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 چكيده

مصالحه، اجتناب، رقابتي) با تاب آوري در مديران آموزشي (تعارض هدف اين پژوهش بررسي ارتباط سبك هاي مديريت 
نفـر از   179مي باشد. روش پژوهش از نظر هدف كاربردي و نوع آن همبستگي مـي باشـد. جامعـه آمـاري پـژوهش شـامل       

مشـغول   94 -95وره اول شهر كرمانشاه (در سه ناحيه آموزشي) است كه در سال تحصيلي مديران آموزشي دبيرستان هاي د
نفر با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي سهميه اي انتخاب شدند. به  118به كار مي باشند كه نمونه اي به حجم 

و ) 2003(ديويدسـون  ب آوري كونـور و  آوري داده ها، از پرسشنامه ويژگي هـاي دموگرافيـك، پرسشـنامه تـا     منظور جمع
و آمـار   SPSS22افـزار   كمك نرم ها به ) استفاده شده است. داده1991(پي.رابينز پرسشنامه سبك مديريت تعارض استيفن 

مسـتقل) مـورد تجزيـه و     Tهـاي   توصيفي و استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون و ضريب رگرسيون چند متغيره و آزمـون 
مـديريت تعـارض بـا تـاب آوري مـديران آموزشـي        رقابتي تايج نشان داد كه بين سبك هاي اجتناب وتحليل قرار گرفت. ن

 .رابطه معكوس و بين سبك مصالحه مديريت تعارض با تاب آوري مديران آموزشي رابطه مثبت وجود دارد
 .مديريت تعارض، مصالحه، اجتناب، رقابتي ، تاب آوري واژگان كليدي:

 
 مقدمه

ترين و در عين حال غير قابل اجتناب ترين مسائل در سازمان ها تعارض بين افراد و گروههاي موجود در يكي از عمده 
اصوال خمير مايه مديريت نظامهاي آموزشي با تعارض عجين است. بايد بـه خـاطر    ).1386(درگاهي و مقدم،  آنها مي باشد

ي روابط در سازمان  مي شود  بلكه مـديريت غيـر اثـر    داشت كه اين وجود تعارض نيست كه باعث اختالل و از هم پاشيدگ
بخش تعارض ها است كه سبب نتايج نامطلوب مي شود. تعارض در حد معقول يك جنبه طبيعي و مطلوب در هر رابطه اي 

هـر مـديري در   ). 1393(گلبـاران،   است و اگر مديريت تعارض به شكل سازنده صورت گيرد بسيار ارزشـمند خواهـد بـود   
ا تعارض به شيوه اي خاص عمل مي كند. تعارض جزء جدايي ناپذير زندگي انسان و امري طبيعي و اجتناب ناپذير مواجهه ب

در زندگي فردي و سازماني است. ساختار حاكم بر سازمان ها مبتني بر سلسله مراتب و تفاوت هاي عمودي و افقي، وجـود  
ها و گروه هاي مختلف با اهداف و منافع مختلف، نظام ارتباطي نظام هاي اداري خشك و انعطاف ناپذير، وجود خرده نظام 
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نارسا، كمبود منابع و امكانات و باالخص سوء مديريت ها، سازمان ها را كه بايـد افـراد و گـروه هـا را در جهـت اهـداف و       
ارض و آرمان هاي خود همسو و همساز كند، به صـورت نظـام هـايي مـتالطم و آسـيب پـذير كـه مسـتعد انـواع تـنش، تعـ           

2Fنسو(او ناسازگاري مي باشد، درآورده است

) 1امروزه انـواع مختلفـي از تعـارض را تعريـف كـرده انـد. ماننـد:          ).2007، 1
) تعارض نوظهور كه از تعامالت رسمي 2تعارض نهادينه شده كه از ماهيت و اهداف سازمان ناشي شده و چالشي مي باشد. 

