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بر مدیریت تعارض  2آبادیشفیع انتخاب شغلمحوری هدف از این پژوهش، تبیین اثربخشی الگوی چند

آزمون با پس–آزمون آزمایشی از نوع پیشعملیاتی انتقال گاز بود. روش پژوهش،  نیمه9نل منطقهپرس

های مختلف بود. از بین بخش اتی انتقال گاز. جامعه آماری کلیه پرسنل منطقه یک عملیکنترل بودگروه 

بین کسانی که نمره  ( اجرا و از9211) ایزدی و مهراد ابتدا دو بخش انتخاب و پرسشنامه مدیریت تعارض

انتخاب و به تصادف یکی در  نفر به تصادف 31در مدیریت تعارض گرفتند از هر بخش  از میانگین کمتر

ای دقیقه 11جلسه  7  به مدت گروه گواه و یکی در گروه آزمایش جایگزین شدند.گروه آزمایش 

و در این مدت گروه آبادی دریافت کردند شفیعانتخاب شغل ری محوهایی براساس الگوی چندآموزش

آزمون پس از آن چهل و پنج روز و  انجامآزمون نکردند. در پایان پس ای دریافتگونه مداخلههیچ گواه

الگوی ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد پیگیری اجرا شد داده

 .بر مدیریت تعارض تأثیر مثبت پایدار داردآبادی نتخاب شغل شفیعچندمحوری ا

  ، مدیریت تعارضآبادیالگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیع: کلیدی واژگان
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3. SMPVC (Shafiabadi’s multi axial pattern of vocational choice) 
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 مقدمه 

 انجام« الفشخص » وسیله به آگاهانه تالشی نوعن درآه ک استی فرآیند تعارض

 نتیجه در خنثی کند. وا هرا سدکردن طریق از را« بشخص » هایتالش تا گیردمی

 بر« الفشخص » کهآن یا شودمی لمستأص هدفه ب نیل مسیر در« بشخص » ،تعارض

شکستن  هم در را هاسازمان در تعارض( 3114)  9کوهن افزاید.خودمی منافع میزان

 تعارض بروز که است و معتقد آوردمی حسابه ب سازمان آن برای تهدیدی یا همکاری

 قدرتی چنان دارای پدیده این جا همه در شاید طبیعی و مورد انتظار است. اهسازمان در

 عملکرد تواند برمی که نیست تردید ولی گردد، سازمان انحالل که موجب نباشد

 نیروهای از بسیاری سازمان که بوجود آورد را شرایطی یا گذاشته ناگوار اثرات سازمان،

 .(9232جمه پارسائیان و اعرابی، بینز،تردست دهد ) را از را خود کارآمد
 به و شودسازمان می کارکنان استعدادهای و انرژی اتالف سازمان موجب در عارضت

 اهداف تحقق در معقول و مناسب با ترکیب انسانی منابع و تولید عوامل اینکه جای

 دهدمی هدر به را و فیزیکی انسانی هایسرمایه و زنندمی جا در کنند، سازمان حرکت

 (.9233 )رضائیان،

 شرایط در بتواند که یعنی مدیریتی دارد وجود 3تعارض مدیریت تعارض در مقابل

 کند سازمان تعادل ایجاد و کارکنان بین و کرده اداره را شکل سازمان بهترین به تعارض

 تشخیص نقش فرایند تعارض مدیریت کلی .به طورببرد بین از را شده ایجاد تعارض و

 یا کردن برطرف برای فنون مربوطه از مناسب استفاده و هاگروه بین در تعارض مناسب

 .(9237 ،فراهانی و شهام موسوی، است )درگاهی، سازمان بخشیاثر برای هاآن تحریک

مضر و غیر  ار گیرد امریقر مورد استفاده مقاصد شخصی در جهت تعارض انچهچن

 بردارید بهرهاستعدادها مور و خلق مقاصد سازمانی گر در جهتا ولی است کارکردی

 هایتعارض که استای شیوه تعارض مدیریت عبارتی خواهد بود. بهی کارکرد قرار گیرد

کاهد و می آن غیرکارکردی دهد و از جنبهیقرار م سازمان اهداف را در خدمت سازمانی

                                                           
1. Cohen 

2. Conflict Management 
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 و اداره شناسایی عمل تعارض مدیریت دیگر عبارت افزاید بهمی آن کارکردی هایجنبه به

به تعبیری دیگر مدیریت تعارض عبارت  و کاراست عادالنه ،معقول شیوه با یک تعارض

بینی، بصورت ا در یک موقعیت معقول و قابل پیشاست از شناخت و بررسی تضاده

 (.9231، باشد )وکیلمی ثرؤمنصفانه و به روش م

 و تغییر از این گیریبهره و انطباق بهبود برای تعارض، تمدیری راهبردهای فراگیری

 مدیریت .شودمی محسوب سازمان فرد و برای حیاتی گذاریسرمایه یک تحوالت

 همواره که نیست معنی بدین و داردنمی محفوظ برابر تغییرات در را ما ،تعارض خوب

 با سازدمی قادر را ه مابلک یافت، خواهیم دست خود هایخواسته به مهارت این با داشتن

 هایه حل را هافرصت از استفاده و با تهدیدها مقابله برای و شویم آشنا جدید تحوالت

 (.3112 ،بیابیم )رضائیان مناسب

 ارتقای و بهبود عملکرد موجب تعارض از مؤثر و صحیح استفادهبا توجه به این که 

 و عملکرد کاهش موجب آن از مؤثر غیر استفاده گردد ومی سازمان سالمتی سطح

الزم  که است ایپدیده مدیریت تعارض شودمی در سازمان تشنج و کشمکش ایجاد

 درك و شناخت مستلزم تعارض از مؤثر استفاده .است مورد توجه خاص قرار گیرد

 است آن کنترل و در اداره مهارت کسب و کنندهخلق علل همچنین و آن ماهیت کامل

 . تواناییآیدمی شمار به مدیریت هایمهارت مهمترین از یکی  انعنو به امروز البته که

 دارد ایارزنده نقش هاسازمان مدیران موفقیت در آن، و اداره تعارض با برخورد

 (.  9231 ،، ترجمه الوانی و دانایی فرد9)رابینز

، سازش و مصالحه معرفی سبک رقابت، همکاری، اجتناب 1ارض برای مدیریت تع

گرفتن منافع گیرند. همکاری به معنای درنظرها بهره میآن از ه مدیران غالباًشده است ک

نشینی از مواضع خود و فع خود است و مصالحه به معنی عقبطرف مقابل همراه با منا

کرامتی  ، به نقل از9171توماس، ) گرفتن از اوستامتیازدادن به طرف مقابل در عین امتیاز

شود در هر همانطور که مشاهده می (.9237، قی و مشفقینیکنامی، مشف ؛9234و روشن، 

                                                           
1. Robbins 
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 پرسنلدو سبک همکاری و مصالحه بحث توجه به نیازهای طرف مقابل است لذا آموزش 

