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سبک مدیریت تعارض انجام  واثربخشی ارتباطات  ف شناسایی رابطه میانپژوهش حاضر با هد چکیده:

کرمانشـاه تشـلیم مـی     آموزش و پرورش استانان ادارات را کلیه مدیر پژوهش . جامعه آماریه استشد

کارمنـد  بـه    1423نفر از  013نفر می باشد. طبق اصول علمی و فرمول تعیین حجم نمونه  42که  دهد

انتخاب شدند تا به اظهار نظر در مـورد مـدیر خـود باردازنـد.روش مـورد       "خوشه ای مرحله ای"صورت 

پرسشنامه  دووع همبستگی است و به منظور جمع آوری داده ها از استفاده در این پژوهش، توصیفی از ن

ــد   ــتفاده ش ــارض رابین ،    اس ــدیریت تع ــنامه م ــ پ پرسش ــامم 1228ال ــه   11پ ش ــه ک ــبک  1گوی س

 هاشـمی  پ پرسشـنامه اثربخشـی ارتباطات  ب گذشت و مصـالهه را مـی سـنجد.   رقابت،هملاری،اجتناب،

مثبت گرایی و حمایتگری،ت اثربخش گشودگی،همدلی،مولفه ارتباطا 1گویه که  11شامم  پ1088،طاری

 ی شده از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطیتج یه وتهلیم داده های جمع آور تساویپ را می سنجد.

 صورت گرفت و نتایج زیر به دست آمد 

 بین اثربخشی ارتباطات و سبک برخورد با تعارض مدیران رابطه معناداری وجود دارد. -1

رشـته   ،ربخشی ارتباطات مدیران مورد مطالعه بر حسـ  متییرهـای تعـدیم کننـده جنسـیت     بین اث -4

تهصیلی و مدرک تهصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد اما اثربخشی ارتباطات بر حس  سـابهه خـدمت   

 متفاوت است. یعنی اثربخشی ارتباطات در افراد با سابهه خدمت باالتر کم تر بوده است.

یت تعارض مدیران مورد مطالعه بر حس  متییر تعـدیم کننـده جنسـیت و مـدرک     بین سبک مدیر -0 

تهصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد اما سبک مدیریت تعـارض بـر حسـ   رشـته تهصـیلی و سـابهه       

 خدمت متفاوت است.

 مدیران ادارات رض، اثربخشی ارتباطات،مدیریت تعا کلید واژه ها:

 

 :مقدمه

بوده است. در زندگی امروزی  0و میان گروهی4، میان فردی1ذشته تا به امروز جایگاه ناسازگاری و تعارض درون فردیتفلر انسانی همواره از گ

سازمان که عبارت "یلی از مشخصه های آن است، تعارض به عنوان پدیده ای غیرقابم اجتناب پذیرفته شده است. 1که گستردگی ارتباطات

                                                           

1-Intrapersonal Conflict  

2- Interpersonal  

3- Intergroup  
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اد که از طریق تهسیم وظای  و برقراری روابط منظم و منطبق برای تههق هدف مشترکی به طور پیوسته است از هماهنگی معهول عده ای از افر

پ اغل  مهیطی مناس  برای رشد انواع تعارض ها است. وجود افراد مختل  با ویژگی های شخصیتی 81،ص1082 عالقه بند، "فعالیت می کنند

سیستم های اداری خشک و انعطاف ناپذیر، تضاد اهداف و منافع عضو با گروه، کمبود منابع  متفاوت، ساختار حاکم بر سازمان ها  سلسله مرات ،

 و املانات، سوء مدیریتپ و سیستم ارتباطی نامناس  سازمان ها را به مهیط های پر از تنش، تعارض و ناسازگاری تبدیم نموده است. با وجود

درصدپ صرف پرداختن به تعارض می  41 معنی داری از وقت مدیران  حدود د، درصداین شرایط و به طوریله پژوهش های اخیر بیان می کنن

غیر قابم اجتناب، درسازمانها شناسایی عوامم و شرایط بوجود آورنده و تأثیر  پذیرش تعارض به عنوان پدیده ای پ. با2،ص1084شود  رضائیان،

به عنوان یلی از مهارتهای اساسی  4« مدیریت تعارض»لذا در این راستا باید گذار بر تعارض و همچنین نهوه برخورد با آن مهم و ضروری است. 

مورد نیاز مدیران و الزم و ملمم سبک کلی مدیریت مورد توجه قرار گیرد. تعارض ـ به عنوان یک رفتار سازمانی ـ تابعی است از خصوصیات 

هم و..... و خصوصیات سازمانی شامم اثرات ساختار سازمانی و فرایندهای مفردی مانند ناکامی ها، تضادهای درونی، اضطراب ها، فشارهای روانی 

پ. میرکمالی تعارض را ناشی از 41،ص1032رهبری، ارتباطات، تیییر سازمانی و....  ای دی ی دان آبادی، سازمان چون شیوه های مدیریت و

ناکامی و ارتباطات غیراثربخش می  ، ویژگیهای شخصیتی،تفاوت ادراک و شناخت، تفاوت در ایده آلها و هنجارها، تفاوت در وفاداری

متخصصان علوم رفتاری و مدیریت به طور کلی تعارض را اینگونه تشریح می کنند  تعارض رفتاری است که به وسیله برخی  پ.1032،132داند 

آن یک طرف چنین درک می کند که طرف از اعضاء در جهت مخالفت با دیگر اعضا صورت می گیرد، یا تعارض فرایندی ادراکی است که در 

شد. به دیگر در پی مهابله با اوست یا آنله مانع رسیدن او به هدفهایش است یا تعارض وقتی شلم می گیرد که فعالیتهای افراد ناسازگار با هم با

هها به هم وابسته بوده و احساس کنند طور خاص تر متخصصان تعارض را اینگونه تعری  می کنند   تعارض فرایندی است که در آن افراد یا گرو

                                     پ. 432،ص1083که گروه یا افراد دیگری عالقه ها، منافع، ارزشها و یا اداراک آنها را در مورد واقعیت، مورد حمله قرار داده اند  فرهنگی،

  انجام میگیرد تا تالشهای ب را خنثی کند؛ البته از طریق سد کردن راه او تعارض فرایندی است که در آن نوعی تالش آگاهانه به وسیله ال"