) تعارض شخصيتي كـه مـي تـوان آن را بـه عنـوان عـدم       3نشأت مي گيرد. و  و غيررسمي كاركنان در فعاليت هاي روزمره
3F(كريتنر و آنجلـو  توافق يا خشنودي شخصي افراد نسبت به يكديگر تعريف كرد

در مقابـل بـا تعـارض، مـديريت      ).2008، 2
و بـين كاركنـان و   تعارض وجود دارد. يعني مديريتي كه بتواند در شرايط تعارض به بهتـرين شـكل سـازمان را اداره كـرده     

سازمان تعادل ايجاد كند و تعارض ايجاد شده را از بين ببرد. بطور كلي مـديريت تعـارض فرآينـد تشـخيص نقـش مناسـب       
 تعارض در بين گروه ها و استفاده مناسب از فنون مربوطه براي برطرف كردن يا تحريك آنها براي اثربخشي سـازمان اسـت  

 زمان ها با رويكرد مـديريت تعـارض در مقابلـه بـا تعـارض مـي تواننـد از راهبردهـا و         . مديران سا)1386(درگاهي و مقدم، 
) سبك مصالحه/معامله: گاهاً مديران مي توانند تعارض را بـا روش چانـه زنـي برطـرف     1 سبك هاي مختلف استفاده كنند:

آن مديران سازمان صالح مي دانند  ) سبك اجتناب/پرهيزگري: كه در2كنند. در اين روش برنده يا بازنده اي وجود ندارد. 
تعارض را ناديده بگيرند. فايده آن در وضعيت هاي مبهم است كه مدير زمان كافي براي روشن شـدن وضـعيت يـا تصـميم     

)سبك تحكم/رقابتي: در بعضي شـرايط مـديران سـعي مـي     3گيري را ندارد و ضعف عمده آن اثر موقتي اين راهبرد است. 
رت و اعمال زور و سلطه تعارض هايي كه مبتني بر برد و باخت هسـتند را حـل و فصـل كننـد. در ايـن      كنند با استفاده از قد

روش مسلماً تصميمي كه مدير مي گيرد به نفع يكي از طرفين تمام خواهد شد. بنابراين روش مزبور تفاهم را در بين طـرفين  
4Fنلسون و كوئيك(  برقرار نمي كند ولي عمدتاً مورد توافق طرفين قرار خواهد گرفت.

3 ،2002(. 
يكي از مهم ترين سازه هاي شخصيتي كه كمك كننده به حل تعارض است تاب آوري است. يافته هاي اخير نشان مي  

دهد كه نقش ويژگي هايي چون احساسات و عواطف مثبت، بردباري، خـوش بينـي، همـدلي، خـودانگيزي، خودتـدبيري،      
امثال آن كه همه از ويزگي هاي افراد تاب آور است، در كنـار عوامـل منطقـي    آرمان خواهي، عزت نفس، خودمديريتي و 

چون هوشمندي، تفكر و تعقل در كاميابي و موفقيت افراد بسيار موثر بـوده و بـه نظـر مـي رسـد ارتقـاء تـاب آوري باعـث         
راد در پاسـخ گـويي بـه    تاب آوري به تفـاوت افـ  ). 1388(كردميرزا،  كارايي مديران در مديريت تعارض سازماني مي باشد

حفاظتي فرض شده اسـت. تـاب آوري    چالش وبراي فرآيند تاب آوري سه مدل جبراني، ). 1993(راتر،  خطر بر مي گردد
عبارتست از تطابق مثبت با شرايط ناگوار كه به طور عمده اين شرايط بـه وسـيله دو گـروه از عوامـل خطـرزا مشـخص مـي        

ي (انواع تعارضات فردي، خانوادگي، شغلي و محيط كار، شخصيتي، فقر و بي عدالتي ) شرايط چالش برانگيز زندگ1شوند: 
) ضربه ها ( بيماريهاي جسمي، روانـي، تجربـه خشـونت و فقـدان هـا ماننـد:       2اجتماعي، كمبودها، سوء مصرف مواد و ...)  

يط آسيب زندگي مي كند امـا  مرگ عزيزان، از دست دادن شغل و موقعيت اجتماعي و...) تاب آور كسي است كه در شرا
امـروزه مـي تـوان بـا آموزشـهاي تـاب        ).1386(رضايي،  نه تنها آسيب نمي بيند بلكه به رشدي بيش از پيش دست مي يابد

آورانه، شناخت افرادي كه در شرايط آسيب هستند و يا اين شرايط را پشت سر گذرانده اند را مورد بازسازي قـرار داد، بـه   
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2  .  Kreitner, R and Angelo 
3  .  Nelson, D.F and Campbell Quick 



 ...مديران (مصالحه، اجتناب، رقابتي) با تاب آوري در هاي مديريت تعارض بررسي رابطه سبك                   1395تابستان 

