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  :مقدمه

ی عاطف هوش. است شده شناخته مدیریت، در تازه موضوع یک عنوان به عاطفی هوش اخیر،هاي  سال در

 احساسات تفکیک و تشخیص توانایی دیگران، و خود هیجانات و احساسات بر نظارت توانایی از عبارتست

مایر و ( دیگران و خود ارتباط و تفکر هدایت جهت در عاطفی دانش از استفاده و دیگران و خود

ی آگاه -3 خود، تیریمد -2 ،یخودآگاه -1: است لیذهاي  مؤلفهي دارای عاطف هوش). 1997سالووي،

 که اند داده نظري ادیز محققان زین تعارض تیریمد مورد در. زشیانگ -5 وی اجتماعي مهارتها - 4 ،یاجتماع

 بهالف  شخص آن در که است روندي تعارض: است نموده فیتعر لیذ صورت به را آن )1380(یمشبک

 در فرد ب ناکامی اش نتیجه که کند ایجاد مانعب  فرد کوششهاي برابر در میکند سعی عمدي اي گونه

 که ریز صورت به زین تعارض تیریمدي راهبردها .است هایش مندي عالقه برد پیش یا و اهداف به رسیدن

 درصدد فقط مقابل طرف منافع به توجه بدون نفر یک اگر: 1تسلط: است شده انیب باشد، می سبک چهاري دارا

). 1998رابینز ( است کردن رقابت حال در او بیافزاید، خود منافع بر بخواهد یا برآید خود هدفهاي تأمین

 را مقابل گروه یا طرف اي خواسته تا بکوشند دارند تعارض هم با که گروههایی یا افراد اگر: 2مساعی تشریک

 منافع تأمین درصدد طرفین و داشت خواهد وجود مساعی اشتراك یا همکاري نوعی صورت آن در کنند تأمین

 وي واکنش ولی دارد وجود تعارض نوعی که شود متوجه نفر یک است ممکن: 3اجتناب. آیند برمی یکدیگر

. نامند می اجتناب را عمل این که کند سرکوب را تعارض پدیده اینکه یا بکشد کنار را خود که باشد گونه بدین

 به را مقابل طرف منافع کوشد می روابط حفظ و مقابل طرف دادن تسکین منظور به نفر یک که وقتی: 4مدارا

 دعوا طرفین که است موقعیتی: 5مصالحه .است داده نشان خود از انطباقی رفتار وي دهد، ترجیح خود منافع

 از یک هر روش این در. بگیرند امتیاز مقداري و نمایند نشینی عقب خود مواضع از بخشی از تا کنند می توافق

مدیریت تعارض نیز، شامل فعالیت هایی است که در جهت . هستند برنده مقداري و بازنده مقداري طرفین

گیرد و توسط آنها از  می استفاده از تعارضات موجود براي حرکت و ایجاد خالقیت و پویایی سازمانها انجام

تعارض از این دیدگاه . شود می تعارضات موجود، جهت ایجاد روحیه نوآوري و خلق روشهاي کامل تر، استفاده

. تواند به عنوان قواي محرکه سازمان مطرح باشد می نه تنها امري منفی نیست بلکه در صورت اداره صحیح،

آموزش و پرورش از جمله نهادهاي فرهنگی کشور است که هدف آن ایجاد امکانات الزم )1384سلیمانی (

با توجه . باشد می شکوفایی استعدادهاي فراگیرانجهت رشد و پرورش فکري کودکان و نوجوانان و کمک به 

به گستردگی این نهاد تعلیم و تربیت در امر آموزش مسایل متعدد و متنوع وجود دارد که هر یک از آنها 

معلمان که اساسی ترین رکن و عامل . رفتاري و یا اجتماعی وسیع باشندهاي  ممکن است منشأ بروز دگرگونی

شوند مستقیما در ساختن انسان به عنوان  می اي آموزشی در مدرسه محسوبکلیدي و زیر بناي واحده

یکی از عمده ترین و در عین حال غیر قابل . کنند می نیروهاي اصلی در تحقق تعلیم و تربیت ایفاي نقش

  

1. Domination 
2 . Collaboration 

3. Avoidance 
4. Accommodation 
5. Withdrawal 
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موجود در آن است، مدرسه نیز از این امر هاي  تعارض بین افراد و گروهها  اجتناب ترین مسائل در سازمان

باید بخاطر داشت که این وجود تعارض نیست که باعث اختالل و از هم پاشیدگی روابط در . تثنی نیستمس

تعارض در حد . شود می است که سبب نتایج نامطلوبها  بلکه مدیریت غیر اثر بخش تعارض. شود می سازمان

سازنده صورت گیرد است و اگر مدیریت تعارض به شکل اي  معقول یک جنبه طبیعی و مطلوب در هر رابطه

معلمان بخصوص معلمان تربیت بدنی براي اینکه بتوانند   ).1378گترلز، (بسیار ارزشمند خواهد بود 