       پ.  433،ص1083که در نتیجه ب در مسیر نیم به هدف خود مستأصم می شود؛ یا اینله ال  بدان وسیله بر می ان منافع خود می اف اید  رابین ،

 De Dreu & de اسات منفی فرد یا گروه دیگر قرار گیرد،شروع میشودتعارض فرایندی است که وقتی فردی یا گروهی تهت تاثیر احس

vliert,1997,P.90).پ                                                                                                                                                                          

زمانی رخ می دهد که عدم توافق در یک وضعیت دوستانه معاشرتیپ بیش از حد معمول وجود داشته باشد یا زمانی که خصومت های تعارض 

      .(Schermerhorn,Hunt,Osborn,2008,p.310)عاطفی اختالف بین افراد و گروه ها را به وجود آورد

ان مدیریت علمی معتهدند چنانچه کلیه امور بر اساس اصول و روشهای علمی کالسیک ها نگرش بدبینانه ای نسبت به تعارض دارند. پیرو

این ملت  مبتنی بر هارمونی و هماهنگی است و در آن جایی  "تیلوریسم حم و فصم شود، دیگر مهلی برای تضاد و برخورد باقی نمی ماند. 

اختالف و برخورد میان افراد و گروها تنها عدم اعمال صهیح اصول  برای تضاد و برخورد میان افراد و گروهای مختل  وجود ندارد. علت هرگونه

مدیریت علمی تلهی می شود. به عبارت دیگر، در مدیریت علمی برخورد، ستی  و تضاد ج ء الینفلی از دنیای سازمانی و اجتماعی تلهی نشده 

پ. به طور کلی نظریه پردازان 41،ص1081 کوکالن،"ردبلله زایده ای تصور می شود که در جمیع موارد می توان از بروز آن جلوگیری ک

تعارض نتیجه کوتاهی در نظارت و کنترل، برنامه ری ی و اجرا است. این تعارض مانعی در برابر کارایی است و باید ازمیان  ندکالسیک معتهد

                                                                                                                                                                                                             

4-Communication 

5- Conflict Management  
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ها و سازمانها است و نمی توان آن را حذف کرد و ملت  روابط انسانی تعارض رخدادی طبیعی و اجتناب ناپذیر در گروهاز دیدگاه  برداشته شود.

د به مدیران توصیه می شود زندگی با تعارض را فرا گیرند و در صورت املان آن را حم و فصم نمایند و حتی معتهد بودند گاهی تعارض می توان

اگر در سازمان به احساسات و عواط   "نسانی،پ. از دیدگاه نظریه پردازان روابط ا8،ص1084برای عمللرد کارآمد گروه مفید باشد  رضائیان،

انگی ش کارکنان توجه و  طی مساعدانسانی، ارزشها و هنجارهای گروهی، روابط غیر رسمی، تفاوتهای فردی، تهویت روحیه، ایجاد شرایط مهی

                            پ.01،ص1032ی ی دان آبادی، ای د"شود و سبک رهبری مشارکتی و انسانگرا به کار رود، دیگر جایی برای تضاد و تنش باقی نمی ماند

تعارض دیدگاه پذیرفته شده در مورد تعارض، در حال حاضر دیدگاه تعامم گرا است. نظریه پردازان تعامم گرا بر این باورند که می ان مناسبی از 

ی نسبت به تعارض، حاکی از پذیرش پدیده تعارض در برای عمللرد کارآمد در هر سازمان ضرورت دارد. در حالی که رهیافت روابط انسان

سازمان است، رهیافت تعامم گرا تعارض را مورد تشویق قرار می دهد. زیرا گروه همنوا، در صلح و صفا، هملاری کننده و آرام را در معرض 

. بنابراین دیدگاه تعامم گرا رهبران را پ2،ص1084ایستایی، بی احساسی و عدم حساسیت نسبت به ضرورت تیییر و نوآوری می داند  رضائیان،

هد وادار می کند تا در حفظ سطح معینی از تعارض بلوشند و مهدار تعارض را در حدی نگه داشته که بتواند گروه را زنده، باتهرک، خالق و منت

نش مدیریت به این پدیده ارتباط دارد. صاحبنظران معتهدند که نهوه تاثیر تعارض بر سازمان به چگونگی واکپ. 432،ص1083نگه دارد  رابین ،

رهبری سازمان با انتخاب سبک برخورد با تعارض می تواند آن را در یک مسیر سازنده و کار آمد و یا بالعلس مضر و غیرکارآمد  مدیریت و 

ر مورد آن اقدام مهتضی به عمم پ. اگر تعارض به گونه ای موثر تهت کنترل قرار بگیرد و مدیریت د034،ص1032بیاندازد ای دی ی دان آبادی،

 آورد باعث اف ایش پیوستگی و انسجام اعضای گروه و یا سازمان می شود که این خود موج  ایجاد تعادل قوا میان اعضای مخال  شده، آنان را

سطح عمللرد به سوی سازش و  تیییرات سازمانی مناس  می کشاند.از سوی دیگر مملن است تعارض به یک نیروی مخرب تبدیم شود، 

پنج سبک برخورد با تعارض را ذکر می نماید که  "مبانی رفتار سازمانی"استیفن رابین  نی  در کتاب  کاهش یابد و سالمت سازمان به خطر افتد.

اگر یک  رقابت  -1مبنای تههیق حاضر جهت شناسایی سبک مدیریت تعارض مدیران مورد مطالعه نی  قرار می گیرد. این پنج سبک عبارتند از  

د نفر در صدد تامین هدفهای خود بر آید یا بخواهد بر منافع خود بیف اید بدون اینله به آثاری که او بر گروههای مخال  یا معارض می گذار

د، به توجه نماید، در در حال رقابت خواهد بود. در گروههای رسمی یا در یک سازمان معموال این نوع تالشها و کوششها که برد و  باخت دارن

 وسیله مهامات رسمی یا نیروهای حاکم صورت می گیرد و افرادی که در حال رقابت با یلدیگرند می کوشند تا مسأله را به نفع خود حم کنند و

ه هملاری  اگر گروههایی که با هم تعارض دارند بلوشند تا خواسته های طرف یا گرو -4در این راستا از پایگاه قدرت خود استفاده می کنند.