97 

ه كاركرد قبلي خويش باز گردند، بلكه حتي عملكرد خود را ارتقاء بخشيده بـه رشـدي بـيش از گذشـته     نحوي كه نه تنها ب
دست يابند و اين امر براي افرادي كه در شرايط تعارض به خصوص تعارض سازماني كه موضوعي آسيب زا بوده و استرس 

بررسي رابطه ميان نگرش «) در پژوهشي تحت عنوان 1375زيادي ايجاد مي نمايد، قرار دارند نيز صادق مي باشد. غفارزاده (
نتايج محاسبات فرضهاي تحقيق را تاييد كرد، بدين معني كه مديران » مديران به تعارض و كاربرد سبكهاي مديريت تعارض

معني نگرش مثبت به تعارض دارند. از روشهاي آمرانه و تحكم آميز براي كنترل تعارض بهره مي جويند و تفاوت ميان آنها 
) با مقايسه مديريت حل تعارض و رضايت زناشويي و تاب آوري در 1393گلباريان ( ).1391(جهانيان و اسحاقي،  دار است

تاب آوري و رضايت زناشويي و همچنين حل تعارض تاثير مثبـت دارد و ايـن    اشتغال برمادران شاغل و غيرشاغل نشان داد 
5Fموتونبليك و  ). 1393(گلباران،  خواهند كرد مادران تاب آوري و رضايت بيشتري را تجربه

) طي تحقيقات خود 1964( 1
مدير صفي و ستادي ، رابطه ميان شاخص پيشرفت و ارتقاء مـديران ، تحصـيالت    710پيرامون سبك هاي مديريت بر روي 

ه هـر قـدر شـاخص    نتـايج تحقيـق حـاكي از آن اسـت كـ     دادنـد.  مديران و شيوه برخورد با تعارض را نيز مورد بررسي قرار 
پيشرفت و قابليت ارتقاء مديران باالتر بوده است ، شيوه هاي مبتني بر تشريك مساعي ، بيشتر و شيوه هاي مربوط به مصالحه 
كمتر ، شيوه هاي مربوط به تسلط بيشتر و شيوه هاي مبتني بر مدارا كمتر برگزيده شده اند. اين روند در مورد مديراني كه از 

هي برخورداند تغيير نمي كند و درمورد مديراني كه فاقد تحصيالت دانشگاهي هستند با افزايش شـاخص  تحصيالت دانشگا
پيشرفت و قابليت ارتقاء تمايل به حل تعارض مبتني بر تشريك مساعي ، بيشتر نگشته و تمايل بـه مصـالحه نيـز كـاهش مـي      

6Fيابد.  از نظر گارمزي

ه تاب آوري عوامل مرتبط با تـاب آوري (مثلـث تـاب    ) به عنوان يك پيشرو پژوهش در زمين1993( 2
هاي شناختي)، عوامل خـانوادگي (گرمـي، انسـجام، مراقبـت) و      آوري) عبارت بودند از: عوامل فردي (خلق و خو، مهارت

7Fميلر  ).1993(گارمزي،  عوامل حمايتي

) دو ويژگي را كه در ادبيات پيشين تاب آوري شناسايي نشده بود، در كـار  2002( 3
 با دانشجويان دچار ناتواني يادگيري، شناسايي كـرد. اول، پـذيرش نـاتواني يـادگيري از سـوي فـرد كـه نقطـه مقابـل انكـار           

(مـومني و همكـاران،    ويژگي هاي مشكل زاست و دوم، تصريح توانايي اين افراد در شناسايي تجربه هاي موفق در زنـدگي 
 ت مـديريت تعـارض و سـبك هـاي كارآمـد در مـديريت آن و نقـش        با توجه به مـوارد ذكـر شـده در زمينـه اهميـ     ). 1390

تاب آوري كه يك سازه روانشناختي قابل آموزش در مديريت كارآمد تعـارض بـه ويـژه در مـديران آموزشـي و مـدارس       
است، انجام پژوهش هاي علمي در زمينه رابطه سبك هاي مديريت تعارض با تاب آوري ضروري به نظر مي رسد. لذا ايـن  

هش در پي پاسخ به اين سوال است كه آيا بين سبك هاي مديريت تعارض(مصالحه، اجتناب، رقابتي) با تاب آوري در پژو
 مديران آموزشي دبيرستان هاي دوره اول دخترانه و پسرانه شهر كرمانشاه با توجه به جنسيت رابطه معناداري دارد؟

 
   روش

و نظر بـه اينكـه رابطـه سـبك هـاي مـديريت تعارض(مصـالحه،        جهت گيري اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي بوده 
 اجتناب، رقابتي)  و تاب آوري  بررسي مي شود از نوع  توصيفي همبستگي مي باشد.