اصولی تربیت بدنی را در جهت تأمین سالمت جسمانی و روانی دانش آموزان ارائه دهند و هاي  برنامه

آموزان ایجاد کنند و از حداکثر توانایی مساعدي را براي رشد و پرورش استعدادهاي ورزشی دانش هاي  زمینه

جسمانی و روانی و فکري دانش آموزان خود بهره گیرند باید اختالفات و کشمکشها و تعارضات را به گونه اي 

توانایی برخورد معلم با تعارض و اداره آن در موفقیت دانش آموزان یک مدرسه، اثر . مؤثر و سودمند اداره کنند

دانستند،  می شدکه هوش شناختی را تنها عامل موفقیت می الف آنچه در گذشته تصوربر خ. به سزایی دارد

 آنچه که امروزه هوش عاطفی نامیده. دانند می امروزه هوش عاطفی را از عوامل موفقیت در کار و زندگی

رد را در شود، در اصل منبع اصلی انرژي قدرت آرزو و اشتیاق انسان است و درونی ترین ارزشها و اهداف ف می

آموزد که احساسات خود و دیگران را تأیید کند و براي آنها  می با توسعه هیجانی فرد. سازد می زندگی، فعال

یابد که عواطف در هر لحظه از روز، اطالعات  می ارزش قایل شود و به طور مناسب به آنها پاسخ بگوید و در

سازد  می لبی است که نبوغ خالق و شهود را شعله وراین واکنش ق. گذارند می حیاتی و سودمندي در اختیار او

کند، قطب  می کند، تصمیمات مهم را روشن می گرداند، روابط اطمینان بخش بر قرار می و فرد را با خود صادق

موفقیت هاي  آورد و شخص را به پیشامدهاي غیرمترقبه و راه حل می نماي درونی براي زندگی و کار فراهم

کالسهاي آموزشی، متشکل از دانش آموزان است و دانش آموزان با هم در تعامل و . زدسا می آمیز رهنمون

تفاعل هستند بنابراین عدم توجه به فضاي روانی شناختی کالس، عدم توجه به تفاوتهاي فردي، عدم توجه 

سات خود به روابط بین فردي، عدم احاطه بر احساسات و هیجانات خود، عدم کنترل و اداره هیجانات و احسا

رسد که توجه و عالقه جهانی به هوش  می اندازد به نظر می و دیگران بدون تردید منافع کالسی را به خطر

انسانی عاطفی مهارتهاي بین فردي و هاي  عاطفی، به این علت باشد که در این رویکرد به همه جنبه

ر پرداخته است هوش عاطفی و ترغیب کنشهاي سازنده در محیط کاها  اجتماعی در تحقق اهداف سازمان

براي یک کارگاه مولد و فعال، ثمر بخش، ضروري و اساسی است و تلویحات مفید و ارزشمند براي مشاغل 

هوش . موفقیت تنها، مبتنی بر برتري عقالنی و مهارت تکنولوژیکی نیست. باشد می حرفه اي و تخصصی

به عبارت دیگر تحقیقات . و ضروري استعاطفی براي بهتر شدن در شغل یا تقبل نقش رهبري، حیاتی 

نشان داده اند که مهارتها و تخصصها، به تنهایی عملکرد درخشانی را آشکار نمی سازد بلکه بیشتر سطوح 

باشد هوش عاطفی از اهمیت تر  شود هر چه شغل پیچیده می باالي هوش عاطفی است که منجر به موفقیت

بخش عمده مدیریت کالس درس تربیت بدنی فراهم . 1) 2002،  اون،اسمیکال(بیشتري برخوردار خواهد بود 

باشد که به دور از تعارضات و  می به صورت گروههایی آموزان دانشآوردن محیط مناسب آموزشی و گردآوري 

  

1. Oen H. A & Smekila 
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عدم توافقات در حصول اهداف آموزشی همکاري نمایند کالسهاي تربیت بدنی، نیاز به معلمانی دارند که آرام 

اشند و فشارهاي درونی براي انگیزش خود را بشناسند و رفتار خود را متعادل سازند معلمانی که دل و سالم ب

بتوانند احساسات و عواطف مثبت مانند بردباري خوش بینی، آرمان داري و احساس عزت نفس و امثال آن را 

زند و مسائل و مشکالت با عوامل منطقی، مانند هوشمند بودن، تفکر تحلیل و سایر امور منطقی در هم بیامی

 اهمیت این تحقیق از این جهت. موجود در کالس و تیمهاي ورزشی را به نحو مطلوب، مدیریت نمایند

باشد که در کالس تربیت بدنی از یک سو همدلی و واکنشهاي عاطفی و روابط خوب انسانی و از سوي  می

ونه اي مناسب شناسایی، تجزیه و تحلیل و شود که اگر به گ می دیگر تنش و عدم توافقات به وفور، مشاهده

ی با سطح آموزان دانشمورد استفاده قرار گیرند به طور یقین در فواصل زمانی بعد داراي کالسی با نشاط و 

