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 مقدمه

تعارض و تضاد، دعوا و  ةواژ دنیبا شن فرادا شتریب

 نیکه ایکنند. درصورتجنگ را تجسم می ایزدوخورد 

 ينمودها نیو بارزتر نیتنها آشکارتر یهاي افراطوضعیت

با انواع  يدر طول روز کار رانیتعارض است. مد ۀخصمان

ها انتقادها و جدال ها،تر تعارض مانند توافقتر و مالیمظریف

 يامروز یناپذیر زندگاجتناب ۀشوند. تعارض جنبمواجه می

اند تا دست به دست هم داده زیر ةروندهاي عمد است.

 .2 ،تغییرهاي مستمر .1ناپذیر سازند: تعارض را اجتناب

 .4 ،شتریب یمیت يکارها .3 ،تنوع بیشتر ترکیب کارکنان

 و ]شتریب یکیکمتر [تعامل الکترون ةارتباطات چهره به چهر

  ).1( شتریب یفرهنگ انیهاي مبا مبادله یاقتصاد جهان .5

 اشاره مواردي اغلب به تعارض سازمانی رفتار حوزة در 

 جايبه سازمان یک درون در افراد یا واحدها آن در که دارد

 فرهنگ. کنندمی کار یکدیگر مقابل در همدیگر با کردن کار

 نیروهاي اختالف و نبرد صورتبه را تعارض وبستر، لغت

 و اخـالقیات یا غرایز بین موجـود تضـاد و متـضاد

 ).2(کند می تعریف اخالقی و دینی هايآلایده

 شخص آن در که است فرایندي تعارض به نظر رابینز

 سبب بازدارنده ايگونهبه تا کوشدمی عمدي طوربه اول

شود  اهدافش و عالیق به رسیدن در دوم شخص ناکامی

)3.( 

 زیرا شود،می درك آن درگیر طرفین وسیلۀبه تعارض

 آگاهی تعارض از کسی اگر. است ادراکی موضوع تعارض

 تعارضات البته ندارد؛ وجود تعارض حالت این در پس ندارد،

 وجود شرط روازاین. نباشد واقعی است ممکن نیز شدهدرك

وجه  باشند. کرده درك را آن طرفین که است این تعارض

 مورد مسائل، شرایط قبیل از مفاهیمی تعاریف، این اشتراك

 منابع کمیابی و مخالفـت رسـیدن نظربه طـرفین، توجه

 یا نفر دو تعارض ایجاد براي که است این بر فرض واست 

 ناسازگار و متضاد منافع که دارند، وجود بیشتري تعداد

 چیز هر یا قدرت، وجهه ارتقاي، پول خواه( منابع. دارند

 براي زا،مانع رفتارهاي آنها بودن کمیاب و محدودند) دیگر

 تعارض در درگیر طرفین روازاین. کندمی تشویق را دیگران

 در طرفین از یکی که موقعی. گیرندمی قرار تضاد در هم با

 تعارض حالت کند،می ایجاد مانع دیگري هدف تحقق راه

 تعارض ازشده ارائه تعاریف بین تفاوت بنابراین. دارد وجود

 تعارض آیا که نکته این و دارد تکیه طرفین نیت یا قصد بر

 است، ظاهري و بیرونی عمل مبین که است اصطالحی

 ).4(است  متمرکز

بهبود انطباق و  يتعارض، برا تیریمد يریفراگ 

خود  يبرا یاتیگذاري حو تحول سرمایه رییگیري از تغبهره

خوب  تیریآید. مدشمار میفرد، خانواده و سازمان به

 امعننیدارد و بدمحفوظ نمی اترییما را در برابر تغ تعارض،

 ودهاي خمهارت به خواسته نیکه همواره با داشتن ا ستین

سازد با تحوالت بلکه ما را قادر می افت،ی میدست خواه

مقابله با تهدیدها و استفاده از  يبراویم و آشنا ش دیجد

 . میابیهاي مناسب بحلها راهفرصت

اغلب  یاز آن است که افراد انسان یحاک ياریبس شواهد

اند. ناتوان رییتعارض و پاسخ اثربخش به تغ تیریدر مد

 ةسوءاستفاد کنندةیوسمأ يهانرخ طالق، نمونه شیافزا

هاي مشترك از کودکان، شکست فعالیت یو جنس یجسم

 انیم يزیو جنگ و خونر ،المللیدر سطح بین ياقتصاد

ناظران را مجاب ساخته است که اغلب افراد  هااقوام و کشور

 یو جهان یسازمان ،يفردانیم يهاند تعارضتواننمی یانسان

تعارض  تیری. ناگفته نماند که مدندنکوفصل خود را حل

 يکار يهاو در سازمان طلبدیصدر و استقامت م ۀسع

ناپذیر اجتناب يروین است،یتعارض مانند قدرت و س يامروز

داشته  یمنف ایتواند کارکرد مثبت است و می ماندر ساز

گروه  ياز اعضا یکی کهیمثال هنگام يباشد. برا

نظر  نی، ادهدیرا ارائه م یفکر مخالف مانه،یصم ،ریزيبرنامه

تواند گروه را از گرفتار شدن در دام مخالف می
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 دهدینشان م یدانیم يهابازدارد. پژوهش »یشیاندگروه«