 

                                                      
1   . Blick & Motuon 
2  .  Garmezy 
3   . Miller 
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 جامعه، نمونه و روش نمونه گيري
ه جامعه آماري اين پژوهش را كليه مديران آموزشي دبيرستان هاي دوره اول دخترانـه و پسـرانه شـهر كرمانشـاه (در سـ     

مشغول به كار بودند تشكيل مي دهد كه بر اين اسـاس جامعـه آمـاري شـامل      94 -95ناحيه آموزشي) كه در سال تحصيلي 
 37نفر مرد و  39نفر، 76: 3نفر زن، ناحيه 26مرد و  28نفر،.   54:  2نفر زن، ناحيه  24نفر مرد و  25نفر، 49: 1نفر (ناحيه 179

نفر مرد و  17نفر، 32: 1نفر(ناحيه118نفر) تعداد  179ول مورگان از حجم جامعه آماري (نفر از زن) مي باشد. با توجه به جد
نفر از زن) به عنـوان حجـم نمونـه انتخـاب      24نفر مرد و  26نفر،  50: 3نفر زن، ناحيه 17،مرد و 9نفر، 36: 2نفر زن، ناحيه 15

 گرديد.
 ابزار پژوهش

8Fارض استيفن پي.رابينزدر اين پژوهش ا از دو پرسشنامه سبك مديريت تع

) و پرسشنامه تـاب آوري كونـور و   1991( 1
9F(كــانر و ديويدســون) 2003ديويدسـون ( 

اســتفاده شــده اســت و بــراي تكميــل اطالعــات  (ســن، جــنس، ســطح  )2004،  2
ي تحصيالت، رشته تحصيلي، سابقه مديريتي، سابقه كار، وضعيت تأهل و...)  پرسشنامه اي تهيه گرديد ودراختيار آزمـودن 

ها قرار گرفت. اين پرسشنامه محقق ساخته بوده و در زمينه ويژگي هاي دموگرافيـك آزمـودني هـا (سـن، جـنس، سـطح       
تحصيالت، رشته تحصيلي، سابقه مديريتي، سابقه كار، وضعيت تأهل و...)  مـي باشد.پرسشـنامه سـبك مـديريت تعـارض      

سوال است و به سـنجش ميـزان اسـتفاده مـديران از      15شامل تهيه شد.اين پرسشنامه  1991توسط استيفن پي.رابينز در سال 
پنج سبك رقابت، اجتناب، مصالحه، سازش و همكاري در مديريت تعارض مي پردازد. پاسخ ها در اين پرسشنامه بر روي 

 15و حـداكثر   3مشخص مي شود. حداقل نمره فرد در هر يك از سبك هـا   1و  2، 3، 4، 5مقياس پنج درجه اي با نمرات 
 مي باشد. براي سنجش تاب آوري از پرسشنامه 76/0هاي مديريت تعارض است. ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه سبك

در حوزه تاب آوري استفاده شده است. بررسـي ويژگـي    1991-1979) با مرور منابع پژوهشي 2003كونور و ديويدسون (
كننـدگان بـه بخـش مراقبـت هـاي اوليـه، بيمـاران        هاي روان سنجي اين مقياس در شش گروه: جمعيت عمـومي، مراجعـه   

سرپايي روان پزشكي، بيماران با مشكل اختالل اضطرابي فراگير، و دو گروه از بيماران استرس پس از سـانحه انجـام شـده    
ر است. تهيه كنندگان اين مقياس بر اين باورند كه اين پرسش نامه به خوبي قادر به تفكيك افراد تاب آور از غير تـاب آو 

در گروه هاي باليني و غير باليني بوده و مي تواند در موقعيت هاي پژوهشي و باليني مورد استفاده قرار گيرد. دستور اجـرا:  
عبارت وجود دارد كه افراد مشخص مي كنند هر عبارت چقدر در موردشان صدق مي كنـد. نمـره    25در اين پرسش نامه 