های برآوردن نیازها یکی از راهکارهای مدیریت تعارض در زمینه شناخت نیازها و شیوه

  .مناسب است

سبک همکاری بهترین سبک تعارض  های مرتبط با مدیرتدر برخی از دیدگاه

مدیریت تعارض معرفی شده اما در دیدگاه اقتضایی گفته شده که رفتار بهینه مدیریت 

تعارض بسته به موقعیت خاص تعارض دارد و آنچه در یک موقعیت مناسب است ممکن 

، ، ترجمه مهران و جواهری کامل9)اسپیکمن و رایالز است در موقعیت دیگر مناسب نباشد

و نقش  براین نتیجه و پیامد بستگی به بهترین شیوه مدیریت تعارض داردبنا (9211

در زمینه مهارت  پرسنلگیری در مدیریت تعارض حائز اهمیت است و چنانچه تصمیم

 .بکار بندندتوانند مدیریت تعارض مناسب را گیری آموزش ببینند میتصمیم

شرط بهداشت روانی و ن پیششناسی به عنوادر ادبیات مدیریت از مهارت خویشن

وری ك و بینش و آگاهی مدیر موجب بهرهتوانایی شناخت دیگران یاد شده است یعنی در

اید مدیران را یاری کرد تا . بنابراین بشودتخصص و بهبود در روابط عمومی انسانی او می

یران در مدو نقاط ضعف و قوت خود را بشناسند. رمز موفقیت های اصلی شخصیت ویژگی

ها است و این مهم میسر ها، انتظارات و نیازهای سرمایه انسانی سازمانت خواستهشناخ

نخواهد شد مگر این که مدیران بتوانند خود را بشناسند و بر اعمال و افکار خود تسلط 

های امروزی مکاری را در سازمان افزایش دهند. به عقیده مازلو، در سازمانداشته باشند و ه

مین امر مانع رشد شخصیت و شود و هکارکنان کمتر توجه می ای خودیابیهه نیازب

در نتیجه تعارض و ناسازگاری بین نیازهای فرد به خودیابی از  شود وشناسی میخویشتن

شود )نیستانی و دیاد کارآیی از سوی دیگر ظاهر میهای سازمان به ازیک سو و نیاز

خویشتن آموزش ببینند قادر خواهند (. لذا اگر پرسنل در زمینه شناخت 9233، منفردی راد

 بود تعارض را بهتر مدیریت کنند.

                                                           
1. Speakman & Ryals 
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تعارض را بشناسند که  گونه 3برای تبدیل تعارض سازمان به فرصت رشد مدیران باید 

گروهی، فرد با گروهی، بینفردی، درونفردی، درونعبارتند از: تعارض شخصی، بین

خواست )وقتی فرد دو هدف –تعارض هدف به شکل خواست. انی و هدف، سازمگروه

خواهد به ناخواست )وقتی فرد می–، خواستخواهد از هیچکدام چشم بپوشد(دارد که نمی

کند( و از مسئولیت آن فرار می هدفی دست یابد ولی در عین حال از آن گریزان است مثالً

شان تواند( ناهد از چند هدف دوری کند اما نمیخووقتی که فرد میناخواست )–ناخواست

 دهد که فرد با اهداف گروه موافق نباشدو تعارض فرد با گروه زمانی رخ می شودداده می

ریزی و هدفمندی ابراین آموزش شناخت هدف و برنامه(. بن9234کرامتی و روشن، )

 تر تعارض کمک نماید.واند به پرسنل برای مدیریت مناسبتمی

توانند آثار مخرب بر تعارض می مدیران سازمانی با تأکید بر شناخت عوامل مؤثر

های فردی از آن کمک بگیرند. زیرا رهاکردن در جهت خالقیت و تعارض را کاهش

هایی در زمینه نج کرده و باعث از بین رفتن فرصتها به حال خود جو گروه را متشتعارض

کتاب الکترونیکی مدیریت تعارض، قابل شود )و گروهی میهای فردی بروز خالقیت

برای این منظور یعنی برای پرورش  www.modiryar.com)سی در سایت دستر

 و پویا باشند.  خالقیت با مدیریت تعارض مناسب نیاز است که خود مدیران هم خالق

های خود و ، توجه به نیازتوان گفت که شناخت خودبندی میبنابراین در یک جمع

ندی و همچنین هدفم ، شناخت اهداف وگیری صحیحدیگران، داشتن قدرت تصمیم

 تواند به مدیریت تعارض مناسب کمک کند.خالقیت و پویایی می

گیری، خالقیت، هایی مثل کیفیت تصمیمتوانند با خودارزیابی در زمینهمدیران می

ن بدست کرد خود در سازماوهی شناختی نظامند از کار، انگیزش به کار و کار گرهاارتباط

تر از رفتار را افزایش دهند و به شناختی ژرف ی مدیریتی خودهاآورند و از این راه مهارت

 (.9234کرامتی و روشن، دیگران بپردازند )

استرس لیاتی انتقال گاز بدلیل مسئولیت سنگین و پرعم 9حساسیت شغلی پرسنل منطقه 

باالست. ایی و چه از نظر خطرات محیط کار در محیط و شرایط خاص چه از نظر آب و هو

با مدیریت تعارض آشنا باشند و در جهت مطلوب  پرسنل این بخشالزم است که بنابراین 
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ها و الگوهای مشاوره سد مشاوران شغلی با کاربرد نظریهربه نظر میاز آن استفاده کنند. 

ای یافتن رهنمودهایی در جهت کاهش تعارضات مالحظه شغلی بتوانند نقش قابل

. بخصوص اگر از ت در محیط کار داشته باشندتعارضافردی و همچنین مدیریت این میان

الگوهای بومی مشاوره شغلی که تناسب بیشتری با فرهنگ و آداب و رسوم جامعه دارد 

، گیری صحیحتصمیمهایی را بکار گیرند که بر شناخت خود، د و روشاستفاده کنن

 شناخت نیازها، هدفمندی و پویایی استوار باشند.

وی بومی مشاوره شغلی است که آبادی یک الگشفیعل انتخاب شغمحوری الگوی چند

گیری به پنداری، نیازها و تصمیممفهوم بنیادی پویایی، هدفمندی، خویشتن 1با تأکید بر 

بخشی خودش را در اثر این الگو قبالً .باشدثر مؤرسد بتواند بر مدیریت تعارض نظر می

شناختی، انه، توانمندی روانها و رفتار کارآفرین، مهارتنگرش تحقیقات مختلف روی

، آوریهای شغلی، رضایت شغلی، انگیزش شغلی، تابگیری، رغبتقدرت تصمیم

برخی برای مثال  خالقیت، مدیریت تعارض و... و کاهش فرسودگی شغلی نشان داده است.

