
تعارض در بررسي رابطه بين انواع قدرت مورد استفاده مديران با شيوه هاي برخورد با

1388-89مدارس راهنمايي و متوسطه شهرستان نمين در سال تحصيلي 

*دكتر اصغر شريفي

**علي مقامي

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين انواع قدرت مورد استفاده مديران با شيوه هاي برخورد با

روش . است1388-89نمين در سال تحصيلي تعارض در مدارس راهنمايي و متوسطه شهرستان 

مقطع راهنمايي و  دبيران  را  جامعه آماري پژوهش. استاضر توصيفي و از نوع پيمايشيتحقيق ح

 از اين تعداد و بر اساس جدول . استر نف320ها تشكيل داده اند كه تعداد آنشهرستان متوسطه 

قدرت و برخورد با (ابزار تحقيق دو پرسشنامه . ندد نفر به عنوان نمونه انتخاب ش175 تعدادمورگان

 و متخصصان و پايايي آن تادان پرسشنامه ها با توجه به نظر اسرواييمحقق ساخته است كه ) تعارض

مه تعيين شد كه براي پرسشنا)آلفاي كرونباخ(با اجراي آزمايشي و محاسبه ضريب همساني دروني 

ها  براي تجزيه و تحليل داده.دست آمده ب89/0 و براي پرسشنامه مديريت تعارض 91/0انواع قدرت 

كه براي توصيف داده ها از طوريه ب؛توصيفي و استنباطي استفاده شده استآمار از روش هاي 

 معناداري جداول توزيع فراواني، ميانه، نما، انحراف معيار استفاده شده، همچنين جهت سنجش رابطه

نتايج پژوهش . ه است دو و ضريب همبستگي كرامر استفاده شد-و ميزان همبستگي از آزمون خي

حاضر نشان داد كه بين استفاده مديران از انواع قدرت با شيوه هاي برخورد با تعارض رابطه معناداري 

 گرايي، استراتژي مديران در برخورد با تعارض به ترتيب اولويت از استراتژي راه حل. وجود دارد

.ده اندخله و استراتژي كنترل استفاده كرعدم مدا

 قدرت مديران، مديريت تعارض، قدرت قانوني، قدرت پاداش، قدرت اجبار، :واژه هاي كليدي

. كنترل و راه حل گرايي، عدم مداخلههاياستراتژي

مقدمه 

گاه هاي متفاوت وشكشسازماني انسان، همواره با نيروها و، فردي وزندگي اجتماعي

هايي است كه از ها، ناشي از تفاوت، تضاد بين انساناز نظر فردي. رو بوده استه متضاد روب

وط ــها سرچشمه مي گيرد و به خصوصيات اخالقي و روحي هر شخص مربفطرت انسان

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن*

كارشناسي ارشد مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن**
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ر د.دهده كراولين نمونه اين نوع تعارض را مي توان در داستان هابيل و قابيل مشا. مي شود

تمايل به حفظ وضع موجود سطح اجتماعي، تعارض و تضاد، از نياز به تغيير از يك جهت و

اين نوع تعارض هنگامي رخ مي نمايد كه تغييراتي در سطح . از طرف ديگر، ناشي مي شود

) بين دو همكار(در سطح سازماني، تضاد بين مديريت و كاركنان . نهادهاي جامعه به وجود آيد

ت كه مدير، تالش مي كند با حداقل امكانات و هزينه ها، بيشترين بهروري را ناشي از آن اس

در سازمان به وجود آورد و كاركنان همواره در تالشند كه در ازاي خدماتي كه انجام مي دهند، 

.)782، ص 1380الواني و دانايي فرد، (نند مزد بيشتر دريافت ك

شي جدايي ناپذير از زندگي انسان  همواره به عنوان بخ1مشاهده مي شود كه تعارض

 تنها در چند سال اخير اين موضوع به طور جدي مورد توجه ،با اين وجود. مطرح بوده است

 تضاد و تعارض را كليشه اي از عصر حاضر 2چارلز بي هندي.محققان قرار گرفته است

 از هر چيز برخي نيز گفته اند كه تعارض موضوعي است كه پس از خدا و عشق، بيش. داندمي

 به هر .)265،ص1388اعرابي،پارسائيان و(ديگري فكر انسان را به خود مشغول نموده است 

فرهنگي،( سازمان با ماهيتي كه دارد، زمين باروري براي بروز و رشد تعارض ها است ،حال

).5،ص1369

اهداف هاي شخصيتي، نيازها، باورها، انتظارات، ادراكات و وجود افراد مختلف با ويژگي

 ساختار حاكم بر ،از طرف ديگر. ها را ناگزير ساخته استمتفاوت، بروز تعارض در سازمان

ي است، به اين مسأله عمودهاي افقي وتفاوتها كه مبتني بر سلسله مراتب اقتدار وسازمان

ه  همچنين وجود سيستم هاي خشك وانعطاف ناپذير، وجودگروه ها وخرد.دامن مي زند

ا اهداف متفاوت و گاه متعارض، سيستم هاي ارتباطي نارسا، كمبود منابع و يي بسيستم ها

ها و ها را كه بايد افراد و گروه ها را جهت تحقق هدفامكانات و سوء مديريت ها، سازمان

در به صورت سيستم هاي شكننده و آسيب پذيرهاي خود همسو و هماهنگ نمايند،آرمان

آنجا كه مدارس از از.  و تعارضات هستندها، ناسازگاري ها كه مستعد انواع تنشآورده اند

ها و فعاليت هاي ها، انسانجمله سيستم هاي اجتماعي هستند كه در كليه فرآيندهاي آن

گروهي نقش اساسي دارند، به نظر مي رسد كه بيشتر از ساير سيستم هاي اجتماعي، تنش و 

1 - Conflict 2- Charles  B. Handy
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مواجهة وظيفه مدارها با رابطه مدارها، كالس مواجهه هايي از قبيل . تعارض را تجربه مي كنند

ها بااليي ها با كالس پاييني ها، اوليا با معلمان، با تجربه ها در مقابل كم تجربه ها و همه اين

.در مواجهه با مدير، موقعيت هاي تعارضي هستند كه به وفور در مدارس مشاهده مي شوند

اگر كـسي   . ت و ادراك افراد بستگي دارد      به نوع پنداش   ،كه تعارض وجود دارد يا خير     اين

از وجود تعارض اطالعي نداشته باشد، در آن صورت اتفاق نظر در اين است كه پديـده اي بـه              

