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چکیده:
هدف :هدف از پژوهش حاضر ،بررسی نقش فرهنگ سازمانی در تبیین رابطه بین هوش هیجانی و
استراتژیهای مدیریت تعارض در آموزش و پرورش استان مازندران میباشد.
مواد و روشها :این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی از نوع همبستگی است.
جامعه آماری آن را کلیه کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران به تعداد  6162نفر تشکیل میدهند.
که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای تعداد  901نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
دادهها از طریق پرسشنامههای فرهنگ سازمانی دفت ( ،)2006هوش هیجانی برادبری و گریوز ( )2002و
استراتژیهای مدیریت تعارض پونتام و ویلسون گردآوری شد .روایی صوری و محتوایی ابزار به تایید
متخصصان علم مدیریت رسید و پایایی آنها با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ، =0.3
 =0.02و  =0.08محاسبه شد .جهت تجزیه و تحلیل اطالعا

از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده

شده است.
بحث و نتیجهگیری :نتایج نشان داد که ،فرهنگ سازمانی حاکم بر کل اداراههای آموزش و پرورش
استان مازندران ،فرهنگ مشارکتی است .در سازمانهای با فرهنگ مشارکتی ،کارآفرینی ،ماموریتی و
بورکراتیک بین هوش هیجانی و استراتژی مدیریت تعارض رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .بدین
صور که در فرهنگ مشارکتی ،استراتژی راهحلگرایی قویترین رابطه را با هوش هیجانی دارا میباشد و
در فرهنگهای کارآفرینی ،ماموریتی و بورکراتیک ،استراتژی عدم مقابله قویترین رابطه را با هوش
هیجانی دارا است.
واژهای کلیدی :فرهنگ سازمانی ،هوش هیجانی ،استراتژیهای مدیریت تعارض

* مولف مسئول :نام :پروین اسدپور -آدرس و تلفنE-mail: Parvin_asadpour@yahoo.com -03662281212:
 - 1دانشجوی دکتری ،مدیریت آموزشی ،مدرس دانشگاه ،دبیر شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ساری ناحیه،2
ساری  ،ایران.
 .- 2عضو هیا علمی دانشگاه علوم پزشکی ،ساری ،مازندران  ،ایرانyazdannm@yahoo.com.
 - 9دانشجوی دکتری ،مدیریت آموزش عالی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ،مازندران ،ایران.
adel.golafshani58@gmail.com

1

نقش فرهنگ سازمانی در تبیین رابطه بین هوش هیجانی و استراتژیهای مدیریت تعارض
(مطالعه موردی آموزش و پرورش استان مازندران) دریافت 39/9/62:پذیرش39/1/90:

مقدمه
اندیشمندان و صاحبنظران ،ریشهی موفقیتها و شکستهای هر سازمان را در فرهنگ آن
جستجو میکنند .هر سازمان دارای فرهنگ مختص به خود است که آن را از دیگر نظامها جدا
میکند .فرهنگ میتواند در تمام صحنههای زندگی اعضای سازمان موثر باشد[ .]1تیلور فرهنگ
را کلیت به هم بافتهای میداند که شامل دانش ،هنر ،اخالق ،قانون و آداب و رسوم و هر گونه
عادتی که به وسیلهی انسان به عنوان عضوی از جامعه کسب شده است[ .]1همانطور که انسانها
دارای شخصیت منحصر به فرد و ممتاز از یکدیگر هستند ،سازمانها نیز به واسطه فرهنگشان دارای
شخصیتی منحصر به فرد هستند که این امر ضرور شناخت فرهنگ سازمانی را تبیین میکند[.]20
فرهنگ سازمانی نشان دهنده مجموعهای از ارزشها ،باورها و هنجارهایی است که
سازمان در آنها با کارکنانشان وجوه مشترک دارند [.]21در جدیدترین چارچوب نظری که
توسط دفت ( ) 2006براساس تحقیقا

وسیعی که در زمینه شناخت فرهنگ سازمانی انجام داده

است ،به این نتیجه رسید که چهار نوع فرهنگ سازمانی «مشارکتی ،کارآفرینی ،ماموریتی و
بوروکراتیک» در سازمانها وجود دارد .به طور کلی فرهنک شامل چهار فاکتور اساسی
«شکلدهی رویههای سازمانی ،متحد نمودن توانمندیهای سازمانی به یک کل منسجم ،ارایه
راهحل برای مسایلی که سازمان با آنها مواجه میباشد و تسهیل نمودن دستیابی سازمانها به
اهدافشان» میباشد[ .]23نتایج تحقیقا