 : پژوهشعبارتند ازهایی که تا کنون در خصوص اثربخشی این الگو انجام گردیده پژوهش

مقایسه "با عنوان  (9212، ب-3194، الف-3194آبادی، رفاهی، و زابلی )یعفکری، شف

نظریه یادگیری اجتماعی  آبادی باالگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعاثربخشی 

دانشگاه شناسی و مشاوره در های کارآفرینی دانشجویان روانکرامبولتز بر افزایش مهارت

آبادی لگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعا که نشان داد "آزاد اسالمی واحد مرودشت

 . همچنینثر استؤهایش ممقیاسهای کارآفرینی دانشجویان و خردهبرافزایش مهارت

الگوی بخشی مشاوره شغلی مبتنی بر اثربررسی  "ا عنوانپژوهشی ب ،(9213اسدی )

توانمندسازی شغلی پرستاران شاغل در بخش  برآبادی چندمحوری انتخاب شغل شفیع

مشاوره نشان داد  که انجام داد "بیمارستان شهدای تجریش شهر تهرانهای ویژه قبتمرا

توانمندسازی  افزایشموجب آبادی الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعشغلی مبتنی بر 

 مقایسه"( در زمینه 9231آبادی و کرمی )تحقیق صیادی، شفیع .شده است شغلی پرستاران

ولتهوس  و آبادی با نظریه شناختی توماسب شغل شفیعچندمحوری انتخاالگوی  بخشیاثر

ی انتخاب شغل نیز نشان داد که الگوی چندمحور"وی توانمندسازی مشاوران شهر رشت ر
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ثر است و نتایج در طول زمان پایدار بوده شناختی مشاوران مؤآبادی بر توانمندی روانشفیع

بر پرسنل منطقه عملیاتی  ،تاکنون پژوهشی در خصوص اثربخشی این الگو لیکن است.

هدف لذا  ت.علیرغم اهمیت اینگونه مشاغل در صنعت صورت نگرفته اس شرکت گاز

الگوی چندمحوری انتخاب شغل  که آیاال است ویی به این سؤپژوهش حاضر پاسخگ

 ؟مدیریت تعارض تأثیر معنادار دارد بر آبادیشفیع

 پژوهشروش 

جامعه آماری  .آزمون و گروه کنترل بودسپ-آزمونآزمایشی با پیشروش پژوهش نیمه

ند. روش عملیاتی انتقال گاز منطقه میانکوه بود 9این پژوهش کلیه پرسنل منطقه 

ش . به این ترتیب که ابتدا با کسب مجوز، دو بخای بودمرحلهای تکگیری، خوشهنمونه

رسنل آن هیچ شامل منطقه عملیاتی و منطقه اداری که پمنطقه یک عملیاتی انتقال گاز )

. ب شدند، و پرسشنامه مدیریت تعارض روی پرسنل اجرا شدهم نداشتند( انتخا مالقاتی با

 31، از هر بخش در پرسشنامه مدیریت تعارض گرفتندسپس از بین کسانی که نمره کمتری 

می در گروه آزمایش نفر به تصادف انتخاب و به تصادف نیمی در گروه گواه و نی

الگوی ، جلسات مشاوره شغلی مبتنی بر برای گروه آزمایش جایگزین شدند. سپس

ساعته برگزار گردید. در این  1/9جلسه  7به مدت  آبادیچندمحوری انتخاب شغل شفیع

آزمون اجرا شد، و ای دریافت نکردند. در پایان پسگونه مداخلهمدت گروه گواه هیچ

های آماری مناسب ها با روشادهچهل و پنج روز پس از آن، آزمون پیگیری اجرا شد. و د

 .تجزیه و تحلیل شدند

  گیری اندازهابزار 

 :باشدهای ذیل می( شامل زیرمقیاس9211) پرسشنامه مدیریت تعارض ایزدی و مهراد

 زیرمقیاس سازش -4مقیاس اجتناب زیر -2زیرمقیاس مصالحه  -3مقیاس همکاری زیر -9

 زیرمقیاس رقابت -1
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بندرت گاهی، ،معموالً ،ت همیشهه بر اساس طیف لیکرت به صورپاسخ به این پرسشنام

 1نمره اختصاص داده شد به صورتیکه همیشه نمره  1تا  9ها از و هرگز است و به این گزینه

در ابتدای پرسشنامه  ای کهرا به خود اختصاص داد. با توجه به متن خالصه 9رگز نمره و ه

ای که ی گزینهاروبروی هر سؤال زیرنمره ان درخواست گردید تادهندگبود از پاسخ

  .باشد عالمت بزنندها نسبت به آن سؤال میدهنده نظر آننشان

نظران و روش همسانی درونی استفاده شده وایی آزمون از طریق کسب نظر صاحبر 

. بدین ترتیب که در یک آزمون مقدماتی باشداز روایی قابل قبول برخوردار می است؛ و

ر از مدیران مدارس راهنمایی توزیع گردیده و از طریق محاسبه همبستگی کمتر نف 11بین 

ال گردیده است و بدین ترتیب آزمون از سؤ 21ذف شدند و مقیاس نهایی شامل ح %21از 

پایایی آزمون از طریق روش دونیمه کردن ضریب سازه قابل قبولی برخوردار است.  اعتبار

ان بیشتر یک بار . در عین حال برای اطمینوده استب 13/1آن محاسبه شده است پایانی 

نفر از  41. برای این کار پایانی آن در شیراز محاسبه گردیدآزمایی دیگر به روش باز

آوری اطالعات ها داده شد و پس از جمعمدیران عضو نمونه انتخاب شدند و آزمون به آن

. توسط (9271 ،آبادیمحاسبه شد )ایزدی یزدان 43/1 آزمون ضریب همبستگی بین دو

 73/1پژوهشگر پایایی محاسبه شده بر اساس ضریب آلفای کرونباخ انجام گرفت که مقدار 

 بدست آمد. 

 نتایج

الگوی چندمحوری انتخاب شغل فرضیه اصلی اول پژوهش: مشاوره شغلی مبتنی بر 

 ر دارد.ثیر معناداعملیاتی انتقال گاز تأ 9بر مدیریت تعارض پرسنل منطقه آبادی شفیع

جهت آزمون فرضیه اصلی پژوهش قبل از اجرای تحلیل کواریانس، نظر به اینکه یکی 

باشد، جهت آزمون برابری ها میها برای تحلیل کواریانس، برابری واریانساز فرض

ها را مورد ها از آزمون لوین استفاده گردید. آزمون لوین همگن بودن واریانسواریانس

لیل کواریانس چندمتغیری این بنابراین استفاده از مدل تح( p= 850/8) تأئید قرار داده است

 ها بالمانع است. داده
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 آزمونچندمتغیری میانگین نمره مديريت تعارض در مرحله پسنتايج تحلیل کواريانس . 1دول ج

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 جذوراتم
F P 

ضریب 

 اتا

توان 

 آماری

 99/1 191/1 412/1 171/1 123/32 9 123/32 مدیریت تعارض نآزموپیش

 31/1 32/1 113/1 14/99 113/413 9 113/413 مدیریت تعارض گروه

  122/41 21 11/9472 مدیریت تعارض خطا

  41 219411 مدیریت تعارض کل

بررسی شده است. نتایج حاصل از  9نتایج حاصل از فرضیه اول پژوهش در جدول 

های آزمایش و کنترل مرحله متغیری مربوط به مقایسه میانگین گروهانس چنداریتحلیل کو

نمره  ن میانگینآزمون، بیهای پیشدهد که پس از کنترل میانگین نمرهآزمون نشان میپس

های آزمایش و کنترل تفاوت ( گروه=14/99F=، 11/1 <113/1Pمدیریت تعارض )