عملکرد و بازدهی باال خواهیم بود بر این اساس، آیا اگر معلمان عالوه بر دانش و تجربه از هوش عاطفی 

خود ارتباط صحیح بر قرار  آموزان دانشوانند با انتخاب سبک مدیریتی مناسب، با ت می باالیی برخوردار باشند

کرده و با باال بردن روحیه همکاري و ایجاد انگیزه کار در آنها تعارضات موجود در کالس را به حداقل برسانند 

بیت بدنی با تحقیق حاضر رابطه هوش عاطفی دبیران ترهاي  و بهره وري آموزشی را افزایش دهند؟ یافته

و کارگاههاي ها  توان برنامه می اطالعاتسازد بر مبناي این  می تعارضات ممکن در محیط کار را مشخص

آموزشی براي تقویت هوش عاطفی از یک سو و راههاي حل تعارض از سوي دیگر توسط افراد مسئول تهیه 

آن هاي  ارض و زیر مجموعهشناخت میزان و جهت همبستگی بین هوش عاطفی و مدیریت تع. و اجرا کرد

این امکان را فراهم ساخت تا دبیران زن منطقه غرب تهران با آگاهی و تسلط بیشتري وظایف خود رابه 

کند انجام دهند  می را سرپرستی آموزان دانشاجتماعی  –عنوان فردي که قسمت مهمی از مهارتهاي علمی 

شند محیط اجتماعی که سرپرستی آن را برعهده دارند بدیهی است دبیرانی که فاقد این مهارتها واطالعات با

نمی توانند به خوبی اداره کنند و برخوردها و تعارضات که در هر محیط اجتماعی منجمله کالسهاي تربیت 

آید و نیاز به اصالح فوري دارند محیط آموزشی انها را مختل خواهد کرد جلوگیري از بروز  می بدنی به وجود

حال باید به بررسی این سوال . سازد می ت و اهمیت انجام تحقیق حاضر را روشنتراین اختالالت ضرور

  :پرداخت

توانند نسبت به تعارض آگاهی بیشتري کسب کنند و  می آیا معلمان تربیت بدنی با داشتن هوش عاطفی باال

سودمند آن تعارض را شناسایی کنند و با همدلی و اطمینان به هدایت تر  بدین وسیله سریعتر و صحیح

بپردازند؟  نبودن اطالعات در رابطه با همبستگی هوش عاطفی با تعارض در سازمانها مسئله اي است که 

  :مساله اصلی این پژوهش پاسخ به این سواالت است. نیازمند تحقیق بیشتر است

 آیا بین هوش عاطفی و سبک مداراي مدیریت تعارض در دبیران تربیت بدنی رابطه وجود دارد؟ )1

 آیا بین هوش عاطفی و سبک اجتناب مدیریت تعارض در دبیران تربیت بدنی رابطه وجود دارد؟ )2

لذا محقق در پی آن است که در گام نخست هوش عاطفی و مدیریت تعارض را در بین دبیران تربیت بدنی 

به (و اجتناب منطقه غرب تهران از نظر آماري توصیف کند و سپس رابطه بین هوش عاطفی را با سبک مدارا

  . در مدیریت تعارض را بررسی خواهد کرد) دلیل اهمیت آنها در حل تعارض
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  قیتحق روش

با توجه به ماهیت موضوع، در این تحقیق از روش تحقیق همبستگی که در بعضی منابع به عنوان تحقیقات  

مع آوري اطالعات از شود و براي ج این تحقیق به صورت میدانی اجرا می. توصیفی آمده استفاده شده است

متغیرهاي مخل که در این تحقیق وجود دارند شامل عواملی مانند مکان  و زمان . شود پرسشنامه استفاده می

جمع آوري پرسشنامه ها، خود پرسشنامه، طول سواالت پرسشنامه، نظرات گرایشی آزمودنیها و حضور آز مون 

کند که در مکانی با نور  می رسشنامه ها، محقق سعیجهت کنترل متغیرهاي مخل مکان توزیع پ. گیرنده است

جهت کنترل متغیرهاي . و درجه حرارت مناسب و بدون آلودگی صوتی نسبت به توزیع پرسشنامه اقدام نماید

کند تا آزمودنیها هنگام پاسخگویی در زمان کاري خویش  می وقت و زمان جمع آوري اطالعات محقق سعی

ستفاده شود و جهت آگاهی دادن به آزمودنیها در ابتداي توزیع پرسشنامه به توضیع آزاد اهاي  نباشند و از وقت

شود و همچنین در طی  می مختصري از مفهوم هوش عاطفی و مدیریت تعارض و عوامل موثر بر آنها اشاره

شود تا عدم شناخت افراد از آن موجب  می یک نامه کوتاه توجیهی نحوه پر کردن پرسشنامه توضیح داده

از ها  توسط آزمون شوندهها  اختالل در پاسخها نشود وبراي جلوگیري از سوگیري در پاسخ به پرسشنامه

