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The present study was conducted with the aim of investigating the 

effect of emotional intelligence and communication skills of Ardakan 

educational managers, in three levels; primary, junior high, and high 

schools, in the 2019-2020 academic year, in predicting stress 

management practices by descriptive method. To this end, all the 98 

managers of the above-mentioned community were selected as a sample 

group and responded to valid questionnaires of Sibria Shring's emotional 

intelligence (1998) with 0.84 Krunbach Alpha, Barton communication 

Skills with 0744 Krunbach Alpha, and Robins Stress Management Scale, 

after the administrative and initial briefing Session. Multivariate 
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regression analysis methods were used in inferential analysis of data, to 

determine the predictive power of stress management practices by 

emotional intelligence, communication skills and their components. The 

findings indicated that emotional intelligence and communication skills 

and all its components had a significant power of prediction for the 

criterion variable (stress management) (p>0.05). Based on these results, 

apparently reinforcement of emotional intelligence and communication 

skills of managers can play a significant role in promoting the level of 

stress management practices in educational managers. 

Keywords: Emotional Intelligence, Communication Skills, Stress 

Management Practices, Educational Managers. 
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 تعارض تیریمد یهاوهیش بر یارتباط هایمهارتو  یجانیهوش ه ریتأث

 مدارس یآموزش رانیمد نیدر ب

 1ناصر محمدی احمدآبادی

 2طاهره فالح زاده
 

 چکیده
 یآموزش رانیمد یارتباط هایمهارت و یجانیه هوش ریتأث یبررس هدفبا  حاضر پژوهش

 تیریمد یهاوهیش برشهر اردکان در سه مقطع دبستان، متوسطه اول و متوسطه دوم  یمدارس دولت

نفر از  98 ةمنظور هم نیست. به اانجام شده ا یفیبا روش توص 1399 -1398 یلیتعارض در سال تحص

به  هیاول یهیو جلسه توج یمراحل ادار یمذکور به عنوان گروه نمونه انتخاب و پس از ط ةجامع رانیمد

 هایهارتم پرسشنامه ،84/0کرونباخ  ی( با آلفا1998) نگیشر ایبریس یجانیه هوش یهاپرسشنامه

 لیبخش تحل رد .دادند اسخپ نزیراب تعارض تیریمد اسیمق و 744/0کرونباخ  یآلفا با بارتون یارتباط

 یهاوهیش ینیب شیدرت پق نییبه منظور تع رهیچند متغ ونیرگرس لیتحل یها از روشهاداده یاستنباط

 یهاافتهیاستفاده شد.  هاآن یهاو مؤلفه یطارتبا هایمهارت ،یجانیتوسط هوش ه تعارض تیریمد

 یمعنادار ینیب شیپ قدرت آن یهاو همه مؤلفه یارتباط هایمهارتو  یجانیحاصله نشان داد هوش ه

 تیتقو رسدیبه نظر م جینتا نیبر اساس ا .(>05/0pاند. )تعارض( داشته تیری)مد مالک ریمتغ یبرا

 تیریمد یهاوهیدر ارتقاء سطح ش یمعنادار ریتأث تواندیم رانیمد یارتباط هایمهارتو  یجانیهوش ه

 .داشته باشد یآموزش رانیدر مد تعارض

 رانیموود تعووارض، تیریموود یهاوهیشوو ،یارتبوواط هووایمهووارت ،یجووانیه هوووش :هدداکلیدددوا ه
 .یآموزش
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 مقدمه
 مدرسه است. تردهیچیپ یاجتماع ینهادهااز همه  تیتربو  میتعلنهاد  کیمدرسه بعنوان 

 بیترکساخت، اداره و جهت دادن به  فیوظابا  یستیبا یرسوم یهاآنسازم ریساهمانند 

 در یدیتول محصول یرسم یهاآنسازمخالف اغلب  بر گردد. ریدرگ یانساناز منابع  یادهیچیپ

. از جمله گرددیممدرسه  تیریمد در ژهیومسائل  شیدایپامر موجب  نیاانسان است و  ،مدرسه

و عدم  1عارضت هالمست وازمان با آن روبرو اسوس کیمدرسه به عنوان  که یمسائل

 .هاستموافقت

 تعارض ،کندیم مشغول خود به را ارشد رانیمد از یاریبس افکار که یموضوعات از یکی

 هستند؛ زانیگر و هراسان آن از و دارند یمنف نگرش تعارض، به نسبت معموالً رانیمد .است