 تیریوقت خود را صرف مد درصد 21 ودحد رانیکه مد

است که با مباحث  یالزام رونی). ازا5کنند (تعارض می

تعارض آشنا باشند و  ۀنیدر زم یپژوهش هايیافتهو  ينظر

 تعارض را کسب کنند. تیریمهارت مد

است و  قیتحق نیا يرهایاز متغ یارتباط هايمهارت

رفتار فرد در  يهاجنبه ینتراز مهم یکیگفت که  توانیم

ارتباط است.  ندایفر ایو مؤثر خبر  حیسازمان، انتقال صح

 ،شوندصورت خبر منتقل میو حوادث به عیطورکه وقاهمان

 وها ، ترسهایاحساسات، طرز تلق بیترت نیبه هم

 دایانتقال پ گریبه فرد د ياز فرد زین یآدم هايینگران

شود، ها افزوده میسازمان یدگیچی. هرچه بر پکندیم

 ریشود. هر مدمی تریچیدهپ زیمسائل مربوط به ارتباط ن

و  دیاز وقت خود را صرف انتقال عقا یتوجه شایاندرصد 

منظور، هرچند  نیا يبرا ،کندیم گرانیش به دهاینظر

 گرید ياو رابطه ينمودار يهااست از اعداد و طرح نممک

خود از عالئم  اتیو نظر دیعقا انیب يبرا یاستفاده کند، ول

 ریمد گرید فی. وظابردیبهره م گرید ۀاز هر رابط شیب یزبان

کنترل و سازمان دادن، با مسائل  ۀنیاو در زم فیو خاصه وظا

عنوان به باطها از ارتدر سازمان .همراه است یو مشکالت

نظام استفاده  کی ياجزا وستنیهم پبه يبرا يندایفر

 ).     6( شودمی

دارد تا  تیاهم اریبس يبشر امروز یدر زندگ ارتباطات

. در ستندین یها بدون ارتباط قادر به زندگکه انسان ییجا

ارتباط از حرکات دست  ،یروند تکامل رابطه در جوامع انسان

خط و زبان منجر  شیدایو صورت و اصوات خاص آغاز و به پ

 نظر نیا انگریب نیاست و ا یآموختن يشد. ارتباط، رفتار

هاي درست و کسب مهارت يریادگیاست که هر انسان با 

دست  شیخو یارتباط يبه اصالح و بهبود رفتارها یارتباط

ارتباط و صحبت کردن در برابر جمع،  ي. ترس از برقرارابدی

 دانندیرو هستند و نمهبا آن روب یاست که برخ یمشکل

 نیا تیبرقرار کنند. اهم يچگونه ارتباط درست و مؤثر

 یدر شغل و سازمانرد فشود که دوچندان می یزمان مشکل

ارتباط با همکاران و مراجعان،  يدر برقرارکند، یکه کار م

 شتریکه ب ستین دلیلیداشته باشد. ب یفیعملکرد ضع

 يخود برا یآموزش ۀها در برنامها و مجموعهسازمان

 زیرا ن یهاي ارتباطکارکنان، مهارت یشغل شرفتیپ

است شامل  گرچه بهترا یهاي ارتباط. مهارتگنجانندیم

 یدر زمان یگاه، ارتباط با هر کس در هر زمان باشد ییتوانا

برخوردار خواهد  يشتریب تیخاص از اهم يخاص و با افراد

خاص  هايیتموقع نیاز ا یکیدانش ارتباطات،  روینبود؛ ازا

 گرانیبا د ریاست. بهبود روابط مد يو رهبر تیریو مهم مد

هاي کارکنان، بهبود روابط با است با بهبود فعالیت يومسا

 گفت توانیم نفس سازمان.خارج سازمان و بهبود اعتمادبه

 موجب و دهدیم پیوند هم به را سازمانتاروپود  ارتباط که

 ایجاد مسئولیت. شودیم سازمانی وحدت و یکپارچگی

 روازاین. است مدیریت عهدة به سازمان در صحیح ارتباطات

 نحوة و باشند آگاه ارتباطی فرایند یفو ک کم از باید مدیران

 که گفت توانیم ). پس7بدانند ( را مؤثر ارتباطات برقراري

 حرف دهد،یم انجام روز طی مدیر که اموري همۀ میان در

 تماس طریق از را مدیر گفتار. دارد قرار اول مرتبۀ در زدن

 ،کارکنان با مالقات، جلسات ،هاکنفرانس در شرکت تلفنی،

... و دوستان به عقاید اظهار شهروندان، با رودررو يهاتماس

 سازمان در مدیر کهی. هنگامداد قرار توجه توان موردیم

 آن وي جنبۀ شغلی ینترمهم کند،یم وظیفه انجام خود

 بهره ايیستهشا طوربه خویش کالمی محیط از که است

 ).8( گیرد

 تا سعی کند باید فرستدیم پیامی مدیر یک کهزمانی 

 جوانب، مالحظۀ تمام با و دقت با ،)امکانحد  تا(زبان  از

 ترتیب این به. کند کم راها سوءتفاهم تا کند، استفاده

 است ضروري و مهم مدیر براي گفتاري ارتباطات در مهارت

 حال عین در و روشن و واضح گفتارش تا بکوشد باید او و
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 توانیم ). پس9( باشد تحریف و ابهام از دور به و فهم قابل

 ابزارهاي ینترمهم از کالمی هايمهارت که گرفت نتیجه

 مؤثر است. ارتباط

هاي مذاکره و سبک قیتحق يرهایاز متغ گرید یکی 

 توافق به رسیدن براي ارتباط تبادل مذاکره مذاکره است.

 شما بین که دارید منافعی مقابل طرف و شما کهیوقت است؛

 یکدیگر با که دارید منافعی حال همان در و است مشترك

 یتوافق گیريیمفراگرد تصم ،. مذاکره)10است ( تضاددر 

 ایمتفاوت است  حاتیافراد به هم وابسته و با ترج نیب

 ایچند نفر  ایاست که دو  يراگردگفت مذاکره ف توانیم

 يهامشترك و متضاد، طرح يهاهدف يگروه دارا

تا احتماالً به  دهندیخود را مورد بحث قرار م يشنهادیپ

 یمذاکره در صورت ،گریعبارت دتوافق برسند. به

 یمتفاوت حاتیترج نیمشترك است که طرف گیريیمتصم

 ایدادوستد  انظران، مذاکره راز صاحب یکیداشته باشند. 