 32بود که بیانگر آن است که  32/1ت آمده برابر معنادار بوجود آمده است. ضریب اتا بدس

های آزمایش مربوط به ارایه نگین نمرات مدیریت تعارض در گروهدرصد تفاوت در میا

الگوی چندمحوری انتخاب شود که ارایه گیری میه شغلی بوده است. بنابراین نتیجهمشاور

 ثر بوده است. بر روی مدیریت تعارض مؤآبادی شغل شفیع

بر آبادی الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعمشاوره شغلی مبتنی بر  :اصلی دوم هفرضی

 عملیاتی انتقال گاز در طول زمان پایدار است. 9منطقه  مدیریت تعارض پرسنل

 آزمون و پیگیری درگروه آزمايشهای وابسته در دو مرحله پسنمونه  t. نتايج آزمون 2جدول 

 داریسطح معنا ه آزادیدرج t میانگین مرحله متغیر گروه

 آزمایش
مدیریت 

 تعارض

 آزمونپس
7 711/9 91 111/1 

 پیگیری

 آزمایش
خشنودی 

 شغلی

 آزمونپس
4 113/9 91 173/1 

 پیگیری

آزمون و پیگیری از های گروه آزمایش در دو مرحله پسجهت بررسی تفاوت میانگین

( df ،711/9=t=91محاسبه شده ) tده شد، استفا 3های وابسته طبق جدول گروه Tآزمون 
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( که از sig=111/1است که به استناد سطح معناداری محاسبه شده )در مدیریت تعارض 

توان گفت می . به عبارت دیگرو از لحاظ آماری معنادار نیستبزرگتر است  11/1خطای 

ت تعارض آزمون و پیگیری در مدیریمرحله پسهای دو تفاوت مشاهده شده در میانگین

الگوی چندمحوری انتخاب بخشی زمان نتوانسته است بر میزان اثر معنادار نیست و عامل

 بخشی در طول زمان پایدار بوده است.و اثراثر بگذارد  در طول زمانآبادی شغل شفیع

بر آبادی اب شغل شفیعمحوری انتخالگوی چندمشاوره شغلی مبتنی بر  :فرضیه فرعی اول

 ثیر معنادار دارد.عملیاتی انتقال گاز تأ 9رسنل منطقه ض پابعاد مدیریت تعار

جهت آزمون فرضیه فوق قبل از اجرای تحلیل کواریانس،جهت آزمون برابری 

شود آزمون مشاهده می 7وین استفاده گردید. همانطور که در جدوللها از آزمون واریانس

به ترتیب برای  p)ها را مورد تأئید قرار داده است لوین همگن بودن واریانس

، 314/1، 212/1، 147/1، سازش، اجتناب، مصالحه و همکاری های رقابتمقیاسخرده

لیل کواریانس بنابراین فرض استفاده از مدل تح( بود 11/1یعنی بزرگتر از  217/1و  137/1

 ها بالمانع است. چندمتغیری این داده

 آزمونه ابعاد مديريت تعارض در مرحله پسچندمتغیری میانگین نمرنتايج تحلیل کواريانس . 3دول ج

 متغیر ها
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F معناداری 

ضریب 

 اتا

توان 

 آماری

 19/1 37/1 113/1 139/99 74/ 212 9 74/ 212 رقابت

 72/1 93/1 19/1 177/7 733/29 9 733/29 سازش

 31/1 39/1 111/1 111/3 323/21 9 323/21 اجتناب

 9 12/1 119/1 311/21 349/943 9 349/943 مصالحه

 11/1 21/1 119/1 993/94 141/13 9 141/13 همکاری

تایج حاصل از بررسی شده است. ن 2نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول پژوهش در جدول 

های آزمایش و کنترل مرحله متغیری مربوط به مقایسه میانگین گروهتحلیل کواریانس چند

آزمون، بین میانگین های پیشدهد که پس از کنترل میانگین نمرهنشان می آزمونپس

 177/7F=، 11/1(، سازش )=139/99F= ،11/1 > 113 /1Pهای رقابت )نمره
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<19/1P=( اجتناب ،)111/3F= ،11/1> 111/1P =( مصالحه ،)311/21F=،11/1 < 

119/1P= و همکاری )(993/94F= ،11/1<119/=Pگروه )کنترل  ش وهای آزمای

و  12/1، 39/1، 93/1، 37/1تفاوت معنادار بوجود آمده است. ضریب اتا بدست آمده برابر 

درصد تفاوت در میانگین  21و  12، 39، 93، 37بود که بیانگر آن است که به ترتیب  21/1

های ، سازش، اجتناب، مصالحه و همکاری( در گروهرقابتمدیریت تعارض ) نمرات ابعاد

شود که ارایه گیری میه شغلی بوده است. بنابراین نتیجهوط به ارایه مشاورآزمایش مرب

فرعی اول  ثر بوده است. لذا فرضیهوهی بر روی ابعاد مدیریت تعارض مؤمشاوره شغلی گر

بر ابعاد مدیریت آبادی محوری انتخاب شغل شفیعالگوی چند"پژوهش مبنی بر اینکه 

 گردد.تأیید می "گاز تأثیر معنادار دارد عملیاتی انتقال 9سنل منطقه تعارض پر

الگوی چندمحوری انتخاب شغل ثیر مشاوره شغلی مبتنی بر تأ :فرضیه فرعی دوم

در طول زمان ل گاز عملیاتی انتقا 9منطقه بر ابعاد مدیریت تعارض پرسنل آبادی شفیع

  پایدار است.

 گروه آزمايش زمون و پیگیری درآدر دو مرحله پس وابستههای نمونه  tنتايج آزمون  .4جدول 

 داریسطح معنا درجه آزادی t میانگین مرحله متغییر گروه

 همکاری آزمایش
 آزمونپس

1/1 931/9 91 374/1 
 پیگیری

 مصالحه آزمایش
 آزمونپس

31/1 333/9 91 324/1 
 پیگیری

 اجتناب آزمایش
 آزمونپس

3/1 113/9 91 111/1 
 پیگیری

 سازش مایشآز
 آزمونپس

1/1 143/3 91 111/1 
 پیگیری

 رقابت آزمایش
 آزمونپس

1/1 311/9 91 343/1 
 پیگیری
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آزمون و پیگیری از ه پسهای گروه آزمایش در دو مرحلجهت بررسی تفاوت میانگین

( df ،931/9=t=91محاسبه شده ) tاستفاده شد،  4های وابسته طبق جدول گروه Tآزمون 

مدیریت تعارض است که به استناد سطح معناداری محاسبه شده مقیاس همکاری درخرده

(374/1=sig که از خطای )بزرگتر است و همچنین  11/1t ( 91محاسبه شده=df ،

333/9=t) است که به استناد سطح معناداری  مقیاس مصالحه مدیریت تعارضدرخرده

محاسبه شده  tبزرگتر است و همچنین  11/1( که از خطای sig=324/1محاسبه شده )

(91=df ،113/9=tدر خرده ) است که به استناد سطح مقیاس اجتناب مدیریت تعارض

محاسبه  tبزرگتر است و همچنین  11/1( که از خطای sig=111/1معناداری محاسبه شده )