نشان میدهد که نوع فرهنگ و مولفههای آن بر هوش

هیجانی و در انتخاب استراتژیهای مدیریت تعارض کامالً تاثیرگذارند[.]63
توجه به عواطف و احساسا

و کاربرد مناسب آنها در روابط انسانی ،درک روابط خود

و دیگران و مدیریت مطلوب آنها و ایجاد همدلی با دیگران و استفاده مثبت از عواطف و
احساسا در تفکر و شناخت موضوعی است که دهه گذشته با عنوان هوش هیجانی ،احساسی یا
عاطفی در ادبیا

مدیریت بکار رفته است .هوش هیجانی موضوعی است که سعی در تشریح و

تغییر جایگاه هیجانا

و عواطف در توانمندیهای انسانی دارد .مدیران برخوردار از هوش

هیجانی رهبرانی موثر هستند که اهداف را با حداکثر بهرهوری و با کسب رضایت و تعهد
کارکنان محقق میسازند و رویکردشان به کنترل از نوع خودکنترلی مبتنی بر خودآگاهی
است[.]3
2

پروین اسدپور ،علی یزدان پناه نوذری ،علی گلافشانی

هوش هیجانی یعنی توانایی افراد در درک و کنترل احساسا و هیجانا خود و همچنین
توانایی افراد در تشخیص احساسا

دیگران به منظور هدایت فکر و عمل آنها[ .]22و یکی از

عوامل و فاکتورهای مهم در سالمت ذهنی و انطباق فرد با شرایط زندگی میباشد .این توانایی
شامل تعامل بین احساسا

و شناخت است که افراد را به سمت انطباق با شرایط زندگی هدایت

مینماید[ .]8امروزه ارزیابی هوش هیجانی و بررسی تاثیرآن بر موفقیت سازمانی از مهمترین
حوزه های پژوهش در روانشناسی ،خصوصاً روانشناسی صنعتی شده است و همواره این سوال
مطرح است که دستیابی به این موفقیت نیازمند چه قابلیتهایی است؟ امروزه پژوهشگران با توسل
به تئوری هوش هیجانی و اجتماعی درصدد تبیین موفقیتهای سازمانی هستند .مفهوم هوش
هیجانی دارای چهار مولفهی «آگاهی ،خود مدیریتی ،آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه» می باشد
[ ]2که میتواند بر انتخاب استراتژیهای مدیریت تعارضی فرد تاثیر بگذارد .تحقیقا

نشان

میدهد مدیرانی که دارای هوش هیجانی باالیی میباشند ،قادرند تعارضهای درون سازمانی،
ضعفها و خالهای سازمانی و ارتباطا

ضعیف را حل نمایند[ ، ]0اما چگونگی برخورد با این

تعارضها در هر محیطی به شد تحت تاثیر فرهنگ سازمانی محیط می باشد[.]2
به موازا

حرکت به سوی جهانی شدن ،بروز تعارض در تعامال

روزمره زیادتر

میشود[ .]63از سوی دیگر به علت نیازها ،باورها ،انتظارا و ادراکا متفاو افراد ،عدم برابری
و بیعدالتی و نیز تفاو های روانشناختی و جامعه شناختی مردم [ ،]29بروز تعارض در سازمانها،
طبیعی ،اجتنابناپذیر و نتایج آن پیشبینی ناپذیر است[ ]20و در صور مدیریت درست تعارض،
وجود آن میتواند نقطه قوتی برای سازمان باشد [ ]22و نبود آن گاهی ممکن است نقطه ضعفی
محسوب شود و به ایجاد رخو  ،سستی و بیاحساسی در سازمان منجر [ ،]60اما به هر حال مفید و
استفاده پذیر بودن تعارض به شناخت مدیر از علل به وجود آورنده تعارض ،شناخت ویژگیها و
آمادگی برای هدایت آن بستگی دارد [ .]62تعارض عبار است از منازعه آشکار میان حداقل دو
نفر به گونهای که یکی احساس میکند کمبود امکانا  ،ناسازگاری اهداف و دخالت افراد دیگر
مانع رسیدن فرد به اهداف او میشود[ .]28تعارض پیامد طبیعی ارتباطا

انسانی میباشد[ ]68و

مدیریت تعارض فرایند برنامهریزی برای پرهیز از تعارض در جایی که ممکن است رخ دهد و
سازماندهی آن برای حل تعارض میباشد .بسته به اینکه چگونه مدیریت گردد ،میتواند سازنده یا
مخرب باشد .افراد در سازمانها دارای استراتژیهای متفاوتی جهت مدیریت تعارض میباشند که
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(مطالعه موردی آموزش و پرورش استان مازندران) دریافت 39/9/62:پذیرش39/1/90:

در موقعیتهای گوناگون تقریباً ثابت

میباشند و انتخاب این استراتژیها بر مبنای نگرش،

رویکرد و انگیزههای افراد با یکدیگر متفاو

است [ .]21از آنجایی که بکارگیری هریک از

استراتژیهای تعارض از جمله «استراتژیهای عدم مقابله ،راهحلگرایی و کنترل» میتواند بر
بخشهای مختلف سازمان اثر گذار باشد ،همچنین مدیر به عنوان یک منبع انسانی نقش کلیدی و
محوری را در پویایی هر سازمانی داشته ،چنانچه خود در اجرای برنامهها و ارایه راهحلها دایماً
دچار تشویش و نگرانی شود ،نتایج زیان باری را برای سازمان به دنبال دارد[.]66
جهانیان ( ،)6930در پژوهشی نشان داد که بین هوش هیجانی و مدیریت تعارض رابطه
معناداری وجود دارد .همچنین بین مولفههای هوش هیجانی (درک عواطف خود و دیگران،
کنترل عواطف ،مهار

های اجتماعی و خوشبینی) و مدیریت تعارض رابطه معناداری وجود

دارد .کشتکاران ،حاتم ،رضایی و لطفی ( ،)6930در پژوهشی رابطه هوش هیجانی با راهبردهای
مدیریت تعارض را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که میانگین نمره هوش هیجانی 662/06
است و  %20/12مدیران مرد از راهبرد عدم مقابله و فقط  %2/18مدیران از راهبرد راهحلگرایی
استفاده نمودند .بین هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض رابطه معناداری وجود ندارد؛ در
مدیران آموزشی ،بین راهبرد کنترل و سابقه مدیریت رابطه معنادار منفی وجود دارد .همچنین در
مدیران مرد ،بین هوش هیجانی و راهبردهای عدم مقابله و راه حلگرایی رابطه معنادار منفی وجود
دارد .لشکری ،صالحی و حسینی ( ،)6930در پژوهشی نشان دادند که بین هوش هیجانی و سبک-
های تشریک مساعی ،مصالحه ،اجتناب و رقابت مدیریت تعارض در مدیران موسسا

خدماتی

مالی شعب بانک ملت شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد .اما بین هوش هیجانی مدیران و
سبک گذشت مدیریت تعارض رابطه معناداری وجود ندارد .انتظاری ( ،)6930در پژوهشی به
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمند سازی کارکنان اداری مدارس متوسطه ناحیه یک
ساری پرداخته و نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و مولفههای ارتباطا  ،روشنی اهداف ،روحیه،
شناخت و قدردانی ،مشارکت ،آموزش و کارتیمی رابطه معناداری وجود ندارد ،اما بین بین
فرهنگ سازمانی و مولفههای رفتار عادالنه و محیط کاری سالم رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد .همچنین در مجموع مشخص شده که بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازی کارکنان رابطه
معناداری وجود ندارد .علیپور ( ،)6903در پژوهشی ،نقش هوش هیجانی کتابداران در اتخاذ
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استراتژیهای مدیریت تعارضرا مورد بررسی قرار داده و نشان داد که ،اتخاذ استراتژی
راهحلگرایی در کارکنان دارای هوش هیجانی باال به طور معناداری بیش از کارکنان دارای هوش
هیجانی پایین است؛ اما وجود تفاو

در استراتژیهای عدم مقابله و کنترل مشاهده نمیشود.

همچنین بین مولفههای هوش هیجانی به جز مولفهی مدیریت هیجان دیگران و استراتژیهای
مدیریت تعارض (راهحلگرایی ،عدم مقابله و کنترل) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بین
متغیرهای سن ،جنس ،تحصیال

با مدیریت تعارض رابطه وجود ندارد .سوختهسرایی ( ،)6903در

پژو هشی نشان داد که که بین انواع فرهنگ نظام آموزشی شامل «مشارکتی ،کارآفرینی ،ماموریتی
و بوروکراتیک» با پرورش روحیه خالقیت دبیران رابطه معنیداری وجود ندارند و خالقیت در
دبیران در سطح بسیار پائینی است .جلیلی نیکو ( ،)6903در پژوهشی با عنوان «رابطه هوش هیجانی
و استراتژیهای مدیریت تعارض غیر کارکردی :بررسی نقش فرهنگ سازمانی دانشگاه علوم
پزشکی تهران» نشان داد که سازمانهای با هوش هیجانی باال ،با هر فرهنگ سازمانی حاکم ،از
استراتژی همکاری برای مدیریت تعارض غیر کارکردی استفاده میکنند .کرامتی ،میر کمالی و
رفیعی ( ،)6900در پژوهشی با عنوان «رابطه بین هوش هیجانی با استراتژیهای مدیریت تعارض
مدیران دبیرستانهای دولتی شهر تبریز» نشان دادند که هوش هیجانی همبستگی مثبت و معناداری با
استراتژی راهحلگرایی دارد؛ در میان مدیران با سابقه ،رابطهی منفی و معنیداری بین هوش
هیجانی و استراتژیهای کنترل و فقدان مقابله وجود دارد .همچنین تفاو