داند که هر می یدو طرف انیم یبستان آشکار و داوطلببده

از دو طرف  کیهر نیخواهد. بنابرامی يگریاز د يزیچ کی

از دو  کی. آنچه هرردیطرف مقابل را نپذ شنهادیتواند پمی

در عمل قابل  ،خواهدمذاکره می یطرف در فراگرد تعامل

 ).11( مشاهده است

تعارض و  تیریمددر کتاب خود با عنوان  ناییرضا

از مذاکرات  ياریکه متأسفانه بس کندیم انیب مذاکره

 قیها و عالمذاکره مجذوب هدف نیطرف ینکها لیدلبه

برسند و  یخوب ۀجیتوانند به نتنمی ،شوندخود می یشخص

 استممکن  ،مذاکره نتوانند به توافق برسند نیچنانچه طرف

 ای نیضرر طرف ایتواند به نفع توافق می دچار تنگنا شوند.

اثربخش به منافع مشترك منجر  ةمذاکر از آنها باشد. یکی

خواهد بود. هنر  نیمشترك به نفع طرف ماتیشود و تصممی

 یمرحله بستگ نیبه ا دنیرس یکنندگان به چگونگمذاکره

 ی،ساختار اجتماع کیعنوان به یورزش سازمان .)12( دارد

خود  یو اثربخش يداریتعارض است؛ اگر بنا باشد پا ریدرگ

طور قطع الزم است. از تعارض به یزانیوجود م کند،را حفظ ن

ها از تعارض افراد در سازمان بیشتراست که  یدر حال نیا

باورند که تعارض بد و مخرب است و  نیترس دارند و بر ا

در مسئلۀ تعارض،  یاساس ۀد. نکتکراز آن اجتناب  دیاب

موقع و برخورد درست با آن، به صیبه آن، تشخ رینگرش مد

نادرست بودن آن با توجه به  ایقضاوت در خصوص درست 

و  یحل منطقراه ۀوجودآورنده و باألخره ارائعلل و عوامل به

هدف از  يآن است. دانشمندان علوم رفتار يدرست برا

؛ بلکه هدف دانندیتعارض نم ةدیموفق را حذف پد تیریدم

تعارض دانسته و معتقدند اگر در از  یسطح مناسب جادیرا ا

 یو خمودگ عالقگییب، سازمان تعارض وجود نداشته باشد

 سازمان را کاهش خواهد داد ییوجود خواهد آمد، که کارابه

)13 .( 

درست و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و  کنترل

مؤثر از ریغ ةو استفاد شده یسطح عملکرد سازمان يارتقا

کشمکش و تشنج در  جادیعملکرد و اآن موجب کاهش 

 ).        14( شودسازمان می

بر کارکنان  يرگذاریخوب، تأث ریمد هايییاز توانا یکی

است که  یدر حال نیرفتار آنهاست؛ ا رییتغ جادیمنظور ابه

آنان  تیرساندن به شخص بیضمن حفظ رابطه با آنها، از آس

تواند از کار می نیانجام ا يبرا ری. مدکندیم يریجلوگ زین

 .  ردیمؤثر بهره گ یهاي ارتباطمهارت

رفع تعارض در سازمان  يعوامل مؤثر برا گریاز د 

در استفاده از سبک مذاکره مؤثر است.  رانیمد يتوانمند

 رایاند، زواقف یمذاکره در زندگ تیبه اهم ياحرفه رانیمد

خود را صرف مذاکره  ياحرفه یاز زندگ زیاديزمان 

هم با مذاکره همراه  شانیشخص یعالوه، زندگکنند. بهمی

شدت متأثر از آنان به ياحرفه یو اثربخش تیاست. موفق

زمان و  ران،یآنها در هنر و فن مذاکره است. مد ییتوانا

از  يکنند، اما معدودرا صرف مذاکره می ياریکوشش بس

، روین. ازادانندیم یستدرآنان، هنر و دانش مذاکره را به
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در  نهیبه کردیرو ازمندین ياحرفه رانیاز مد ياریبس

 ها هستند.مذاکره يو اجرا یزيرطرح

خود را  یمنظور، پژوهش حاضر سؤاالت اصلنیبد

 یهاي ارتباطمهارت ۀکه رابط کندیصورت طرح منیبد

تعارضات سازمان چگونه است؟  زانیبا م یورزش يهاسازمان

 ندکنهاي مذاکره استفاده از کدام سبک از سبک رانیو مد

 خود شوند؟ يهاتا قادر به حل تعارضات موجود در سازمان

با فنون  یهاي ارتباطمهارت نیارتباط ب نوع نیهمچن

هاي مذاکره با سبک نیب یو چه ارتباط ست؟یمذاکره چ

 تعارض در سازمان وجود دارد. زانیم

 