 با که است مدارس در یهیبد یامر ران،یدب انیم در نظر اختالف و تعارض وجود که یدرحال

 یباورها و فرهنگ شه،یاند ،ادراک در تفاوت و هاآنسازم روزافزون یدگیچیپ به توجه

 & Akhavan alafاست ) مطرح رانیو مد رانیدب یزندگ ریناپذ اجتناب جزء عنوان به افراد،

et al, 2016) .که دارد وجود یجد مسئله کی صورت به تعارض هاآنسازم از یاریبس در 

 .(Khaledian & Esmaeilpour, 2018بگذارد )سازمان اثرات ناگوار  عملکرد بر تواندیم

 یاساس یموضوعها درباره نفر چند ای دو آن در که است یاجتماع یتیوضع تعارض

 نشان یاحساس خصومت یقدر گریکدی به نسبت ای ندارند توافق هم با ای سازمان به مربوط

 تیریمد ازمندین که است یدولبه ا ریشمش تعارض (.Aliabadi & Khakpour,2014دهند )یم

مدارس  شکل، نیبهتر به تعارض طیشرا در بتواند که یتیریمد یعنی 2تعارض تیریمد .است

 از را شده جادیا تعارض و کند جادیا تعامل مدارس و رانیدب و رانیمد نیب و کرده اداره را

و  هاگروه نیب تعارض مناسب نقش صیتشخ ندیفرا نیهمچن تعارض تیریمد. ببرد نیب

                                                 
1. conflict 

2. conflict management 
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 & Soleiman zadehاست ) مدارس یاستفاده مناسب از فنون مربوطه به منظور اثر بخش

Shaker doulagh, 2019.) 

 سازمان در یاحرفه اخالق تنزل و یور بهره کاهش موجب ،تعارض تیریمد سوء

 یادهیپد الزاماً  دینبا را یشغل و یروان فشار(. Shabani Azadboni & Safari, 2020شود )یم

 یقتل ندیآ خوش را فشارها از یبعض دانشمندان یبرخ که یطور به. آورد حساب به مخرب

با  ارضتع قتیحق(. در Ebrahimi,2017باشند ) داشته یمثبت یامدهایپ توانندیم که کنندیم

خالق باشد و  یهافرصتو  دیعقاخاستگاه  تواندیم ،دارد که یداریناپا یهایژگیووجود 

 یهایدیناامه ب یابیراه یبرا یالهیوسحال  نیعبه وجود آورد و در  قیعم یارابطهو  نانیاطم

 رانیمد از یاریبس و متوقف خواهد شد. فیتضع تیموفقبشر است و اگر به آن توجه نشود، 

 در ستندین قادر هاآن. دارند یریسختگ به لیتما و کنندیم برقرار یفیضع ارتباطات یامروز

 از یاریبس. کنند جادیا رییتغ یآور فن و یکار ندیفرآ ،یسازمان فرهنگ کار، و کسب طیمح

 با که یفرادا به. بدهند درست پاسخ بازخوردها به و کنند افتیدر بازخورد ستندین قادر رانیمد

(. Monavarian & et al, 2016کنند )یم انتقاد یتند به ندارند، اعتماد کنندیم کار هاآن

و  گرددیم مدارسسطح  یاز تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقا مؤثر و حیصح استفاده

شود یم مدارسکشمکش و تشنج در  جادیاز آن موجب کاهش عملکرد و ا رمؤث ریاستفاده غ

(Shabani Azadboni & Safari,2020.) 

. دارند یریگ سخت به لیتما و کنندیم برقرار یفیضع ارتباطات یامروز رانیمد از یاریبس

 رییغت یآور فن و یکار ندیفرا ،یسازمان فرهنگ کار، و کسب طیمح در ستندین قادر هاآن

 با ستهیاش رانیمد دنیبرگز ران،یمد انتخاب در مدارس یرو شیپ مسائل جمله از. کنند جادیا

 وعموض .است مهم نقش و گاهیجا نیا یتصد یبرا الزم یهامؤلفه و ارهایمع به توجه

 وردم امروز به تا تیریمد نیتکو یابتدا از که است یمسائل ازجمله یتیریمد هایمهارت

 (.Danielsen, 2020است ) شده پرداخته آن به مختلف یهاوهیش به و بوده توجه



 
 1399)پیاپی ششم(، زمستان شمارة چهارم  دورة دوم، ،و چشم انداز آموزشمدیریت  فصلنامه        60 

