پرخاشگري با توجه به نقش تعديل كننده تعارض با سرپرست و
همكـاران و سبكهاي مديريت تعارض به مرحله اجرا درآمد .نمونهاي به حجم  283نفر از  500نفر
جامعه آماري به روش تصادفي انتخـاب شدند و به پرسشنامههاي تعارض بـين فردي در محيط كار
( ،)QWCIپرخاشگري در محيط كار ( ،)QWAسبكهاي مديريت تعارض ( ،)QSMCاسترس شغلي
( )QSJو فرسودگي هيجاني ( )QEEپاسﺦ دادند .نتايج نشان داد كه استرس شغلي با تعارض با همكاران،
بـا تعـارض با سرپرست ،با فرسودگي هيجاني ،با پرخاشگري و با اجتناب ،تعارض با همكاران با تعارض با
سرپرست ،با فرسودگي هيجاني ،با پرخاشگري ،با اعمال زور و با اجتناب ،تعـارض با سرپرست با
فرسودگي هيجاني ،بـا پرخاشگري و با اجتناب و فرسودگي هيجاني بـا پرخاشگري ،بـا تسليم شدن ،با
اعمال زور و با اجتناب رابطه معنادار داشتند.
فرضیهها

 .1سبك مديريت تعارض رقابت مديران بر اساس استرس و فرسودگي شغلي و مولفههاي آنان قابل تبيين
ميباشد.
 .2سبك مديريت تعارض همكاري مديران بر اساس استرس و فرسودگي شغلي و مولفههاي آنان قابل تبيين
ميباشد.
 .3سبك مديريت تعارض اجتناب مديران بر اساس استرس و فرسودگي شغلي و مولفههاي آنان قابل تبيين
ميباشد.

 .4سبك مديريت تعارض مصالحه مديران بر اساس استرس و فرسودگي شغلي و مولفههاي آنان قابل تبيين
ميباشد.
 .5سبك مديريت تعارض تطبيق مديران بر اساس استرس و فرسودگي شغلي و مولفههاي آنان قابل تبيين
ميباشد.
روششناسی تحقیق

اين پژوهش بر اساس هدف از نوع كاربردي ميباشد و با توجه به اين كه به تبيين سبك مديريت
تعارض مديران مدارس بر اساس استرس شغلي و فرسودگي شغلي آنان پرداخته شده و دخل و تصرفي در
متغيرها صورت نپذيرفته است ،اين تحقيق از نوع توصيفي همبستگي ميباشد .جامعه آماري پژوهش
حاضر را كليه مديران مدارس شهرستانهاي خوي و چايپاره در سال تحصيلي  1394-95ميباشد كه
مجموعاً  370نفر بودند .براي انتخاب نمونه آماري اين پژوهش ،از فرمول كوكران استفاده شد .با استفاده
از اين فرمول حجم نمونه آماري  173نفر محاسبه گرديد .براي انتخاب نمونه از روش تصادفي نسبي
استفاده شد .در اين پژوهش براي جمعآوري اطالعات از پرسشنامههاي مديريت تعارض رابينز ،1استرس
شغلي ( )ESH2و فرسودگي شغلي مسلچ 3استفاده شد .به منظور تجزيه و تحليل دادهها ،اطالعات الزم
از جامعه آماري اخذ ،طبقهبندي و تلخيص شد ،سپس ميانگين ،خطاي انحراف معيار ،چولگي و دامنه
تغييرات متغيرها محاسبه شد .پس از بررسي مفروضههاي آزمون همبستگي ،جهت تبيين سبك مديريت
تعارض بر اساس استرس شغلي و فرسودگي شغلي ،با توجه به برآورد ميزان پيشبيني ،از آزمون رگرسيون
استفاده شد.
تعریف متغیرها

مديريت تعارض:

مديريت تعارض؛ يعني مديريتي كه بتواند در شرايطي كه تعارض و تضاد وجود دارد به بهترين شكل،
سازمان را اداره كند و بين آنها تعادل ايجاد كند(مشبكي.)332 :1379 ،
منظور از مديريت تعارض در اين تحقيق ميزان نمرهاي است كه مديران مدارس مورد مطالعه از
پرسشنامه مديريت تعارض رابينز كه داراي  30سوال است ،كسب خواهند كرد .در اين پرسشنامه پنج
سبك مديريت تعارض رقابت ،همكاري ،اجتناب ،سازش و مصالحه مورد سنجش قرار ميگيرد.

