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  چکیده

رهبري با راهبردهاي مقابله با تعارض مدیران بود که با   هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک
ارس متوسطه شهر اصفهان به جامعه آماري مدیران مد. روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید

جهت . گیري تصادفی ساده از بین آنها انتخاب شد نفر با روش نمونه 102نفر بودند که  141تعداد 
مدیریت تعارض  پرسش نامهو ) 2000( 2ها از پرسش نامه سبک رهبري بس و اولیو گردآوري داده

نظران  ها توسط صاحب ش نامهپرسروایی محتوایی . گردید  استفاده) 1994 ( 3پوتـنام و ویلسـون
 85/0و  84/0از طریق محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ به ترتیب  و پایاپی مورد تأیید قرار گرفت

 tو  ، رگرسیون گام به گامها از ضریب همبستگی پیرسون براي تجزیه و تحلیل داده. محاسبه شد
ی بین سبک رهبري تحولی و هاي پژوهش نشان داد که ضریب همبستگ یافته. مستقل استفاده گردید

دار بوده  تبادلی با راهبرد راه حل گرایی، سبک رهبري عدم مداخله با راهبرد عدم مقابله و کنترل معنا
بین سبک رهبري تحولی و تبادلی با راهبرد عدم مقابله و کنترل و بین سبک رهبري عدم مداخله . است

 سبک مقابله عدم راهبرد کننده ینیب شیپ نیبهتر. ددار مشاهده نش گرایی رابطه معنا حل با راهبرد راه
 سبک اول گام در کنترل راهبرد و یتحول يرهبر سبک ییگرا حل راه راهبرد مداخله، عدم يرهبر
  .است بوده یتبادل يرهبر سبک دوم گام در و مداخله عدم يرهبر
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  مقدمه
در این مدت بر اثر تحوالت و اهمیت یافتن آموزش و پرورش . گذرد از تشکیل نظام آموزش و پرورش نوین در ایران، قریب صد سال می

افته آموزان، سال به سال افزایش ی ها، معلمان و دانش شمار آموزشگاه. در جامعه، نظام آموزش کشور گسترش چشمگیري پیدا کرده است
توان گفت که امروزه، رهبري و مدیریت نظام  در نتیجه، به جرأت می. تر و دشوارتر شده است ها و وظایف نظام آموزشی پیچیده و مأموریت

امروزه ). 1389بند،  عالقه(هاي مهم و سنگین جامعه در آمده است  آموزش و پرورش در سطوح مختلف آن، به صورت یکی از مسئولیت
الزمه حفظ حیات در چنین وضعی، ایجاد تغییرات و تحوالت مستمر سازمانی، چه . کنند هاي پویا و پیچیده فعالیت می محیطها در  سازمان

بنابراین وجود . اي دارد در این تغییر و تحوالت سازمانی، رهبري و مدیریت نقش تعیین کننده. از بعد رفتاري و چه از بعد ساختاري است
  ). 1387اشرفی،(شود  ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می» 1رهبران تحول آفرین«تر  به عبارت روشنرهبران بصیر، راهبردي و 

هاي  نماید، ارزش هایی که رهبر تحول آفرین دنبال می پردازد، ارزش ایجاد تحول و تحول زدایی می تحول آفرین به  ، رهبر2به نظر برنز
طور ه ب. دهند بران پیروان خود را به سطوح باالتري از اخالق و روحیه ارتقا میاین نوع ره. غایی نظیر آزادي، عدالت و برابري است

). 1388 نورشاهی،(کند  خالصه، راز یا محور رهبري تحول گرا از دید برنز این است که افراد را به سوي بهتر شدن خودشان هدایت می
رهبران تحول . تلف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته استسبک رهبري تحول آفرین برنز توسط بسیاري از محققان و تحت عناوین مخ

ها و اهداف  توانند باورها، نگرش کنند و می آفرین قادر هستند پیروان را بر انگیزانند، توانایی الهام بخش دارند، تعهد پیروان را کسب می
کنند که به آنان به عنوان انسان  ر دستان ایجاد میرهبران تحول آفرین این احساس را در زی. افراد و هنجارهاي سازمان را تغییر دهند

به عقیده برنز رهبري ). 3،2000الندروم و همکاران (ل را به روشی جدید ببینند ئکنند که مسا شود و به افراد کمک می نگریسته می
عابدي جعفري و (ران و پیروان است ها میان رهب سري روابط قراردادي و مبادله محرك ها و پاداش در برگیرنده یک 4)تبادلی( اي مراوده
در این نوع رهبري، رهبران در محیط موجود عمل کرده، کارآیی و قابل پیش بینی بودن را به تغییر و خالقیت ترجیح ). 1387آغاز، 

امون رهبران هر چند که مفهوم اولیه رهبري رهبري تحول آفرین توسط برنز و در نتیجه تحقیقات توصیفی پیر). 5،2003بالك (دهند  می
). 1389حسینی و همکاران، (ها نمود  ، با مطالعات خود این مفهوم را وارد حیطه رهبري در سازمان)1985(سیاسی مطرح شد و لیکن بس 

اي و  هاي ثبات و تحول سازمانی، به ترتیب رهبري مراوده ، مدلی از رهبري ارائه نمود که براي موقعیت)1985(پیرو تحقیقات برنز، بس 
اي را  ، این مدل را گسترش دادند و ابعاد رهبري تحول آفرین و رهبري مراوده)1995( 6بس و آولیو. کرد ل آفرین را تجویز میتحو

، 8هیگز(بصورت عملیاتی در آوردند » 7پرسش نامه چند عاملی رهبري«اي بنام  مشخص نمودند و حتی این مدل را در قالب پرسش نامه
ل آفرین فردي است که به منظور تقویت عملکرد کارکنان و سازمان رابطه مثبتی با زیردستان برقرار و از نظر بس، رهبر تحو). 2003

رهبران تحول آفرین زیر . کند که از نیازهاي شخصی فراتر بروند و در زمینه تمایالت گروه و سازمان، کار کنند کارکنان را تشویق می
اولین بار، بین رهبران تحول ) 1978(برنز ). 2001، 9برك و کالینز(توان دارند انجام دهند انگیزانند تا آنچه را در  دستان خود را بر می