 یروین تیترب آن رسالت که است یسازمان پرورش و آموزش وزارت نکهیا به توجه با

به  هر مدرسه ٔ  هیسرما نیارزشمندتر رانیمعلمان و مد است؛ محور دانش و متخصص یانسان

بهبود  یاگذار است و بر ریدر عملکرد کل وزارت تأث هاآنو عملکرد فرد فرد  ندیآیمشمار 

. میستملکرد آنان هبه کارکنان و عوامل مؤثر بر ع ترقیعمتوجه  ازمندین ریعملکرد سازمان، ناگز

 هوش و یارتباط هایمهارت از تجربه، و دانش بر عالوه جامعه کی یآموزش رانیاگرمد

 خودمان معل با مناسب یتیریمد سبک انتخاب با توانندیم باشند، برخوردار یمناسب یجانیه

 در تیعالف و کار زهیانگ جادیا و یهمکار هیروح بردن باال با و کرده برقرار حیصح ارتباط

 صرف اب را سازمان یهاهدف و برسانند حداقل به را هاآنسازم در موجود تعارضات ،هاآن

 .دهند شیافزا را یآموزش یور بهره و بخشند تحقق بهتر تیفیک و کمتر نهیهز

 قیتحق اتیادب

 :یارتباط هایمهارت

 و رانیمد انیم اطالعات انتقال و درک جاد،یادر  یاژهیوکه نقش  یهایمهارتاز  یکی

 کی گوناگون یاجزا نیب مؤثر ارتباطات .باشدیم یارتباط هایمهارت دارد عهده بر کارکنان

 از یکی ،یارتباط ستمیس کی آوردن فراهم و است رانیمد تیموفق یدیکل عناصر از سازمان

 با سازدیم قادر را رانیمد ارتباط، .است سازمان کی یبقا یبرا مهم ییاجرا یاصل فهیوظ سه

 به آن اساس بر یانسان روابط که است یسمیمکان ارتباط .برسند تفاهم به خود سازمان افراد

 آن هیپا بر مکان و زمان در هاآن حفظ و انتقال لیوسا و یفکر مظاهر تمام و دیآیم وجود

 در ینابسامان جادیا باعث نشود، انجام حیصح صورت به ارتباط چنانچه .کندیم دایپ توسعه

 کمبود در توانیم را یاجتماع و یسازمان ،یفرد مشکالت شهیر نیبنابرا .شد خواهد سازمان

 که گفت توانیم پس .کرد جستجو ارتباط یرهایتفس و رهایسوءتعب و مؤثر ارتباطات

 جمله آن از که است یضرور رانیمد یبرا یمتعدد لیدال به حیصح ارتباط یبرقرار
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 یرهبر ت،یهدا ،یسازمانده ،یزیر برنامه فیوظا انجام خود، وقت میتنظ و کردن هماهنگ

 .(Mirkamali & Ghaem Montazari, 2020مؤثر ) نحوه به سازمان کنترل و

 افراد هاآن واسطه به که هستند یهایمهارت از دسته آن منزله به 1یارتباط هایمهارت

 آن، یط در افراد که یندیفرا شوند؛ ارتباط ندیفرا و یفرد نیب یهاتعامل ریدرگ توانندیم

 انیم در گریکدی با یرکالمیغ و یکالم مبادله قیطر از را خود احساسات و افکار اطالعات،

 یاجتماع رشد ندیفرا در افراد از کی هر. (Haddadi & Ebrahimi, 2020گذارند )یم

و  طیمطلوب با مح یخود و سازگار یاستعدادها یساز شکوفا و شرفتیپ یبرا ش،یخو

 ادهشدن، از خانو یاجتماع ندیهستند که در فرا یارتباط هایمهارتکسب  ازمندین ان،یاطراف

 Talebi) ردیگیممدرسه و اجتماع شکل  درو به فراخور رشد و سن افراد،  شودیمآغاز 

Khansari,2020.) 

 مهارت و بازخورد مهارت ،یکالم مهارت از اندعبارت یارتباط هایمهارت یهامؤلفه

 .مؤثر شنود

 میقست دسته دو به شده ارائه یکالم ارتباطات از که یفیتعار: یکالم هایمهارت (الف

 دوم، دسته فیتعار .دانندیم نوشتار و گفتار با معادل را یکالم ارتباط که یفیتعار ؛شودیم

 Oral  واژه با معادل را یکالم ارتباط و دارند توجه( یگفتار) یشفاه جنبه بر تنها

Communication دانندیم. 