شده ها  سعی در کوتاه کردن طول پرسشنامهها  شود با دسته بندي پرسشنامه می خواستن نام آنها خودداري

اري تصادفی منطقه اي است همچنین در این تحقیق به منظور کنترل دیگر عوامل مخل از روش نمونه برد

  .استفاده شده است

  

  : جامعه آماري

جامعه مورد بررسی این پژوهش کلیه دبیران زن تربیت بدنی شاغل در مدارس دخترانه شهر تهران در مناطق 

  .آمده است 1به تفکیک ناحیه در جدول،  باشد که تعداد آنها  می 87 – 88در سال تحصیلی  9و  5و 2

  

  فراوانی دبیران زن تربیت بدنیتوزیع . 1جدول 

  آماره                                

  نواحی      

  درصد  تعداد

2  60  29%  

5  106  47%  

9  55  24%  

  %100  221  جمع

  

  : نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیري

مراحل انتخاب نمونه تحقیق . براي انتخاب نمونه آماري از روش نمونه گیري تصادفی ساده استفاده شده است

) 9و  5و  2(بدینصورت بوده است که ابتدا فهرست اسامی دبیران از هر کدام از نواحی آموزش و پرورش 
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تعداد دبیران زن تربیت (اري با استفاده از جدول مورگان مشخص شد که از این تعداد جامعه آم. گرفته شد

نفر باید به عنوان نمونه انتخاب شوند و سپس با توجه به تعداد دبیران شاغل در هر  140تعداد ) نفر 221بدنی 

پرسشنامه  2در مرحله بعد با مراجعه به هر یک از مدارس . ناحیه افراد نمونه به شیوه تصادفی انتخاب شدند

  .عارض به دبیران داده شد هوش عاطفی و راهبردهاي مدیریت ت

  

  توزیع فراوانی نمونه آماري به تفکیک ناحیه. 2جدول 

  درصد از کل نمونه  تعداد دبیران منتخب  تعداد دبیران  نواحی

2  60  40  29%  

5  106  66  47%  

9  55  34  23%  

  %100  140  221  جمع

  

  : ابزارهاي گردآوري داده ها

پرسشنامه بود که توسط دبیران تربیت بدنی تکمیل شده و دیدگاه آنها ها  در این پژوهش ابزار گردآوري داده

سؤاالت هر دو پرسشنامه به صورت بسته پاسخ با پنج گزینه بود که بر اساس طیف . مورد ارزیابی قرار گرفت

  .لیکرت تدوین شده بود

این پرسشنامه که در انجام این پژوهش از فرم فارسی ): 1995(پرسشنامه هوش عاطفی سیبریاشرینگ ) الف

سوال بود که از  33این پرسشنامه شامل . ، ترجمه و هنجاریابی شده بود استفاده شد)1380(توسط منصوري 

نمره آن  5کرد که  می نمره جداگانه دریافت 6روش نمره گذاري هر آزمودنی . امتیاز بندي شده بود 5 – 1

بعد  5. کرد می ن هوش عاطفی فرد را مشخصمربوط به هر یک از ابعاد هوش عاطفی و یک نمره کل میزا

. هوش عاطفی عبارتند از خودآگاهی، مدیریت خود، آگاهی اجتماعی، مهارتهاي اجتماعی و خود انگیزي است

  .باشند می در ضمن سواالت مربوط به سنجش هر یک از این ابعاد پرسشنامه مشخص

  خودآگاهی  33-32-27-24-14- 12-10-6سواالت 

  مدیریت خود  30-23-18-16- 11-5-2سواالت 

  بعد آگاهی اجتماعی  29-25-22- 17-4-3سواالت 

  بعد مهارتهاي اجتماعی 28-19- 13-8-7سواالت 

  بعد خود انگیزي 31-26-21-20- 15-9-1سواالت 

در برخی از سواالت، چنانچه آزمودنی گزینه الف . باشد می پاسخها بر اساس مقیاس پنج گزینه اي لیکرت     

گیرد در برخی سواالت نمره گذاري  می 5را گزینه  انتخاب کند نمره  0گیرد و چنانچه  می 1نمره  انتخاب کند

چنانچه آزمودنی گزینه الف را انتخاب کند  33و31و28و22وو18و14و13و12و9و1در سواالت . معکوس است

نمره . گیرد می ريب و ج ود و ه را انتخاب کند به ترتیب نمره کمتهاي  گیرد و چنانچه گزینه می 5نمره 
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 165تا  33دامنه نمرات این پرسشنامه از . بیشتر در این پرسشنامه نشان دهنده هوش عاطفی بیشتر است

  .باشد می

  

  : روایی پرسشنامه هوش عاطفی شرینگ

به هنجاریابی آزمون مزبور اقدام نمود جامعه آماري او عبارت از کلیه دانشجویان در حال ) 1380(منصوري 