ها و  هاي پیروان را باال برده و باعث تغییر برجسته در افراد، گروه رهبران تحول آفرین نیازها و انگیزه. ل شدئاي تمایز قا آفرین و مراوده
پاداش به ازاي عملکرد، (نیاز فعلی زیر دستان را نشانه رفته و توجه زیادي به تهاتر دارند  اي شوند و لیکن رهبران مراوده ها می سازمان

یا عدم  10اي آورد که رهبري غیر مراوده بس از نوع دیگر رهبري نیز سخن به میان می) حمایت دو جانبه و داد و ستدهاي دو طرفه
این . است که رابطه منفی بین رهبر و عملکرد پیرو در آن برقرار است رهبري عدم مداخله، سبک بی مباالت رهبري. نام دارد 11مداخله

هاي کمک از سوي زیر دستان را پیگیري  زنند و درخواست که الزم است، غایب هستند، از قبول مسئولیت سرباز می رهبران هنگامی

                                                             
1 .Transformational  leadership 
2 .Burns 
3 . Landrum & et al. 
4 . Transactional leadership 
5 .  Block 
6.Bass & Avolio 
7 . multifactor leadership Questionnaire(MLQ) 
8  . Higgs 
9 . Burke & collins 
10. Non Transactional leadership 
11.Laissez- Faire leadership  
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بس نظریه تحول آفرین را بر  ).1،2002و استو گاردنر(آید  در واقع در طیف رهبري، غیر فعال ترین نوع رهبري به شمار می. کنند نمی
 : نهد که عبارت است از می اساس چهار بنیان یا اصول کلی بنا 

بونو و (شود  نفوذ آرمانی به برقراري اعتماد و اطمینان و ارائه یک الگوي اثر بخش براي تبعیت کارکنان از آن مربوط می: 2نفوذ آرمانی) 1
اعتقاد به رهبري . باشند می) طمینان(رهبران تحولی تحسین برانگیز، قابل احترام و قابل اعتماد ). 4،2003؛ استون و همکاران2004، 3جاج

آورد یعنی زیر دستان مطمئن به کارآمدي رهبران، در قبال تغییرات  رهبري پایه و اساس را براي پذیرش تغییرات سازمانی فراهم می
رفتارهاي نفوذ آرمانی باعث . کند ه تأثیر و نفوذ آرمانی به کاریزما ربط پیدا میبدیهی است ک. دهند پیشنهادي مقاومت کمتري نشان می

زیر دستان رهبران کاریزماتیک آنها را با صفاتی ). 2011، 5هریسون(شوند  بروز هیجانات قوي در زیر دستان و همانند سازي با رهبر می
بانجري و کریشنان  (کنند  شدن براي زیر دستان توصیف می همانند مشتاق نسبت به وظایف، داراي حس مأموریت و احترام قایل

6،2000.(  
رهبران تحولی باورها و فرضیات را به چالش کشیده و با تشویق ابتکار و خالقیت در کارکنان آنان را به اتخاذ : 7ترغیب ذهنی) 2

ترغیب ذهنی شامل ارتقاء ذهنی، عقالنیت، تفکر منطقی،  به عبارتی دیگر). 2005باربوتو،  (دارند  ل کهنه وا میئهاي تازه در قبال مسا شیوه
،  ل قدیمیئهاي جدید حل مسا گیرد سعی در نشان دادن راه رهبري که ترغیب ذهنی را به کار می. شود ل میئل و حل دقیق مسائشناخت مسا

هاي یادگیري سازمانی و تغییر  نی یکی از مؤلفهترغیب ذه). 1389حسینی و همکاران، (دارد  تشویق به باز فرموله کردن مسایل و کنجکاوي ذهنی
ترغیب . شود شود که با عنایت داشتن به نیازهاي زیر دستان به پیشرفت به طرقی که براي زیر دستان جذاب است مربوط می سازمانی محسوب می

فا کند چرا که رهبران هم به یادگیري خود و هم به تواند نقش سالم و مفید را در یادگیري سازمانی ای ذهنی به عنوان یک مؤلفه از رهبري تحولی می
  ).2001، 8براون و پوسنر (دهند  یادگیري زیر دستان اهمیت نشان می

انگیزش الهام بخش مستلزم انتقال اهمیت مأموریت سازمان است و رهبر در این راستا باید به پیروان انرژي و توان الزم را : 9هام بخشالانگیزش ) 3
رفتارهاي انگیزشی الهام بخش تحت عنوان در میان نهادن یک دیدگاه جذاب، استفاده از نمادها جهت متمرکز ). 1389همکاران،  حسینی و(بدهد 

این عامل توصیف کننده رهبرانی است که از طریق مشارکت دادن . هاي زیر دستان و الگوسازي رفتارهاي مناسب مطرح شده است ساختن تالش
  ).2007 ،10ارجنلی و همکاران(نمایند  داز آینده تعهد را افزایش داده و ایجاد انگیزه میپیروان در ترسیم چشم ان

ها به عنوان  اي نسبت به پیروان باشد و به تک تک آن افتد که رهبر داراي یک جهت گیري توسعه این بعد زمانی اتفاق می: 11مالحظات فردي) 4
در این بعد رهبر با هر یک از پیروان به . ها را مورد توجه و مالحظه قرار دهد فرد فرد آن هاي مستقل توجه نموده، نیازهاي فردي و شخصی هویت

). 1388نور شاهی، (دارد  اندیشد و در راستاي آن گام بر می رهبر به توسعه، رشد و شکوفایی پیروان می. کند عنوان یک فرد خاص و یکتا برخورد می
. باشد، وجود یا عدم وجود آن بستگی به ادراك افراد دارد هاي مدیریتی در ارتباط می و مهارتدر زندگی سازمانی، تعارض با شیوه رهبري 

هاي مورد نظر به وسیله  هایشان جهت دستیابی به هدف آید که اعضاي یک گروه تصور کنند کوشش تعارض در سازمان زمانی بوجود می
نخست باید شناخته و پذیرفته . را قطع و جذب کرد، ریشه آن بنیادي استاي نیست که بتوان آن  تعارض زائده. شود گروه دیگر خنثی می

هاي  وجود افراد مختلف با ویژگی). 1385تدبیري و همکاران، (شود، سپس در جهت کنترل و اداره آن تالش الزم صورت گیرد 
از طرف دیگر، ساختار . را ناگزیر ساخته استها  شخصیتی، نیازها، باورها، انتظارات، ادراکات و اهداف متفاوت، بروز تعارض در سازمان