دیگر را تامین کنند، در آن صورت نوعی هملاری یا اشتراک مساعی وجود خواهد داشت و طرفین در صدد تامین منافع یلدیگر خواهند بود. در 

 و  فرایند هملاری یا اشتراک مساعی رفتار طرفهای درگیر و اقدامات آنها در جهت حم مسأله است. آنها می کوشند تا اختالفات را روشن نمایند

ه اینله مصلت اندیشی کنند و دیدگاههای خود را با هم تطبیق دهندپ. طرفین درگیر همه راه حلها را مورد توجه قرار می دهند، دیدگاههای ن

نفع  مخال  و موافق را به صورتی دقیق مشخص می کنند تا علت ها و اختالف ها به صورتی آشلار نمایان گردند. از آنجا که راه حم ارائه شده به

اجتناب  مملن است یک نفر متوجه شود که نوعی تعارض  -0مه طرفها است؛ بنابراین غالبا این نوع راه حلها منافع طرفین را تامین می کنند.ه

ان وجود دارد، ولی واکنش وی بدین گونه باشد که خود را کنار بلشد یا اینله پدیده تعارض را سرکوب کند؛ این عمم را اجتناب می نامند. امل

رد بی تفاوت بودن و یا طفره رفتن از اختالفات به این امر منجر شود که یلی از طرفین درگیر خود را کنار بلشد؛ یعنی یک یا هر دو طرف دا

 وضع بهدرگیر دریابند که باید از هم  از نظر فی یلیپ فاصله بگیرند و هر یک در موضوعی قرار گیرد که با دیگری فاصله نسبتا زیادی دارد. اگر 

گونه ای باشد که دوری جستن و کنارکشیدن از یلدیگر غیر مملن یا ناپسند باشد، در آن صورت افراد می کوشند تا دیدگاههای اختالف 

دارندپ برانگی  را سرکوب نمایند، یعنی اختالفات خود را بروز ندهند، یا آنها را برای خود نگه دارند. اگر اعضای گروه  که با یلدیگر اختالف 
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ر باشند به خاطر وابستگیهای کاری با هم ارتباط داشته باشند، در آن صورت بهتر است هر طرف بلوشدتا دیدگاههای مخال  خود را مجبو

گذشت  ایثارپ   هنگامی که یک طرف درصدد برآید تا طرف دیگر را تسلین دهد، یعنی می کوشد تا منافع طرف مخال  را بر  -2سرکوب کند. 

د، در واقع یلی از طرفین از خودگذشتگی و ایثار می کند تا روابط قطع نشود. این نوع رفتار را گذشت یا ایثار می نامند. منافع خود ترجیح ده

 سازش یا مصالهه  اگر دو طرف با هم اختالف داشته باشند، ولی یلی از آنها مجبور شود کوتاه بیاید یا مهداری از نتیجه یا عاقبت کار را -1

د سازش یا مصالهه شده است. در مصالهه هیچ یک از طرفین برنده یا بازنده نخواهد بود، بلله هر دو طرف مسئولیت نتیجه یا باذیرد، می گوین

عاقبت کار را  مشترکاپ می پذیرند و اگر وضع به گونه ای باشد که نتیجه کار غیر قابم تهسیم باشد، در آن صورت یلی از طرفین چی ی که 

تاه گری باشد، به آن طرف می دهد. بنابراین، از ویژگی های سازش یا مصالهه این است که یلی از طرفین دعوا کوارزش آن معادل سهم دی

                                                                پ.433، ص1038بیاید رابین ، 

پ معرفی شده 121،ص1032 رابین ، "دیگری به آن اتخاذ سند می شوداز جمله منابع تعارض گروهی که بیش از هر منبع "ارتباطات            

پ. ارتباطات 1083 موقر،  "وضعیت بیشتر سازمان ها در ارتباطات بدتر از آن است که باید باشد"است. اما به علت غیرملموس بودن ارتباطات 

دن پنداشت ها و برداشت های فردی باعث و عامم بروز تعارض ضعی ، نبودن زبان مفاهمه، مشلالت موجود در تعبیر و تفسیر گفتار، متفاوت بو

است. بر اساس تههیهات انجام شده که دستاوردی شگفت انگی   نی  داشته، برقراری ارتباط به مهدار زیاد و یا برعلس به مهدار کم، زمینه 

زنده و اثربخش است و از آن نهطه به بعد هر قدر ارتباطات اف ایش تعارض را فراهم می کند. به این معنی که اف ایش ارتباطات تا نهطه معینی سا

تههیهات نشان می دهد که بسیاری از تضادها و تعارضهایی که بین پ. 124،ص1082بیشتر شود زمینه تشدید تعارض بیشتر می شود دعایی،

ر مدلی که رابین  از فرایند تعارض ارائه می دهد افراد یا کارکنان یک سازمان پیش می آید ناشی از ارتباطات ضعی  و یا نهص ارتباطات است. د

یاد می  "تعارض های ارتباطی"پ و از این تعارضات با عنوان 431،ص1083ارتباطات را از جمله عوامم زمینه ساز تعارض ذکر می نماید رابین ،

اختالف، برخورد و ستی  میان افراد و "هدند  در خصوص ارتباطات و تعارض، حتی پا را فراتر نهاده و معت "ملت  روابط انسانی"کند. پیروان

قصد، گروهها تنها می تواند در نتیجه نارسایی های سیستم ارتباطات سازمانی بروز کند، بدین معنی که افراد در اثر نواقص مجاری ارتباطات از 

سه دیدگاه عمده ارتباطات در تعارض  ."دنیت و احساسات دیگران به درستی آگاه نمی شوند و در نتیجه سوء تفاهم و اختالف حاصم می شو

  سازمانی را با این شرح می توان نام برد 

  این دیدگاه تاکید فراوانی بر شبله ها و مجاری ارتباطی دارد تا معنی خود پیامها. (Mechanistic Approach)دیدگاه ملانیلی           

تنده و کیفیت رسیدن اطالعات به گیرنده مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین چنانچه به عبارت دیگر در این دیدگاه چگونگی انتهال پیام از فرس

م و شلست از طریق موانع ارتباطی مشلالتی در روند انتهال پیام پدید آید، تعارض رخ میدهد، به طوری که عامم عمده تعارض عدم تهرک پیا

    (Information Processing Explanation Approach)عاتدیدگاه مبتنی بر فراگرد تبیین اطال ارتباطات مهسوب می شود.