مقياس ليكرت بين صفر )كامال نادرست( و چهار )هميشـه درسـت (نمـره     گذاري: در اين پرسشنامه هر گويه براساس يك
)، نمره هر آزمودني برابر مجموع نمرات 25×4=100است ( 100گذاري مي شود. بنابراين حداكثر نمره در اين پرسش نامه 

ه خـام (نمـره بـه    يا كل ارزش هاي به دست آمده از هر يك از سنوات است و ميزان تاب آوري هر پاسخ گو برابر بـا نمـر  
) ضـريب آلفـاي   2003) مي باشد. پايايي و روايي آزمـون: كونـور و ديويدسـون (   100،  ضربدر 100دست آمده تقسيم بر 

گزارش كرده اند. همچنين ضريب پايايي حاصل از روش باز آزمايي در يـك فاصـله    89/0كرونباخ مقياس تاب آوري را 
 . )1388(كردميرزا،  بوده است 87/0هفته اي 4

                                                      
1 . Robins 
2 . Conner & Deividson 
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) هنجاريابي شده است. وي براي تعيين پايايي مقياس تاب آوري كونـور و  1384اين مقياس در ايران توسط محمودي (
را گزارش كرده است (همان منبـع). اعتبـار خـارجي:    89/0ديويدسون از روش آلفاي كرونباخ بهره گرفته و ضريب پايايي 

قياس سرسختي كوباسا همبستگي مثبت معنادار و با نمرات مقياس نمرات مقياس تاب آوري كونور و ديويدسون با نمرات م
استرس ادراك شده و مقياس آسيب پذيري نسبت به استرس شيهان همبستگي منفي معناداري داشتند، كه اين نتايج حـاكي  

وع آزمايش و از اعتبار همزمان اين مقياس است. اعتبار افتراق: نمرات مقياس تاب آوري كونور و ديويدسون در هنگام شر
همچنين هنگام خاتمه با نمرات مقياس تجربه جنسي آريزونا همبستگي معناداري نداشت، اين مطلب حاكي از اعتبار افتراقي 

 :) روايي و پايايي آزمون به شرح زير محاسبه گرديد1388در پژوهش كردميرزا نيكوزاده ( .آزمون است
روايي به شيوه تحليل  .بود 89/0انباخ استفاده شد كه ضريب پايايي برابر براي محاسبه ي پايايي از روش آلفاي كر پايايي:

پايايي پرسش نامه تاب آوري عـالوه بـر   .بود90/0در پايلوت پژوهش نيز ضريب آلفاي كل برابر با  .بود87/0عاملي برابر با 
 .به دست آمد 1 هنجار اوليه، به شرح جدول

 )1388نيكوزاده،  (كردميرزا آوري تاب مقياس هاي گويه پايايي :1 شماره جدول
گو
 يه

 آلفا گويه آلفا گويه آلفا گويه آلفا گويه آلفا

1 90/0 6 90/0 11 89/0 16 89/0 21 89/0 
2 90/0 7 89/0 12 89/0 17 89/0 22 89/0 
2 89/0 8 89/0 13 89/0 18 89/0 23 89/0 
4 89/0 9 93/0 14 89/0 19 89/0 24 89/0 
5 89/0 10 90/0 15 89/0 20 90/0 25 89/0 

 بـا  برابـر   كرونبـاخ  آلفـاي  ضـريب  محاسـبه  طريـق  از آوري تـاب  آزمـون  پايـايي  )  نيـز 1393سليماني ( پژوهش در

در پـژوهش حاضـر نيـز ضـريب      ).1393(سـليماني،   باشـد  مـي  ها پرسشنامه مناسب پايايي از حاكي كه آمده بدست81/0
 محاسبه گرديد. 5پايايي پرسشنامه تاب آوري با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ پس از اجرايي آزمايشي به شرح جدول 

 پرسشنامه تاب آوري در پژوهش حاضر يضريب پاياي :2شماره جدول 
  ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه تاب آوري 
 آلفاي كرونباخ 
 803/0 

باشد به دست آمـده كـه    مي 8/0باالي مشاهده ميشود ضريب آلفاي كرونباخ به دست آمده  5 در جدولن طور كه هما
 .مناسب و باالي است يحاكي از پاياي