کارشناسی ارشد گروه انسانی و ریاضی در دانشگاههاي دولتی شهر تهران در سال تحصیلی هاي  رهتحصیل دو

وي براي تعیین روایی، از سنجش روایی ساده استفاده کرده است و بدین منظور . بود 1380 – 1381

نمونه را در دو آزمون هوش عاطفی شرینگ و عزت نفس کوپر اسمیت بر روي ها  همبستگی نمرات آزمودنی

توان بیان کرد که آزمون هوش  می =63/0rبر اساس نتایج بدست آمده . نفري مورد بررسی قرار داده است 30

عاطفی شرینگ از روایی ساده کافی برخوردار است در پژوهش حاضر روایی پرسشنامه هوش عاطفی توسط 

  .اساتید محترم راهنما و مشاور ومتخصصان مورد تأیید قرار گرفت

  

  :آزمون هوش عاطفیپایایی 

نفر از دبیران زن تربیت بدنی جامعه مورد بررسی با  30براي تعیین پایایی درونی و زمانی این پرسشنامه، از  

پایایی درونی .مشخص شده است 3توجه به حجم نمونه موجود در هر منطقه، استفاده شد که در جدول

آمد پایایی زمانی پرسشنامه از طریق ضریب  بدست% 87پرسشنامه از طریق آلفاي کرونباخ محاسبه و عدد 

توان گفت پرسشنامه از  می بدست آمد در واقع% 88محاسبه و عدد  post- Test و Pre-Testهمبستگی بین 

  .ضریب اعتبار پژوهش الزم برخوردار است

  تعداد دبیران منتخب براي اعتباریابی. 3جدول

  اعتبار یابیتعداد دبیران منتخب براي   تعداد دبیران  نواحی

2  60  5  

5  106  22  

9  55  3  

این پرسشنامه متن اصلی آن در مقاله رحیم ): 1983(پرسشنامه راهبردهاي مدیریت تعارض رحیم افزالور: ب

سوال بسته  35پرسشنامه شامل . بوده است که بوسیله محقق تغییرات الزم داده شده است 1983افزالور سال 

  .بندي شده است وبراساس طیف لیکرت نمره گذاري شده استامتیاز  1 -5پاسخ است که از 

  .شود می روش نمره گذاري هریک از راهبردها توسط سواالت مشخصی سنجیده: روش نمره گذاري

  سبک تسلط 35و26و25و16و12و6و1الت سوا

  سبک اجتناب 33و28و22و19و11و10و2سواالت 

  سبک تشریک مساعی 31و21و30و20و15و7و5سواالت 

  سبک مصالحه 34و29و24و18و13و8و4سواالت 
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  سبک مدارا 32و23و17و27و14و9و3سواالت 

نفر از افراد  10روایی این پرسشنامه توسط : روایی پرسشنامه راهبردهاي مدیریت تعارض رحیم افزالور

  .متخصص و اساتید محترم راهنما و مشاور سنجیده و مورد تأیید قرار گرفت

  

  :تعارض رحیم افزالور پایایی پرسشنامه راهبردهاي مدیریت

و  2نفر از دبیران زن تربیت بدنی شاغل در مناطق  30پایایی درونی و زمانی این پرسشنامه از طریق انتخاب 

پایایی درونی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفاي .با توجه به حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفت 9و  5

نی پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب همبستگی بین  بدست آمدپایایی زما% 91کرونباخ گرفته شده و عدد 

Pre-Test  وpost- Test  بنابر این پرسشنامه راهبردهاي مدیریت . را نشان داد% 89بدست آمده و عدد

  تعارض از ضریب اعتبار پژوهشی الزم برخوردار است

راوانی، نمودارهاي جدول توزیع ف(در این پژوهش، شاخصهاي آمار توصیفی : روش تجزیه و تحلیل داده ها

مورد )  leveneهمبستگی پیرسون، آزمون(وآمار استنباطی  ...) توصیفی، میانگین، انحراف معیار، میانه و

ي مدیریت تعارض ابتدا از ها  براي بدست آوردن رابطه هوش عاطفی با هریک از سبک. استفاده قرارگرفت

ستفاده شد که براي تعیین طبیعی بودن توزیع ها، ا )k-s=کولموگروف و اسمیرنوف (آزمون نیکویی برازاندن 

براي امکان استفاده از ضریب همبستگی پیرسون وآمار پارامتریک ضرورت داشت ضمنا همه آزمونهاي 

 آزمایش شدند و در اندازه گیریها ازمقیاس  پنج ارزشی لیکرت استفاده شد 05/0آماري، در حد 

  

  : قیتحق جینتا

هاي  تحقیق و سپس به استنباط یافتههاي  مربوط به متغییرهاي  یعنی توصیف داده در ابتدا به آمار توصیفی،

و ) 15نسخه( SPSSاز نرم افزار ها  الزم به ذکر است که جهت تجزیه و تحلیل داده. آن پرداخته شده است

Excel استفاده شده است.  