تمرک  توجه در این دیدگاه، اطالعات و معنی و مفهوم آن می باشد. اگر چه دسترسی اطالعات عامم مهمی مهسوب می شود، اما چنانچه در 

ل قدرت بر دیگران استفاده گردد، مملن است سوء اطالعات دخم و تصرف شود، به ویژه از آن به عنوان اب اری برای اقناع، سلطه جویی و اعما

نا باوری را برانگی د. در عین حال، عدم دسترسی به اطالعات یا کمبود آن نی  موج  ناتوانی و زیر سلطه قرار  و رفتار رقابت آمی  و توأم باتفاهم 

  گرفتن می گردد. 

است پویا که در طول زمان رفتارهای  این دیدگاه، ارتباطات فراگردی   بر اساس(Interaction Approach)دیدگاه کنش متهابم           

می گذارد  متهابم و در هم تنیده بین طرفین ارتباط پدید می آید. عاملین ارتباط به یلدیگر وابسته اند و رفتار هریک از آنها بر رفتار دیگری اثر

دگاه تعارض نه مبتنی بر خرد است و نه لذت بخش و حتی برای طرفین جنبه می شود. طبق این دی  و آن را تسریع می کند و یا آنله مانع آن
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تعمدی ندارد، بلله شرط پیوسته سازمان است و برای رشد آن الزم. از آنجا که ارتباطات و تعارض اجتناب ناپذیر و امری مداوم است، ستی  

لله ارتباط و ستی  فرایندی گسترش یابنده است که از رفتارهای نتیجه اطالعات نارسا، شلست کنش متهابم و اشلاالت پیام نارسا نیست، ب

ارتباطات با معیارهایی که در ملات  و رویلردهای مختل   بنابراین پ.34،ص1038درهم پیچیده و مرتبط افرد ناشی می شود جمعی از اساتید، 

در رویلردهای روابط انسانی، تأکید  "احساس کارگران"بر در رویلردهای کالسیک، تأکید  "کار کارگران" مدیریت داشته است، یعنی تأکید بر

توجه " در رویلردهای انتهادی "چارچوب رادیلال" در رویلردهای منابع انسانی، اتخاذ "مشارکت کارکنان از طریق اعمال آراء و نظراتشان" بر

ضات بنیادی در رویلردهای پست مدرن و تأکید  رفتارها و ظواهر اعضای سازمانپ و پیوند آن با ارزشها و مفرو"به سطح خارجی فرهنگ

از جمله منابع تعارض گروهی که بیش از هر  "پ همیشه و در هر زمان10،ص1033 میلر، در رویلرد استراتژیک "کارایی و انعطاف پذیری"بر

 پ بوده است.121،ص1032 رابین ، "منبع دیگری به آن اشاره شده است

یگر رفتار انسانها، می تواند در دو حد غایی بسیار اثربخش و بسیار  غیر اثربخش مطرح شود. بـه احتمـال   ارتباطات میان فردی، همچون اشلال د

منجر به شلست یا ناکـامی باشـد. مـی توانـد بهتـر شـود و در        "بسیار فراوان، هیچ رفتار متهابم انسانی نمی تواند کامال موفهیت آمی  و یا کامال

ی رود. به عبارت دیگر مفهوم نسبیت در رفتارهای انسانی و باالمآل در ارتباطات میـان اشـخاص کـامال حلـم     مهابم، احتمال بدتر شدن آن نی  م

ارتباطات اثربخش وقتی اتفاق می افتد که مفاهیم مورد نظر منبع فرستندهپ و مفاهیم دریافت شده از سوی گیرنده تهریبا یلسان      فرما است. 

بعـد عمـم   اثر بخشی ارتباطات میان فردی شامم دو بعد اساسی اسـت. اول   (Schermerhorn,Hunt,Osborn,2004,P.279).باشد

که در اینجا اثربخشی ارتباطات متوجه دستاورد و موفهیت رسیدن به اهداف و خواسته های ارتبـاط   (Pragmatic dimension)  گرایانه  

است که در ایـن مـورد، اثربخشـی     (Personal –Satisfaction dimension)گیرنده و فرستنده پیام است. دوم، بعد خشنودی شخص

کنش ارتباطی به لذت و شعفی که از آن برای دست اندرکاران ارتباط حاصم می شود مرتبط است. دکتر فرهنگی بـا توجـه بـه هـدفهای عمـم      

ز ابعاد چارچوب نظری تههیق را تشلیم گرایانه و خشنودی از کنش ارتباطی پنج ویژگی عمده برای اثربخشی ارتباطات ذکر می نماید که یلی ا

 می دهد.  

   مفهوم کیفی گشودگی حداقم در سه جنبه اساسی ارتباطات میان فردی اثر خود را بروز می دهد. اول، و شاید  (Openness)گشودگی -1

ارتباطات میان فـردی مـی بایـد شـایق      یلی از واضح ترین و بدیهی ترین جنبه های آن این است که، ارتباطات گیرنده موثر یا فرستنده پیام در

ی باشد، که خود را در مهابم طرفهای ارتباطی خود بگشاید و با یک گشودگی نسبی با آنها مواجه شود. البته این به معنـای گشـودن تمـام زوایـا    

ی باشـد. دومـین جنبـه از گشـودگی     ناگشوده و نامفهوم زندگی خود و یا الهاء تمام نلات ری  و درشت در مورد تاریخ زندگی خود به دیگران نمـ 

نهـاده انـد.   بیانگر اشتیاق فرستنده پیام یا مبدا ارتباطی به وانمود کردن و بروز دادن صادقانه مهرکات وارد بر خود است و اینله بر او چه تاثیری 

ه علس العملی از خـود نشـان مـی دهـد.     هر انسانی این را حق طبیعی خود می داند که بداند و بفهمد دیگری در مهابم کارها و گفته های او چ

مطـرح   (Clifford kelley) "کلیفـورد کلـی  "و (Arthur Bochner) "1آرتور بـوچنر  "سومین جنبه از گشودگی که برای اولین بار توسط