معناداری بین هوش

هیجانی و نوع استراتژیهای مورد استفاده مدیران مرد و زن وجود ندارد.
عبدالمجید ( ،) 2001در پژوهشی نشان داد که بین هووش هیجوانی و سوبکهوای مودیریت
تعارض رابطه معنادار وجود دارد و تفاو معنواداری بوین جنسویت ،تحصویال و شایسوتگیهوای
آکادمیک ،تجربه کاری در هوش هیجانی و سبکهای مدیریت تعارض وجوود نودارد .کوشوال و
کانتز ( ،)2001در پژوهشی با عنوان «نقش فرهنگ و شخصیت در انتخاب سبک مدیریت تعارض»
نشان دادند که ،سبک سلطه و اجتناب با فرهنگ فردگرایی و جمع گرایی رابطه مثبت و معنواداری
دارد؛ سبک اجتناب با فرد گرایی افقی رابطه منفی و معناداری دارد؛ بعد توجه به خود و توجوه بوه
دیگران ،با بعد فردگرایی و جموع گرایوی همپوشوانی دارد؛ سوبک اجتنواب بوا مکتوب اجتمواعی و
تنعطاف پذیری رابطه مثبت و معنادار  ،لیکن با روحیه رابطه منفوی و معنوادار دارد .جنیفور و جیموز
( ،)2002در پژوهشی با عنوان «فرهنگ ،جنسیت ،نقش سازمانی و استراتژیهای مدیریت تعارض»
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نقش فرهنگ سازمانی در تبیین رابطه بین هوش هیجانی و استراتژیهای مدیریت تعارض
(مطالعه موردی آموزش و پرورش استان مازندران) دریافت 39/9/62:پذیرش39/1/90:

نشان دادند که فرهنگهای فرد گرا نسبت به فرهنگهای جمعگرا بیشتر از استراتژیهای اجتناب،
مصالحه و حل مسأله را ترجیح میدهند .در فرهنگهای فرد گرا ،مصالحه معموال به وسیله خانمها
تایید شده است .بدون توجه به نوع فرهنگ ،خانمها نسبت به آقایان بیشتر مصالحه را تأییود نمووده
اند .در فرهنگهای فرد گرا ،آقایان نسبت به خانمها بیشتر استراتژی اجبار (تحکم) را تایید نمووده
اند .با توجه به نقش سازمانی ،آقایان در قیاس با خانمها در رابطه با زیر دسوتان بیشوتر از اسوتراتژی
اجبار استفاده نموده اند .پژوهشهای جردن و تراث ( )2009و مالک ( )2000نیز نشوان داده اسوت
که ،بین هوش هیجانی و استراتژیهای مدیریت تعارض رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
همانطور که میدانیم آموزش و پرورش از جمله سازمانیهایی است که در توسعه فرهنگ
و پیشرفت جوامع نقش زیربنایی ایفا میکند .آموزش و پرورش اسوتان مازنودران نیوز بوا دارا بوودن
حدود چهل هزار نفر معلم و چهارصد هزار نفر دانش آموز عهده دار امر تعلیم و تربیت و فرهنوگ
سازی در این استان می باشد .لذا مجموعه تصمیمهایی که توسط مدیران آن اتخاذ موی گوردد ،در
آینده سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و در واقع در آینده دانشآمووزان ایون اسوتان تواثیر بوه
سزایی دارد .حال سوالی که در این جا مطرح موی شوود ایون اسوت کوه آیوا بوین هووش هیجوانی و
استراتژیهای مدیریت تعارض رابطه وجود دارد؟ و اینکه چه عاملی میتواند در تبیین رابطوه بوین
هوش هیجانی و استراتژیهای مدیریت تعارض نقش موثری داشته باشد؟
اعتقاد بر این است که فرهنگ غنی سازمان همانند یک نیروی قووی و انور یزا بوه وسویله
نیروی انسانی کارآ به پیش برده و احساس و ادراک یکسان نسوبت بوه اهوداف مشوترک و انگیوزه
قوی در افراد ایجاد می نماید .در مدیریت فرهنگ سوازمانی نیوز عقیوده بور ایون اسوت کوه اموروزه
چیزی مستقل از فرهنگ وجود ندارد .با توجه به اهمیت فرهنگ در طرز نگرش ،عقاید و رفتارهای
افراد هر جامعه و تأثیر آن در پیامدها و ویژگی هوای اجتمواعی آن جامعوه و ایون کوه هور سوازمان
مشخص دارای شخصیت و فرهنگی مشخص می باشد ،که به سان فرهنوگ آن جامعوه در توفیوق و
کارآیی و یا شکست و ناکامی سازمان و کارکنوانش مورثر مویباشود .لوذا پورداختن بوه ایون امور و
سنجش و تصویر دائمی آن از ضروریا سازمانی برای مدیران تلقی میگردد ،که باعوث شوناخت
فرهنگ آن سازمان و مرلفههای تشکیل دهنده آن و ضعف و قو های سازمان از جهوت فرهنگوی
برای مدیران و برنامهریزان میگردد .با توجه به مطالب ذکر شده ،هدف از پژوهش حاضر ،بررسی
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نقش فرهنگ سازمانی در تبیین رابطه بوین هووش هیجوانی و اسوتراتژیهوای مودیریت تعوارض در
آموزش و پرورش استان مازندران میباشد؛ که برای نیل بهاین هدف کلی ،فرضیههای زیر مطورح
شده است:
 -6در سازمانهای با فرهنگ مشارکتی بین هوش هیجانی و استراتژیهای مدیریت تعارض
رابطه وجود دارد.
 -2در سازمانهای با فرهنگ کارآفرینی بین هوش هیجانی و استراتژیهای مدیریت
تعارض رابطه وجود دارد.
 -9در سازمانهای با فرهنگ ماموریتی بین هوش هیجانی و استراتژیهای مدیریت تعارض
رابطه وجود دارد.
 -1در سازمانهای با فرهنگ بورکراتیک بین هوش هیجانی و استراتژیهای مدیریت
تعارض رابطه وجود دارد.
روش
ایوون پووژوهش از نظوور هوودف ،کوواربردی و بووا توجووه بووه نحوووه گووردآوری دادههووا ،جووز
پژوهشهای توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری مورد مطالعه را کلیه کارکنان آمووزش
و پرورش استان مازندران شامل (مدیران ،معاونین و کارشناسان) در سال  6932به تعداد  6162نفور
تشکیل میدهند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای و بر اساس جدول کرجسی و
مورگان ( )6380در سطح اطمینان  %32و خطای اندازهگیری  α=%2و بوه شورح جودول ( )6تعوداد
 901نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .لذا ابتدا کل استان بوه سوه خوشوه شورقی ،مرکوزی و
غربی تقسیم شده و به صور تصادف نه شهرستان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند ،سوپس از
هر شهرستان به صور تصادفی و با رعایت نسبت جامعه به نمونه ،نمونه آماری انتخاب شدند.
جدول ( :)1حجم جامعه و نمونه آماری
خوشه

شرق

شهر

بهشهر نکا

جامعه 18

مرکزی

98

میاندرود ساری 1بابل

92

نسبت 0.08 0.00 0.66
نمونه

92

22

غرب

22

جمع

آمل نوشهر تنکابن رامسر

12

86

0.61

0.66 0.66 0.62 0.61

12

13

29
91

7

26
92

13
99

کل

18

113

0.60

6

92

901

نقش فرهنگ سازمانی در تبیین رابطه بین هوش هیجانی و استراتژیهای مدیریت تعارض
(مطالعه موردی آموزش و پرورش استان مازندران) دریافت 39/9/62:پذیرش39/1/90:

اطالعا مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامههای ذیل جمع آوری شد:
 -6پرسشنامه فرهنگ سازمانی دفت ( :)2006این پرسشنامه دارای  21سوال و در چهار
بعد (ماموریت ،انطباق پذیری ،مشارکت و بوروکراتیک) ،در طیف  2گزینهای (کامال موافقم،
موافقم ،بی نظرم ،موافقم و کامال موافقم) لیکر طراحی شده است.
 -2پرسشنامه هوش هیجانی تراویس برادبری و جین گریوز ( :)2002این پرسشنامه
دارای  20سوال و در چهار مولفهی (خودآگاهی ،خودمدیریتی ،آگاهی اجتماعی و مدیریت
ارتباطا ) ،در طیف  1گزینهای (همیشه ،تقریباً همیشه ،معموال ،گاهی ،بندر