هم چنین وجود . زند هاي افقی و عمودي است، به این مسأله دامن می ها که مبتنی بر سلسله مراتب اقتدار و تفاوت حاکم بر سازمان
هاي ارتباطی نارسا،  هایی با اهداف متفاوت و گاه متعارض، سیستم ها و خرده سیستم هاي خشک و انعطاف ناپذیر، وجود گروه سیستم

هاي خود همسو و  ها و آرمان ها را جهت تحقق هدف ها را که باید افراد و گروه ها، سازمان کمبود منابع و امکانات و سوء مدیریت
یفی و شر( ها و تعارضات هستند ها، ناسازگاري اند که مستعد انواع تنش پذیر در آورده هاي شکننده و آسیب هماهنگ نمایند، بصورت سیستم

                                                             
1.Gardner & Stough 
2.Idealized influence 
3.Bono & Judge 
4.Stone & et al. 
5.Harrison 
6.Banjeri & Krishnan 
7.Intellectual Stimulation 
8. Brown & Posner 
9.Inspirational motivation 
10.Ergeneli & et al. 
11.Individualized consideration 
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مغایر و ناسازگار است که باعث ...) ها، احساسات و ها، عقاید، باورها، خواسته اهداف، ارزش(هاي  تعارض، ادراك فعالیت). 1389مقامی، 
) الف. رود پنج سبک اصلی براي حل مسأله ي تعارض به کار می ).2007، 1گراي و همکاران(گردد  تداخل، ممانعت و صدمه و آسیب می

اي کنار هم کار کنند که همه برنده باشند،  کند تا به گونه انتخاب این سبک، به افراد کمک می): تشریک مساعی(مکاري استراتژي ه
با استفاده از این سبک، افراد در جستجوي . مهم می باشد و حل تعارض به سود طرفین است خود یعنی هم روابط با دیگران و هم منافع

استفاده از این روش، . ها متناسب باشد و در ضمن باعث حفظ ارتباطات خوب و مؤثر با دیگران شود آن راه حل هایی هستند که با عالیق
دهد و به افراد اجازه می دهد تا یکدیگر را بشناسند، علی رغم مزایاي بی شمار این  احساسات بد را کاهش و تعهد افراد را افزایش می
انتخاب این سبک بدین معنا است که : استراتژي رقابت و زور) ب. اد، از معایب آن استروش، تلف شدن زمان و تضعیف توان و انرژي افر

در این شیوه یک طرف احساس می کند که . هاي دیگران می داند هاي خود را مقدم بر خواسته فرد به طور یک طرفه عالیق و خواسته
. می کوشد و به مختل شدن روابط با طرف دیگر فکر نمی کندموضوع فوق العاده برایش مهم است، لذا در به دست آوردن آن به سختی 

اگر افراد احساس کنند از نظر قدرت بر رقیب برتري دارند، به عقاید . در این شیوه یک طرف مجبور است دیدگاه طرف مقابل را بپذیرد
بعضی از افراد زور را به . ها است از هدف آن پیروزي، بخشی. دیگران اهمیتی نمی دهند و به روابط خود با دیگران نیز ارزشی قائل نیستند

این افراد همیشه به . کار می گیرند چرا که همیشه دوست دارند از موضع قدرت حرف بزنند و نمی خواهند اشتباهات خود را بپذیرند
د محتاط بود زیرا ممکن این شیوه ممکن است تعارض را به طور موقت حل کند اما در استفاده از آن بای. اندیشند شکست رقیب خود می

افرادي که این سبک را ): گذشت(استراتژي تطبیق ) ج. است تعارض را افزایش دهد و بازنده را به اقدامات تالفی جویانه وادار سازد
ین افراد بسیاري از ا. هایشان دست یابند دهند به خواسته هاي خود می گذرند و به دیگران اجازه می انتخاب می کنند از عالیق و خواسته

در واقع تمرکز این سبک بر حفظ روابط شخصی با . تر است معتقدند که داشتن یک رابطه ي دوستانه ي خوب، از هر چیز دیگر مهم
ها و  افراد، زمانی از این سبک استفاده می کنند که به دنبال به دست آوردن تمام خواسته): توافق(استراتژي مصالحه ) د. دیگران است

. اي دارد در این روش، انعطاف پذیري، مبادله و مذاکره جایگاه ویژه. ستند، یعنی ارضاي برخی نیازها برایشان کافی استعالیق خود نی
زمانی که اهداف مختلف، درجات اهمیت متفاوتی براي دو طرف دارد و یا به دلیل کمبود فرصت یک راه حل موقت مورد توجه است از 

باید توجه داشت که افراد آنچه را که از دست می دهند، بهتر به خاطر می سپارند تا آن چه را که به دست البته . شود این شیوه استفاده می
کسانی که این : استراتژي اجتناب) هـ). 66، ص 1389آقایار و رزقی رستمی، (می آورند و همین امر ممکن است جو بدبینی ایجاد کند 

از . »شما خودتان تصمیم بگیرید و مرا معاف کنید«تکیه کالم آنان این است . نمی سازندسبک را انتخاب می کنند، خود را درگیر تعارض 
موضوع جزئی و پیش پا افتاده باشد، موضوع هاي مهم تر دیگري وجود داشته باشد، درگیر  این شیوه، معموالً زمانی استفاده می شود که

با توجه به  ).1387محمدي، (ي تعارض، به اطالعات بیشتري نیاز باشد  شدن در تعارض به صدمات زیادي منجر شود و یا قبل از اداره
ست، مسلماً یکی از عوامل ایجاد چنین محیطی ها اینکه مدیریت عامل ایجاد محیطی مطلوب براي افراد سازمان، جهت نیل به هدف

ارس است و در صورت وجود مدیران ها و از جمله مد روابط انسانی در سازمان جدا نشدنیها است که جزء  مدیریت درست تعارض
در پژوهشی تحت عنوان ) 1380( دیانمعبو ).1387نیکنامی و همکاران، (نمود ها  ها را تبدیل به فرصت توان تعارض متخصص و کارا می