 یشناسوشر

 هدف، نظر از علمی تحقیقات بنديتقسیم به توجه با

 ماهیت نظر از. است کاربردي پژوهش نوع از حاضر پژوهش

 همبستگی پژوهش .است همبستگی نوع از پژوهش روش و

 در حاضر پژوهش شود،می بنديدسته مختلف هايبخش به

 این در بنابراین،. گیردمی قرار» پیمایشی پژوهش« دستۀ

 به ساختاري معادالت یابیمدل روش از استفاده با پژوهش

 مالك متغیرهاي بر بینپیش متغیرهاي رابطۀ بررسی

 به همبستگی، محاسبات انواع از همچنین شد. پرداخته

 هايسبک ارتباطی، هايمهارت متغیر دو بین روابط بررسی

 توان تعیین براي و شد پرداخته تعارض میزان با مذاکره

 از تحقیق مالك متغیر بر بینپیش متغیرهاي بینیپیش

 است. شده استفاده رگرسیون

 بدنی تربیت ادارات کارشناسان پژوهش، آماري جامعۀ 

 شمال هاياستان .بودند کشور غرب شمال آزاد هايدانشگاه

 آذربایجان شرقی، آذربایجان استان 5 شامل کشور غرب

 در هااستان این در که است قزوین و زنجان اردبیل، غربی،

 36 در فقط ولی دارد، وجود دانشگاهی واحد 66 مجموع

 هاياستان. دارد وجود بدنی تربیت ادارة دانشگاهی واحد

) واحد 19( شرقی آذربایجان –) واحد 6( غربی آذربایجان

) واحد 3( قزوین و) واحد 4( زنجان –) واحد 4( اردبیل –

 کارمندان و مدیران تمامی شامل تحقیق این در کارشناسان.

 هايدانشگاه ايبرنامهفوق و بدنی تربیت کل ادارات بخش

 واحدها بعضی در اینکه توضیح(است  کشور غرب شمال آزاد

 وجود بدنی تربیت کارشناس 1 واحد بودن کوچک علتبه

 یا مدیر برعالوه تربزرگ واحدهاي از دیگر بعضی و در دارد،

 بدنی، تربیت ادارة رئیس عناوین با کارشناسانی کل، مدیران

 این دارد). همۀ وجود خواهران و برادران مسئول کارشناس

 کارشناس عنوان تحت است، نفر 50تعدادشان  که افراد

 علتبه پژوهش این دهند. درمی تشکیل را ما آماري جامعۀ

 عنوانبه جامعه افراد تمام جامعه، افراد تعداد بودن محدود

 شوند. می گرفته درنظر نمونه

: شوندمی مطالعه و سنجش متغیر سه پژوهش این در

 هايسبک و ارتباطی هايمهارت ارتباط اینکه به توجه با

 پژوهش اصلی هدف عنوانبه تعارض میزان بر مذاکره

 مذاکره هايسبک و ارتباطی هايمهارت، است موردنظر

 متغیر عنوانبه تعارض میزان و بینپیش متغیرهاي عنوانبه

  است. شده گرفته درنظر مالك

اطالعات این پژوهش پرسشنامه است.  آوريجمع ابزار

 هايمهارت یعنی سازمانی رفتار مهم متغیر سه پژوهش این

 برگرفته در را تعارض میزان و مذاکره هايسبک، ارتباطی

 چهار پژوهش اهداف تحقق منظوربه روازاین. است

، ارتباطی هايمهارت، فردي مشخصات پرسشنامۀ

 گیرياندازه ابزار عنوانب تعارض میزان و مذاکره هايسبک

 شد. استفاده

 نمایانگر که: فردي مشخصات پرسشنامۀ )الف

 و است پژوهش هدف مورد جامعۀ جمعیتی هايویژگی

 پرسشنامه این .است شده تهیه ساختهمحقق صورتبه

 وضعیت تحصیالت، سطح تأهل، وضعیت، شامل جنسیت

 بود.   شغلی سابقۀ استخدامی و
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 این :برتون ارتباطی هايمهارت پرسشنامۀ ب)

 ابداع) 1990( اي.  جی برتون توسط استاندارد پرسشنامۀ

 و شنود مهارت کالمی، مهارت مؤلفۀ سه داراي و شده

 مقیاس براساس پرسشنامه این. بازخورد است مهارت

 سؤال 18 شامل و شده طراحی) 5 تا 1( لیکرت ارزشیپنج

 هايمهارت( ارتباطی هايمهارت مقیاسخرده سه که است

 .سنجدمی را) بازخورد و مهارت شنود، هايمهارت کالمی،

) 1380(رضایی  توسط کشور داخل در پرسشنامه این

 و صوري اعتبار نیز پژوهش این در و است شده اعتباریابی

 منظوربه. شد هنجاریابی و ارزیابی مجدداً آن محتوایی

 کرونباخ آلفاي روش از پایایی، قابلیت آوردن دستبه

 92 مقدار آن و شد، اس) استفاده اس پی اس افزارنرم(

       . است درصد

 این :سازمانی مذاکرات هايسبک ج) پرسشنامۀ

 در که ) است1989پیر ( پرسشنامۀ از برگرفته پرسشنامه

 80 از و شده ترجمه مقیمی محمد سید توسط 1389 سال

 شدهتعدیل صورتبه که بود، شده تشکیل بعد 4 در سؤال

 وضعیت و است شده استفاده بعد چهار در سؤال 24 قالب در

 ابعاد این. کندارزیابی می و بررسی را سازمانی مذاکرات

 و هنجاري سبک تبیینی، و تحلیلی سبک از اندعبارت

 سبک و شهودي یا اشراقی سبک تکلیفی، یا ارزشی

 کشور داخل تحقیقات در پرسشنامه این گرایانه.واقع

 از استفاده با دوباره آن پایایی و اعتبار ولی شده، استفاده

 شد ارزیابی) اس اس پی اس افزارکرونباخ (نرم آلفاي روش

 است. %91 آمدهدستبه مقدار و

این : دوبرین شغلی تعارض میزان پرسشنامۀ د)

 پرسشنامه این. است سؤال 20 بر مشتمل پرسشنامه

 و غفوریان توسط کشور داخل در و است استاندارد

 بین پرسشنامه آزمایشی اجراي از پس) 1389( فالمرزیان

 کوتاه، زمانی فاصلۀ در آن مجدد اجراي و کارکنان از نفر 20

 آلفاي ضریب روش با را پرسشنامه پایایی

 و آباديعلی پژوهش در. آوردند دستبه90/0کرونباخ

 از پرسشنامه این اعتباریابی منظوربه ،)1392( خاکپور

 تأیید مورد آن نتایج که شد استفاده اکتشافی عاملی تحلیل

 81/0 پرسشنامه براي کرونباخ آلفاي ضریب همچنین است.