د نظـر  شده است با مفهوم تملک احساسات و تفلرات مربوط است. با توجه به چنین مفاهیمی، گشودگی چنین تعبیر می شـودکه شـخص مـور   

واق  است و مسئولیت آن را به عهده دارد به اطالع دیگـری یعنـی    "احساسات و تفلرات خود را که کامال در اختیار او است و خود به آنها کامال

 پ.  111،ص1083پیام برساند فرهنگی،دریافت کننده 

ارگیری همدلی در یک رابطـه متهابـم اسـت. کلمـه     شاید یلی از دشوارترین جنبه های کیفی ارتباطات توانایی به ک  (Empathy)همدلی -4

آلمانی گرفته شده است که بـه معنـی  بـا دیگـری      (Einfuhling)در زبان انگلیسی است از کلمه  (Empathy)همدلی که ترجمه ای برای 
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 در زنـدگی روزمـره و بـاال   حس کردنپ است. همدلی کردن با کسی یعنی احساس او را درک کردن.   دشوارتر از تعری  همدلی به کارگیری آن 

رتهای مربوط به آن است. شاید نخستین گام، پرهی  از ارزیابی و قضاوت رفتار طرف مهابم باشد. دومین گام درک احساسات و عواطـ   ابردن مه

 طـرف مهابــم و گــام ســوم اینلــه بایــد بلوشــیم آنچـه دیگــری بــر اســاس نگــرش و توانــایی خــود تجربـه کــرده اســت مــا نیــ  تجربــه کنــیم   

 پ.    118،ص1083 فرهنگی،

انـه شـلم گرفتـه        یک رابطه میان فردی موثر و قابم اتلا رابطه ای است که در یـک فضـای حمایتگر  (Supportiveness)حمایتگری -0

ضـرب و  اگر شرکت کنندگان در یک فراگرد ارتباطی احساس کنند که از سخنان و کردار آنان انتهاد به عمم مـی آیـد و مـورد تهـاجم و      باشد. 

شتم قرار می گیرند، بالفاصله در الک دفاعی فرو رفته، سعی در عدم گشودگی خویش می کنند و از هر اقدامی که به نشان دادن خواسـته هـا و   

نـوان  می کنند. از عوامم موثر بر فضای مناس  حمایتگرانه جهت ارتباطات می توان سلوت بـه ع  ت درونی آنها بیانجامد، پرهی نیازها و یا ملنونا

بـه   بهترین مهمم برای الهای مفاهیم و پیامهای غیر کالمی، ارائه حاالت توأم با همدلی نه توأم با بی تفـاوتی، تسـاوی بـا دیگـران یـا مخاطبـان      

گفتـار و  معنای خود را از نظر رفتاری و پایگاه اجتماعی در تراز مخاطبان خود قرار دادن و تردید یا عدم ج میت در برابـر یهـین و اطمینـان در    

 پ.  112،ص1083را نام برد  فرهنگی،نظرات خود 

   یک ارتباط میان فردی موثر، زمانی رخ می دهد که عالوه بر موارد یـاد شـده در فـوق از مثبـت گرایـی      (Positiveness)مثبت گرایی  -2

تلیه دارد.    اول، ارتباط میان فردی زمـانی   نسبی  بهره مند باشد. مثبت گرایی در یک ارتباط میان فردی حداقم به سه جنبه یا عوامم مختل 

به درستی شلم می گیرد و پرورش پیدا می کنـد کـه احتـرام مثبـت و معینـی بـرای خویشـتن در نظـر داشـته باشـیم.  فـردی کـه احسـاس              

ی  این احساس ناخوشایند و ناخوشایندی نسبت به خود دارد بی تردید این احساس ناخوشایند را به نهوی به دیگران منتهم می کند و در آنان ن

منفی را شلم می دهد. در مهابم، کسانی که در مورد خود مثبت می اندیشند این احساس مثبت را به دیگران منتهم و آنـان را وادار بـه مثبـت    

خوشـایند خـود را   پنداری می کنند. دوم، ارتباطات میان فردی زمانی به درستی شلم می گیرد و به بالندگی خود ن دیک می شود که احساس 

د ایـن  نسبت به طرف مهابم به او منتهم کنیم. به عبارت دیگر فهط کافی نیست که ما نسبت به کسی احساس خوشایندی داشته باشیم، بلله بای

 احساس خوشایند را به دیگران انتهال دهیم و به آنان بفهمانیم که احساس ما در مورد آنها چگونه است. سوم، یک احساس مثبت و خوشایند در

مورد وضعیت عمومی حاکم بر ارتباطات، برای تعامم یا میان کـنش اثـربخش بـین دو یـا چنـد نفـر بسـیار حیـاتی و مهـم مـی باشـد. چیـ ی             

تر از رابطه یا ارتباطی با کس یا کسانی نیست که از آن رابطه یا مبادله لذتی نبرند و یا پاسخ خوشایندی به عمم ارتبـاطی واقـع شـده    ناخوشایند

د ندهند. یک پاسخ یا واکنش منفی به شرایط ارتباطی، تهریبا بیشتر افراد را بر آن می دارد که به مهض مشـاهده آن، هرچنـد در ابتـدای فراگـر    

 پ.  143،ص1083خارج سازند  فرهنگی،، آن را جمع و جور کرده و خود را از آن به نهوی ارتباطی

  تساوی خاصیتی ویژه است. در هر وضعیتی احتماال یک عدم تساوی خواهد بود. یک فرد مملن است با هوش تر، قوی (Equality)تساوی -1

ام جنبه ها با یلدیگر مساوی نخواهند بود. حتی افراد توأمان یـا دو قلوهـای بسـیار    تر، ثروتمندتر، زیباتر و حتی سالم تر باشد. هرگ  دو نفر از تم

 "اشبیه به یلدیگر از جمیع جهات با هم مساوی نیستند و به طریهی از یلدیگر متمای اند. با وجود این عدم تساوی، ارتباطات میان فردی عمومـ 

اوی باشد. این بدان معنی نیست که افراد غیـر مسـاوی نمـی تواننـد ارتبـاط برقـرار       زمانی موثر خواهد بود که فضای حاکم، فضایی مبتنی بر تس