Robbins
Healh and Safety Executive
Maslach
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سبك مديريت تعارض:

به طور كلي پنج روش پاسخگويي به تعارض وجود دارد كه از آنها به عنوان سبكهاي مديريت
تعارض ياد ميشود و معموالً هر فرد در يكي از اين سبكها غالب است(رابينز.)1387 ،
استرس شغلي:

عبارت است از پاسﺦ انطباقي به يك موقعيت خارجي كه به انحرافات جسماني ،روانشناختي و يا
رفتاري كاركنان سازمانها منجر ميشود(افروز و صالح.)1387 ،
منظور از استرس شغلي در اين تحقيق ميزان نمره است كه مديران مدارس مورد مطالعه از پرسشنامه
استرس شغلي ( )HSEكه داراي  35سوال است كسب خواهند كرد .اين پرسشنامه توسط سازمان اجرايي
ايمني انگلستان تدوين و توسط آزاد( )1389ترجمه و روايي و پايايي آن بررسي گرديده است سازمان
اجرايي انگلستان معتقد است كه شش فاكتور تقاضا ،كنترل ،حمايت ،ارتباط ،نقش و تغيير ميتواند در
ايجاد استرس شغلي نقش داشته باشد كه در اين پرسشنامه مورد سنجش قرار ميگيرند.
فرسودگي شغلي:

فرسودگي شغلي شامل تركيبي از خستگي عاطفي ،نوعي زوال شخصيتي (عدم توجه به هويت فردي)
و كاهش حس كمالگرايي در افراد است كه به دليل حجم كاري و تنوع زياد ارتباطات شغلي و همكاري
با افرادي كه در مقام و پستهاي مختلف هستند ،روي ميدهد(ايرانزاده و همكاران.)1392 ،
منظور از فرسودگي شغلي در اين تحقيق ميزان نمرهاي است كه مديران مدارس مورد مطالعه از
پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلچ( )1981كه داراي  22سوال است كسب خواهند كرد .مولفههاي
فرسودگي شغلي :خستگي عاطفي ،شخصيتزدايي و موفقيت فردي ميباشد كه در اين پرسشنامه مورد
سنجش قرار ميگيرند.
اعتبار و پایایی ابزارهای اندازهگیری

پرسشنامه مديريت تعارض :در پژوهش حيدرينژاد ،مهرابيزاده هنرمند ،دادودي و پاينده( )1389روايي
پرسشنامه سبك مديريت تعارض رابينز مورد تاييد چند تن از اساتيد قرار گرفت .همچنين پايايي پرسشنامه با
قابليت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگيري آلفاي كرونباخ  0/65محاسبه شده است.
پرسشنامه استرس شغلي ( :)HSEكه توسط سازمان اجرايي ايمني و بهداشت انگلستان تدوين و
توسط محقق برجسته ايران ،اسفنديار آزاد( )1389ترجمه و روايي و پاياييآن  0/80محاسبه گرديده است.
پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش :اين پرسشنامه شامل  22سوال ميباشدكه جنبههاي سهگانه فرسودگي
شغلي (خستگي عاطفي ،موفقيت فردي و شخصيتزدايي) را ميسنجد .نحوه نمرهگذاري مادههاي اين
پرسشنامه بر اساس مقياس ليكرت  7درجهاي صورت ميگيرد كه پاسﺦ دهنده احساس خود را با توجه به

گزينههاي تحت اختيار بيان ميكند .اكبري ،غفار ثمر ،كياني و اقتصادي( )1390ضريب پايايي اين آزمون را با
روش آلفاي كرونباخ  0/71محاسبه كردهاند.
یافتهها