 

 هوش عاطفی

دهد  در حالی که  می نواحی غرب تهران نشانبررسی  ابعاد هوش عاطفی در بین دبیران زن تربیت بدنی  

  72/3بعد خودآگاهی با میانگین  , در مقیاس یک تا پنج است 35/3میانگین مجموع ابعاد هوش عاطفی رقم 

از خط تر  کمترین نمره را به خود اختصاص داده است و پایین78/2باالترین نمره و بعد خود انگیزي با 

  .گیرد می میانگین کل هوش عاطفی قرار
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  5تا  1میانگین ابعاد هوش عاطفی در مقیاس 

  
  تهران غرب نواحی بدنی تربیت زن دبیران بین در آن ابعاد تفکیک به و عاطفی هوش میانگین. 1شکل 

  

 مدیریت تعارضهاي  سبک

بین دبیران زن تربیت بدنی نواحی غرب تهران   مختلف مدیریت تعارض درهاي  از سوي دیگر بررسی سبک

را در مقیاس   99/3دهد که مهم ترین سبک مورد نظر آنان سبک مصالحه است که نمره  میانگین  می نشان

در رده دوم و سبک   93/3پنج را به خود اختصاص داده است و سبک تشریک مساعی با میانگین  یک تا

با  17/3با رقم میانگین  در حالی که میزان بکارگیري سبک اجتناب. گیرد می در رده سوم قرار  53/3مدارا با 

فاصله به نسبت زیادي در رده چهارم قرار گرفته است کمترین محبوبیت و بکارگیري مربوط به سبک تسلط 

  .در مقیاس یک تا پنج در آخرین رده قرار گرفته است 88/2است که با میانگین 

  

  5تا  1مدیریت تعارض در مقیاس هاي  میانگین سبک

  
  تهران غرب نواحی  بدنی تربیت زن دبیران بین در تعارض مدیریت ابعاد میانگین. 2 شکل
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  بدنی تربیت زن دبیران در تعارض مدیریت مداراي سبک و عاطفی هوش بین همبستگی رابطه محاسبه

  تهران غرب منطقه

 وجود رابطه تهران غرب نواحی بدنی تربیت زن دبیران در تعارض مدیریت مداراي سبک و عاطفی هوش بین

  .دارد

  

  تهران غرب بدنی تربیت زن دبیران در تعارض مدیریت مداراي سبک و عاطفی هوش بین ارتباط. 4 جدول

 شیپ متغیر

 نیب

 تعداد مالك متغیر

 دبیران

 همبستگی ضریب

 (r) پیرسون

 2( تعیین ضریب

r(  

 درصداشتراك

  داريمعنی سطح
(SIG)  

 449/0 4225/0  % -065/0 138 مدارا سبک عاطفی هوش

 هوش بین ضعیفی و معکوس رابطه جهت اینکه علیرغم شود یم مشاهده  4 جدول در که همانطور     

 بین دار معنی رابطه وجود به بتوان که نیست حدي در ولی دارد وجود مدارا تعارض مدیریت سبک و عاطفی

 معنی رابطه تحقیق این در بررسی مورد جامعه در که گفت توان می رو این از. نمود استدالل متغیر دو این

 دو بین دار معنی رابطه عدم بر مبنی H0 فرضیه نداردو وجود مدارا مدیریت سبک و عاطفی هوش بین داري

 میمتغیر دو ازتغییرات درصد4225/0 فقط که دهد می نشان تعیین ضریب محاسبه شود می پذیرفته فوق مقوله

  .کنند تعریف را همدیگر خطا وبدون داشته اشتراك یکدیگر با تواند

 بدنی تربیت زن دبیران در تعارض مدیریت اجتناب سبک و عاطفی هوش بین همبستگی رابطه محاسبه     

 نواحی بدنی تربیت زن دبیران در تعارض مدیریت اجتناب سبک و عاطفی هوش بین تهران غرب منطقه

  . دارد وجود رابطه تهران غرب

  

  تهران غرب بدنی تربیت زن دبیران در تعارض مدیریت اجتناب سبک و عاطفی هوش بین ارتباط. 5جدول

 شیمتغیرپ

 نیب

 تعداد مالك متغیر

 دبیران

 همبستگی ضریب

 (r) پیرسون

  )r 2( تعیین ضریب

 اشتراك درصد

  داريمعنی سطح
(SIG) 

 سبک عاطفی هوش

 اجتناب

138 094/0- %8836/0 271/0 

 مدیریت اجتناب سبک و عاطفی هوش بین رابطه بررسی شود یم مشاهده  5 جدول در که همانطور     

 و منفی جهت بودن مشهود علیرغم تحقیق این در بررسی مورد آماري جامعه در که دهد می نشان نیز تعارض

 این بین را داري معنی ارتباط که نیست اي اندازه به آن شدت و میزان ولی متغیر دو این بین رابطه معکوس