 براي پژوهش این در. است قبول مورد که آمد دستبه

 اس افزارنرم(کرونباخ  آلفاي روش از پایایی، قابلیت تعیین

 است. %88آمده دستمقدار به و شد استفاده) اس اس پی

 میدانی شکل به پژوهش این در اطالعات آوريجمع

 استفاده تحقیق ابزار عنوانبه پرسشنامه از و گرفت صورت

 مراحل انجام مستلزم پرسشنامه توزیع اینکه به توجه با. شد

 معاونت براي نامهمعرفی اخذ منظوربه ابتدا، است اداري

 تحقیقات علوم واحد دانشگاه به آزاد، دانشگاه بدنی تربیت

 و دانشگاه جانب از نامهمعرفی صدور از پس .شد مراجعه

 معاونت اختیار در همکاري جهت محقق توسط آن دریافت

 توزیع مجوز متعاقباً. گرفت قرار آزاد دانشگاه بدنی تربیت

 اتمام گرفتن درنظر با بنابراین. شد صادر هاپرسشنامه

 و مجوزها تمامی دریافت و اداري هاينگارينامه

 و ایمیل طریق از صورت سه به هاپرسشنامه ها،نامهمعرفی

 محقق داشت، وجود دسترسی که جاهایی و در تلگرام

 پس کرد، توزیع هانمونه بین را هاپرسشنامه و یافت حضور

 تکمیل، جهت هانمونه به پژوهشگر الزم توضیحات دادن از

 آوريجمع محقق توسط و تکمیل آنها توسط هاپرسشنامه

 شد.

 ها،آزمودنی فردي مشخصات ابتدا تحقیق این در

 میزان مذاکرة هايسبک و ارتباطی هايمهارت وضعیت

 آمار هايشاخص و توصیفی آمار از با استفاده تعارض

، بنديسازمان منظوربه شد؛ یعنی توصیف توصیفی،

 آمار از، نمونه هاياندازه توصیف و خام نمرات بنديطبقه

 توصیفی نمودارهاي فراوانی، توزیع جداول( قبیل از توصیفی

 انحراف، میانگین مانند پراکندگی و مرکزي هايشاخص و

 شد.      گیريبهره...) و میانه استاندارد،
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 کمی و لیکرت سنجعقیده مقیاس از استفاده با سپس

 فرضیۀ کمی به کیفی حالت از پاسخگویان نظرهاي ساختن

 هايروش و هاتکنیک از مشاهدات بودن نرمال بنیادین،

 تحلیل ،اسمیرنوف – کولموگروف آزمون مانند مختلفی

 در پیرسون همبستگی ضریب تأییدي، و اکتشافی عاملی

 همبستگی ضریب و ايفاصله و نسبی مقیاس با هاییداده

 بینیپیش جهت و ترتیبی مقیاس با هاییداده در اسپیرمن

 شد. استفاده رگرسیون از روابط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 هاافتهی

نفر  40 ،حاضر قیکننده در تحقشرکت ۀنمون نفر 46 از

در  بودند.نفر متأهل  39نفر مجرد و  7 نفر زن، 6مرد و 

 یلیمدرك تحص يدارا يهانمونه ،یلیمورد مدرك تحص

 نیشتریب يدرصد کل دارا 50نفر و  23ارشد با  یکارشناس

 2٫2نفر و  1با  یمدرك کاردان يدارا يهاو نمونه یفراوان

      بودند. یفراوان نیکمتر داراي درصد،

 

 . توصیف آماري جنسیت و وضعیت تأهل1جدول 

 شاخص هاي آماري
 درصد فراوانی متغیرهاي تحقیق

 زن
 4/3 2 مجرد 

 8/7 4 متأهل

 مرد
 10/7 5 مجرد 

 76 35 متأهل

 تحصیالت

 2/2 1 کاردانی

 8/34 16 کارشناسی

 50 23 کارشناسی ارشد

 13 6 دکتري

 سن، سابقه 

 شد، يبندسن به چهار گروه طبقه ،بهتر فیتوص يبرا

تا  31 نیب یسن ةرد دردهندگان پاسخ یفراوان نیشتریکه ب

است. در   سال 60تا  51 ةدر رد یفراوان نیسال و کمتر 40

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 
 

 تکلیفی

هاي  مهارت تحلیلی
 ارتباطی

 شهودي

 واقع گرایی

سبک هاي 
 مذاکره 

 کالمی

 بازخوردي

 غیرکالمی
 میزان تعارض
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 شیب ۀسابق يدهندگان دارانفر از پاسخ 4مورد سابقه تنها 

 ۀطور برابر در دامندهندگان بهپاسخ یۀسال بودند و بق 20از 

 سال قرار دارند. 20تا 11سال و  10تا  1

 

 