شخصیت کنند. بدون شک آنها می توانند با یلدیگر ارتباط داشته باشند. در حالی که بخواهد ارتباط آنها ارتباطی موثر باشد، می باید تساوی در 

تساوی است تاکید بیشتری شود. این بدان معنی است که می باید در ارتباطـات میـان    آنها مورد توجه باشد و یا اینله با نهاط مشترک که نوعی

فردی سیاست یا خط مشی خاصی وجود داشته باشد که از طریق آن به شناسایی و ویژگیهای فردی ارتبـاط، دسـت یافـت. نلتـه ای کـه حـائ        
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سان هستند و موجوداتی گرانبها و هر یک دارای خصیصـه ای هسـتند   اهمیت است این است که طرفین ارتباط در نظر داشته باشند که هر دو ان

 پ.  141،ص1083که به نوبه خود می تواند برای دیگران ارزشمند باشد  فرهنگی،

ا به ر رتههیهاتی پیرامون موضوع نه دقیها با عنوان موضوعپ تاثیر مولفه های موانع ارتباط فردی بر تعارض غیرکارکردی را تایید و شدت این تاثی

سـابهه مـدیریت،   تفـاوت بـین   پ. 1080دم گشودگی و عدم حمایتگری بیان می کند  مهبوبه عرب کلمـدی،  ترتی  عدم تساوی، عدم همدلی، ع

 شلراهلل در برخی سبک ها معنی دار و در تعدادی نی  تفاوت معنی دار مشاهده نشده استسطح تهصیالت و جنسیت بر روش های حم تعارض 

. آنــی سیلوســتر و پ1034 احمــد ایــ دی،مختلــ  بــه کــار مــی برندران پــنج شــیوه حــم تعــارض را در موقعیــت هــای پ. مــدی1033ب رگــی،

نفر از کارکنان کتابخانه های دانشگاه نیجریه انجام دادند بیشترین و پرکاربردترین سبک های حم  30پ در تههیهی که بر روی 4333هملارانش 

پ تفاوت معنا داری بین جنسـیت و سـبک هـای مـدیریت     4333ردند.کریستفرجان و هملارانش هملاری و تشریک مساعی گ ارش کتعارض را 

اولویـت نهـش گـروه در مـدیریت حـم      "پ به 4331آیترآری تا و استیفن اسویل   تعارض در میان حسابداران زن و مرد استرالیایی مشاهده کردند.

ا دارای وضوح و روشنی باشد، افراد از سبک های تشریک مسـاعی، مصـالهه و   رسیدند، بدین صورت که  اگر نهشهای گروه و وظای  آنه "تعارض

این پژوهش بر آن است تا رابطه بین اثربخشی ارتباطات و سـبک مـدیریت تعـارض را در میـان مـدیران مـورد مطالعـه         مدارا استفاده می کنند.

 .  لی تعیین نمایدو برحس  متیییرهای جنسیت، سابهه خدمت، مدرک تهصیلی و رشته تهصیشناسایی 

 :شناسیروش 

همبستگی است که در آن رابطه بین مولفه های اثربخشی ارتباطات  گشودگی، همدلی، حمایتگری،مثبت گرایی و  -روش این پژوهش توصیفی

عبارت  جامعه آماری مورد بررسیتساویپ و سبک های مدیریت تعارض رقابت، اشتراک مساعی، مسالهه، اجتناب و گذشتپ تعیین می شود. 

در این  امعه آماری تههیق حاضر می باشد.کارمند اداری ج 1423مدیر و 42است از کلیه مدیران ادارات آموزش و پرورش استان کرمانشاه. 

استفاده شده است، به این صورت که ابتدا استان را به پنج منطهه تهسیم نموده،  "تصادفی خوشه ای مرحله ای"پژوهش از روش نمونه گیری 

خاب و در پایان  از چهار منطهه یک اداره و از یک منطهه دو اداره  به دلیم حجم زیاد ادارات و کارکنان در این منطههپ به طور تصادفی انتساس 

        ادارهپ در مورد مدیر اداره خود ابراز نظر نمودند.    3نفر از کارکنان این ادارات   043

 ابزار جمع آوری داده ها:

ویژگی ارتباطات اثر بخش  گشودگی، همدلی   حمایتگری، مثبت گرایی و تساویپ را  1اثر بخشی ارتباطات  این پرسشنامه که  پ پرسشنامهال 

نی  خانم هاشمی طاری در دانشگاه شهید بهشتی  1038اجرا و در سال  1033سوال می سنجد در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران در سال 43

سوال این پرسشنامه پس از انجام اصالحات الزم برای سنجش 11ثربخشی ارتباطات از آن استفاده کرده است. در پژوهش خود جهت سنجش ا

 اثربخشی ارتباطات مدیران مورد مطالعه استفاده شده است.      

رقابت، هملاری، سبک  1سوال مربوط به سبک برخورد با تعارض است که  11پ پرسشنامه سبک برخورد با تعارض   این پرسشنامه شامم ب

توصی   1سبک با سه سوال سنجیده می شود و پاسخگو با عالمت گذاری یلی از  1مصالهه، ایثار و اجتناب را می سنجد، هر کدام از این  

 پ. 232،ص1228هرگ ، بندرت، بعضی اوقات، غالبا و همیشه سبک برخورد با تعارض را مشخص می نماید رابین ،
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 یافته ها:

 ن اثر بخشی ارتباطات  و سبک برخورد با تعارض مدیران مورد مطالعه  رابطه معناداری  وجود دارد.بی فرضیه اول 

 فرضیه اولنتایج ضری  همبستگی پیرسون در مورد   1جدول

 سبک برخورد با تعارض                             

 اثر بخشی ارتباطات

 سبک برخورد با تعارض

 گذشت اجتناب مصالهه هملاری رقابت

 گشودگی

 

R .163 .631 .134 .036 .605 

Sig .011 .000 .037 .574 .000 

N 244 245 245 244 245 

 R .177 .532 .238 .065 .465 همدلی

Sig .005 .000 .000 .310 .000 

N 245 246 246 245 246 

 R .118 .694 .171 .047 .600 حمایتگری

Sig .065 .000 .007 .466 .000 

N 245 246 246 245 246 

 R .178 .669 .177 .132 .603 مثبت گرایی

Sig .005 .000 .005 .038 .000 

N 245 246 246 245 246 

 R .227 .629 .160 .114 .672 تساوی

Sig .000 .000 .012 .075 .000 

N 245 246 246 245 246 

 