و هرگز) لیکر

طراحی شده است .این آزمون درباره رفتار هر فرد سراالتی را از او میپرسد و در نهایت نمره کل
هوش هیجانی وی محاسبه میگردد؛ نمره  10و پایینتر از  10بیانگر هوش هیجانی پایین؛ نمره 16
تا  83بیانگر هوش هیجانی متوسط و نمره  00و باالتر از  ،00بیانگر هوش هیجانی باال میباشد.
 -9پرسشنامه استراتژی مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون :این پرسشنامه دارای  90سوال
و در سه بعد استراتژهای (عدم مقابله ،راهحلگرایی و کنترل) ،در طیف  8گزینهای (همیشه ،بطور
مکرر ،غالباً ،بعضی اوقا  ،بندر  ،خیلی بندر و هرگز) طراحی شده است.
با توجه با اینکه پرسشنامههای مورد استفاده در این پژوهش استاندارد هسوتند ،اموا محقوق
مجددا جهت تعیین روایی صوری و محتوایی آنها از نظر متخصصان و صاحب نظران علم مدیریت
بهرهگیری نموده است .همچنین پایایی ابزارها با استفاده از آزمون ضریب آلفوای کرونبواخ ،بورای
پرسشنامه فرهنگ سازمانی  ، =0.3پرسشنامه هووش هیجوانی  =0.02و پرسوشناموه اسوتراتژی
موودیریت تعووارض  =0.08محاسووبه شووده اسووت .جهووت بررسووی فرضوویههووای پووژوهش از آزمووون
رگرسیون چند متغیره استفاده شد.
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یافتهها
 بررسی فرهنگ سازمانی حاکم در ادارههای آموزش و پرورش استان مازندران:جدول ( :)2بررسی فرهنگ سازمانی حاکم بر ادارههای آموزش و پرورش استان مازندران
فرهنگ سازمانی

نام اداره

آموزش و پرورش مشارکتی کارآفرینی ماموریتی بورکراتیک
2.88
2.03
9.62
9.20
بهشهر
9.06
9.12
2.12
9.6
نکا
9.21
9.21
2.3
9.0
میاندرود
2.21
2.12
9.9
9.2
ساری یک
2.91
2.21
9.02
9.23
بابل
2.3
9.3
2.3
9.1
آمل
2.21
9.86
9.62
9.21
نوشهر
9.61
2.19
9.12
9.12
تنکابن
9.08
2.12
9.08
9.2
رامسر
2.3
9.08
9.61
9.93
کل

فرهنگ سازمانی
حاکم بر اداره
مشارکتی
ماموریتی
مشارکتی
کارآفرینی
کارآفرینی
ماموریتی
ماموریتی
کارآفرینی
بورکراتیک
مشارکتی

جدول  2نشان میدهد که ،در ادارههای آموزش و پرورش شهرستانهای(بهشهر و
میاندرود) فرهنگ سازمانی حاکم ،مشارکتی؛ در ادارههای آموزش و پرورش شهرستانهای
(ساری یک ،بابل و تنکابن) فرهنگ سازمانی حاکم ،کارآفرینی؛ در ادارههای آموزش و پرورش
شهرستانهای (نکا ،آمل و نوشهر) فرهنگ سازمانی حاکم ،ماموریتی و در ادارهی آموزش و
پرورش شهرستان (رامسر) فرهنگ سازمانی حاکم ،بورکراتیک میباشد .همچنین فرهنگ سازمانی
حاکم بر کل اداراههای آموزش و پرورش استان مازندران فرهنگ مشارکتی است.
جدول( :)3خالصه مدل رگرسیون
فرضیه

ضریب همبستگی چندگانه

مجذور همبستگی

ضریب تعیین تعدیل شده

اول

0.809

0.132

0.112

دوم

0.822

0.213

0.223

سوم

0.000

0.122

0.116

چهارم

0.026

0.181

0.193
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(مطالعه موردی آموزش و پرورش استان مازندران) دریافت 39/9/62:پذیرش39/1/90:

جدول ( :)1برآورد ضرایب در مدل رگرسیونی ارائه شده
فرضیه

ضرایب

ضرایب غیراستاندارد
B

اول

ثابت

-0.981

استراتژی عدم مقابله

3.201

استاندارد

t

Sig

Beta

0.301 -0.026

1.128

0.218

2.030

0.016

1.822

0.102

2.202

0.092

استراتژی کنترل

0.183

0.131

0.613

0.330

0.929

ثابت

-2.019

0.831

استراتژی عدم مقابله

62.219

استراتژی راه حل گرایی 0.000

سوم

معیار

60.060

استراتژی راه حل گرایی 61.066

دوم

خطای

ضرایب

0.211 -0.281

2.892

0.109

1.231

0.000

1.021

0.262

6.682

0.092

9.163

0.219

9.000

0.009

استراتژی کنترل

60.020

ثابت

60.992 -63.328

0.028 -6.396

60.06

9.126

0.100

2.626

0.000

استراتژی راه حل گرایی 1.028

1.820

0.626

6.218

0.200

2.81

0.92

1.216

0.000

استراتژی عدم مقابله

استراتژی کنترل

66.816

ثابت

63.118 -10.102

استراتژی عدم مقابله

96.88

چهارم استراتژی راه حل گرایی 66.928
استراتژی کنترل

9.8

0.002 -9.001

0.128

0.212

9.109

0.006

1.092

0.202

6.080

0.086

0.206

0.002

0.118

0.120

جدول  9بیانگر آن است که ،برای فرضیه اول ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرها برابر