هاي ها و سازمان  موجوديت تعارض در نقشي است كه گروه      . نام تعارض وجود خارجي ندارد    

 دائمـاًَ در حـال انجـام    چون تعارض مقوله اي انساني است وافراد(.مختلف بر عهده مي گيرند

).  مي توان گفت كه هميشه شكلي از تعـارض وجـود دارد           ،دننقشي در گروه يا سازمان مي باش      

مثـل اخـتالف در     ،ها را تجربه مي كنند    هاي مختلف انواع متفاوتي از تعارض     افراد در سازمان  

يان وپارسـاي (.لها، اختالف در انتظار از رفتار و ايـن قبيـ  هدف، اختالف در تفسير از واقعيت

)783-784، ص 1388اعرابي ، 

سـت و   اهـا هـا و سـازمان  تعارض يكي از اركان اصلي يا اجـزاي جـدا ناشـدني گـروه    

،هنگامي كه تعارض بسيار زياد يا بـسيار كـم باشـد           . توان به صورت كامل آن را از بين برد        نمي

زدن ، رخـوت و درجـا  دد مانع از ركـو سطح مطلوب تعارض، مي توان. عملكرد كاهش مي يابد

شود، خالقيت ايجاد كند، شرايطي فراهم آورد كه، فرد بتواند بدان وسيله از ميزان تنش يا فشار                 

ها را مخـدوش و مختـل     رواني بكاهد و تغييراتي ايجاد كند، ولي نبايد به گونه اي باشد كه راه             

و آن هميـشه بهتـرين   نبايد فرض كرد كه براي حل مسئله تعارض تنها يك راه وجود دارد   . كند

هـدف يـك    . با توجه به هر موقعيتي بايد راه حلي مناسب آن موقعيت در نظر گرفت             . راه است 

سيستم مديريت موفقيت آميز زدودن پديده تعارض نيست، بلكه هدف چنـين سيـستمي ايجـاد              

،1388، اعرابييان وپارساي. (ستن از مزاياي سازنده آنسطح مناسبي از تعارض است و سود ج

)831ص 

 اساس اين   : ديدگاه سنتي    -1: رار گرفته است  پديده تعارض از سه ديدگاه مورد بررسي ق       

 ديدگاه روابط انساني كه اسـتدالل  -2. ديدگاه بر اين فرض گذاشته مي شد كه تعارض بد است 

: ديدگاه تعامـل -3. ها يك امر طبيعي استها و سازمانمي نمودند كه وجود تعارض در گروه     

ديدگاه پديده تعارض بدين سبب مورد تأييد قرار مي گيرد كه يك گروه هماهنـگ، آرام                دراين  
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، 1388، اعرابييان وپارساي. ( فطرت طبيعي خويش برگرددو بي دغدغه مستعد اين است كه به

.دسازمان هـا دار منفي روي عملكرد افراد وتعارض پديده اي است كه آثار مثبت و).784ص

ي سـازمان  ـــــ ارتقاي سـطح سالمت ثر از تعارض موجب بهبود عملكرد واستفاده صحيح و مو

تـشنج در  ايجـاد كـشمكش و  استفاده غير مـوثر از آن موجـب كـاهش عملكـرد و    مي گردد و

.سازمان مي شود

: داليل تعارض

عواطف ـ احساسات و4ـ قدرت 3ـ ارزش ها 2ـ نيازها 1:  شاملافراد،) الف

. ـ منابع 4ها ـ روش3ـ اهداف 2ـ حقايق 1:  شاملارها،تفاوت در نحوه انجام ك) ب

 يا پيام بـه  ، اگر اختالل يا نقضي در كانال هاي ارتباطي وجود داشته باشد        :مشكل ارتباطات ) ج

). 16ص ،1385فياضي،( اختالف و تعارض ايجاد مي شود ،خوبي قابل فهم نباشد

: باشدمرحله به شرح ذيل مي چهارمتشكل از1فرايند تعارض

ات ــــ ارتباط1: ارض مي شودــعوه، وجود شرايطي كه موجب تــ مخالفت بالق)مرحله يك

. ـ متغييرهاي شخصي3ـ ساختار 2

 بروز تعارض، زمينه فعال شدن مخالفت فراهم مي شود كه شامل تضاد پنداري و )مرحله دو

.در هنگام بروز احساسات به صورت تضاد آشكار

روش بر مي آيند كه به  از آشكار شدن تعارض طرفين در پي راه و رفتار، پس)مرحله سوم

2ـ رقابت1) پنج نوع سبك اصلي مديريت تعارض مي باشد: (اين مسئله متوسل شوند و شامل

 كه نشان دهنده اين نتيجه،) مرحله چهارم.6ـ گذشت55ـ اجتناب44ـ مصالحه33ـ همكاري2

، ص1388اعرابي، يان وپارساي(بوده است ) بمخر (8 يا ويرانگر7است كه تعارض سازنده

270 .(

1 - Conflict process 5 - Avoidiny
2 - Competing 6 - Accomodatiny
3 - Collaborating 7 - Functional
4 - Compromise 8 - DysFunctional
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تعارض با عوامل متعددي در ارتباط است كه در انتخاب سبك برخورد با تعارض 

: براي مثال.دخالت دارند و افراد مختلفي بعضي از اين عوامل را بررسي كرده اند

 هاي فردي و مديريت تعارض، رابطه شايستگي):2002(آندرسون و مكنزي 

 رابطه امكان پيشرفت و ارتقاي مديران و شيوه هاي حل تعارض، ):2007 (1دويكو

 رابطه جنسيت و مديريت تعارض، ):2006(گولدمن 

 رابطه بين شيوه هاي نظارتي مديران مدارس متوسطه تهران و مديريت تعارض، :حسن وند

هاي مديريت تعارض،  رابطه هوش هيجاني با انواع سبك:زند

 رابطه سبك رهبري و مديريت تعارض در بين مديران ارشد بيمارستان هاي شهر :فقي سلوك

ل مرتبط با آن ـــي از عوامـ بررسي هاي اوليه نشان مي دهد كه يكموارد،اروميه؛ عالوه بر اين 

بديهي است درباره هر موضوعي، مثل پول يا . مي تواند نوع قدرت مورد استفاده مديران باشد