جدول شماره ( )1شاخصهاي توصيفي ،شامل ميانگين و انحراف معيار آزمودنيها را در متغيرهاي
پژوهش ،در كل نمونه نشان ميدهد.
جدول شماره ( :)1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
تعداد

ميانگين

انحراف معيار

بيشترين نمره

کمترين نمره

متغير
سبك مديريت تعارض رقابت

170

24/75

5/35

44

12

سبك مديريت تعارض همکاري

170

18/64

2/98

29

11

سبك مديريت تعارض اجتناب

170

47/11

7/86

77

20

سبك مديريت تعارض سازش

170

9/71

3/42

17

3

سبك مديريت تعارض مصالحه

170

10/34

3/42

19

3

استرس شغلي

170

109/09

14/18

157

89

فرسودگي شغلي

170

102/52

19/20

154

76

در جدول شماره ( )1بيشترين و كمترين ميانگين از سبكهاي مديريت تعارض به ترتيب مربوط به
سبك مديريت تعارض اجتناب و سبك مديريت تعارض سازش با مقادير  47/11و  9/71ميباشد .همچنين
مشاهده ميگردد ميانگين استرس شغلي معلمان  109/09و ميانگين فرسودگي شغلي مديران نيز 102/52
ميباشد.
به منظور تعيين نقش فرسودگي شغلي و استرس شغلي مديران بر سبكهاي مديريت تعارض از
رگرسيون ساده به روش همزمان استفاده شد .ابتدا الزم بود پيشفرضهاي آماري اين آزمون بررسي
شود كه اين كار با استفاده از دادههاي آماري انجام شد .نتايج نشان داد پيشفرض استقالل نمرات
باقيمانده (با استفاده از آماره دوربين -واتسون) و عدم وجود چند همخطي (بررسي شاخصهاي  VIFو
تحمل)(الورنس ،گامست و گارينو ،)1391 ،1براي هر دو آزمون رگرسيون چندگانه رعايت شده است.
جدول شماره ( :)2ضرایب رگرسیون برای پیشبینی سبکهای مدیریت تعارض بر اساس استرس شغلی مدیران
متغير پيشبين
استرس شغلي

سبكهاي مديريت
تعارض (وابسته)