معنادار اسـت، لـذا مـی تـوان      α 05/.= در کلیه مولفه ها در سطح  معنادار  r ر نتایج ضری  همبستگی پیرسون نشان می دهد که چون مهدا

نتیجه گرفت که بین اثر بخشی ارتباطات  و سبک برخورد با تعارض مدیران رابطه معناداری به صورت مستهیم و مثبت وجود دارد به این معنـی  

هه، اجتناب و گذشت اثر بخشی ارتباطات بـه صـورت گشـودگی، همـدلی،     که با اف ایش سبک برخورد با تعارض به صورت رقابت،هملاری، مصال
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ر حمایتگری، مثبت گرایی و تساوی اف ایش پیدا می کند و بر علس. در این میان رابطه بین اثر بخشی ارتباطات و سبک برخورد با تعارض در زی

تعارض معنادار است و در سایر مولفه ها رابطه معنادار نیست. برای  مولفه مثبت گرایی از اثر بخشی ارتباطات با مولفه اجتناب از سبک برخورد با

بررسی می ان تبیین کنندگی متییر پیش بین روی متییر مالک در این سوال پژوهشی از تهلیم رگرسیون استفاده شده است که نتایج به شرح 

  ذیم می باشد

ای اثر بخشی ارتباطات بیشتر به وسیله سبک برخورد با تعارض در زیر مولفه مولفه گشودگی، همدلی، حمایتگری و  مثبت گرایی از زیر مولفه ه

هملاری و گذشت تبیین می شود و نی  تساوی از زیر مولفه های اثر بخشی ارتباطات به وسیله مولفه های گذشت، هملـاری، مصـالهه و رقابـت    

 تبیین می شود.

کننـده ای چـون جنسـیت، سـابهه خـدمت، رشـته       لعه بر حس  متییر های تعـدیم  طاآیا بین اثر بخشی ارتباطات مدیران مورد م"  فرضیه دوم

 "تهصیلی  و مدرک تهصیلی تفاوت معناداری وجود دارد؟

متفاوت اسـت و در سـایر مـوارد تفـاوت      اثر بخشی ارتباطات فهط در مولفه تساوی بین زن و مردبررسی نتایج این سوال پژوهشی نشان داد که 

این نتیجه می تواند به این دلیم باشد که با توجه به اطالعات به دست آمده توسـط پژوهشـگر و بـا توجـه بـه       "احتماال شد.معناداری مشاهده  ن

مشاهدات عینی افراد بیشتر از جنس مرد بودند و افراد با جنسیت زن که در ادارات فعالیت می کردند سعی در همسان شدن با مـردان داشـتند.   

دلیم در اقلیت بودن از یک طرف خود به خود تهت تاثیر قرار می گرفتند و از طرف دیگر خود نی  به یلسان رفتار کردن به عبارت دیگر زنان به 

 بی میم نبودند.این همسا ن شدن آگاهانه و ناآگاهانه زنان بر با مردان نظرات آنان را در بسیاری موارد شبیه به هم کرده است.

افراد با سابهه مختل  در مورد می ان اثر بخشی ارتباطات در مولفه هـای مختلـ   بجـ  مولفـه همـدلیپ       همچنین تفاوت معناداری بین نظرات.

سال  اعتهاد به  اثـر بخشـی     43تا  11سال خدمت در مهایسه با افراد  03تا  41وجود داشت. و آزمون تعهیبی شفه نشان  داده که افراد با سابهه 

ه برای کار وارد سازمانی می شوند در ابتدا اگر آموزشی مبنی بر آشـنایی بـا وظـای  و اهـداف و کـار هـای       افرادی ککمتری  در ارتباطات دارند. 

سازمان وجود نداشته باشد از یلسو خود سعی می کنند که این کمبود را از طریق برقراری ارتباط موثر با اعضای بـا سـابهه ی سـازمان جبـران     

ر اعضای سازمان برای کمک به چنین افرادی ناگ یر از برقراری ارتباطـات مناسـ  و اثـربخش هسـتند.     نمایند و از سوی دیگر باال دستان و دیگ

همچنین مملن است افراد با سابهه واگذاری و تفویض اختیارات و برقراری روابط کم از سوی مدیر را که یک اصم مدیریتی است به عنـوان کـم   

 قلمداد کنند.توجهی و نامناس  بودن ارتباط رئیس با مرئوسان 

مـدرک تهصـیلی افـراد تفـاوت      بین می ان اثر بخشی ارتباطات بر حس  رشته تهصـیلی و همچنین نتایج تهلیم واریانس یلراهه نشان داد که 

چنین به نظر می رسد که ارتباطات سازنده نمی تواند به رشته خاص و یا مدرک تهصیلی خاص متلی باشد و اثر بخشـی    معناداری وجود ندارد.

 ارتباطات در سازمان بستگی به  ارتباطات سازنده و حسنه موجود بین افراد، با هر رشته و مدرک تهصیلی دارد.

بین سبک مدیریت تعارض مدیران مورد مطالعه بر حس  متییر های تعـدیم کننـده ای چـون جنسـیت، سـابهه خـدمت، رشـته         فرضیه سوم   

 .ردصیلی تفاوت معناداری وجود داتهصیلی و مدرک ته

نتایج نشان داد که در جنسیت مختل  سبک مدیریت تعارض تفاوت معناداری نداشت به عبارت دیگر سبک برخورد با تعارض در جنسیت هـای  

مختل  یلسان ارزیابی شده است و نی  تفاوت معناداری بین افراد در مورد سبک برخورد با تعارض مدیران  بـه تفلیـک رشـته تهصـیلی  افـراد      
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ولی  تفاوت معناداری بین افراد در مورد سبک برخورد مدیران با تعارض به تفلیک سابهه خدمت افراد وجود داشت فهط در مولفه  وجود نداشت.