 زبان و ، تر مي توان حرف زد، ولي چون بحث از قدرت به ميان مي آيدجنس، بسيار راحت

 هرگز آن را بروز نمي دهند و حتي كتمان ،كساني كه صاحب قدرت اند. قلم ناتوان مي شود

كساني كه در پي كسب آن هستند، عكس قضيه را وانمود مي كنند و آنان كه توانسته . مي كنند

اره شيوه كسب آن لب فرو مي بندند و آن را در هاله اي از  درب،اند قدرتي را به دست آورند

 اگر ،بنابراين. ولي قدرت در گروه يا سازمان يك فرايند طبيعي است. رمز و راز مي پيچند

كسي بخواهد رفتار سازماني را به طور كامل درك كند، چاره اي جز اين ندارد كه درباره كسب 

.پس نمي توان گفت كه قدرت الزاماً بد است.  باشدهاي الزم را داشتهو اعمال قدرت آگاهي

قدرت يك نوع واقعيت از زندگي سازماني است و چيزي نيست كه بتوان آن را ناديده گرفت 

گذشته از اين، از طريق يادگيري شيوه استفاده از قدرت در سازمان، فرد . يا كنار گذاشت

. ش خود به نحو مطلوب استفاده كند از دان،تواند براي اين كه مديري اثربخش تر باشدمي

اگر مديري بخواهد كارها در گروه يا سازمان انجام شود، ) 719، ص1388اعرابي، يان وپارساي(

مديري كه بخواهد قدرت خود را به باالترين حد ممكن برساند، بايد . بايد داراي قدرت باشد

.چه بيشتر ديگران را به خود وابسته كندهر

1 - Dewiko
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قدرت توانايي .  قدرت امكان تحميل اراده خود بر افراد ديگر است،1نظر ماكس وبره ب

 سه نوع 2به نظر اتزيوني) . 123، ص1386خديوي، (نفوذ و تاثير گذاري بر ديگران است 

قدرت مادي ) زور(قدرت اجبار: اصلي قدرت در سازمان ها وجود دارد كه عبارت است از 

تمايز اين سه نوع قدرت بر حسب وسايلي . )نمادي(و قدرت هنجاري ) دستمزد و پاداش(

است كه براي وادار كردن افراد به اطاعت به كاربرده مي شود كه اين وسايل ممكن است 

 نكته اساسي اين است كه ،بنابراين).138ص،1388صبوري،(فيزيكي، مادي يا نمادي باشند 

بايد چه شيوه هايي را ها، مديران هميشگي تعارض در سازمانبا توجه به حضور دايمي و

براي اداره تعارض به كار ببرند تا اثرات تخريبي اين پديده را به حداقل كاهش دهند و حتي آن 

،در اين زمينه. دنيل به اهداف سازمان، تبديل كننرا به يك نيروي مثبت و سازنده در جهت 

ل از انواع قدرت و با  با داشتن آگاهي كامت از مقوله هاي بسيار مهم است كه مديران بايدقدر

.ند ها استفاده كنموقعيت شناسي بهتر در جهت تحقق اين اهداف از آن

در اين تحقيق پژوهشگر در صدد كه رابطه قدرت وتعارض بررسي نشده،با توجه به اين

را كه مديران در مواجهه با )انواع قدرت از نظر اتزيوني(بوده است به شناسايي انواع قدرتي 

 راهكارها يا شيوه هاي استفاده موثر از قدرت را ،در نهايتار مي برند، بپردازد وتعارض به ك

ري  بهره وافزايشجهت كاهش اختالفات و در برخورد با شيوه هاي مديريت تعارض،

 تا به اين ترتيب گامي هر چند كوچك در راه ارتقاي وضع هاي آموزشي ارائه نمايد؛سيستم

براي .  گسترش روابط انساني در مراكز آموزشي بر داشته شودكيفي مديريت آموزشي و بسط و

: مطرح شده استويژهاين منظور يك فرضيه اصلي و سه فرضيه 

ـ بين انواع قدرت مورد استفاده مديران با شيوه هاي بر خورد با تعارض رابطه معني داري 

.وجود دارد 

 مديران و استراتژي عدم مقابله مورد استفاده) ، اجبار و پاداشقانوني( بين انواع قدرت -

.رابطه معني داري وجود دارد) سبك اجتناب و تطبيق(

مورد استفاده مديران و استراتژي راه حل گرايي) ، اجبار و پاداشقانوني( بين انواع قدرت -

.رابطه معني داري وجود دارد) سبك همكاري و مصالحه(

1 - Max weber 2 - Etzioni Amitai



89 ...  ...  ...  ...  سي رابطة بين انواع قدرت مورد استفاده مديران با شيوه هاي سي رابطة بين انواع قدرت مورد استفاده مديران با شيوه هاي سي رابطة بين انواع قدرت مورد استفاده مديران با شيوه هاي سي رابطة بين انواع قدرت مورد استفاده مديران با شيوه هاي برربرربرربرر

سبك (ستفاده مديران و استراتژي كنترل د امور) ، اجبار و پاداشقانوني( بين انواع قدرت -

.رابطه معني داري وجود دارد) رقابت

پيشينه و چارچوب نظري تحقيق

از تحقيقات انجام گرفته در زمينه هاي نزديك به موضوع تحقيق مي توان به موارد زير اشاره 

:كرد

و مديريت رابطه شايستگي هاي فردي : پژوهشي با عنوان) 2002 (1 آندرسون و مكنزي-

ات خود را در مورد يها خواستند كه نظر دانشجو انجام دادند و از آن138تعارض روي 

شايستگي هاي فردي خود و شيوه هايي كه به هنگام بروز تعارض به كار مي برند، مشخص 

استراتژي راه حل (نتايج نشان داد كه شيوه هاي مبتني بر ايجاد وحدت و تشريك مساعي. كنند

دند، موفقيت ديراني كه از اين روش استفاده كرطه مثبتي با شايستگي فردي دارند و مراب) گرايي

استراتژي عدم (بيشتري در حل تعارضات داشته اند، ولي شيوه هاي مبتني بر اجتناب و تطبيق 

 مديران استفاده كننده از اين شيوه نسبت به .رابطه منفي با شايستگي فردي دارند) مقابله

.حل گرايي در حل تعارضات سازماني خود موفقيت كمتري داشته انداستراتژي راه 

رابطه جنسيت و مديريت تعارض انجام داده كه در اين : تحقيقي در رابطه با) 2006(2 گولدمن-