 )(n꞊46.توصیف آماري سن، سابقه  2جدول 

 متغیرهاي آماري

 متغیرهاي تحقیق

 فراوانی طبقه

F 

 میانگین درصد

X 

 انحراف معیار

S.D 

 سن

 5/5 8/28 7/21 10 30تا20

 7/4 7/36 1/52 24 40تا31

 7/5 4/44 7/21 10 50تا41

 9/4 5/53 4/  3 2 60تا51

 1/ 4 7/7 8/47 22 10تا  1

 5/4 8/18 8/47 22 20تا11 سابقه

 9/3 8/29 4/4 2 30تا21

 
 اسمیرنوف براي متغیرهاي پژوهش –. نتایج آزمون کولموگروف 3جدول 

 شاخص هاي آماري

 
 متغیرهاي تحقیق

تعداد 
 کل

-کولموگروف بیشترین اختالف پارامترهاي نرمال
 اسمیرنوف

K-S 

سطح 
معناداري 

P 
 میانگین

X 

انحراف 
 DFمعیار 

 منفی مثبت ثابت

 062/0 318/1 092/0 194/0 194/0 571/0 83/3 46 کالمی

058/0 شنودي  667/1  462/0  142/0  462/0  584/0  26/3  46 

620/0 بازخوردي  318/1  092/0  194/0  194/0  571/0  83/3  46 

053/0 تحلیلی  581/1  233/0  204/0  332/0  624/0  21/3  46 

605/0 هنجاري  706/1  161/0  512/0  512/0  483/0  83/3  46 

805/0 شهودي  461/1  155/0  152/0  521/0  505/0  89/3  46 

105/0 واقع گرایی  615/1  177/0  382/0  821/0  713/0  90/3  46 

005/0 میزان تعارض  448/1  132/0  412/0  214/0  198/0  50/1  46 

 

آمده از آزمون دستاساس نتایج بهبا توجه به اینکه بر

هاي پژوهش اسمیرنوف مشخص شد که داده –کولموگروف 

هاي آماري همبستگی پیرسون و نرمال هستند، از آزمون

 ها استفاده شد.منظور آزمایش فرضیهرگرسیون به

 نیب یهمبستگ ۀکه رابط دهدنشان می 3جدول  جینتا

در  یتعارض منف رانیو م یهاي ارتباطمهارت ریدو متغ

 ۀانگر عدم رابطبی نیاست. همچن دارامعن ،∝=05/0ح سط

تعارض،  زانیهاي مذاکره و مسبک ریدو متغ نیب يمعنادار

 هایهفرض نیا نیهمچناست.  ،داريمعنی ∝=05/0 در سطح

. در شد شیهمزمان آزما یخط ونیبا استفاده آزمون رگرس
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با  یهاي ارتباطمربوط به مهارت ونیرگرس جیاول نتا ۀمرحل

 ونیرگرس جینتا يدبع ۀدر مرحل و یتعارض بررس زانیم

 شود.تعارض آورده می زانیهاي مذاکره با مسبک نیب

 

 تعارض زانیبا م یهاي ارتباطمهارت ونیمدل رگرس یبه منظور بررس F جینتا .4جدول 

 درجۀ آزادي مجموع مربعات مدل
DF 

 مربع میانگین
2X 

F  معناداريP 

 001/0 62/12 397/0 1 397/0 رگرسیون
   031/0 44 388/1 باقیمانده
    45 77/1 مجموع

، >F 001/0 P (مقدار آزمون يبا توجه به معنادار

62/12F=( ونیگرفت که مدل رگرس جهینت توانیم 

) و یهاي ارتباط(مهارت نیبشیپ ریپژوهش مرکب از متغ

هاي و مهارت است یتعارض) مدل خوب زانیمالك (م ریمتغ

 کند. نییتعارض را تب زانیم راتییقادر است تغ یارتباط

نشان  8 جدول رهیدومتغ ةساد یخط ونیرگرس جینتا

 زانیم بینییشپ ییتوانا یهاي ارتباطکه مهارت دهدیم

 ۀمعادل نیدارد. بنابرا یتحت بررس ۀجامع نیتعارض را در ب

با توجه به  یتحت بررس ۀتعارض جامع زانیم ونیرگرس

هاي براساس داده یهاي ارتباطمهارت نیبشیپ ریمتغ

 :است ریبه شرح ز 8جدول 

Y= a+ bx 
Y= 328/2 -472(X) 

 تحت ۀجامع نیتعارض در ب زانیفوق م ۀراساس رابطب

 .کندیم رییتغ یهاي ارتباطمهارت رییتغ يازا) بهy(ی بررس

 
 تعارض زانی) با میهاي ارتباط(مهارت نیبشیپ ریمتغ نیب ونیرگرس لیتحل جینتا .5جدول 

 رگرسیون همزمان

ضرایب استاندارد 

 نشده

ضرایب استاندارد 

 Pمعناداري  t مقدار شده

B Std.error Beta 
 001/0 975/9  233/0 328/0 عرض از مبدأ

 001/0 -553/3 472/0 065/0 -233/0 مهارت هاي ارتباطی

 
 تعارض زانیهاي مذاکره با مسبک نیب یونیمدل رگرس یمنظور بررسبه F جینتا .6جدول 

 درجۀ آزادي مجموع مربعات مدل
DF 

 مربع میانگین
2X 

F 

 797/1 070/0 1 70/0 رگرسیون
  039/0 44 709/1 باقیمانده
  -198/0 45 779/1 مجموع

 

،  P> 187/0مقدار آزمون ( يبا توجه به عدم معنادار

797/1 =Fونیگرفت که مدل رگرس جهینت توانی) م 
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هاي مذاکره) و (سبک نیبشیپ ریپژوهش مرکب از متغ

 ریو متغ ودهنب یتعارض) مدل خوب زانی(م مالك ریمتغ

 کند. نییتعارض را تب زانیم راتییتغ ستیقادر ن نیبشیپ

 

 تعارض زانیهاي مذاکره) و م(سبک نیبشیپ ریمتغ نیب ونیرگرس لیتحل جینتا .7جدول 

 رگرسیون همزمان
ضرایب استاندارد 

 شده
 ضرایب 

 Pمعناداري  t مقدار
B Std.error Beta 

 001/0 963/6  267/0 860/1 عرض از مبدأ
 187/1 -341/1 198/0 071/0 -096/0 هاي مذاکرهسبک