ح است که به استناد سطمقیاس سازش مدیریت تعارض خرده ( درdf ،143/3=t=91) شده

محاسبه  tهمچنین  و است بزرگتر 11/1خطای  از ( کهsig=111/1معناداری محاسبه شده )

است که به استناد سطح  مقیاس رقابت مدیریت تعارضخرده ( درdf ،311/9=t=91شده )

بزرگتر است و هیچکدام لحاظ  11/1( که از خطای sig=343/1معناداری محاسبه شده )

های توان گفت تفاوت مشاهده شده در میانگینه عبارت دیگر میآماری معنادار نیستند. ب

ابعاد مدیریت تعارض معنادار نیست، و عامل زمان آزمون و پیگیری در دو مرحله پس

اثر بگذارد و  آبادیالگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعبخشی ت بر میزان اثرنتوانسته اس

داری نداشته ن و پیگیری تفاوت معنیآزمونمرات ابعاد مدیریت تعارض در دو مرحله پس

 الگویثیر مشاوره شغلی مبتنی بر تأ"رضیه فرعی دوم که عبارت بود از است. بنابراین ف

عملیاتی  9بر ابعاد مدیریت تعارض پرسنل منطقه  آبادیشفیعمحوری انتخاب شغل چند

 .گرددمی تائید" در طول زمان پایدار است.انتقال گاز 

 گیریو نتیجهبحث 

بر مدیریت آبادی الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیع" :فرضیه اصلی اول عبارت بود از

 ".ثیر معنادار داردعملیاتی انتقال گاز تأ 9تعارض پرسنل منطقه 

مبتنی بر که ارایه مشاوره شغلی دادمتغیری نشان تایج حاصل از تحلیل کواریانس چندن

این  ثر بوده است.دیریت تعارض مؤروی م آبادیالگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیع
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و ثیر مثبت ( در خصوص تأ9231)آبادی و کرمی شفیع های پژوهشی صیادی،نتیجه با یافته

وران و شناختی مشابر توانمندی روانآبادی الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعدار معنی

بخشی مشاوره شغلی به ( در زمینه مقایسه اثر3192بادی )آهمچنین پژوهش فکری و شفیع

و نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر آبادی چندمحوری انتخاب شغل شفیعالگوی شیوه 

ینانه کارآفر نمره کل رفتار دو الگو بر کارآفرینانه دانشجویان که مشخص ساخت هر رفتار

وی الگبخشی ( در زمینه اثر9213پژوهش اسدی ) ، و با نتایجدانشجویان اثربخش بوده است

آبادی و هش شفیعبر توانمندسازی پرستاران و پژوآبادی چندمحوری انتخاب شغل شفیع

بر آبادی الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعبخشی ( در زمینه اثر9213فکری )

 توانمندسازی مشاوران همخوانی دارد.

بررسی اثربخشی "( تحت عنوان 9237ها)همچنین این نتایج با نتایج پژوهش ملکی

خانواده بر رضایت شغلی و زناشوئی زنان شاغل دانشگاه -زش مدیریت تعارض کارآمو

خانواده بر رضایت شغلی و -ثیر آموزش مدیریت تعارض کاربا هدف بررسی تأ" اصفهان

و به این نتیجه رسید که برنامه  .زناشویی زنان شاغل دانشگاه اصفهان صورت گرفته است

شغلی و رضایت زناشویی و باور یت آموزشی مدیریت تعارض در افزایش رضا

بوده است. و پژوهشی که فرحبخش ثر خانواده مؤ -اهش تعارض کارکارآمدی و کخود

های مدیریت تعارض بر میزان استرس بررسی اثربخشی آموزش مهارت"( با عنوان 9231)

این پژوهش به منظور بررسی . که در انجام داد "سازی )هسا(شغلی مدیران صنعت هواپیما

های مدیریت تعارض بر میزان استرس شغلی مدیران مرد صنعت اثربخشی آموزش مهارت

های مدیریت تعارض به مدیران مرد که آموزش مهارتو به این نتیجه رسید هسا انجام شد. 

های مقیاسروی خرده ر کار برثی. از جهت تأثر بوده استؤها، مبر استرس شغلی آن

 مدیریت تعارض با پژوهش حاضر همخوانی دارد.

رسیم که علت این های ذکر شده، به این نتیجه میمطالب و نتایج پژوهشبا توجه به 

براساس این  بسته آموزشی طراحی شدهمفاهیم کلیدی این الگو و توان به اثربخشی را می

 9272زیرا همانطور که گنجی در . نسبت داد مفاهیم برای کار روی مدیریت تعارض

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/664705
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/664705
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/664705
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/664705
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سازی وظایف است اشاره کرده یکی از مهمترین ترفندهای مدیریت تعارض روشن

 3جانسون و جانسون وکید داشتند بر حل مسأله تأ 9111در  9اسمیت و ایندر و رات کلیف

 (.9234تی، به نقل از روشن و کرام) برد را بهترین راه دانستند -هم ترفند برد 9111در 

ا تجزیه و تحلیل اطالعات و له بریزی و هدفمندی، حل مسأبرنامه با وظایفسازی روشن

الگوی برد با توجه به نیازها که سه تا از مهمترین محورهای  -گیری و ترفند بردتصمیم

همچنین ایجاد جو صمیمیت  .باشدمیمرتبط هستند  آبادیچندمحوری انتخاب شغل شفیع

های گروه دو تا از ری و تعیین اهداف و آرمانروه و تقویت حس همکاو دوستی در گ

گیری از تعارض و تحول و پویایی به عنوان شرط بهرههای مدیرت تعارض است شیوه

کتاب الکترونیکی مدیریت تعارض، قابل )مستمر سازمان بر اساس آن شناخته شده است 

مت و دوستی و حس . ایجاد جو صمیwww.modiryar.com)دسترسی در سایت 

و اهمیت های گروه با بعد هدفمندی آرمان شناخت اهداف و ،مکاری با محور نیازهاه

الگوی چندمحوری انتخاب  گیری از تعارض جهت رشد با محور پویاییپویایی در بهره

یت و پویایی شناسی نیز الزمه بکارگیری خالقخویشتندر ارتباطند. آبادی شغل شفیع

خواهد از یک تعارض به ظاهر مخرب برای رشد سازمان و ه میاست زیرا فردی ک

شته باشد که این با مفهوم های خود داید ابتدا نظر مثبتی درباره ویژگیپرسنل بهره گیرد با

اساس  مرتبط است. برآبادی الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعپنداری خویشتن

ها و تکالیفش روی مدیریت ای طراحی شده که نحوه آموزشمفاهیم ذکر شده بسته

در این بسته آموزشی اعضا با تأکید  .تعارض پرسنل منطقه عملیاتی گاز تأثیر داشته است

الگوی گانه  1های مختلف مدیریت تعارض و آشنایی با محورهای بر شناخت شیوه

گیری و هدفمندی و نیازها توانستند مثل تصمیمآبادی چندمحوری انتخاب شغل شفیع

های مختلف وجه به اهداف و نیازها در موقعیتند و تصمیم بگیرند که با تتشخیص ده

تر است. همچنین با تأکید بر دیریت تعارضی را بکار برند مناسبکاری چه نوع سبک م

گیری ری مناسب توانستند نسبت به تصمیمپنداپنداری و تقویت خویشتنمحور خویشتن

                                                           
1. Smith, Inder & Ratcliff 

2. Johnson 
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کید بر محور تر شوند و با تأنناسب مطمئخود در زمینه انتخاب سبک مدیریت تعارض م