هاي حل تعارض در بين مديران مرد و زن مورد مقايسه قرار گرفته و نتايج تحقيق، روش

 زنان در تالش براي حل تعارض، مهارت هاي تحقيق نشان مي دهد كه اگر چه مردان و

مشابهي دارند، ولي زنان بيشتر به تالش در جهت ايجاد تغييراتي در رفتارهاي آينده افراد 

هاي همكاري و مصالحه سبكمتمايل هستند و در حل تعارض بيشتر گرايش به استفاده از

هاي اجتناب و خود به سبكهاي بعدي دارند و در اولويت) استراتژي راه حل گرايي(گرايي 

) استراتژي كنترل(و در حداقل موارد گرايش به سبك رقابت ) استراتژي عدم مقابله(تطبيق 

هاي فراواني را گرايش نشان داده اند، در حالي مردان در جهت رسيدن به نتايج فوري، تالش

1 - Anderson, B,D & Makenzi 2 - Goldman
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 گرايي و عدم صورت مي دهند و در اغلب موارد از استراتژي كنترل و سپس استراتژي راه حل

.مقابله استفاده مي كنند

شيوه هاي مديران براي مقابله با تعارض كه بر : پژوهشي با عنوان) 2006 (1 داورز و هلند-

ها انجام دادند، به اين  نفر از زير دستان آن927 مدير بخش دولتي و خصوصي و 158روي 

مورد سبك مديريت تعارض، نتيجه رسيدند كه پيرامون توافق بين زيردستان و مديران، در 

ها با استفاده از تحليل عاملي داده هاي هر آن.  ولي شايان توجه نيست؛شواهدي وجود دارد

و » عدم مقابله«، »راه حل گرايي«دو گروه، متوجه شدند كه از نظر هر دو گروه، شيوه هاي

اي توجه به دو  به ج،بنابراين. براي تعارض كاربرد بيشتري در بين مديران دارند» كنترل«

نظر ، مديران بايد ساختار سه بعدي مديريت تعارض را مد)توجه به خود و طرف مقابل(بعد

.قرار دهند

بررسي رابطه بين استفاده مدير از انواع قدرت و «تحقيقي تحت عنوان ) 1382( شريعتي -

اده و نتايج انجام د» فرهنگ سازماني در مدارس متوسطه پسرانه شهر شيراز از ديدگاه دبيران

بين استفاده مدير از قدرت مرجعيت و فرهنگ سازماني ضريب . زير را به دست آورده است

و بين استفاده مدير از قدرت مرجعيت و فرهنگ سازماني ضريب همبستگي % 89همبستگي 

و % 66و % 83دست آمده و بين استفاده مدير از قدرت پاداش و قدرت اجبار به ترتيب ه ب% 75

ضريب همبستگي وجود داشته است كه باالترين % 82 قانوني و فرهنگ سازماني بين قدرت

ضريب همبستگي مربوط به قدرت تخصصي و كمترين همبستگي مربوط به قدرت اجباري 

.بوده است

هاي شهر بررسي شيوه هاي حل تعارض توسط مديران دبيرستان« مميز تحقيقي با عنوان -

 در حل كردهشيوه غالب مديران تحصيل- 1:زير دست يافته استانجام داده و به نتايج » تهران 

ها در زمينه مديريت آموزشي  مديراني كه رشته تحصيلي آن- 2. تعارض تشريك مساعي است

، مديراني كه نگرش مثبت به تعارض دارند-3.  نسبت به تعارض نگرش مثبت دارند،است

در حل تعارض به شيوه سازشي بين مديران -4.  از شيوه تشريك مساعي استفاده مي كنندغالباً

.كم سابقه تفاوت معني داري وجود ندارد

1 - W, Daves & C. Holland
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بررسي رابطه سبك رهبري و مديريت تعارض در بين :  فقي سلوك، تحقيقي تحت عنوان-

از نظر .هاي شهر اروميه انجام داده و به نتايج زير دست يافته استمديران ارشد بيمارستان

 درصد 7/36، د از مديران استراتژي عدم مقابله درص30رض استراتژي هاي مديريت تعا

. درصد استراتژي كنترلي را اعمال كرده اند3/33استراتژي راه حل گرايي و 

از جمله (بر اساس مطالعه در مباني نظري تحقيق و بررسي مدل ها و الگوهاي مختلف 

هاي قدرت اجتماعي، شالوده : انواع اقتدار مشروع، فرنچ و ريون: نظريه هاي ماكس وبر

پژوهشگر در تحقيق خود با توجه ) ها و طبقه بندي مك كللندانواع قدرت در سازمان: اتزيوني

: ده و طبق اين نظريهي استفاده كربه برخي ويژگي هاي جامعه مورد پژوهش از نظريه اتزيون

ر اتزيوني در به نظ. اتزيوني سازمان را براساس جنبه هاي قدرت و كنترل طبقه بندي كرده است

ها تمام واحدهاي اجتماعي افرادي هستند كه قدرت دارند و افرادي كه قدرت نسبت به آن

ها از دستوراتي چرا افراد در سازمان: سئوال اساسي براي اتزيوني اين است كه. اعمال مي شود

گرديده ها مقرر  اطاعت مي كند و از معيارهاي رفتاري كه براي آن،ها داده مي شودكه به آن

ها اعضاء تابع دستورات افرادي هستند كه در سطح باالتري در همه سازمان. پيروي مي كنند

افراد سطوح باالتر ممكن است از طريق زور يا اجبار، . در سلسله مراتب اقتدار قرار گرفته اند

نند تر اعمال كدستمزد و پاداش، يا وسايل هنجاري، اقتدار خود را بر كاركنان مراتب پايين

ها وجود به نظر اتزيوني سه نوع اصلي قدرت كه در سازمان). 137ص - 1، 1388صبوري، (

و قدرت ) دستمزد و پاداش(قدرت مادي) زور(قدرت اجبار:  عبارت است از،دارد

). نمادي(هنجاري

تمايز بين اين سه نوع قدرت بر حسب وسايلي است كه براي وادار كردن افراد به 

قدرت . اين وسايل ممكن است فيزيكي، مادي يا نمادي باشند. مي شوداطاعت به كار برده 

اجباري بر منع و اجبار استوار است، قدرت مادي به كنترل بر منابع مادي به ويژه از طريق شيوه 

توزيع دستمزدها، تخصيص مزاياي جنبي و غيره اشاره دارد و قدرت هنجاري به آنچه اتزيوني 