ت که بین نتیجه گرفشهر کرمان  هاي متوسطه بررسی رابطه نگرش مدیران به تعارض با سبک مدیریتی مورد استفاده آنان در آموزشگاه
نگرش کامالً مثبت به تعارض با سبک . نوع نگرش مدیران به تعارض با سبک مدیریتی مورد استفاده آنان رابطه معناداري وجود دارد

مدیریت تشریک مساعی، نگرش مثبت با سبک گذشت، نگرش بینابین با سبک مصالحه و نگرش منفی با سبک اجتناب رابطه معنادار 
ان تربیت بدنی استان مازندران بررسی سبک هاي مدیریت تعارض و رهبري مدیر در پژوهشی تحت عنوان) 1385( اشکوه طاهري .دارد

هاي مدیریت تعارض مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش و مدیران ادارات تربیت بدنی تفاوت معناداري  نتیجه گرفت که بین سبک
که در مدیران  دارند در حالیارات تربیت بدنی به ترتیب از اولویت بعدي برخوراما سبک هاي احتراز و تسلط در مدیران اد. وجود ندارد

 گرایی و از طرفی بین سبک سازمان .دهند هاي بعدي را تشکیل می بدنی آموزش و پرورش سبک هاي تسلط و احتراز اولویتتربیت 
گرایی رابطه معناداري با  جود ندارد اما سبک انساندر مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش رابطه معناداري وهاي مدیریت تعارض  سبک

مورد مدیران ادارات  هم چنین نتایج در. باشد هاي مدیریت تعارض این رابطه برقرار نمی سبک تشریک مساعی دارد و با دیگر سبک
گرایی نیز رابطه  بک انسانداري وجود دارد و در س گرایی و فقط سبک مصالحه رابطه معنا تربیت بدنی حاکی است که بین سبک سازمان

                                                             
1. Gray & et al ..  
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نکویی مقدم و . مشاهده گردید)  P>01/0(و سبک مدارا )  P>01/0(، سبک مصالحه ) P>05/0(معنی داري با سبک تشریک مساعی 
هاي رهبري و راهبردهاي مدیریت تعارض مورد استفاده مدیران ارشد  در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین سبک) 1389(همکاران 

 کنند و راهبرد بیان نمودند که جامعه مورد بررسی از سبک رهبري رابطه مدار تر استفاده می هاي آموزشی شهر کرمان بیمارستان یو میان
باالیی  LPCهم چنین مدیرانی که نمره . باشد هاي مدیریت تعارض مورد استفاده به ترتیب عدم مداخله، راه حل گرایی و کنترلی می

تمایل بیشتري به استفاده از راهبرد مدیریت تعارض عدم مقابله و در درجه بعد راه حل گرایی دارند ) ه مدار سبک رهبري رابط (دارند 
بررسی با عنوان ) 1389(موله و همکاران نتایج پژوهش مردانی ح. دهند ولیکن مدیران وظیفه مدار راهبرد کنترلی را بیشتر ترجیح می

هاي حل تعارض پرستاران مرد و زن تفاوت  کارکنان پرستاري نشان داد که بین سبکهاي حل تعارض در  باورهاي نظارتی و سبک
جویند و در  هاي همکاري، مصالحه و ایثار جهت حل تعارض سود می به این مفهوم که مردان بیشتر از زنان از سبک. معنادار وجود دارد

رهبران تحول بخش در در پژوهشی تحت عنوان ) 1389(ادين آبزی. کنند مقابل پرستاران زن از سبک هاي رقابت و اجتناب استفاده می
بیان نمود که نتایج تحلیل واریانس نشانگر این است که میانگین هر یک از ابعاد رهبري تحول بخش ؟ مدیران زن یا مدیران مرد: مدرسه

سبک هاي رهبري تحولی،  هشی تحت عنواندر پژو) 2003(1ایگلی و همکاران. داري بیشتر از مدیران مرد است در مدیران زن بطور معنا
اند که مدیران زن چه بطور کلی و چه به تفکیک ابعاد  به این نتیجه دست یافته مقایسه فرا تحلیلی مردان و زنان :تبادلی و عدم مداخله

. باشد لحاظ آماري معنادار می ها نا چیز است، اما به ي تحول بخش بر مدیران مرد برتري دارند، اگر چه در برخی از ابعاد تفاوتسبک رهبر
سبک رهبري و انتخاب راهبرد مدیریت تعارض در میان مدیران پرستاري در در پژوهشی تحت عنوان ) 2005(2هندل و همکاران 

ه اند تا تبادلی و شیوه مصالح هاي عمومی نتیجه گرفتند که سرپرستاران پرستاري، بیشتر خود را مدیران تحولی ادراك کرده بیمارستان
 تعارض تیریمداي که تقریباً نیمی از افراد نمونه تنها از یک شیوه  به گونه. بوده است تعارض تیریمدترین شیوه  جویی پر استفاده

  .اند و رهبري تحولی به شکل روشن بر راهبرد تعارض انتخاب شده سایه افکنده بوده است استفاده نموده) جویی  مصالحه(
به کند؟  را متعادل می تعارض تیریمدي و سبک سبک رهبرآیا حس شوخ طبعی رابطه میان  عنوان در پژوهشی تحت) 2007(3هافمن

داري میان  ي تحولی و تبادلی وجود دارد همبستگی مثبت و معناسبک رهبراین نتیجه رسید که یک رابطه مثبت میان حس شوخ طبعی و 
همچنین . شود طبعی موجب ارتقاء این رابطه می رد و حس شوخوجود دا تعارض تیریمدسبک رهبري تحولی و سبک مصالحه جویانه 

طبعی نیز موجب  وجود دارد که حس شوخ تعارض تیریمدداري میان سبک رهبري عدم مداخله و سبک اجتناب  همبستگی مثبت و معنا
دهی  رهبري تحولی ترجیحطبعی و رفتارهاي  دهد که با افزایش حس شوخ تحلیل هاي رگرسیون نشان می .شود ارتقاء این رابطه می

  . گذارد رو به کاهش می تعارض تیریمدسبک اجتناب 
نتیجه  یک رویکرد مدیریت تعارض: پیوند دهی رهبري تحولی و عملکرد گروهیدر پژوهشی تحت عنوان ) 2011( 4زهانگ و همکاران