 دو این بین اي رابطه بررسی مورد آماري جامعه در که کرد استدالل اینگونه توان می و بیاورد پدید مقوله دو

. شود می پذیرفته فوق مقوله دو بین دار معنی رابطه عدم بر مبنی H0 فرضیه رو این از. ندارد وجود متغیر
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 اشتراك یکدیگر با تواند میمتغیر دو ازتغییرات درصد8836/0 فقط که دهد می نشان تعیین ضریب محاسبه

  .کنند تعریف را همدیگر خطا وبدون داشته

  

  گیري نتیجهبحث و 

. دیده شد) 1997(هوش عاطفی براي نخستین بار در مجموعه مقاالت آموزشی جان دي مایلر و پیتر سالووي 

در تحقیق خود تحت عنوان بررسی تأثیر سابقه مدیریت، سطح  1377محققی به نام بزرگی در سال 

جنسیت مدیران بر روشهاي حل تعارض در مدارس ابتدائی شهر شیراز نتیجه گرفت که بین  تحصیالت و

 . مدرك تحصیلی و روشهاي مدارا و اجتناب تعارض تفاوت معناداري وجود دارد

نشان داد که همبستگی مثبت بین بهره عاطفی و سبک اجتناب در مدیریت تعارض وجود ) 1382(اشکان      

در تحقیقی با عنوان رابطه هوش عاطفی و مهارتهاي ارتباطی با راهبردهاي  1384ر سال فهیم دوین د. دارد

ایران به این نتیجه رسید هاي  تربیت بدنی دانشگاههاي  مدیریت تعارض مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده

. وجود داردکه بین هوش عاطفی و انتخاب راهبرد کنترل در مدیریت تعارض ارتباط معناداري از نوع منفی 

 9در تحقیقی تحت عنوان بررسی ارتباط بین هوش عاطفی و عملکرد مدیران منطقه  1386حسینی در سال 

تهران انجام شد به این نتیجه رسید که رابطه مثبت و معنادار بین هوش عاطفی مدیران و عملکرد آنان وجود 

  .دارد 

سی سبکهاي مدیریت تعارض مدیران گروهها در در تحقیقی تحت عنوان برر) 2007( 1استانلی و الگرت     

سبک مدیریت تعارض، سبک مصالحه بیشتر و سبک اجتناب و  5دانشگاهها به این نتیجه رسیدند که از بین 

ایثار کمتر استفاده شده است رؤساي گروهها اظهار کردند که ماهیت تعارض و افراد درگیر در آن، سبک مورد 

  .واهد داد استفاده را تحت تأثیر قرار خ

باشد که در ادامه نتایج آن با نتایج  می این تحقیق نیز از تحقیقات نادر در این حیطه در رشته تربیت بدنی     

تحقیق نشان داد که میانگین نمره هوش عاطفی دبیران تربیت هاي  یافته. این تحقیقات مقایسه خواهد شد

از آنجایی . باشند می افراد داراي هوش عاطفی نسبتاً باالییتوان گفت که این  می لذا. باشد می 5از  35/3بدنی 

باشد میتوان انتظار داشت که ورزش تأثیرات مثبتی بر روي هوش عاطفی این  می که این مقوله، اکتسابی

  .دبیران داشته است البته تحقیقاتی که انجام شده نیز این تأثیر را تأئید کرده است

ناب مدیریت تعارض رابطه معنی داري وجود نداشت با توجه به نتایج بین هوش عاطفی دبیران و سبک اجت

 271/0در سطح معنی داري  -094/0آزمون همبستگی، هوش عاطفی با سبک اجتناب با ضریب همبستگی 

Sig= مشاهده نشداي  رابطه.  

عناست که در باشد و این بدین م می 5از  17/3نتایج نشان داد در این دبیران میانگین سبک اجتناب،      

بیشتر موقعیتهاي تعارض، آنان کسانی نیستند که بدون هیچ تفکري از موقعیتهاي تعارض چشم پوشی کنند، 

دانند و  می بلکه در چنین مواقعی با اتخاذ راه حلهاي مطلوب، خود را در مسائل و مشکالت دیگران سهیم

  

1 Stanleyanal Algen 
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توان استنباط کرد که این  می ، پسکمترین سبکی که توسط این افراد بکار بسته شده، سبک تسلط است

دبیران بر این باورند که استفاده از این سبک، براي حل تعارضات موجود در مدرسه، به فضاي نادیده گرفتن 

حقوق دیگران و استفاده از پایگاه قدرت است که در نهایت باعث کاهش بازدهی کالسهاي تربیت بدنی و از 

  .باشد آموزان می دانشو استعدادهاي ورزشی و جلوگیري از خالقیت بین رفتن محیطی آرام براي شکوفایی 

 به توجه با. نشد مشاهده داري معنی رابطه آماري نظر از تعارض مدیریت مداراي سبک و عاطفی هوش بین

 داري معنی سطح در -065/0 همبستگی ضریب با مدارا سبک با عاطفی هوش همبستگی، آزمون نتایج