ها از طريق رهبران، استفاده از هاي نمادين و سلب آنز پاداشتخصيص و استفاده ماهرانه ا

. رسانه هاي همگاني، تخصيص نمادهاي احترام و پرستيژ و غيره مي نامد، وابسته است
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از جمله مدل پنج مرحله اي (عه مدل هاي تبيين فرايند تعارض همچنين بر اساس مطال

دويچ، مدل پنج مرحله اي رحيم و مدل ، مراحل تعارض 2، مدل پنج مرحله اي پوندي1رابينز

شيوه هاي برخورد با ) 1943( با استفاده از نظريه رابينز 3توماس). چهار متغييره والتون و داتون

. تعارض را در پنج سبك مطابق شكل شماره يك تبيين مي كند

فراد ديگر تمايل به برآوردن منافع خود بدون توجه به اينكه اين امر منجر به تضاد با ا: رقابت

.خواهد شد

 ولي در عين حال ،موقعيتي كه طرفين براي به دست آوردن منافع، ثابت قدم هستند: همكاري

. خواهان همكاري با يكديگر مي باشند و منافع طرف مقابل را نيز مورد توجه قرار مي دهند

. در اين وضعيت فرد تمايل به كناره گيري يا جلوگيري از تضاد دارد: اجتناب

فرد تمايل دارد به طرف مقابل امتياز بدهد و اين ناشي از آن است كه طرف مقابل : شتگذ

. باالتر از اوست

موقعيتي است كه طرفين دعوا توافق مي كنند تا از بخشي مواضع خود عقب نشيني : مصالحه

مي، مقي (گيرندنمايند و مقداري امتياز به حريف مقابل بدهند و در برابر آن مقداري امتياز ب

.)483، ص 1386

استراتژي هاي مديريت تعارض: 1شكل 

1 - Stephen P. Robins 3 - Kenneth W.Thomas
2 - Louis R. Pondy
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ژي تضاد قرار ــــ در تحقيقي ميداني اين پنج شيوه را در درون سه استرات1پوتنام و ويلسون

.داده اند

. شامل اجتناب و تطبيق مي شود: استراتژي عدم مقابله: الف

.  مصالحه استاستراتژي راه حل گرايي شامل شيوه هاي همكاري و: ب

 و 495، ص 1386مقيمي، . (اين استراتژي با شيوه رقابتي يكسان است: استراتژي كنترل: ج

كه پژوهشگر مبناي پژوهش خود را بر اين اساس قرار ). 299، ص 1381حيدري و همكاران، 

.داده است

روش تحقيق

از. سي استروش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش از جنبه هاي مختلفي قابل برر

 مشكالت و اتخاذ ،به منظور حل سريع مسائل زيرا نظر هدف، اين تحقيق كاربردي است؛

 تا از اين طريق بتوان موانع و مشكالت موجود را با برنامه ريزي .شده استتدابير الزم انـجام 

از طرف ديگر، اين تحقيق .د ها جلوگيري كردقيق و اصولي از ميان برداشت و يا از شدت آن

 زيرا پژوهشگر سعي است؛، توصيفي از نوع پيمايشي بوده اطالعاتيآوراز نظر شيوه جمع 

هاي برخورد با انواع قدرت مورداستفاده مديران و سبك(دارد تا رابطه بين متغيرهاي تحقيق 

امعه آماري در اين تحقيق ج. تعيين نمايدرا با استفاده از ضريب همبستگي كشف و) تعارض

 نفر 320حدود 1388شامل كليه دبيران مدارس راهنمايي و متوسطه شهرستان نمين در سال 

 نفر از دبيران مدارس راهنمايي و متوسطه تشكيل 175حجم نمونه در اين تحقيق را . بود

نه گيري و فرمول عمومي كوكران به روش نمودهند كه با استفاده از جدول مورگان مي

. رحله اي انتخاب شده انداي دو مخوشه

1 - Putnam & Wilson
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: ابزار تحقيق

ابزار مورد استفاده در اين تحقيق دو پرسشنامه محقق ساخته مي باشد كه جهت جمع آوري 

.ها استفاده  مي شودداده ها از آن

 اين پرسشنامه اصالح شده پرسشنامه فرنچ وريون بوده و سواالت آن :پرسشنامه قدرت)الف

قانوني، ( اساس مقياس درجه بندي ليكرت است و سه پايگاه قدرت از نوع بسته پاسخ و بر

.را مي سنجد) پاداش و اجبار

 پرسشنامه ويلسون و اين پرسشنامه اصالح شده: باتعارضهاي برخوردپرسشنامه سبك) ب

.  سواالت آن از نوع بسته پاسخ و بر اساس مقياس درجه بندي ليكرت مي باشد.پونام است 

سبك اجتناب، سازش، همكاري، مصالحه و ( خود پنج شيوه برخورد با تعارض ها در تحقيقآن

.بررسي كرده اند) عدم مقابله، راه حل گرايي و كنترل(را در سه استراتژي ) اجبار

:  ابزار تحقيق2 و پايايي1روايي

از  در اين پژوهش . براي تعيين ميزان اعتبار ابزار ساخته شده جهت جمع آوري داده ها:روايي

اعتبار صوري استفاده شده تا از مناسب بودن ابزار جهت سنجش درست گويه ها اطمينان 

:ي اين منظور سه شرط زير رعايت شدبرا.حاصل شود

رها و ــ از متغي، سعي كرديم با مطالعه اي كه از ادبيات و مباني نظري پژوهش داشتيم-1

. ستفاده كنيم ا،هاي مهمي كه فرضيات پژوهش را به خوبي بسنجدشاخص

 و متخصصان داده شد و توافق نهايي در خصوص ابزار تادان پرسشنامه به تعدادي از اس-2

. پژوهش بعمل آمد

 قبل از اجراي پرسشنامه، به تعدادي از جامعه آماري نشان داده شد و اكثرا در مورد اعتبار -3

. ر توافق داشتندضپرسشنامه حا

1- V alidity 2- reliability
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دو .  دارد، در اين پژوهش از همساني دروني استفاده شده است پايايي انواع گوناگوني:پايايي

روش عمده براي سنجش پايايي همساني دروني وجود دارد كه در اين پژوهش با توجه به 

اي بودن متغيرها از ضريب آلفاي كرونباخ جهت سنجش پايايي همساني دروني استفاده رتبه

يب آلفاي بدست آمده براي متغيرها باالتر  زماني پژوهش داراي پايايي خواهد بود كه ضر.شد