 
 ها يافته

 الف) يافته هاي توصيفي
هـا را زنـان    درصد) از كل آزمـودني  5/47نفر (  56ها را مردان و  درصد ) از آزمودني 5/52نفر (  62در اين پژوهش  
 هـا متاهـل    درصـد) از كـل آزمـودني    5/80نفـر (  95درصـد) از آزمـودني هـا مجـرد و      8/17نفـر (  21تشكيل داده اند كـه  
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سـال   61/16با اختالف انـدكي بيشـتر از زنـان بـا ميـانگين سـابقه        67/16مي باشند. همچنين سابقه كار در مردان با ميانگين 
سـال بدسـت    65/39سال با اختالف اندكي بيشتر از سن زنان بـا ميـانگين    04/40ين بدست آمده است  و سن مردان با ميانگ

نفر زن  19نفر مرد، در مقطع راهنمايي، تعداد  10نفر زن و  7آمده است. در اين پژوهش مديران در مقاطع تحصيلي ابتدايي 
نفـر نيـز بـه     11بررسي قرار گرفته اند و تعدادنفر مرد به عنوان نمونه مورد  17نفر زن و  26نفر مرد، در مقطع متوسطه،  28و 

                          سوال مربوطه پاسخ ندادند. 

 هـاي مـديريت تعـارض و     ها را در متغيرهـاي اصـلي پـژوهش يعنـي متغيرهـاي سـبك       ميانگين نمره آزمودني 3جدول 
 تاب آوري را نشان مي دهد.

هاي مديريت تعارض به  از نظر متغيرهاي سبكها  ميانگين نمره پاسخ آزمودني :3شماره جدول 
 تفكيك جنسيت

خطاي  انحراف معيار  ميانگين تعداد جنسيت 
 استاندارد

سبك رقابتي 
 (تحكم)

 42/0 18/3 488/1 44/7 62 مرد

 38/0 06/3 55/1 75/7 56 زن

 33/0 51/2 228/2 14/11 62 مرد سبك اجتناب

 28/0 24/2 14/2 70/10 56 زن

 42/0 15/3 014/2 07/10 62 مرد سبك مصالحه

 33/0 64/2 184/2 92/10 56 زن

 91/1 36/14 932/17 66/89 62 مرد تاب آوري

 98/1 6/15 47/18 35/92 56 زن 

طور كه مشاهده مي شود ميانگين نمرات بدست آمده در زنان و مردان تقريبا با هـم برابـر اسـت و ميـانگين نمـره       همان
وانحـراف   66/89بيشتر از نمره تـاب آوري در مـردان بـا ميـانگين      6/15و انحراف معيار  35/92وري در زنان با نمره تاب آ
 بدست آمده است. 36/14معيار 

 يافته هاي استنباطيب) 

بين سبك رقابتي مديريت تعـارض بـا تـاب آوري مـديران آموزشـي دبيرسـتان هـاي دوره اول         •
 ه رابطه وجود دارد.دخترانه و پسرانه شهر كرمانشا
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 ضريب همبستگي پيرسون بين سبك رقابتي مديريت تعارض  و تاب آوري :4شماره جدول 
 
 

 تاب آوري

سبك رقابتي مديريت 
 تعارض

 -273/0 همبستگي پيرسون

 003/0 سطح معني داري
 118 تعداد

سبك رقابتي مـديريت تعـارض و   مشاهده مي شود ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي  4طور كه در جدول  همان
تـوان گفـت    بدسـت آمـده اسـت بنـابراين مـي       P>01/0بدست آمده است، كه با توجه به اينكـه     r=-273/0تاب آوري 

% معني دار است پس فرض يك مبني بر اينكه متغيرسبك مديريت تعارض رقابتي 99همبستگي بين اين دو متغير با اطمينان 
 كوس دارد تاييد مي شود. يعني هرچه بيشتر از سـبك رقـابتي مـديريت تعـارض اسـتفاده شـود       با متغير تاب آوري رابطه مع

  تاب آوري مديران كاهش مي يابد و بالعكس. 

بين سبك اجتنابي مديريت تعارض با تاب آوري مديران آموزشي دبيرستان هاي دوره اول شـهر   •
 كرمانشاه رابطه وجود دارد.