جرای تغییرات الزم در انتخاب پویایی و خالقیت توانستند در مواقع مورد نیاز از عهده ا

 . های مدیریت تعارض به خوبی برآیندسبک

بر مدیریت تعارض  آبادیالگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعثیر أت" فرضیه اصلی دوم:

 ".در طول زمان پایدار است  انتقال گازعملیاتی  9منطقه   پرسنل

 که نشان دادهای وابسته استفاده شدگروه Tفرضیه اصلی دوم از آزمون  جهت بررسی

در مدیریت تعارض و  آزمون و پیگیریهای دو مرحله پستفاوت مشاهده شده در میانگین

لگوی ابخشی زمان نتوانسته است بر میزان اثر معنادار نیست و عاملخشنودی شغلی 

اثر بگذارد این نتایج از جهت پایداری الگوی آبادی چندمحوری انتخاب شغل شفیع

 با نتایجهای روانشناختی از جمله کارآفرینی آبادی بر سایر ویژگیمحوری شفیعچند

بررسی و "که در پژوهشی به  (9213پور، و احقر )آبادی، نورانیپژوهش فکری، شفیع

با نظریة محدودیت و سازش آبادی ری انتخاب شغل شفیعندمحوالگوی چمقایسه اثربخشی 

های کارآفرینی و رفتار کارآفرینانه دانشجویان دوره کارشناسی گاتفردسون بر مهارت

ختند. و به این پردا "ارشد علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

 پذیری هر دو گروه در طول زمان بود ونده پایداری کارکرددهنتیجه رسیدند که نتایج نشان

 های پژوهش صیادی،اشد و همچنین این نتیجه با یافتهببا نتایج این پژوهش همسو می

( در خصوص تأثیر پایدار الگوی چندمحوری انتخاب شغل 9231آبادی و کرمی )شفیع

 شناختی مشاوران همخوانی دارد.بر توانمندی روان آبادیشفیع

های ذکرشده، به این نتیجه رسیده شد، که علت ب و نتایج پژوهشبا توجه به مطال

نسبت داد. در آبادی الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعتوان به محتوای پایداری را می

هم  آبادیالگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعهای انجام شده از طریق سایر پژوهش

رضایت، انگیزش، رفتار کارآفرینی، وی متغیرهای مختلف از جمله همواره این الگو بر ر

شناختی تأثیر پایدار داشته است. این امر خود های کارآفرینی، و توانمندی روانمهارت

گانه این الگو  1دهنده این است که یکی از علل مهم این پایداری نتایج محورهای نشان
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ورت وقتی بصپنداری به معنای قضاوت شخص درباره خود ویشتناست زیرا محور خ

های کند مگر شخص با شکستها تغییر نمیقضاوت و نگرش مثبت درآمد به این راحتی

ریزی همراه است به راحتی عوض د یا محور هدفمندی چون با برنامهمختلف روبرو شو

عوض شود  شرایط کاری فرد ها با شکست منتهی بشود یا کالًشود مگر دائم این برنامهنمی

همچنین محور نیازها و سنجش نیازهای ضروری وقتی مورد  .تا اهدافش هم تغییر کند

رش بررسی کرد دفعات بعد توجه قرار گرفت و فرد نتایج مثبت این سنجش را در کا

آن غفلت  شود تا همواره سنجش نیازها را در اولویت کارهایش قرار دهد و ازتشویق می

تواند منفعل بشود مگر نمیر فرد تقویت شد فرد به راحتی پویایی هم وقتی د . محورنکند

خالقیت دست  افسرده بشود یا شکست بخورد تا در آن صورت از پویایی و تحرك و

گیری به عنوان یکی از محورهای کلیدی و مهم این الگو که در بردارد و محور تصمیم

ت وقتی تقویت شود و فرد با های زندگی و تصمیمات کاری دخیل اسبرنامه تک تک

گذارد زد به راحتی این سبک را کنار نمیگیری را بیامومناسب تصمیم هایی سبکآموزش

گیری خود تجدید نظر کوس دهد که بخواهد در شیوه تصمیممگر تصمیماتش نتیجه مع

محور مهم در آنان تقویت  1کند بنابراین وقتی پرسنل با این الگو آموزش دیدند و این 

کنند و به راحتی آن را یه آن تکیه مدیریت تعارض مناسب بشده هنگام انتخاب سبک م

 .رندگذاکنار نمی

بر ابعاد مدیریت تعارض  آبادیالگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیع" :فرضیه فرعی اول

 ".ثیرمعنادار داردأت  عملیاتی انتقال گاز 9پرسنل منطقه 

نشان داد که متغیری اول بر اساس تحلیل کواریانس چند نتایج حاصل از فرضیه فرعی

روی ابعاد آبادی مبتنی بر الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعارایه مشاوره شغلی 

( 9213آبادی )تایج با نتایج پژوهش فکری و شفیعثر بوده است. این نمدیریت تعارض مؤ

الگوی چندمحوری بخشی مشاوره شغلی به شیوه مقایسه اثر"که در پژوهشی با عنوان 

یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر رفتار کارآفرینانه با نظریه آبادی انتخاب شغل شفیع

الگوی ثیر که به بررسی تأ"نشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت دانشجویان مشاوره دا
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گیری و کارآفرینی های تصمیممقیاسبر خردهآبادی چندمحوری انتخاب شغل شفیع

 باشد.همسو می پرداختند

الگوی چندمحوری انتخاب گانه  1یم با توجه به اینکه در جلسات آموزشی از مفاه

بعاد مدیریت تعارض استفاده شد یک از ا برای ایجاد تغییر در هرآبادی شغل شفیع

ض توان اینطور استنباط کرد که بسته آموزشی طراحی شده بر ابعاد مدیریت تعارمی

یریت با مفهوم رقابت در مدها پرسنل تأثیر داشته است. برای مثال در جلسه دوم آزمودنی

ر مواقعی مثل تعارض آشنا شدند و متوجه شدند که این نوع سبک مدیریت تعارض د

بتی کاربرد دارد و رقااقدامات سریع و غیرمعمول، موضوعات حیاتی، و در مقابل افراد غیر

کید بر محور پویایی در شرایط الزم از این نوع سبک مدیریتی تعارض بهره توانستند با تأ

عات از طریق کید بر محور پویایی با افزایش اطالین کردند که با تأرند. همچنین تمربگی

در کار و بکارگیری خالقیت در کار ها و گفتگو با افراد متبحر مطالعه و بررسی سایت

در شرایط الزم بکار گیرند و به این ترتیب بر میزان سبک رقابتی مدیریت تعارض را 

رض مناسب بیفزایند. در جلسه سوم خشنودی شغلی خود با انتخاب سبک مدیریت تعا

جاد شده با کارکنان و مفهوم اجتناب در مدیریت تعارض به معنای اجتناب از تعارض ای

سبت به همکاران به به معنای ایثار مدیر نمفهوم سازش )یا گذشت( در مدیریت تعارض 

شود و اعضا با تأکید بر محور اهداف سبک مدیریت تعارض مناسب اعضا معرفی می

کنند کنند و تمرین میهای مختلف کاری را مشخص میسازش یا اجتناب( در موقعیت)