استراتژي عدم (آلفاي بدست آمده براي متغيرهاي وابسته برخورد با تعارض.  باشد70/0از

بود كه ضريب آلفاي كلي ) 93/0 و استراتژي راه حل گرايي86/0، استراتژي كنترل89/0مداخله 

انواع : اي متغيرهاي مستقلهمچنين آلفاي بدست آمده بر.  بدست آمد89/0براي اين متغير 

 ضريب آلفاي كلي .بود) 85/0 و قدرت اجبار 89/0،  قدرت قانوني 92/0قدرت پاداش(قدرت 

 بوده است كه عدد بسيار مطلوبي است و نشان مي دهد كه 91/0بدست آمده براي اين متغير 

.گويه ها از همسازي و پايداري دروني بسيار بااليي برخوردارند

 اطالعات جمع آوري شده از طريق پرسشنامه پس از كد گذاري وارد ،در اين تحقيق

براي تجزيه و تحليل . مورد پردازش قرار گرفته شدspssرايانه شده و با استفاده از نرم افزار 

كه براي توصيف طوريه  بوصيفي و استنباطي استفاده كرديم،داده ها از روش هاي آمار ت

 همچنين جهت سنجش ما، انحراف معيار سود جستيم؛، ميانه، نها از جداول توزيع فراوانيداده

رابطه معناداري و ميزان همبستگي از آزمون خي دو و ضريب همبستگي كرامر استفاده شده 

. است
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يافته ها

استفادهمورد) قانوني،اجبار و پاداش(رت  بين انواع قد: تحقيقيكميافته هاي مربوط به فرضيه 

.داخله رابطه معني داري وجود دارداتژي عدم م مديران و استر

Rxy=0 H0:
Rxy≠0H1:

رابطه پنداشت پاسخگويان در مورد استراتژي عدم مداخله.1جدول 

هرگزبندرتگاهياغلبهميشه استراتژي 

عدم مداخله 

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيانواع قدرت

484/28462/27413/24271671/4بلي قدرت

/000000006100خيرقانوني

484/28462/27413/24271671/4بلي
قدرت 

اجبار
/000000006100خير

487/27465/27416/24272/1653بلي
قدرت 

/000000008100خيرپاداش

Sig=0/000 df=4                                    Cramer S  V= 72/

رابطه پنداشت پاسخگويان در مورد استراتژي عدم مداخله با ميزان قدرت مورد استفاده 

مديران نشان مي دهد كه بين پنداشت پاسخگويان در مورد استراتژي عدم مداخله با ميزان 

 فرض صفر مبني بر عدم ،ده مديران رابطه معني داري وجود دارد؛ بنابراينقدرت مورد استفا

وجود رابطه مستقيم و معنادار بين انواع قدرت مورد استفاده مديران با استراتژي عدم مقابله رد 

 يا همان سطح معني =000/0sig مشاهده مي شود 1چون همان طور كه در جدول . مي شود

 شده 72/0برابر ) بر اساس ضريب كرامر(حاسبه شدت اين رابطه  كمتر است و م05/0دار از 

. بين دو متغير رابطه وجود دارد و فرضيه فوق تأييد مي شود% 95 با احتمال ،است، بنابراين
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مورد ) قانوني، اجبار و پاداش(بين انواع  قدرت : يافته هاي مربوط به فرضيه دوم تحقيق

.بطه معني داري وجود دارداستفاده مديران و استراتژي كنترل را

Rxy=0 H0:
Rxy≠0H1:

رابطه پنداشت پاسخگويان در مورد استراتژي كنترل.2جدول 

رابطه پنداشت پاسخگويان در مورد استراتژي كنترل با ميزان قدرت مورد استفاده مديران 

نشان مي دهد كه بين پنداشت پاسخگويان در مورد استراتژي كنترل با ميزان قدرت مورد 

 فرض صفر مبني بر عدم وجود رابطه ،داري وجود دارد؛ بنابرايناستفاده مديران رابطه معني 

 چون .مستقيم و معنادار بين انواع قدرت مورد استفاده مديران با استراتژي كنترل رد مي شود

05/0 يا همان سطح معني دار از =000/0sig مشاهده  مي كنيم2همان طور كه در جدول 

 شده است، 55/0برابر ) ساس ضريب كرامربر ا(كمتر است و محاسبه شدت اين رابطه 

. بين دو متغير رابطه وجود دارد و فرضيه فوق تأييد مي شود% 95 با احتمال ،بنابراين

هرگزبندرتگاهياغلبهميشه استراتژي

كنترل

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيانواع قدرت

7/23286/16159/8 462/27407/2340بلي
قدرت 

قانوني 
/000000006100خير

462/27407/23407/23286/16159/8بلي
قدرت 

/000000006100خيراجبار

بلي
465/2740244024288/16138/7

قدرت 

/000000008100خيرپاداش

Sig=0/000 df=4     Cramer S  V=/55
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مورد ) ، اجبار و پاداشقانوني(بين انواع  قدرت : يافته هاي مربوط به فرضيه سوم تحقيق

. دارد رابطه معني داري وجود راه حل گرايياستفاده مديران و استراتژي

Rxy=0 H0:
Rxy≠0 H1:

رابطه پنداشت پاسخگويان در مورد استراتژي راه حل گرايي.3جدول 

هرگزبندرتگاهياغلبهميشه
استراتژي راه

حل گرايي

انواع قدرت
درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

512/30676/39379/21143/800بلي قدرت 

/000000006100خيرقانوني

512/30676/39379/21143/800بلي قدرت 

/000000006100خيراجبار
515/30671/40372/22122/700بلي قدرت 

/000000225/675خيرپاداش

Sig=0/000 df=4             Cramer S  V=/92

رابطه پنداشت پاسخگويان در مورد استراتژي راه حل گرايي با ميزان قدرت مورد استفاده 

مديران نشان مي دهد كه بين پنداشت پاسخگويان در مورد استراتژي راه حل گرايي با ميزان 

 فرض صفر مبني بر عدم ،د؛ بنابراينقدرت مورد استفاده مديران رابطه معني داري وجود دار

وجود رابطه مستقيم و معنادار بين انواع قدرت مورد استفاده مديران با استراتژي راه حل گرايي 