ي پيرسون بين متغيرهاي سبك اجتنابي مديريت تعارض  و تاب ضريب همبستگ :5شماره جدول     
 آوري

 
 

 تاب آوري

 -247/0 همبستگي پيرسون سبك اجتنابي مديريت تعارض

 007/0 سطح معني داري

 118 تعداد

مشاهده مي شود ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي سبك اجتنابي مديريت تعـارض و   5طور كه در جدول  همان
تـوان گفـت    بدست آمـده اسـت بنـابراين مـي      P>01/0بدست آمده است، كه با توجه به اينكه      r=-247/0ي  تاب آور

% معني دار است، پس فرض يـك مبنـي بـر اينكـه متغيرسـبك مـديريت تعـارض        99همبستگي بين اين دو متغير با اطمينان  
ا توجه به منفي بودن ضريب همبستگي مي توان نتيجـه  اجتنابي با متغير تاب آوري رابطه معكوس دارد تاييد مي شود. پس ب

           گرفت هرچه سبك اجتنابي تعارض بيشتر استفاده شود تاب آوري كاهش مي يابد.

بين سبك مصالحه مديريت تعارض بـا تـاب آوري مـديران آموزشـي دبيرسـتان هـاي دوره اول        •
 دخترانه و پسرانه شهر كرمانشاه رابطه وجود دارد.
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 ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي سبك مصالحه مديريت تعارض و تاب آوري :6شماره جدول 
 

 

 تاب آوري

سبك مصالحه مديريت 
 تعارض

 386/0 همبستگي پيرسون

 0001/0 سطح معني داري

 118 تعداد

تعـارض و   مشاهده مي شود ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي سبك مصالحه مديريت 6طور كه در جدول  همان
تـوان گفـت    بدسـت آمـده اسـت بنـابراين مـي       P>01/0بدست آمده است، كه با توجه بـه اينكـه      r+=386/0تاب آوري 

متغيرسـبك مـديريت تعـارض     % معني دار است پس فـرض يـك مبنـي بـر اينكـه      99همبستگي بين اين دو متغير با اطمينان 
ي شود. با توجه به مثبت بودن ضريب همبستگي مي توان نتيجه گرفت مصالحه  با متغير تاب آوري رابطه مثبت دارد تاييد م

 .هرچه سبك مصالحه ي مديريت تعارض بيشتر استفاده شود تاب آوري نيز افزايش مي يابد
 

 گيري بحث و نتيجه
نه و نتايج نشان داد كه  بين سبك رقابتي مديريت تعارض با تاب آوري مديران آموزشي دبيرستان هاي دوره اول دخترا

 پسرانه شهر كرمانشاه رابطه وجود دارد. در تبيـين ايـن نتـايج مـي تـوان گفـت كـه تـاب آوري بـه عنـوان اطمينـان فـرد بـه              
هاي فردي كه حمايت  توانايي هايش براي غلبه بر استرس، داشتن تواناييهاي مقابله اي، عزت نفس، ثبات عاطفي و ويژگي

) آن را مقاومت در برابـر اسـترس   1985تعريف شده است.همچنين گارمزي (اجتماعي از طرف ديگران را افزايش مي دهد 
تاب آوري به فرد  ) به طور  جداگانه نشان دادند كه سطوح بااليي از2004پس ضربه اي ناميده است و نيز كوئن و وايمن  (

وضعيت مطلوب استفاده  هاي مثبت به منظور پشت سر نهادن تجربه هاي نامطلوب و بازگشت به كمك مي كند تا از هيجان
 ).1387(بشارت و همكاران،  كند

هـاي نـاگوار، از سـالمت     ها نشان مي دهند كه افراد با تاب آوري پايين تر در شرايط استرس زا و موقعيت بنابراين پژوهش
ديريت گونه كـه در سـبك رقـابتي مـ     روان شناختي پاييني برخوردارند و عزت نفس و اعتماد به نفس كمتري دارند. همان

تعارض طرفين براي رسيدن به عالئق خود تالش مي كنند و اين كار را حتي با فدا كردن خواسته هاي طـرف مقابـل انجـام    
داند. استفاده از چنـين سـبكي    كه معموال يك طرف، عاليق و خواسته هاي خود را مقدم بر ديگران مي طوريه ب مي دهند.