ها به اتخاذ رویکرد حل تعارض  ق تشویق گروهنتیجه عملکرد گروهی از طری گرفتند که رهبري تحولی موجب ارتقاء هماهنگی گروه و در
تواند به اعضاي گروه جهت مدیریت تعارضات به  چنین رهبري تحولی می هم. کند جویی می تشریک مساعی به جاي رویکرد رقابت

  .نحوي که منفعت همه افراد را در پی داشته باشد کمک نماید
کند تا این پدیده اجتناب ناپذیر را  هایش شود، ضرورت ایجاب می ی سازمان به هدفیاب تواند مانع دست با آگاهی از این امر که تعارض می

باتوجه . جهات گوناگون مورد بررسی قرار داده و از این طریق درجه آگاهی مدیران را نسبت به تعارض ارتقاء بخشید در درون سازمان از
ها به همراه دارد  دیگر حوزه ه دراین بخش تأثیرات مستقیمی را درهاي آموزش و پرورش که هر گونه رشد و توسع به نقش کلیدي سازمان

تواند به عنوان یکی از فاکتورهاي مهم رشد و توسعه محسوب گردد و از آن جایی که مدارس محل رشد و پرورش انسان و نیز توجه  و می
  .ا در بین مدیران مدارس مورد بررسی قرار گیردبه علوم رفتاري در مدارس این انگیزه بوجود آمد که رابطه بین این دو مؤلفه مهم ر

  هاي پژوهش سؤال
  با راهبردهاي مقابله با تعارض مدیران رابطه وجود دارد؟) تحولی، تبادلی، عدم مداخله(آیا بین سبک رهبري ) 1
  بینی راهبرد عدم مقابله مدیران را دارد؟ توانایی پیش) تحولی، تبادلی، عدم مداخله(آیا سبک رهبري ) 2

                                                             
1.Eagly & et al. 
2.Handel &  et al. 
3.Hoffman 
4 . Zhang & et al. 
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  دارد؟   بینی راهبرد راه حل گرایی مدیران را توانایی پیش) تحولی، تبادلی، عدم مداخله(آیا سبک رهبري ) 3
  دارد؟ بینی راهبرد کنترل مدیران را  توانایی پیش) تحولی، تبادلی، عدم مداخله(آیا سبک رهبري ) 4
  وجود دارد؟آیا بین سبک رهبري مدیران با توجه به جنس آنان تفاوت معناداري ) 5
 داري وجود دارد؟ آیا بین راهبردهاي مقابله با تعارض مدیران با توجه به جنس آنان تفاوت معنا) 6

 . ارائه گردیده است 1به صورت شکل  پژوهش با توجه به سؤال هاي پژوهش مدل مفهومی
 

  
  پژوهش مفهومی مدل -1شکل 

  روش پژوهش
روش پژوهش، توصیفی از  بود رانیمد تعارض با مقابله يراهبردها رهبري با ن سبکیب رابطه یبررس که پژوهش، هدف تنگرف نظر در با

   .کاربردي استپژوهشی با توجه به ماهیت  پژوهش. نوع همبستگی است
   ي، نمونه و روش نمونه گیريآمار جامعه

پس از اجراي . نفر بودند 141به تعداد  89 -90فهان در سال تحصیلیشهر اصدولتی جامعه آماري این پژوهش، مدیران دوره متوسطه 
ناحیه آموزش و  5از بین . نفر تعیین گردید 102وسیله فرمول، حجم نمونه به جامعه،  و محاسبه واریانس نامه پرسش 30آزمایشی تعداد 

 100سش نامه توزیع شده در بین مدیران تعداد پر 102در مجموع از تعداد . دبیرستان انتخاب شد 102پرورش به صورت تصادفی ساده 
  . گردید  پرسش نامه به طور کامل جمع آوري

  ابزار اندازه گیري
و پرسش نامه مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون ) 2000(استاندارد سبک رهبري بس و اولیو  پرسش نامهبراي جمع آوري اطالعات دو 

باشد و سه سبک  می اي لیکرت گزینه 5ته پاسخ با طیف بس سؤال 36بک رهبري حاوي پرسش نامه س. مورد استفاده قرار گرفت) 1994(
ی با سؤال 30پرسش نامه تعارض،. تعلق می گیردگزینه ها به   5تا  1 ارزش عددي. رهبري تحولی، تبادلی و عدم مداخله را می سنجد

سبک  (پنج شیوه مقابله با تعارض ه ها تعلق می گیرد و به گزین 1تا  7ارزش عددي که با مقیاس فاصله اي اي لیکرت  گزینه 7طیف 
روایی محتوایی هر . بررسی می نماید) مقابله، راه حل گرایی و کنترل  عدم(را در سه راهبرد ) اجتناب، سازش، همکاري، مصالحه و اجبار

و براي  84/0سبک رهبري  پرسش نامهبراي توسط صاحبنظران تأیید گردید و پایایی آن به وسیله محاسبه آلفاي کرونباخ  پرسش نامهدو 
و آمار ) و میانگین  فراوانی، درصد(ها از طریق آمار توصیفی  تجزیه و تحلیل داده. تعیین گردید 85/0مدیریت تعارض  پرسش نامه

  .جام شدان SPSS 18افزار   با استفاده از نرم)  مستقل tضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام، آزمون (استنباطی 
  یافته هاي پژوهش

  دارد؟ وجود رابطه رانیمد تعارض با مقابلهي راهبردها با )تحولی، تبادلی، عدم مداخله(ي رهبر سبک نیب ایآ: اول سؤال
  رانیمد تعارض با مقابلهي راهبردها باي رهبر سبک نیبی همبستگ بیاضر  -1 شماره جدول

  
  

  

 عدم مداخله یتبادل تحولی راهبرد مقابله با تعارض سبک رهبري

 415/0** 070/0 101/0 مقابله عدم
 150/0 255/0* 290/0** ییگرا حل راه

 267/0* 198/0 094/0 کنترل

 تحولی

 تبادلی

 کنترل راهبرد عدم مداخله

 مقابله راهبرد عدم

  سبک رهبري ییگرا حل راه راهبرد
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*p  05 /0<  ** p  01 /0<  

ی یعن. است داری معنیی گرا حل راه راهبرد با و تبادلی یتحولي رهبر سبک نیبی همبستگ بیضر دهد یم نشان ،1 شماره جدولي ها افتهی
 عدمي ها راهبردتبادلی با  وی تحولي رهبر سبکهر دو  نیب. دارد وجود دار یمعن رابطهیی گرا حل راه راهبرد بای تحولي رهبر سبک نیب