 يا همان سطح =000/0sig مشاهده مي كنيم3 چون همان طور كه در جدول .رد مي شود

92/0برابر ) ب كرامربر اساس ضري( كمتر است و محاسبه شدت اين رابطه 05/0معني دار از 

. شودبين دو متغير رابطه وجود دارد و فرضيه فوق تأييد مي% 95 با احتمال ،شده است، بنابراين
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بحث و نتيجه گيري

بين انواع قدرت مورد استفاده مديران و اسـتراتژي         ( پژوهش حاضر    يكمبر اساس فرضيه    

 بـا توجـه بـه انـواع         ،گونه بيان كرد كه   مي توان اين    ) عدم مداخله رابطه معني داري وجود دارد      

و رابطـه بـين     مورد اسـتفاده مـديران در برخـورد بـا تعـارض،           ) قانوني پاداش و اجبار   (قدرت  

ده مـي شـود،     ــمتغيرهاي قدرت و استراتژي عدم مداخلـه بـه صـورت داده هـاي زيـر مـشاه                 

000/0=Sig            72/0ابـر    و محاسـبه شـدت آن بر       05/0 يا همان سطح معنـي داري آن كمتـر از

.باشدمي

نتايج تحقيق حاضر حاكي از ارتباط معنادار بين انواع قدرت مورد اسـتفاده مـديران طبـق                

سبك اجتناب، سـبك    (م مداخله   و استراتژي عد  ) قدرت اجبار، پاداش و قانوني    (نظريه اتزيوني   

قـدرتي كـه   اع در تبيين اين يافته ها مي توان گفت كه مديران با توجه بـه انـو      . مي باشد ) تطبيق

 يعني به هنگام درك تعـارض افـراد خـود را كنـار بكـشند و يـا پديـده        دارند از سبك اجتناب، 

كـه يكـي از طـرفين يـا         گاهي اوقا ت اختالفـات سـبب مـي شـود            .مايندتعارض را سركوب ن   

كـن يـا ناپـسند      گيرند و چنانچه دوري جستن غير مم      كه بايد از هم فاصله ب     يابندهردوطرف در 

سبك . ها را براي خود نگه دارند      يا آن  ،ي كوشند تا اختالفات خود را بروز ندهند        افراد م  ،باشد

كه حالتي را بيان مي كند كه در آن يكي از طـرفين درگيـر در تعـارض،                ) گذشت، مدارا (تطبيق  

براي برقرار ماندن ارتباط، منافع طرف مقابل را به منافع خود ترجيح مي دهد و از حق خود بـه                

.ده انـد  عناداري درحل تعارضـات اسـتفاده كـر       ل گذشت مي كند، به صورت م      خاطر طرف مقاب  

، )1382(و شريعتي   ) 2006(، داورز و هلند     )2006(نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيقات گولدمن        

، )1387(فقي سلوك   ) 1384(، شكري   )1385(، حسن وند    )1379(، امجدي   )1384(محمدزاده  

اختالف دارد كه با توجـه بـه        ) 1387(با نتايج تحقيق زند     همسو مي باشد و     ) 1380(معبوديان،  

رابطـه معنـادار   ) سبك اجتناب(نتايج به دست آمده بين هوش هيجاني و استراتژي عدم مداخله     

 بـر   .اخـتالف دارد  ) 2002( همچنين با نتايج تحقيـق آندرسـون و مكنـزي            .مشاهده نشده است  

) اسـتراتژي عـدم مداخلـه   ( اجتنـاب و تطبيـق      بين شيوه هاي مبتني بر     ،اساس نتايج تحقيق آنان   

رابطه منفي با شايستگي فردي وجود دارنـد و مـديران اسـتفاده كننـده از ايـن سـبك موفقيـت                      

كه پژوهـشي تحـت عنـوان       ) 2004(كمتري داشته و همچنين با نتايج تحقيق بالدوين و كودك           
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 استفاده شده از ايـن سـبك       فراواني. شيوه هاي موثر و غير موثر مديريت تعارض انجام داده اند          

در حد صفر بوده كه نشان گر عدم ارتباط معناداري مثبت در اسـتفاده از ايـن سـبك مـديريت                     

نتيجه به دست آمده در تحقيق حاضر نشان گر استفاده باال از ايـن سـبك در                 .تعارض مي باشد  

ز اسـتراتژي  حل تعارضات در جامعه مورد پژوهش را نشان مي دهد كه به ترتيب اولويت بعد ا            

.راه حل گرايي مي باشد

بين انواع قدرت مورد استفاده مـديران و اسـتراتژي   (بر اساس فرضيه دوم پژوهش حاضر  

گونه بيان كرد كه با توجه به انواع قدرت مـورد  مي توان اين) كنترل رابطه معناداري وجود دارد  

ارض توسـط مـديران   استفاده مديران و سبك هاي مديريت تعارض از سبك رقابت در حل تعـ     

استفاده شده و رابطه معناداري مشاهده مي شود كه داده هاي به دست آمده نشان گر اين رابطـه       

 محاسبه شدت رابطه بـين      . كمتر است  05/0 يا همان سطح معني دار از        Sig=0.000. مي باشد 

.ست شده ا55/0برابر ) استراتژي كنترل(انواع قدرت مورد استفاده مديران و سبك رقابت 

دست آمده فرضيه مورد نظر تاييد شده و نتايج تحقيق حاضر حـاكي از              ه  طبق داده هاي ب   

قدرت اجبار، پـاداش،  (ارتباط معنادار بين انواع قدرت مورد استفاده مديران طبق نظريه اتزيوني           

در تبيين يافته هاي به دست آمده مي تـوان          . مي باشد ) سبك رقابت (و استراتژي كنترل    ) قانوني

 كـه بـه     )كه نوعي حق سازماني اسـت     : قدرت قانوني (ت كه مديران با توجه به انواع قدرتي       گف

قدرتي كه به پست و مقام سـازماني        . فرد اجازه مي دهد تا ديگران را به اطاعت از خود وا دارد            

.  از آن قدرت برخـوردار مـي شـود         ه در آن پست و مقام قرار مي گيرد،        تعلق دارد و هر كس ك     

.)1385شفيعي، (رت سازمان است منشا اين قد

بر حسب درجه كنترل يك شخص بر پاداش هـايي كـه بـراي ديگـران بـا               : قدرت پاداش 

به عنوان مثال معروف ترين پاداش هـاي سـازماني حقـوق،    .  سنجيده مي شود،ارزش مي باشند  