 لـذا ايـن افـراد احتمـاال افـرادي پـر تـنش هسـتند و از اعتمـاد بـه نفـس پـاييني            شود.  بازنده مي -باعث ايجاد وضعيت برنده
يافته هاي بدست آمده از فرضـيه   بنابراين رابطه ي معنا داري بين سبك رقابتي و تاب آوري پايين وجود دارد.. برخوردارند

ان هـاي دوره اول دخترانـه و   دوم نيز نشان داد بين سبك اجتناب مديريت تعارض با تـاب آوري مـديران آموزشـي دبيرسـت    
پسرانه شهر كرمانشاه رابطه معكوس وجود دارد. در تبيين اين نتايج مي توان گفت طبق مدل تاب آوري فلچ  تغييري كه در 
زندگي ما رخ مي دهد، سبب از دست رفتن تثبيت در ساختار به هنجـار زنـدگي مـا و حتـي آشـفتگي مـي شـود. در نقطـه         

غـم و  «، »نـاتواني «ز تعـادل مبتنـي بـر    ير مي شويم و ممكن است در اين نقطه شكل جديـدي ا آشفتگي، به شدت آسيب پذ
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ايجاد شود، يا ممكن است از آشـفتگي خـارج شـويم، و انسـجام مجـددي بـراي سـطح        » رفتار كنار آمدن ناكافي«و » اندوه
 بنـابراين افـراد بـا     ).1388يـرزا،  (كردم موثرتري از كاركرد نسبت به قبل، به دست آوريم. ايـن انسـجام، تـاب آوري اسـت    

همينطور افرادي كـه سـبك   . تاب آوري پايين ، قابليت تغيير پذيري ندارند و در مقابل شرايط جديد كناره گيري مي كنند
كنند، خود را درگير تعارض نمي كنند. لذا كناره گيري كردن در افراد پيرو سـبك   اجتناب مديريت تعارض  را انتخاب مي

فراد با تاب آوري پايين مشترك است پس ميان اين دو متغير رابطه وجود دارد. همچنين نتايج نشان داد كـه بـين   اجتناب و ا
سبك مصالحه مديريت تعارض با تاب آوري مديران آموزشي دبيرستان هـاي دوره اول دخترانـه و پسـرانه شـهر كرمانشـاه      

سب شرايط محيطي است، افراد خود تـاب آور از رفتارهـاي   رابطه وجود دارد. تاب آوري توانايي سازگاري و كنترل بر ح
) 2001خودشكنانه دور هستند، توانايي تغيير شرايط استرس زا را دارند و همچنين از نظر عاطفي آرام هستند. همچنين والر (

اي تاب آور ويژگي هاي انسان ه ).1386(رضايي،  تاب آوري را سازگاري مثبت فرد در واكنش به شرايط ناگوار مي داند
عبارتند از: توانش اجتماعي، حل مسأله، خود گرداني،احساس هدفمندي و باور به آينده اي روشن. از طرفي افراد زماني از 

كنند كه به دنبال به دست آوردن تمام خواسته ها و عاليق خود نيستند يعني ارضاي برخي نيازها  سبك مصالحه  استفاده مي
سبك، انعطاف پذيري، مبادله و مذاكره جايگاه ويژه اي دارد.افراد تاب آور انسانهايي منعطـف  برايشان كافي است. در اين 

و داراي توانايي تغيير شرايط هستند و افرادي كه از سـبك مصـالحه پيـروي مـي كننـد نيـز از انعطـاف در برابـر سـختي هـا           
 منطقي به نظر مي رسد. برخوردارند بنابراين رابطه مثبت بين تاب آوري در افراد و سبك مصالحه 

در نهايت پيشنهاد مي شود در پژوهش هاي آتي رابطه بين سبك هاي مديريت تعارض مديران با متغيرهاي ديگر ماننـد  
خود تنظيمي و انضباط كاري مديران بررسي گردد. همچنين با توجه به نتـايج بـه دسـت آمـده پيشـنهاد مـي شـود از طـرف         

شود و با توجه به رابطه مستقيم سـبك   اجتنابي برگزارايي براي كاهش استفاده سبك مسئولين آموزش و پرورش كارگاه ه
روش هاي افزايش استفاده از اين سبك در شرايط و موقعيت مناسب كه مـديران   شود بهمصالحه با تاب آوري، پيشنهاد مي 

رزيده تا منجر به ارتقاء سطح تاب آوري با كمبود وقت مواجه هستند و امكان استفاده از شرايط بهينه تري ندارند مبادرت و
 . از اين طريق به باال بردن سطح تاب آوري مديران كمك شود گردد وبا صرفه جويي در زمان 
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