مدت خود را مشخص کنند و اهدافی را که نیاز به مدت و بلندهای شغلی کوتاهتا هدف

اتخاذ سبک مدیریت تعارض اجتنابی یا سازشی دارند روشن کنند و میزان خشنودی 

ریت تعارض مناسب افزایش دهند. در جلسه مدی شغلی خود را بر اساس بکارگیری سبک

های متفاوت مدیریت تعارض بنا پنداری مثبت در بکارگیری سبکچهارم نقش خویشتن

کنند تا با شود و اعضا تمرین میدر محیط کار برای اعضا آشکار می به شرایط الزم

دازند پرهای خود از طریق صحبت و گفتگو با نزدیکان و همکاران ببررسی دقیق ویژگی

ها( و های اکتسابی )مهارتهای ذاتی )استعدادها( و تواناییو تهیه لیستی از توانایی

شان را برای انتخاب سبک مدیریت گیریهای شغلی خود میزان قدرت تصمیمموفقیت
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شان تعارض مناسب در شرایط مختلف کاری باال ببرند و نسبت به انتخاب تصمیمات

نظر دیگران به راحتی این تصمیمات را تغییر ندهند و بدین تر شوند و با حرف یا مطمئن

ک مدیریت تعارض مناسب تریتب خشنودی شغلی بیشتری را بواسطه بکارگیری سب

. در جلسه پنجم اعضا با مفهوم مصالحه در مدیریت تعارض به معنای سازگار تجربه کنند

کنند که ها مشخص میشوند و با تأکید بر محور نیازتعارض به اعضا آشنا میشدن با 

یابی ند که باعث تعارض شوند، برای دستوقتی اهداف مهم هستند، اما ارزش این را ندار

ایطی های مقتضی در شر، و برای دستیابی به راه حلبه توافق موقت در موضوعات پیچیده

یریت تعارض بهره گرفت و توان از سبک مصالحه مدکه فشار زمانی وجود دارد می

هایی را که این سبک تعارض ا تشخیص نیازها در محیط کار زمانکنند تا بتمرین می

شان الزم است آن را بکار گیرند و موجب مین نیازهای خودشان و کارکنانبرای تأ

. در جلسه ششم اعضا با سبک شان گردندافزایش خشنودی شغلی خود و کارکنان

شوند و با تأکید بر نا میمعنای همکاری با کارکنان آشمدیریت تعارض همکاری به 

این سبک کنند که گیری مشخص میگیری و آموختن شیوه صحیح تصمیممحور تصمیم

توان از این برای افزایش تعهد افراد نسبت به سازمان می در چه مواقعی کاربرد دارد مثالً

نیاز خود را کنند که مهمترین تصمیمات شغلی مورد سبک استفاده کرد و تمرین می

گیری صحیح آموخته شده تصمیم بگیرند که کنند و با بکارگیری سبک تصمیم مشخص

آیا انتخاب سبک مدیریت تعارض همکاری در این شرایط مناسب است یا نه و در 

 .ادن سبک همکاری آن را بکار گیرندصورت مناسب تشخیص د

مدیریت بر ابعاد  آبادیالگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعثیر أت" فرضیه فرعی دوم:

 ".در طول زمان پایدار است  عملیاتی انتقال گاز 9منطقه   تعارض پرسنل

استفاده شد، و مشاهده  های وابستهگروه Tآزمون جهت بررسی فرضیه فرعی دوم از 

بر آبادی ی انتخاب شغل شفیعمحورالگوی چندثیر مشاوره شغلی مبتنی بر گردید که تأ

نتایج  در طول زمان پایدار است. ملیاتی انتقال گازع 9ابعاد مدیریت تعارض پرسنل منطقه 

مقایسه "( با عنوان 9212آبادی، رفاهی، و زابلی )فکری، شفیعپژوهش بدست آمده با نتایج 
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آبادی و نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر افزایش اثربخشی الگوی چندمحوری شفیع

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ه در شناسی و مشاورهای کارآفرینی دانشجویان روانمهارت

 آبادیالگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعنتایج نشان داد که  و انجام دادند "مرودشت

 و همچنینثر است، ؤهایش ممقیاسهای کارآفرینی دانشجویان و خردهبرافزایش مهارت

اثربخشی بررسی و مقایسه "( در پژوهشی به 9213پور، و احقر )آبادی، نورانیفکری، شفیع

با نظریة محدودیت و سازش گاتفردسون بر  آبادیالگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیع

های کارآفرینی و رفتار کارآفرینانه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد علوم انسانی مهارت

و به این نتیجه رسیدند که پرداختند.  "دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

های کار آفرینی تأثیر پایدار دارد بر مهارتآبادی وری انتخاب شغل شفیعالگوی چندمح

اثری پایدار آبادی الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعدهد که باشد و نشان میمیسو هم

 دارد.

توان به ی ذکر شده علت این پایداری را میهابا توجه به موارد و نتایج پژوهش

اساس آن در  هایی که برو تمرینآبادی شغل شفیع الگوی چندمحوری انتخابمحورهای 

گیری های صحیح تصمیمشد نسبت داد زیرا وقتی اعضا روش این بسته اموزشی طراحی

گیرند که آیا بکارگیری سبک یاساس آن در محیط کار تصمیم م کنند و بررا تمرین می

شوند چون از میاست یا نه به راحتی دچار خطا نمدیریت تعارض همکاری االن مناسب 

انتخاب  گیری آموختند برایتشخیص و تلفیق که در محور تصمیم قوه تجزیه و تحلیل و

رین کردند که مهمترین اهداف کنند. بعالوه وقتی تمراهکار مناسب استفاده می

شان را شناسایی کنند و مشخص کنند در هر مورد سبک مدیریت تعارض سازش یا شغلی

یگر نیازی به تغییر و تردید ریزی دقیق داشتند دی این قضیه برنامهبهتر است و برااجتناب 

یط رقابتی الزم به موقع . از طرفی با تمرین روی محور پویایی و نیازها هم در شرانیست

 دهند که آیا سبک مدیریت تعارض رقابتی یا مصالحه االن کارامد است یا نهتشخیص می

 د خود را با شرایط تطبیق دهند و سبک رقابتیتواننو چون پویا و خالق شدند سریع می

ری خود را تقویت پنداتر وقتی تمرین کردند که خویشتنالزم را بکار گیرند. از همه مهم

هایشان را شناسایی ها( و موفقیتی )مهارت( و اکتسابهای ذاتی )استعدادکنند و توانمندی
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های خود تشخیص دهند بر توانمندی مواقع مقتضی با تکیهکنند و به این ترتیب بتوانند در 