 کنترل و مقابله عدمي ها راهبرد با مداخله عدمي رهبر سبک نیبی همبستگ بیضر .نشد مشاهدهي دار یمعن رابطه کنترل و مقابله
 بیضر اساس بر. دارد وجود دار یمعن رابطه کنترل و مقابله عدمي ها راهبرد با مداخله عدمي رهبر سبک نیبی یعن. است دار یمعن
 سبک نیب. است بوده مشترك کنترل و مقابله عدمي ها  راهبرد با مداخله عدمي رهبر سبک انسیوار درصد 1/7 و 2r (2/17(نییتع

  .نشد مشاهدهي دار یمعن رابطهیی گرا حل راه راهبرد و مداخله عدمي رهبر
  بینی راهبرد عدم مقابله مدیران را دارد؟ توانایی پیش) تحولی، تبادلی، عدم مداخله(آیا سبک رهبري  :مدو سؤال

  رانیمد مقابله عدم راهبردی نیب شیپ وي رهبري ها سبک چندگانهی همبستگ بیضر  -2شماره  جدول

  استانداردضرائب غیر   پیش بین متغیر  مالكمتغیر
Beta  t  P  R  R2  F  P  

B  خطاي معیار  

  يرهبر سبک  مقابله عدم راهبرد
125/0  562/0  مداخله عدم  441/0  482/4  001/0  441/0  195/0  090/20  001/0  

 عدم راهبرد کنندهی نیب شیپ نیبهتر ونیرگرس در مطالعه موردي رهایمتغ نیب از دهد یم نشان، 2 شماره جدولي ها یافته کهي طور به
 انسیوار درصد5/19 مداخله عدمي رهبر سبک بیضر اول گام در اساس نیا بر. است بوده مداخله عدمي رهبر سبک اول گام در مقابله
 ونیرگرس از روش ضریب نیبنابرا است بوده معنادار  p>01/0 سطح در شده مشاهده F. کند یم نییتب را رانیمد مقابله عدم راهبرد

 عدمي رهبر سبک در شیافزا واحد کي یازا به بتا بیضر که است آن ازی حاک ها افتهی. تفاده کردتوان اس بینی متغیرها می جهت پیش
 بیضر= رانیمد مقابله عدم راهبرد :عبارت است ازی نیب شیپ معادله .دهدی م شیافزا واحد 441/0 را  رانیمد مقابله عدم راهبرد، مداخله

  )562/0( مداخله عدمي رهبر سبک)+ 690/34( ثابت
  ؟ دارد  را رانیمدیی گرا حل راه راهبردی نیب شیپیی توانا )مداخله عدم ،یتبادل ،یتحول(ي رهبر سبک ایآ: مسو ؤالس
  

  رانیمدیی گرا حل راه راهبردی نیب شیپ وي رهبري ها سبک چندگانهی همبستگ بیضر  - 3شماره جدول

  متغیر پیش بین  متغیر مالك
  ضرائب غیر استاندارد

Beta  t  P  R  R2  F  P 
B   معیارخطاي  

  005/0  243/8  087/0  294/0  005/0  871/2  294/0  173/0  496/0  یتحول يرهبر سبک  ییگرا حل راه راهبرد

  
 راه راهبرد کنندهی نیب شیپ نیبهتر ونیرگرس در مطالعه موردي رهایمتغ نیب از دهد یم نشان ،3 شماره جدولي ها یافته کهي طور به

 راهبرد انسیوار درصد 7/8ی تحولي رهبر سبک بیضر اول گام در اساس نیا بر. است بودهی تحولي رهبر سبک اول گام دریی گرا حل
از روش ضریب رگرسیون جهت  نیبنابرا است بوده معنادار  p>01/0 سطح در شده مشاهده F. کند یم نییتب را رانیمدیی گرا حل راه

 ،یتحولي رهبر سبک در شیافزا واحد کي یازا به بتا بیضر که است آن ازی حاک ها افتهی .توان استفاده کرد بینی متغیرها می پیش
 بیضر= رانیمدیی گرا حل راه راهبرد :از  استعبارت ی نیب شیپ معادله .دهد یم شیافزا واحد 294/0 را رانیمدیی گرا حل راه راهبرد
  )496/0(ی تحولي رهبر)+ 218/12( ثابت
  دارد؟ بینی راهبرد کنترل مدیران را  توانایی پیش) ی، تبادلی، عدم مداخلهتحول(سبک رهبري  آیا :مچهار سؤال
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  رانیمد کنترل راهبردی نیب شیپ وي رهبري ها سبک چندگانهی همبستگ بیضر -4 شماره جدول

  متغیر پیش بین  گام ها شاخص
  ضرائب غیر استاندارد

Beta  t  P  R  R2  F  P 
B  خطاي معیار  

 راهبرد
  کنترل

  014/0  279/6  067/0  259/0  014/0  506/2  259/0  109/0  273/0  مداخله عدم يرهبر سبک  اول

  313/0  یتبادلي رهبر سبک  دوم
474/0  

108/0  
203/0  

297/0  
238/0  

905/2  
329/2  

005/0  
022/0  350/0  123/0  011/6  004/0  

  
 کنترل راهبرد کنندهی نیب شیپ نیبهتر ونیرگرس در عهمطال موردي رهایمتغ نیب از دهد یم نشان، 4 شماره جدولي ها یافته کهي طور به
 عدمي رهبر سبک بیضر اول گام در اساس نیا بر. است بودهی تبادلي رهبر سبک دوم گام در و مداخله عدمي رهبر سبک اول گام در

 انسیوار درصد3/12ی دلتباي رهبر سبکو  مداخله عدم يرهبر سبک دوم گام در و رانیمد کنترل راهبرد انسیوار درصد 7/6 مداخله
بینی  از رگرسیون جهت پیش نیبنابرا است بوده معنادار  p>01/0 سطح در شده مشاهده F. دنکن یم نییتب را رانیمد کنترل راهبرد