 R=0.809می باشد .همچنین مطابق جدول  ،1در فرضیه اول رابطوه اسوتراتژیهوای عودم مقابلوه و 
راهحلگرایی با هوش هیجانی معنادار است؛ ولوی بوین اسوتراتژی کنتورل بوا هووش هیجوانی رابطوه
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معناداری وجود ندارد .و استراتژی راهحلگرایی با ضریب بتا  β=0.102بیشترین تاثیر را بور هووش
هیجانی دارد .لذا اینگونه نتیجهگیری میشود که« :در سازمانهای با فرهنگ مشارکتی بین هووش
هیجانی و استراتژیهای مدیریت تعارض رابطه مثبت و معناداری وجود دارد».
جدول  9نشان میدهد که ،برای فرضیه دوم ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرها برابر
 R=0.822می باشد .همچنین مطابق جدول  ،1در فرضیه دوم رابطه همه استراتژیهای مدیریت
تعارض (عدم مقابله ،راهحلگرایی و کنترل) با هوش هیجانی معنادار است .و استراتژی عدم مقابله
با ضریب بتا  β=0.109بیشترین تاثیر را بر هوش هیجانی دارد .لذا اینگونه نتیجه گیری میشود
که« :در سازمانهای با فرهنگ کارآفرینی بین هوش هیجانی و استراتژیهای مدیریت تعارض
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد».
جدول  9بیانگر آن است که ،برای فرضیه سوم ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرها برابر
 R=0.000می باشد .همچنین مطابق جدول  ،1در فرضیه سوم رابطه استراتژیهای عدم مقابله و
کنترل با هوش هیجانی معنادار است؛ ولی رابطه معناداری بین استراتژی راهحلگرایی با هوش
هیجانی وجود ندارد .همچنین استراتژی عدم مقابله با ضریب بتا  β=0.100بیشترین تاثیر را بر هوش
هیجانی دارد .لذا اینگونه نتیجه گیری میشود که« :در سازمانهای با فرهنگ ماموریتی بین هوش
هیجانی و استراتژیهای مدیریت تعارض رابطه مثبت و معناداری وجود دارد».
جدول  9نشان میدهد که ،برای فرضیه چهارم ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرها برابر
 R=0.026می باشد .همچنین مطابق جدول  ،1در فرضیه چهارم رابطه استراتژی عدم مقابله با هوش
هیجانی معنادار است؛ ولی در سایر موارد رابطه معناداری بین استراتژیهای مدیریت تعارض با
هوش هیجانی وجود ندارد .همچنین استراتژی عدم مقابله با ضریب بتا  β=0.212بیشترین تاثیر را
بر هوش هیجانی دارد .لذا اینگونه نتیجه گیری میشود که« :در سازمانهای با فرهنگ
بورکراتیک بین هوش هیجانی و استراتژیهای مدیریت تعارض رابطه مثبت و معناداری معناداری
وجود دارد.
بحث و نتیجهگیری
فرهنگ سازمانی مجموعهای از ارزشها ،باورها ،درک ،استنباط و شیوه های تفکر و
اندیشیدن است که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند ،همان چیزی است که به عنوان
یک پدیده به اعضای تازه وارد ،آموزش داده میشود و میتوان آن را در رفتار ،زبان ،اندیشه و
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نقش فرهنگ سازمانی در تبیین رابطه بین هوش هیجانی و استراتژیهای مدیریت تعارض
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اهداف اعضای سازمان مشاهده کرد و در روشها و قوانین و رویههای سازمان ،تبلور آن را
احساس کرد.
امروزه در مقایسه با گذشته ایفای نقش مدیریت یا به عبارتی هماهنگ ساختن فعالیتهوا و
امکا نا سازمان به منظور حصول به اهداف سازمان به لحاظ وسعت ارتباطا قلمورو و پیچیودگی
اهداف و وظایف سازمان و نیز گسترش پیچیدگی افکار و انتظارا کارکنان و مهار های استفاده
از تجهیزا بسیار دشوارتر شده است .در نتیجوه مویتووان انتظوار داشوت مودیران برگرفتوه از نووع
شخصیتی و هوش هیجانی که دارند رفتار و عملکرد متفاوتی داشته باشند .وجود افوراد مختلوف بوا