که آیا بکارگیری سبک مدیریت تعارضی که انتخاب کردند مناسب است یا نه به راحتی 

 . کندغییر نمیشود و پایداری نتایج به راحتی تشان تردید ایجاد نمیدر تصمیم

تنها استفاده از پرسشنامه به عنوان های این تحقیق عبارت بودند از: مهمترین محدودیت

و  دهی را به همراه داردکه امکان خطای حاصل از خود گزارشابزار گردآوری اطالعات 

ها بعالوه با توجه به یافته .هار بر زندگی آزمودنیگذاثیرأامکان کنترل تمام متغیرهای تعدم 

حور م 1کید بر آبادی با تأوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعکه الگتوان نتیجه گرفت می

گیری از قابلیت خوبی برای پنداری، نیازها و تصمیمیی، هدفمندی، خویشتنمهم پویا

در طول نیز اش و کارایی بودهبرخوردار  و ابعاد آن کارکنانمدیریت تعارض گذاری بر اثر

رم منطقه عملیاتی گاز پیشنهاد بنابراین به مسئوالن محت .بوده استزمان در این زمینه پایدار 

به  همچنین شی مطابق با این الگو جهت پرسنل شرکت اجرا نمایند.های آموزدوره شودمی

ها و مأموریت روز قبل از انجام 41ماه تا گردد، یکمی مسئولین محترم شرکت گاز پیشنهاد

های تعمیر ها، دورهو نگهداری پمپهای تعمیر های خاص خود که عبارتند از: )دورهدوره

گیری و های آنالیز و اندازههای گازی، دورهتوربین های تعمیرها، دورهو نگهداری لوله

مدیریت   IMSهای ایزوهای گازی، دورههای پیگرانی هوشمند لولهارتعاشات، دوره

های آموزشی مبتنی بر مفاهیم دوره( و غیره HSEنشانی های ایمنی و آتشکیفیت، دوره

. تا آنان بتوانند در دهندرا آموزش آبادی الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعبنیادین 

 .مدیریت تعارض مناسب استفاده کنندانجام وظایف شغلی خود از سبک 
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 منابع

( 9211، ه زهرا مهران و مهدی جواهری کاملترجمجیمز و رایالز، الینته )، اسپیکمن

دو ماهنامه گانه همزمان، های چنده نظریه تعارض برای مدیریت تعارضارزیابی دوبار
 .912-971، 27، توسعه انسانی پلیس

د چندمحوری انتخاب شغل مشاوره شغلی مبتنی بر رویکربخشی اثر"( 9213اسدی ، ثریا )

ه های ویژبر توانمندسازی شغلی پرستاران شاغل در بخش مراقبت آبادیشفیع

م و دانشگاه آزاد اسالمی علو نامه کارشناسی ارشد، پایان"بیمارستان شهدای تجریش

 .تحقیقات تهران

ر ، تهران: مؤسسه آزمون یامقیاس مدیریت تعارض( 9211ایزدی، احمد و مهرداد، آیدا )

 .پویا

(، 9237درگاهی،حسین؛ موسوی، محمدهادی، عراقیه فراهانی، سمانه؛ شهام، گلسا )

 علوم دانشگاه پیراپزشکی دانشکده ، مجلهمدیریت تعارض و راهبردهای مرتبط

 (9،3) سالمت(، )پیاورد تهران پزشکی

هران: ، تتئوری سازمان ،(9231 فرد،ترجمه مهدی الوانی و حسن داناییرابینز، استیفن )

 .انتشارات صفّار

 ،سازمانی رفتار مدیریت (،9232 اعرابی، محمد و علی پارسائیان )ترجمه استیفن رابینز،

 پنجم. چاپ های بازرگانی،پژوهش و تهران: مؤسسه مطالعات

، (مدیریت تعارض و مذاکره )مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، (9233رضائیان، علی )

 .ومتهران: انتشارات سمت، چاپ س

رتقاء بررسی سطح توانمندی و راهکارهای ا( 1392)و فکری، کاترین  آبادی، عبداهللشفیع

های دخترانه تهران، طرح پژوهشی پژوهشکده خانه و توانمندی مشاوران دبیرستان

 مدرسه وزارت آموزش و پرورش.

وانمندسازی (. تدوین برنامه ت9231) ،آبادی، عبداهلل؛ و کرمی، ابوالفضلصیادی، علی؛ شفیع

آبادی و مقایسه اثربخشی آن با مدل محوری شفیعشناختی مبتنی بر مدل چندروان
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فصلنامه فرهنگ   ،ر رشتهای شهشناختی توماس و ولتهوس بین مشاوران دبیرستان

 .91-43(، 9)9، مشاوره

های مدیریت تعارض بر بررسی اثربخشی آموزش مهارت"(9231بخش، کیومرث )فرح

، نامه کارشناسی ارشدپایان"سازی )هسا(شغلی مدیران صنعت هواپیمااسترس  نمیزا

 .دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده علوم انسانی

. (9213) ،اهلل، واحقر، قدسیپور، رحمتآبادی، عبداهلل؛ نورانیعفکری، کاترین؛ شفی

افتی نو در فصلنامه رهی ،شاوره شغلی بر رفتار کارآفرینانهمقایسه اثربخشی دو دیدگاه م
 .91-33، 4(9، )مدیریت آموزشی

سه پایداری (، مقای9212آبادی، عبداهلل؛ رفاهی، ژاله؛ و زابلی، پریسا )فکری، کاترین؛ شفیع

های مشاوره شغلی بر آموزشی طراحی شده بر اساس نظریه بخشی دو بستهاثر

کز ، تهران: مر39المللی مدیریت در قرن های کارآفرینی، کنگره بینمهارت

 .های صدا و سیماهمایش

، قابل ای قائمیهکتاب الکترونیکی مدیریت تعارض، اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه

 . www.modiryar.comدسترسی در سایت 

شناسی مدیران مدارس با ( رابطه خویشتن9234کرامتی، محمدرضا و روشن، مریم )

 .21-43(، 4)9، ین تربیتیهای نوفصلنامه اندیشهترفندهای آنان در مدیریت تعارض، 

خانواده بر رضایت -بررسی اثربخشی آموزش مدیریت تعارض کار"( 9237، مرضیه )ملکی

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پایان" شغلی و زناشوئی زنان شاغل دانشگاه اصفهان

 .اصفهان

و  شناسی مدیران( بررسی رابطه خویشتن9233اتعلی )، مهناز و منفردی راز، برنیستانی

در مدارس مقطع متوسطه شهر  های مدیریت تعارض توسط آنانکارکرد سبک

 .9-31 ،93 پژوهشنامه تربیتی،، بجنورد

های (. بررسی تأثیر پیشینه9237و مشفقی، مرجان ) نیکنامی، مصطفی؛ مشفقی، زینب

مجله فناوری و آموزشی و تجربی مدیران بر سبک مدیریت آنان از دیدگاه دبیران، 
 .9-97(، 2)9، آموزش



 118  ... مدیریت بر آبادیشفیع شغل انتخاب چندمحوری الگوی اثربخشی

 

 .(2، 9، )نشریه دانشگاه آزاد اسالمی :، تهرانتعارض مدیریت(، 9231وکیل، امیرمسعود )
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