. )1386معمار زاده، الواني و (ارتقا و واگذاري ماموريت مي باشد 

ين معني كه مدير مي تواند با تذكر، توبيخ و تنبيه افراد آنـان را وادار بـه       به ا : قدرت اجبار 

. )1386ساعتچي، (انجام دادن وظايفشان كند 

يـا قـصد افـزايش    ،يعني اگر شخص درصدد تامين هدف هاي خـود باشـد     : سبك رقابت 

 تـوجهي   ،منافع خود را داشته باشد و در اين راه به آثاري كه بر گروه هاي مخالف مي گذارنـد                  
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كوشند تا مساله را به نفع خود به پايان برسـانند و در ايـن     نكنند وي در حالت رقابت است، مي      

راستا از پايگاه هاي قدرت خويش استفاده مي كنند كه به همين دليل از اين سبك تحت عنـوان     

ن در جهت حل تعارض تاحدودي استفاده مي كننـد و بـين ايـ   ). اجبار يا تسلط نيز ياد مي شود  

ولي اگر از اين سبك استفاده بيشتر شود باعـث حـاكم شـدن              . دو ارتباط معنا داري وجود دارد     

همچنين باعث جلـوگيري از بـروز خالقيـت و بيـان            . شودت سكون و ايستا در سازمان مي      حال

بر اساس . ات مخالف مي شود كه در بلندمدت به ضرر منافع سازمان مورد نظر خواهد بود         ينظر

 تحقيق حاضر از اين سبك در جامعه مورد پـژوهش بـه صـورت مقتـضي                 ، آمده نتايج به دست  

 كـه البتـه بايـد    ،استفاده به عمل مي آيد و در آن حد نيست كه به ضرر منافع آن سـازمان باشـد   

. سعي شود با آموزش هاي الزم استفاده از اين سبك را به حداقل امكان رساند

، و اورز و هلنـد  )2006(من  تحقيقـات گولـد    نتايج اين فرضيه از تحقيق حاضر بـا نتـايج         

، 1387فقـي سـلوك     ) 1380(، ايـزدي    )1379(، احمـدي  )1383(، رفيعي فـالح آبـادي       )2006(

طبـق نظـر بالـدوين و كـودك     . همسو بوده و نشانگر ارتباط معناداري ايـن فرضـيه  مـي باشـد       

 فراواني اخـتالف    استفاده از اين سبك در حل موثر مديريت تعارض با داشتن بيشترين           ) 2004(

همچنين با نتايج تحقيـق شـكري اخـتالف         . نتيجه اين تحقيق با تحقيق حاضر را نشان مي دهد         

دارد كه آن تحقيق بيانگر عدم وجود رابطه بين ميزان بـه كـار گيـري سـبك مـديريت تعـارض         

نتيجه به دست آمده از تحقيـق حاضـر در مـورد ايـن     . مي باشد  بتي و ميزان عملكرد مديران    رقا

فرضيه نشانگر استفاده از اين سبك با توجه به انواع قدرتي كه مديران در جامعه مـورد تحقيـق                   

 به ترتيب اولويت بعد از استراتژي راه حل گراي و استراتژي عـدم مداخلـه در اولويـت                   ،دارند

.سوم قرار دارد

ژي بين انواع قدرت مورد استفاده مديران و اسـترات        (بر اساس فرضيه سوم پژوهش حاضر       

نتايج به دست آمده بيان مي كند كه مديران جامعه          ) راه حل گراي رابطه معني داري وجود دارد       

كـه  ) طبق نظريه انزيوني قدرت قانوني، پاداش و اجبـار        (مورد پژوهش با توجه به انواع قدرتي        

ي  از استراتژي راه حل گرايي در حد بسيار بااليي در حل تعارضات سازمان ها            ،در اختيار دارند  

 كه اين موضوع بيانگر تاييد فرضيه حاضر و نشانگر رابطه معناداري بـين              ،خود استفاده مي كنند   

ت مـورد اسـتفاده مـديران مـي باشـد كـه        استراتژي راه حل گرايي در حل تعارض و انواع قدر         
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يا همان سطح معني داري كمتـر از        =000/0Sig.هاي به دست آمده مبين اين نتايج است       داده

گونه ن نتايج اين فرضيه مي توان اين     يدر تبي .  است 92/0محاسبه شدت اين رابطه برابر       و   05/0

سـبك  ( از اسـتراتژي راه حـل گرايـي          ، مديران با توجه به انواع قدرتي كـه دارنـد          ،بيان كرد كه  

اي ، كه مدير و طرف مقابـل بـر        )كه اين سبك نشان دهنده بلوغ و رشد سازمان است         : همكاري

جوي راه   و يشان را در يك راستا به كار مي گيرند و در جست            مناسب نيروها  رسيدن به راه حل   

ايـن سـبك در ايجـاد روح    .  تـالش مـي كننـد     ،ات هر دو طـرف را در بـر گيـرد          يحلي كه نظر  

همكاري، استفاده از افراد با نگرش هاي متفاوت و استفاده از تجربيات آنان براي دست يابي به                 

موقعيتي كه طرفين درگير    : سبك مصالحه .سازمان كاربرد دارد  راه هاي تلفيقي در جهت اهداف       

نموده و امتيازي به طرف مقابل بدهند و در برابر آن  توافق مي كنند از مواضع خود عقب نشيني       

در اين سبك تالش طرفين جهت يافتن راه حل قابل قبول و نه مطلوب             (. امتيازي هم مي گيرند   

در حـل تعـارض در سـطح    .) ده يـا بازنـده اي نباشـد      براي حل تعارض است كه در نهايت برن       

باشد اين نشانگر وجود مديريت مشاركتي در جامعه مورد پژوهش مي         . بااليي استفاده نموده اند   

بط بـا كـار خـود       كه بايد با آموزش هاي الزم و استفاده از مديراني كه مدرك رشـته هـاي مـرت                 

نتيجـه  . التر از اين سـبك را ايجـاد نمـود         در جهت استفاده مطلوب تر و با      . را دارند ) مديريت(

اكرامـي  ) 2007(، دويكـو    )2002(پژوهشي حاضر با نتايج پژوهش هـاي آندرسـون و مكنـزي             

، ) 1387(، زنـد  )1385(، حـسن ونـد     )1380(، ايزدي   )1383(، مميز   )1379(، احمدي   )1380(

تاييـد فرضـيه    همسو بوده و نـشانگر      ) 1380(و معبوديان   ) 1387(، فقي سلوك    )1384(شكري  

.فوق مي باشند
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