F

p

R

R2

β

t

p

رقابت

0/07

0/78

0/02

0/001

0/02

0/27

0/78

همکاري

20/60

0/001

0/33

0/11

-0/33

-4/53

0/001
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اجتناب

15/22

0/001

0/28

0/08

0/28

3/90

0/001

سازش

22/60

0/001

0/34

0/12

-0/34

-4/75

0/001

مصالحه

47/25

0/001

0/46

0/22

-0/47

-6/87

0/001

در جدول شماره ( ،)2ضرايب رگرسيون براي پيشبيني سبكهاي مديريت تعارض بر اساس استرس
شغلي مديران ارائه شده است .همانگونه كه مشاهده ميشود ضريب تعيين( )R2به دست آمده براي هر
يك از سبكهاي مديريت تعارض رقابت ،همكاري ،اجتناب ،سازش و مصالحه به ترتيب ،0/11 ،0/001
 0/12 ،0/08و  0/22ميباشد كه نشان ميدهد  0/1درصد 11 ،درصد 8 ،درصد 12 ،درصد و  22درصد از
سبكهاي مديريت تعارض رقابت ،همكاري ،اجتناب ،سازش و مصالحه بر اساس استرس شغلي مديران
تبيين ميگردد .همچنين با توجه به اينكه مقدار  Fبه دست آمده براي پيشبيني سبكهاي مديريت
تعارض بر اساس استرس شغلي مديران براي سبكهاي مديريت تعارض همكاري ( ،)20/60اجتناب
( ،)15/22سازش ( )22/60و مصالحه ( )47/25از لحاظ آماري معنادار ميباشد ()P≤0/001؛ لذا ميتوان
نتيجه گرفت بر اساس استرس شغلي مديران ،ميتوان سبكهاي مديريت تعارض شامل همكاري،
اجتناب ،سازش و مصالحه را پيشبيني نمود .اما چون مقدار  Fبه دست آمده براي سبك مديريت تعارض
رقابت ( )0/07از لحاظ آماري معنادار نميباشد ()P≥0/05؛ لذا نميتوان بر اساس استرس شغلي مديران،
سبك مديريت تعارض رقابت را پيشبيني نمود.
نتايج نشان ميدهد استرس شغلي مديران ،سبك مديريت تعارض همكاري را با ضريب بتاي  -0/33به
صورت منفي ،سبك مديريت تعارض اجتناب را با ضريب بتاي  0/28به صورت مثبت ،سبك مديريت
تعارض سازش را با ضريب بتاي  -0/34به صورت منفي و سبك مديريت تعارض مصالحه را با ضريب
بتاي  -0/47به صورت منفي پيشبيني مينمايد .ضريب بتا نشان ميدهد به ازاي هر واحد افزايش در
استرس شغلي مديران ،سبك مديريت تعارض همكاري در مديران به مقدار  33درصد كاهش ،سبك
مديريت تعارض اجتناب در مديران به مقدار  28درصد افزايش ،سبك مديريت تعارض سازش در مديران به
مقدار  34درصد كاهش و سبك مديريت تعارض مصالحه در مديران به مقدار  47درصد كاهش مييابد.
جدول شماره ( :)3ضرایب رگرسیون برای پیشبینی سبکهای مدیریت تعارض بر اساس فرسودگی شغلی مدیران
متغير پيشبين

فرسودگي شغلي

سبكهاي مديريت

F

p

R

R2

β

t

p

رقابت

0/04

0/84

0/01

0/001

-0/01

-0/20

0/84

همکاري

22/58

0/001

0/34

0/11

-0/34

-4/75

0/001

اجتناب

3/14

0/07

0/13

0/01

0/13

1/77

0/07

سازش

33/03

0/001

0/40

0/16

-0/40

-5/74

0/001

مصالحه

33/62

0/001

0/40

0/16

-0/40

-5/79

0/001

تعارض (وابسته)