449/0Sig= باشد یعنی  می این نشان دهنده اینست که اگرچه همبستگی بین این دو منفی .نداشت رابطه

تواند باعث کاهش استفاده از این سبک شود ولی چون این رابطه معنی دار  می افزایش هوش عاطفی دبیران

  .توان این را رابطه منسجم قلمداد کرد نیست نمی

) 1382( اشکان و) 1386( طالبی شاه و) 2006( یو شینگ و) 2002( افزالور نتایج بابه طور کلی این نتایج      

 باالیی عاطفی هوش داراي که افرادي که دهد می نشان شده انجام تحقیقات بر مروري و باشد می ناهمسو

ها  تعارض از توانند می و برخوردارند تري پایین عاطفی هوش از که کنند می عمل افرادي ازتر  بخش اثر هستند

هاي  تعارض حل در عاطفی هوش که اهمیتی علیرغم کنند استفاده خود کاري محیط تعالی و رشد جهت در

 است اندك بسیار شده انجام زمینه این در که تحقیقاتی نشده، مسأله این به چندانی توجه دارند کاري محیط

 دبیران بویژه کارکنان، عاطفی هوش سطح ارتقاي و آموزش جهت در منسجم و اساسیهاي  ریزي برنامه و

 این در موجود پژوهشی خألهاي به توجه با حاضر تحقیق اساس این بر. رسد می بنظر ضروري بدنی تربیت

 يدرهنمو آن نتایج تا داشته است تعارض مدیریت سبکهاي و عاطفی هوش بین رابطه تبیین در سعی زمینه

  . باشد مدارس در بدنی تربیت دبیران استفاده براي عملی

بخش عمده مدیریت کالس درس تربیت بدنی فراهم آوردن محیط مناسب آموزشی و گردآوري       

باشد که به دور از تعارضات و عدم توافقات در حصول اهداف آموزشی  می به صورت گروههایی آموزان دانش

فشارهاي درونی  همکاري نمایند کالسهاي تربیت بدنی، نیاز به معلمانی دارند که آرام دل و سالم باشند و

اي  در این میان مدیریت تعارض داراي نقش ویژه. براي انگیزش خود را بشناسند و رفتار خود را متعادل سازند

مدیریت تعارض، شامل فعالیت هایی است که در جهت استفاده از تعارضات موجود براي حرکت و . باشد می

آنها از تعارضات موجود، جهت ایجاد روحیه نوآوري و  گیرد و توسط می ایجاد خالقیت و پویایی سازمانها انجام

تعارض از این دیدگاه نه تنها امري منفی نیست بلکه در صورت اداره . شود می خلق روشهاي کامل تر، استفاده

حل موفقیت آمیز ). 1384سلیمانی نادر(تواند به عنوان قواي محرکه سازمان مطرح باشد  می صحیح،

آید که  می ر گرفتن احساسات تمام افراد است زمانی یک راه حل مطلوب به دستتعارضات، منوط به در نظ

مهارتهاي اساسی هوش عاطفی نظیر گوش دادن و تایید را آموخته . افراد با هم در تماس مستقیم باشند

). 1382اشکان (باشند، مشارکت اختیاري باشد نه اجباري و نهایتاً هدف، وجود یک بازده صددرصد باشد 

ها، ضروري هستند افرادیکه مهارتهاي انسانی زیادي دارند  رتهاي انسانی، براي مدیریت و رهبري تیممها

توانند احساسات دیگران را نیز درك نمایند چنین افرادي قادرند که به  می عالوه بر فهم احساسات خویش،
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 مهارتهاي انسانی، مهم تلقیتأکید جدیدي که در این حیطه از . بهترین وجه با دیگران تعامل برقرار کنند

شود هوش عاطفی است که مدیران براي موفقیت در کار خود و براي بهبود عملکرد سازمان خویش باید از  می

با توجه به اهمیت هوش عاطفی و مدیریت تعارض و رابطه این دو با ). 2002مک شین(آن برخوردار باشند 

  .شود می ر ارائهزیهاي  یکدیگر و با توجه به نتایج تحقیق توصیه

  

 :تحقیقهاي  پیشنهادات برخاسته از یافته

شود آموزشهاي الزم در زمینه مدیریت تعارض به دبیران مورد  می به دلیل اهمیت تعارضات ،توصیه -1

مطالعه ارائه شود تا بتوانند اقدامات الزم را در جهت مدیریت سریع و صحیح تعارضات سازمانی انجام دهند و 

  .ک مناسب مدیریت تعارض تاثیر منفی تعارضات را کاهش دهند با انتخاب سب

شود که کارگاههاي  می توصیه،  به دلیل اهمیت  هوش عاطفی و همچنین اکتسابی بودن این مقوله -2

  . آموزشی خاصی در این زمینه در جهت افزایش هوش عاطفی براي دبیران به اجرا گذاشته شود
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