 راهبرد مداخله، عدمي رهبر سبک در شیافزا واحد کي یازا به بتا بیضر که است آن ازی حاک ها افتهی. توان استفاده کرد متغیرها می
 238/0 را رانیمد کنترل راهبرد ،یتبادلي رهبر سبک در شیافزا واحد کي یازا به بتا بیضر و شیافزا واحد 297/0 را رانیمد کنترل
ي رهبر سبک)+ 313/0( مداخله عدمي رهبر سبک)+ 769/7( ثابت بیضر= کنترل راهبرد :ینیب شیپ معادله .دهد یم شیافزا واحد
  .)474/0(ی تبادل

  دارد؟ وجودي دار امعن تفاوت جنس آنان به توجه با رانیمدي رهبر سبک نیب ایآ: مپنج سؤال
  تیجنس حسب بري رهبري ها سبک نمرات نیانگیم سهیمقا  -5 شماره جدول

  يآمار شاخص
 رهایمتغ

 t p اریمع انحراف نیانگیم جنس

 یتحول
 14/4 97/86 مرد

 19/3 31/90 زن 001/0 - 413/4

 یتبادل
 25/3 98/35 زن 033/0 - 166/2 55/3 48/34 مرد

 مداخله عدم
 04/6 43/18 مرد

 17/6 17 زن 258/0 139/1
  
 جنس حسب بری تبادل وی تحولي رهبر سبک دوي برا p>05/0 سطح در شده مشاهده t دهد یم نشان ،5 شماره جدولي ها افتهی

و زنان سبک خود را تحولی و تبادلی تر ارزیابی  دارد وجود معنادار تتفاوي رهبر سبک دو نیا در مردان و زنان نیبی عنی. است معنادار
 سطح در شده مشاهده t دهد یم نشان ها افتهی .نشد مشاهدهي دار یمعن تفاوت مردان و زنان نیب مداخله عدمي رهبر سبک در. نموده اند

05/0<p درسه متفاوتی لیتحص مدرك با رانیمد اتنظر نیبی یعن. ستین معنادار التیتحص زانیم برحسبي رهبر سبک سهي برا 
  . ندارد وجود معنادار تفاوت مداخله عدم وی تبادل ،یتحولي رهبر سبک
  ؟ دارد وجود يدار امعن تفاوت جنس آنان به توجـه با رانیمد تعارض با مقابلهي راهبردها بین ایآ: مشش سؤال
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  تیجنس حسب بر تعارض اب مقابلهي راهبردها نمرات نیانگیم سهیمقا  -6 شماره جدول

  يآمار شاخص
 رهایمتغ

 t p اریمع انحراف نیانگیم جنس

 421/0 - 809/0  40/7  26/43  مرد  عدم مقابله

      08/9  67/44  زن  
  379/0  - 884/0  83/5  16/55  مرد  گرایی حل راه

      05/7  33/56  زن  
  025/0  275/2  94/5  18/25  مرد  کنترل
      73/6  23/22  زن  

  
 نیبی یعن. است معنادار جنس برحسب کنترل راهبردي برا p>05/0 سطح در شده مشاهده  tدهد یم نشان ،6 شماره جدولي ها افتهی

 دری ول. کنند یم استفاده کنترل راهبرد از زن رانیمد از شتریب مرد رانیمد. دارد وجود معنادار تفاوت کنترل راهبرد در مردان و زنان
  .نشد مشاهدهي دار یمعن تفاوت مردان و زنان نیبی یگرا حل راه و مقابله عدمي راهبردها

  بحث و نتیجه گیري
نتایج نشان داد که بین سبک رهبري تحولی و تبادلی مدیران با راهبرد راه حل گرایی و بین سبک رهبري عدم مداخله با راهبردهاي عدم 

که به وجود رابطه بین سبک انسان گرایی ) 1385(طاهري ها با نتایج پژوهش اشکوه  یافته. دار وجود دارد مقابله و کنترل رابطه معنی
مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش با سبک تشریک مساعی و رابطه بین سبک انسان گرایی مدیران ادارات تربیت بدنی با سبک هاي 

ان پرستاري، بیشتر خود را مدیران مبنی بر این که سرپرستار) 2005(تشریک مساعی، مصالحه و مدارا اشاره دارد، نتایج هندل و همکاران 
اند تا تبادلی و شیوه مصالحه جویی پر استفاده ترین شیوه مدیریت تعارض بوده است و رهبري تحولی به شکل روشن  تحولی ادراك کرده

ین سبک دار ب که به وجود همبستگی مثبت و معنی) 2007(بر راهبرد تعارض انتخاب شده سایه افکنده است، نتایج پژوهش هافمن 
شود اشاره دارد، نتایج پژوهش  رهبري تحولی و سبک مصالحه جویانه مدیریت تعارض که حس شوخ طبعی موجب ارتقاء این رابطه می

گروه و در نتیجه عملکرد گروهی از طریق تشویق  ء هماهنگی  مبنی بر این که رهبري تحولی موجب ارتقا) 2011(زهانگ و همکاران 
مبنی بر ) 1389(کند و نتایج پژوهش نکویی مقدم  رد حل تعارض تشریک مساعی به جاي رویکرد رقابت جویی میها به اتخاذ رویک گروه

تمایل بیشتري به استفاده از راهبرد مدیریت تعارض عدم مقابله ) سبک رهبري رابطه مدار(دارند  باالیی LPCاین که مدیرانی که نمره ي 
  . خوانی ندارددارند، هم  و در درجه بعد راه حل گرایی

ها، مشخص کردن انتظارات براي دیگران،  کمک به کارکنان متناسب با تالش آن: سبک رهبري تبادلی که موجب بروز رفتارهایی از قبیل
ها درسازمان، توجه به استاندارد از سوي مدیر در سازمان  احساس رضایت مبتنی بر دستیابی به اهداف، توجه به اشتباهات و بی نظمی

هاي این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش  یافته. هاي همکاري و مصالحه در سازمان ترویج یابد گردد تا سبک شد، باعث می خواهد
، که حاکی از وجود رابطه بین سبک سازمان گرایی مدیران ادارات تربیت بدنی و سبک مصالحه است، هم )1385(اشکوه طاهري 

، مبنی بر این که مدیران وظیفه مدار راهبرد کنترلی را بیشتر ترجیح )1389(قدم و همکاران اما با نتایج پژوهش نکویی م. دارد خوانی
گیري، طفره رفتن  عدم مداخله در مسائل مهم، اجتناب از تصمیم: زمانی که مدیر از خود رفتارهایی از قبیل. دهند هم خوانی ندارد می