ویژگی های شخصیتی نیازها و باورها انتظارا و ادراکا مختلف بروز تعارض را در سازمانها به
دنبال دارد.
یکی از مشکال اساسی که اکثر سوازمانهوا از جملوه سوازمان آمووزش و پورورش بوا آن
دست به گریبان هستند ،تعارضا سازمانی است ،که منجر به کاهش عملکرد و بهرهوری سازمانی
می شود .پائین بودن میزان عملکرد کارکنان سازمان و عدم توجه به تأثیر فرهنگ سازمانی مناسب و
اثرگذار یکی از عوامل آن میباشد .بنابراین ضروری است تا مدیران سازمانها به خاطر بواال رفوتن
میزان کارآیی کارکنان به ایجاد فرهنگ سازمانی مطلوب در سازمانها مبوادر ورزنود .تاکیود بور
فرهنگ سازمانی و نقش آن در استراتژی مدیریت تعارض ،مطالعهای اسوت کوه حتوی االمکوان در
سازمان آموزش و پرورش کمتر به آن پرداخته شده ،و ایون موضووع بورای مودیران هموواره جوای
سرال بوده که چه عواملی با استراتژی های مدیریت تعارض در سازمانها در ارتباط میباشند؟
در این پژوهش نقش فرهنگ سازمانی در تبیین رابطه بین هوش هیجوانی و اسوتراتژیهوای
مدیریت تعارض مورد بررسی قرار گرفت .لذا چهار نوع فرهنگ سازمانی «مشارکتی ،کوارآفرینی،
ماموریتی و بورکراتیک» در ادارههای آموزش و پرورش استان مازندران مورد مطالعه قرار گرفوت
و مشخص شد که در اداره های آموزش و پرورش (بهشهر و میانودرود) فرهنوگ سوازمانی حواکم،
مشارکتی؛ در اداره های آموزش و پرورش (ساری یک ،بابل و تنکابن) فرهنوگ سوازمانی حواکم،
کووارآفرینی؛ در ادارههووای آموووزش و پوورورش (نکووا ،آموول و نوشووهر) فرهنووگ سووازمانی حوواکم،
ماموریتی و در ادارهی آموزش و پرورش (رامسر) فرهنگ سازمانی حاکم ،بورکراتیک مویباشود.
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همچنین فرهنگ سازمانی حاکم بر کل اداراههوای آمووزش و پورورش اسوتان مازنودران ،فرهنوگ
مشارکتی است.
یافتههای این پژوهش نشان داد کوه ،در سوازمانهوای بوا فرهنوگ مشوارکتی ،کوارآفرینی،
مواموریتی و بورکراتیوک بووین هووش هیجوانی و اسووتراتژیهوای مودیریت تعووارض رابطوه مثبووت و
معناداری وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای جهانیان ( ،)6930لشکری ،صوالحی و حسوینی
( ،)6930علیپووور ( )6903و کرامتووی ،میرکمووالی و رفیعووی ( ،)6900عبدالمجیوود ( ،)2001جووردن و
تراث ( )2009و مالک ( )2000همسو و با یافتهی کشتکاران و همکاران ( )6930که نشان دادند بین
هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض رابطه معناداری وجوود نودارد ،ناهمسوو مویباشود .در
تبیین این یافته میتوان گفت که با توجه به اینکه هوش هیجانی به ما میگوید که چگونه از هوش
شناختی در جهت موفقیت در زنودگی اسوتفاده کنویم ،و بوه توانوایی ،ظرفیوت یوا مهوار ادراک،
سنجش و مدیریت هیجانوا خوود و دیگوران داللوت دارد و همچنوین شوامل مهوار هوای موا در
شناخت احساسا خود و دیگران و مهار های کافی در ایجواد روابوط سوالم بوا دیگوران و حوس
مسئولیت پذیری در مقابل وظایف میباشد؛ لذا وجود رابطه مثبت و معنیدار بین هووش هیجوانی و
استراتژیهای مدیریت تعارض کامال منطقی و واقعگرایانه است.
در پایان به برنامه ریزان ،مسئوالن و مدیران آموزش و پرورش پیشنهاد میشود که با
برنامهریزیها ی علمی و منسجم نسبت به شناسایی و نهادینه کردن فرهنگ سازمانی کارآمد و
افزایش هوش هیجانی مدیران و کارکنان همت گمارند تا از این طریق تعارضا

نامطلوب

سازمانی کاهش و بهرهوری سازمانی افزایش یابد .همچنین پیشنهاد می شود که این پژوهش توسط
پژوهشگران مجرب در کلیه سازمانهای آموزش و پرورش کشور و در قالب یک مطالعه ملی اجرا
گردد.
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