سال در مولفه های مصالهه و گذشت از 43تا11سال خدمت در مهایسه با افراد 03تا 41هملاری تفاوت معنادار مشاهده نگردیدپ و افراد با سابهه 

سال برخـوردار بودنـد. بـر     43تا  11متری برخوردار بودند. و در مولفه های رقابت و  اجتناب از نمرات بیشتری نسبت به افراد با می ان نمرات ک

 حس  مدرک تهصیلی نی   در مولفه هایی از قبیم رقابت، مصالهه و اجتناب تفاوت معناداری بین افراد در مورد سبک برخورد مدیران با تعارض

چه احتماال  این تفاوت ها  ناشی از اختالف میانگین نمونه ها در درون گروه بوده است. به عبارت دیگر تفاوت در بین گروههـای  وجود داشت اگر

 مختل  با مدرک تهصیلی متفاوت مشاهده نگردید.                          

های غیر کـارای آن  های مناس  از جنبهکارگیری شیوهمدیریت مناس  تعارض، تضادهای سازمانی را در راستای اهداف سازمانی در آورده و با به

دهد که ماهیت، ویژگیها و موقعیت تعارضهای مختل  را بخوبی شناسـایی کننـد،   کاهد. آشنایی مدیران در این زمینه به آنان این املان را میمی

آور جلـوگیری نماینـد،   بینی و از بروز تعارضـهای زیـان  شرایط و یا علم بروز یا تشدید آنها را تشخیص و تهت کنترل قرار دهند، تعارض را پیش

ها را به مسیری سازنده و خالق سوق دهنـد و بـا درک و آگـاهی    شیوه مناس  را برای حم و کنترل تعارض انتخاب کنند، تعارض و اختالف نظر

ی سازمان را اف ایش دهند. بنابر این وجود تفـاوت در  ورالزم و با نگرش مناس  نسبت به آن و عمللرد آگاهانه خود در این زمینه، بازدهی و بهره

 برخی موارد به خصوص در سوابق خدمتی نشان از این دارد که مدیرانی که سابهه کمتری دارند معموال در برخورد با مسایم احتیاط بیشـتری از 

کنار خود داشته باشند. در حـالی کـه مـدیران بـا      خود نشان میدهند و سعی دارند با رعایت اصم مصالهه و گذشت افرادی را با عنوان حامی در

لـرد خـود   سابهه باال با استفاده از تجربیات خود افراد را تهت تاثیر ارتباطات خود قرار داده و نگرش مثبت را در میان افراد نسبت بـه کـار و عمل  

 از مسایم را پیش می کشند.م پوشی ایجاد می نماید و نی  در برخورد با افراد ایجاد رقابت و دوری از هر گونه چش

 بحث و نتیجه گیری:

عده ای از افراد با نیازها، انگی ه ها،ارزش ها و باورهای متفاوت مـی باشـد   ذیر است. سازمان ها مهم تجمع بروز تعارض در سازمان ها اجتناب ناپ

سوء مدیریت، ناهماهنگی توزیع قدرت در بین کارکنان  که با یلدیگر در تعامم اند. این تفاوت ها زمینه ساز بروز تعارض می شود. از طرفی دیگر

یـن  تضادهای نهش، درگیری بر سر استفاده از منابع، نهوه ارتباطات نادرست و ... باعث تشدید تعارض در مهیط های سازمان می شود. عالوه بر ا

ارض بتوانـد نیـروی الزم بـرای تهریـک و انگیـ ش      تعارض پدیده ای است که می تواند مفید و سازنده یا مضر و مخرب باشد، در صورتی که تعـ 

،بهبود کیفیت تصمیم گیری،ایجاد خالقیت و نوآوری،جلوگیری از سلون و روز مرگی، بهبود عمللرد گروهی و رشد فردی،تعادل قدرت و به طور 

ایجاد مهیطـی تـوام بـا اسـترس، فشـار و       کلی ایجاد تیییر در جهت مثبت را پدید آورد سازنده و کارآمد به شمار می رود و در صورتی که باعث

 تهدید شود مخرب و غیرکارآمد است. عوامم زیادی در ایجاد تعارض و و نهوه برخورد با تعارض  مدیریت تعارضپدخیم اند.

باطـات از  اثربخشی  ارتباطات بـا سـبک مـدیریت تعـارض اسـت. ارت      نبررسی رابطه ی میا  مساله ای که در این پژوهش مورد تاکید قرار گرفته

ر یلـدیگر را  یعوامم موثر بر مدیرت تعارض است. اگر ارتباطات در سازمان به صورت اثربخش برقرار شود، انتظار می رود مولفه های این دو متیی

 و مثبت گرایی از زیر مولفـه هـای اثـر بخشـی ارتباطـات      حمایتگری ، همدلی،گشودگی مولفه د که در پژوهش حاضر چنین است وتبیین نماین

از زیر مولفه های اثر بخشی ارتباطـات بـه    تساویبیشتر به وسیله سبک برخورد با تعارض در زیر مولفه هملاری و گذشت تبیین می شود و نی  

همچنین تاثیرات جنسیت، سابهه خدمت، مدرک تهصلی و رشته تهصیلی ی، مصالهه و رقابت تبیین می شود.وسیله مولفه های گذشت، هملار

و اثربخشی ارتباطات را نباید نادیده گرفت. در این تههیق در بسیاری موارد این متییر ها تاثیرات خود را  ازیدن به پدیده تعارضیبر شیوه دست 
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 به صورت تفاوت های معنی دار نشان داده است که منطهی به نظر می رسد.

وارد حساب شده و از روی ضوابط انتخاب مـدیر نمـی باشـد، بـه     با این حال در نظام آموزشی کشور ما، انتخاب یک فرد به عنوان مدیر در اکثر م

 همین دلیم است که مدیران نسبت به خیلی از مسایم اطالع کافی ندارند. بنابراین باید در معیارهای تعیین شده برای انتخـاب مـدیران تجدیـد   

. در این رابطه الزم است که کلیه مهدمات ضروری از نظر گردد و با توجه به شرایط مهیطی بهترین فرد برای تصدی سمت مدیریت انتخاب شود

دیریتی و جمله بررسی فرد از لهاظ ویژگی های فردی از قبیم می ان تهصیالت،سابهه،مدرک تهصیلی و ...پ و خصوصیات شخصیتی، ارتباطی، م

 .... مورد نظر قرار گیرد
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