زیرا . هد آن گاه نباید انتظار داشت که سازمان یک روند رو به رشد داشته باشدت و عدم حضور در هنگام نیاز را نشان دسؤاالازپاسخ به 
توانند  گیري و اتخاذ یک سبک رهبري مطلوب، نمی این گونه مدیران به علت عدم توانایی در حل مشکالت سازمان و فرار از تصمیم

  .دارد خوانی  هم) 2007(هافمن   این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش. مشکالت سازمان را حل کنند
ها نشان داد که از بین متغیرهاي مورد مطالعه در رگرسیون بهترین پیش بینی کننده راهبرد عدم مقابله در گام اول سبک  یافته

بهترین پیش بینی کننده  بهترین پیش بینی کننده راهبرد راه حل گرایی سبک رهبري تحولی بوده است و. رهبري عدم مداخله بوده است
  . برد کنترل درگام اول سبک رهبري عدم مداخله و در گام دوم سبک رهبري تبادلی بوده استراه
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ولی در سبک رهبري عدم مداخله بین زنان و . بین زنان و مردان در دو سبک رهبري رهبري تحولی و تبادلی تفاوت معنادار وجود دارد
هم ) 1389(، زین آبادي )2003(ژوهش با نتایج پژوهش ایگلی و همکاران هاي این بخش از پ یافته. داري وجود ندارد مردان تفاوت معنا

مقابله و راه   ولی در راهبرد عدم. کنند ها نشان داد مدیران مرد بیشتر از مدیران زن از راهبرد کنترل استفاده می چنین یافته هم. دارد خوانی
هاي این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش مردانی حموله و همکاران  یافته. داري وجود ندارد حل گرایی بین زنان و مردان تفاوت معنا

 .کند هم راستا ست هاي حل تعارض پرستاران مرد و زن اشاره می ، که بر وجود تفاوت معنادار بین سبک)1389(
 منابع
  .سپاهان انتشارات: اصفهان ،تعارض و حل آن با رویکرد هوش هیجانی). 1389( . ر .ع رستمی  رزقی  و ، سآقایار

انتشارات دانشگاه : چاپ اول، شاهرود ،)رویکردي محیطی و پژوهشی(سازمان و مدیریت اثربخش ). 1387. (ب ،اشرفی
 .صنعتی شاهرود

پایان  ،بررسی سبک هاي مدیریت تعارض و رهبري مدیران تربیت بدنی استان مازندران). 1385. (ر ،طاهري اشکوه
، دانشکده تربیت بدنی طاهري اشکوه رضا میردار، شادمهر دکتراستاد مشاور رضوي، محمدحسین دکتر  استاد راهنما نامه کارشناسی ارشد

 .دانشگاه مازندران  و علوم ورزشی
واحد اسالم  انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی: اسالم شهر ،تعارض در مدیریت تنش و). 1385( .س ،مرادي و ح ،گیوریان ،س ،تدبیري

   .شهر
بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی و سبک هاي رهبري تحول ). 1389. (م ،شریفی و م ،استیري ،ح ،رایج ،ف ،حسینی

 .55-72: 4نشریه مدیریت دولتی،  ،پیرو -آفرین و مبادله رهبر
پژوهش (زن در توسعه و سیاست  مدیران زن یا مدیران مرد؟ :رهبران تحول بخش در مدرسه). 1389. (ر  .ح ،آبادي زین
 .115-141: 2، )زنان

هاي برخورد با تعارض در  رابطه بین انواع قدرت مورد استفاده مدیران با شیوه بررسی). 1389. (ع  ،مقامی و ا ،شریفی
پژوهشی تحقیقات مدیریت  -فصلنامه علمی ،1388- 89مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان نمین در سال تحصیلی 

 . 83-104: 5آموزشی، 
مطالعه موردي در وزارت رفاه و تأمین (رهبري تحول آفرین و فرهنگ سازمانی ). 1387. (ع ،آغاز و ح ،جعفري عابدي

 .77-92: 80دانش مدیریت،  ،)اجتماعی
  نشر روان: تهران ،مقدمات مدیریت آموزشی). 1389. (ع ،بند عالقه

  انتشارات آییژ: تهران ،اصول و مبانی سازمان، مدیریت و سرپرستی ).1387( .د ،محمدي
هاي حل تعارض در  بررسی باورهاي نظارتی و سبک). 1389. (س ،شهرکی حامدي و ع ،واحد شهرکی ،م ،حموله دانیمر

 .64-73: 3مجله اخالق و تاریخ پزشکی،  ،کارکنان پرستاري
بررسی رابطه نگرش مدیران به تعارض با سبک مدیریتی مورد استفاده آنان در مدارس  ).1380( .ر  .ح ،معبودیان
 دانشکده علوم تربیتی استاد مشاور یداهللا جوادي، ،پور اهللا موسی استاد راهنما نعمت پایان نامه کارشناسی ارشد، ،ه شهر کرمانمتوسط

 . واحد کرمان  دانشگاه آزاد اسالمی 
دیریت رابطه بین سبک هاي رهبري و راهبردهاي م بررسی). 1389( .ح .م ،قربانی و م ،سالجقه ،س ،دالوري ،م ،مقدم نکویی

  .57-65: 2و 1فصلنامه بیمارستان،  ،هاي آموزشی شهر کرمان تعارض مورد استفاده مدیران ارشد و میانی بیمارستان
هاي آموزشی و تجربی مدیران بر سبک مدیریت  بررسی تأثیر پیشینه). 1387( .م ،مشفقی و ز ،مشفقی ،م ،نیکنامی

 .49 – 65: 3ش، مجله فناوري و آموز ،تعارض آنها از دیدگاه دبیران
ها و  دانشگاه  سايؤبررسی رابطه پیامدهاي رهبري و ابعاد سبک رهبري تحول گرا در میان ر). 1388( .ن ،نورشاهی

  . 163 – 176: 3دانشگاه فردوسی مشهد،  مطالعات تربیتی و روان شناسی، موسسات آموزش عالی شهر تهران



 1392بهار  رهبري با راهبردهاي مقابله با تعارض مدیران مدارس متوسطه  رابطه بین سبک
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