نشان  7جدول  رهیدومتغ ةساد یخط ونیرگرس جینتا

 زانیم بینییشپ ییهاي مذاکره تواناکه سبک دهدیم

 ۀدلمعا نیندارد. بنابرا یتحت بررس ۀجامع نیتعارض را در ب

با توجه به  یتحت بررس ۀتعارض جامع زانیم ونیرگرس

هاي جدول هاي مذاکره براساس دادهسبک نیبشیپ ریمتغ

 است. ریز رحبه ش 7

Y= a+ b x 
Y= 86/1 -198(X) 

تحت  ۀتعارض در جامع زانیم مذکور ۀبراساس رابط

 رییهاي مذاکره چندان تغسبک رییتغ يازا) بهY(ی بررس

 نخواهد کرد.

 یبررسۀ تحت در نمونهاي مذاکره هاي ارتباطی با سبک. نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مهارت8جدول 
n= 46) ( 

  هاي مذاکرهسبک

 همبستگی پیرسون 571/0
 ارتباطی هايمهارت

 سطح معناداري 001/0

 

دو  نیب یهمبستگ ۀاست که رابط نیا انگریب 8جدول  جیتا

 است. دارامعن ∝=05/0 ، در سطحریمتغ

 

 بحث و نتیجه گیري

هاي مهارت نیب ۀرابط نییحاضر، تع قیتحق هدف

تعارض در کارشناسان  زانیهاي مذاکره با مو سبک یارتباط

 هاي آزاد شمال غرب کشور بود.دانشگاه یبدن تیترب اتادار

 نیب یمنف معنادار ۀوجود رابط ییدتأ ق،یتحق جیاز نتا یکی

 یتعارض در جامعه تحت بررس زانیبا م یهاي ارتباطمهارت

 نژادحسن هايیافتهبخش از پژوهش با  نیا ۀجی. نتبود

-17( ) همسوست2011(ی)، اجس1389(ی )، کاظم1396(

15.( 

 یهاي ارتباطمهارت نیباورند که ب نیمحققان بر ا نیا

 هیوجود دارد. در توج یمعنادار منف ۀتعارض رابط زانیبا م

گفت که  توانیگفت، م توانیاز پژوهش م شبخ نیا جینتا

و موجب  دهدیارتباط تاروپود سازمان را به هم پیوند م

. مسؤولیت ایجاد گرددیم یو وحدت سازمان ییکپارچگ

رو مدیریت است. ازاین ةارتباطات صحیح در سازمان به عهد

 ةآگاه باشند و نحو ییند ارتباطافر یفمدیران باید از کم و ک

 ی). به این ترتیب یک18( ارتباطات مؤثر را بدانند يبرقرار
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حاضر، مهارت  هاي مدیران در عصرمهارت ینتراز مهم

صورت گیرد.  ايیژهاست و الزم است به آن توجه و یارتباط

 تیدر سازمان از عوامل موفق حیارتباط مؤثر و صح يبرقرار

 ریکه اگر مد ستبوده است. به تجربه ثابت شده ا رانیمد

گردش  ،در سازمان استفاده کند حیصح يهانتواند از مهارت

 ،ریزيبرنامه ،یهماهنگ جادیشود. اامور مختل می

 تیریمانند مد تیریمد فیوظا ریکنترل و سا ،یسازمانده

ارتباط مؤثر در سازمان  ستمیتعارض بدون وجود س زانیم

ند ارتباط آشنا یبا فرا دیبا رانیمد روین. ازاستیقابل تحقق ن

 ). 19( را بدانند ثرؤارتباط م يبرقرار ةباشند و نحو

هاي سطح مهارت شیگفت با افزا توانیهر حال م به

اري بر امعن یرتأث توانیدر ابعاد مختلف آن م یارتباط

 رانیمد نیتعارض ب زانیم تیریمهارت مد شیافزا

باال  یبا داشتن مهارت ارتباط ریها گذاشت. مدسازمان

ده و کرکسب  يشتریب یتعارض آگاهدر خصوص تواند می

کند و  ییتعارض را شناسا تریعو سر تریحصح لهیوسنیبد

 نیسودمند آن بپردازد و به ا تیبه هدا نانیو اطم یبا همدل

و  یرا فراهم آورد که افراد از سالمت روان یطیمح بیترت

 برخوردار شوند. يشتریب ییکارا

 توانیم ،ينظر یبا توجه به مبان جینتا نیا نییتب در

آن و  صیدر تشخ یهنگام تعارض سعبه رانیگفت مد

 کیو تشر یهاي ارتباطمهارت قیاز طر نهیبه تیریمد

حل تعارض  يو استفاده از سبک مناسب مذاکره برا یمساع

 مبادرت کنند.