در جدول شماره ( ،)3ضرايب رگرسيون براي پيشبيني سبكهاي مديريت تعارض بر اساس فرسودگي
شغلي مديران ارائه شده است .همانگونه كه مشاهده ميشود ضريب تعيين ( )R2به دست آمده براي هر
يك از سبكهاي مديريت تعارض رقابت ،همكاري ،اجتناب ،سازش و مصالحه به ترتيب ،0/11 ،0/001
 0/16 ،0/01و  0/16ميباشد كه نشان ميدهد  0/1درصد 11 ،درصد 1 ،درصد 16 ،درصد و  16درصد از
سبكهاي مديريت تعارض رقابت ،همكاري ،اجتناب ،سازش و مصالحه بر اساس فرسودگي شغلي مديران
تبيين ميگردد .همچنين با توجه به اينكه مقدار  Fبه دست آمده براي پيشبيني سبكهاي مديريت
تعارض بر اساس فرسودگي شغلي مديران براي سبكهاي مديريت تعارض همكاري ( ،)22/58سازش
( )33/03و مصالحه ( )33/26از لحاظ آماري معنادار ميباشد ()P≤0/001؛ لذا ميتوان نتيجه گرفت بر
اساس فرسودگي شغلي مديران ،ميتوان سبكهاي مديريت تعارض شامل همكاري ،سازش و مصالحه را
پيشبيني نمود .اما چون مقدار  Fبه دست آمده براي سبك مديريت تعارض رقابت ( )0/04و اجتناب
( )3/14از لحاظ آماري معنادار نميباشد ()P≥0/05؛ لذا نميتوان بر اساس فرسودگي شغلي مديران ،سبك
مديريت تعارض رقابت و اجتناب را پيشبيني نمود .نتايج نشان ميدهد فرسودگي شغلي مديران ،سبك
مديريت تعارض همكاري را با ضريب بتاي  -0/34به صورت منفي ،سبك مديريت تعارض سازش را با
ضريب بتاي  -0/40به صورت منفي و سبك مديريت تعارض مصالحه را با ضريب بتاي  -0/40به
صورت منفي پيشبيني مينمايد .ضريب بتا نشان ميدهد به ازاي هر واحد افزايش در فرسودگي شغلي
مديران ،سبك مديريت تعارض همكاري در مديران به مقدار  34درصد كاهش ،سبك مديريت تعارض
سازش در مديران به مقدار  40درصد كاهش و سبك مديريت تعارض مصالحه در مديران به مقدار 40
درصد كاهش مييابد.
بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر به تبيين سبكهاي مديريت تعارض مديران بر اساس استرس شغلي و فرسودگي
شغلي آنان در مدارس شهرستانهاي خوي و چايپاره در سال  1395پرداخته بود كه نتايج تجزيه و تحليل
آماري نشان داد كه بر اساس استرس شغلي مديران ميتوان سبكهاي مديريت تعارض همكاري،
اجتناب ،سازش و مصالحه را پيشبيني نمود ولي سبك مديريت تعارض رقابت را نميتوان پيشبيني
كرد .اين يافته با يافتههاي اسحاقي و جهانيان( ،)1391آقاجانپور ميري و بابالحواائجي( ،)1390برزويي،
عباسي و شقاقي( )1390و احمدي ،عاجلو و قرباني( )1385در مورد پيشبيني سبك اجتناب مديريت
تعارض بر اساس استرس شغلي همسو ميباشد .ولي در مورد پيشبيني سبكهاي همكاري ،سازش،
مصالحه و رقابت مديريتتعارض براساس استرس شغلي همسو نميباشد .براساس يافتههاي اين پژوهش
بين سبكهاي همكاري ،سازش و مصالحه مديريت تعارض مديران بر اساس استرس شغلي آنان رابطه

معكوس وجود دارد به اين معنا كه هر چه استرس شغلي مديران باال رود ،استفاده از سبكهاي همكاري،
سازش و مصالحه مديريت تعارض مديران ،كاهش مييابد و بر عكس اين قضيه نيز صادق است.
همچنين يافتههاي اين پژوهش با يافتههاي دهقان ،كرمي و كريمي( )1393و با يافتههاي كر و گرجي
( )1393در مورد پيشبيني سبكهاي همكاري ،سازش و مصالحه مديريت تعارض مديران بر اساس
فرسودگي شغلي آنان همسو ميباشد .بر اساس يافته اين پژوهش رابطه معناداري بين سبكهاي رقابت و
اجتناب مديريت تعارض مديران بر اساس فرسودگي شغلي آنان وجود ندارد ،يعني نميتوان سبكهاي
رقابت و اجتناب مديريت تعارض مديران را بر اساس فرسودگي شغلي آنان پيشبيني كرد .ولي بر اساس
ميزان فرسودگي شغلي مديران ميتوان سبكهاي همكاري ،سازش و مصالحه مديريت تعارض آنان را
پيشبيني نمود به اين معنا كه هرچه فرسودگي شغلي مديران كاهش يابد استفاده از سبكهاي همكاري،
سازش و مصالحه مديريت تعارض مديران افزايش مييابد و بر عكس اين قضيه نيز صادق است.
بنا براين اگر نظام آموزشي ما بتواند محيطي و شرايطي براي مديران فراهم آوردكه باعث از بين رفتن
يا كاهش استرس شغلي و فرسودگي شغلي آنان شود ،مديران در استفاده از سبكهاي مناسب مديريت
تعارض موفق خواهند بود.
پیشنهادها

 .1عوامل استرسزا را از محيط كار مديران برطرف كنيم.
 .2در انتخاب مديران از شخصيت مناسب استفاده كنيم تا كمتر در معرض فرسودگي شغلي قرار گيرند.
 .3در صورت بروز استرس شغلي و يا فرسودگي شغلي در پي درمان و راهحل آن باشيم.
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