مطلب  نیا يایپژوهش حاضر، گو هايیافتهاز  گرید یکی

 نیتعارض در ب زانیهاي مذاکره و مسبک نیاست که ب

 جهینت نیوجود ندارد، ا يمعنادار ۀرابط یتحت بررس ۀجامع

 ۀرابط یبررس«) با عنوان 1389( پوریرابپژوهش ت جیبا نتا

هاي مذاکره در تعارض و سبک تیریمد يراهبردها نیب

 جیبا نتا یول )،20( همسوست ،»يپرستار رانیمد

 مغایر )1391(یمی)، رح1396( نژادحسن يهاپژوهش

هاي سبک نیباورند که ب نیمحققان بر ا نیا). 21،15( است

وجود دارد.  یمعنادار منف ۀتعارض رابط زانیمذاکره و م

است.  یرتأث ةدهندنشانزمینه  نیدر ا هاپژوهش شتریب جینتا

 جیعلت تفاوت نتا ینترمهم توانیرا م يآمار ۀجامع فاوتت

از آن  یحاک هایبررس نیدو پژوهش دانست. همچن نیا

 يهاسازمان نیمهارت مذاکره در ب ۀنیاست که در زم

به هر حال  صورت نگرفته است. یجامع يهاپژوهش یورزش

کنندگان ها ثابت کرده است که چنانچه مذاکرهپژوهش

و منافع  ازهایکنند و بر امت اریاخت ثبتم يچارچوب فکر

 ند،کنحل مشکالت و تعارضات سازمان تمرکز مذاکره و راه

 قیتحق هاي). یافته22شود (یم لیمذاکرات تسه ندیفرا

هاي مذاکره و سبک یرتباطهاي امهارت نینشان داد که ب

داري وجود دارد. امثبت معن ۀرابط یتحت بررس ۀدر جامع

ی می)، رح1396( نژادحسن يهاپژوهش جیبا نتا افتهی نیا

با استفاده از  زمینه نیدر ا). 17،12( )، همسوست1391(

قدم در  نیگفت که نخست توانیم قیتحق ينظر یمبان

مذاکره است. در  نیطرف نیب يسازمذاکره، رابطه

 يازهایمرحله از مذاکره امت نیا يمختلف برا يهافرهنگ

 يبرقرار يبرا هایشود. مثالً ژاپندرنظر گرفته می یمتفاوت

. نداقائل يادیز تیاهم هایکایینسبت به آمر هیاول ۀرابط

آن،  نیادیدر مذاکره و از اصول بن تیاز رموز موفق یکی

که از  دارد تیاهم حديبهدر مذاکره  دنیشن است. دنیشن

اغلب  شود.می ادیفعال  دنیشن ایو  دنیعنوان هنر شنآن به

 شنونده است. نیکننده بهترمذاکره نیکه بهتر گویندیم

است و  نیطرف نیدرست ب يریگاساس مذاکره بر ارتباط

ارتباط درست  يبرقرار سببمسائل  قیو فهم دق دنیشن

مورد  کیکم در وزانه دستبه باور محققان هر فرد ر شود.می

 نیدر مذاکره چن شود.می يداریمرتکب اشتباه شن

طور معمول، سه عامل موجب به .بار استخسارت یاشتباهات

نخست ؛ فعال بازمانند دنیکنندگان از شنشود تا مذاکرهمی

به  گرانید قیکنند که مذاکره اساساً تشوفکر می نهاآ نکهیا
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توجه  آنها هم، حرف زدن است. قیاست و ابزار تشو رشیپذ

 قیطرف مقابل تشو هايیزهاز انگ یندارند که بدون آگاه

قدر به کنندگان آنمذاکره نکهیدوم ا .ستین یرپذامکان

خود را به انتظار  دنیدارند که زمان شن اقیحرف زدن اشت

 نیبه ا کنند تا دوباره نوبت حرف زدنشان برسد وصرف می

مذاکره  ندیکه در فرا یطالعاتمکن است متوجه ا بیترت

 یاست که گاه نینشوند. عامل سوم ا است، یاتیح

بشنوند،  خواهندیرا که نم یکنندگان مطلبمذاکره

طرف مقابل  عالقگییمتوجه ب یکه حت ییجا ، تاشنوندینم

 يریفراگ .شوندفروش به آنها نمی ای آنها از دیخر ایبه معامله 

بر پایۀ  ).23( است دشوار، اما ثمربخش يمؤثر، کار دنیشن

هاي ورزشی که یطمحاین نتایج، با توجه به شرایط خاص 

تمامی و دلیل مسائل هیجانی بازیکنان، مربیان در آن به

تواند در آن وجود طور بالقوه می، تعارض بهاندرکاراندست

ورزشی دانشگاه نیز از این امر  يهاسازمانداشته باشد، و 

 ،معقول مدیریت نشود طوربهیستند و اگر مستثنا ن

کلی  ۀبر شاکل یريناپذجبرانموجب صدمات  تواندمی

مسئوالن  شودیم. بنابراین پیشنهاد وارد سازددانشگاه 

 آموزش و هايزمینهسازمان با فراهم کردن  یباالدست

 هايالیهآموزشی متعدد در  هايکالسبرگزاري 

مختلف مدیران و همچنین بین مربیان و سرپرستان و 

 هايسبکو  یارتباط هايمهارت شیافزا ورزشکاران و

در سازمان  تعارض و مدیریت مذاکره موجب کاهش

 ند.شو
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Abstract 
The aim of the present study was to determine the relationship of communication skills 
and negotiation styles with the conflict in the experts in physical education departments 
of the Islamic Azad Universities of the northwest region of Iran. The statistical 
population included all the experts in physical education departments of the Islamic 
Azad Universities of the northwest region of Iran (n=49). Because of the limited number 
of population, all the members of the population were selected as the sample. Data were 
collected using Breton Communication Skills Questionnaire (1990), Pierre's 
Organizational Negotiation Styles (1989), Dubern's Job Conflict (1985) and personal 
characteristics questionnaire. To analyze the data, the methods of determining mean‚ 
standard deviation‚ frequency and table drawing in the descriptive statistics were used. 
Also, Pearson correlation coefficient and regression analysis were used in the inferential 
statistics. The results showed a significant positive relationship between communication 
skills and conflict, but there was no significant relationship between negotiation styles 
and conflict. There was also a significant positive relationship between communication 
skills and negotiation styles. Considering the significant relationship between 
communication skills and conflict, and also a significant relationship between 
communication skills and negotiation styles, it is suggested that high-ranking 
authorities of the organization should decrease conflict in the organization by providing 
training and enhancing communication skills and negotiation styles.  
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