 ستندهفر کهیطور به فرستنده، به امیپ جهینت برگشت از است عبارت: بازخورد مهارت (ب

 .گردد آگاه آن درک و افتیدر نحوه و امیپ ارسال تیوضع از امیپ

 وشگ در یعنی ؛شنودیم فرد آنچه یمعن افتیدر از است عبارت :مؤثر شنود مهارت (ج

 دینما ریتفس را هاآن و کند توجه صدا به آورد، ادی به را صدا یمحرکها دیبا انسان دادن

(Ahmadi,2014) 

                                                 
1. communication skill 
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خته شده پژوهش به آن پردا نیتعارض که در ا تیریگذار بر مد ریتأثاز عوامل  گرید یکی

 .باشدیم یجانیاست هوش ه

 :یجانیه هوش

 دسته مشخص، گروه چهار در کم دست را هوش متنوع یهافیتعر ، 1آگاروال یس یج

 آن نی  مع و محدود یهاجنبه ای طیمح همه با فرد یسازگار بر اول، گروه :است کرده یبند

 یهاتیموقع و مسائل با یعموم یذهن یسازگار کی هوش اساس، نیا بر .ورزدیم دیتأک

 اصرار یریادگی قدرت بر هوش، فیتعار از دوم گروه .دیآیم حساب به یزندگ دیجد

 باشد، شتریب فرد هوش چه هر ن،یبنابرا .داندیم یریادگی قدرت با برابر را هوش و ورزدیم

 گروه .شودیم تربزرگ زین یو تیفعال و تجربه حوزه و ردیگیم ادی ترگسترده و ترراحت

 آن ادامه و یانتزاع تفکر انجام ییتوانا هوش، که است دهیعق نیا بر هافیتعر نیا سوم

 ژهیو به نمادها، با کردن برقرار رابطه در ییکارآ و هادهیا مؤثر کاربرد به فیتعر نیا .است

 بر یاتیعمل یهافیتعر به ،هافیتعر نیا چهارم گروه .دارد اشاره یعدد و یکالمینمادها

آورد یم دست به شده اجرا آزمون از فرد که است یانمره هوشهمان یعنی ؛گرددیم

(Rahimi & et al,2020). 

 به معطوف هانگاه همه آن از قبل .شد مطرح 1940سال در یجانیه هوش مفهوم بار نیاول

 امروزه. دانستندیم افراد تیموفق در عامل نیمؤثرتر عنوان به را آن و بود یشناخت هوش

 از درصد 20 تنها ط،یشرا نیبهتر در یشناخت هوش که است نیا بر نظران صاحب اکثر دهیعق

 چه و است گرید یعوامل به وابسته هاتیموفق از درصد 80 و شودیم شامل را فرد تیموفق

 که یافراد .باشد یجانیه هوش هایمهارت گرو در مواقع از یاریبس در افراد سرنوشت بسا

 در و کرده برقرار یدارتریپا روابط و بهتر یاجتماع هایمهارت دارند یباالتر یجانیه هوش

 جزء را آن که است یحد به یجانیه هوش تیاهم .کنندیم عمل بهتر مشکالت با برخورد

                                                 
1. J. C. Agarval 
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 سالمت در یبهبود آن جهینت در که ،دانندیم روزانه یهاتنش تیریمد یبرا الزم هایمهارت

 (.Rosenstein & Stark, 2015شود )یم حاصل فرد روان

 به هاآنجیه به یدسترس و جادیا ،هاآنجیه درست و قیدق درکشامل  1یجانیه هوش

 تیتقو یراستا در هاآنجیه یریپذ انعطاف میتنظ ،یعاطف دانش و درک ،افکار به توجه منظور

 یعیحوزه وس یجانیهوش ه هینظر(. Hashemi & Khalili, 2018 (است یفکر و یجانیه رشد

که  داردیمو اظهار  کندیم هیرا توج جاناتیه یریمرتبط با شناخت و به کارگ یهاییتوانااز 

 ی( در الگو2001) 2گلمناست.  یاز هوش شناخت ترمهمدر عملکرد روزانه اغلب  یجانیهوش ه

روابط را  تیریمد ،یاجتماع یآگاه ،یتیریمد خود ،یزشیخود انگ ،یخود پنج بعد خودآگاه

 .(Amiri, 2019است )در نظر گرفته  یجانیهوش ه یبرا

 حالت آن، درباره فرد تفکر زین و خود یروان حالت از بودن آگاه یمعنا به یآگاه خود

 4یزشیانگ خود احساس .شناسندیم را خود اهداف و هاارزش ،3آگاه خود افراد .است

 ؛کندیم خاموش سازد وسیمأ کار ادامه از را فرد است ممکن که را ییهاینگران و هایناکام

 همراه به هدف هر که یریپذ اجتناب یهاشکست و یدرماندگ از توانیم که معنا نیا به

 ،یسازگار در شخص یتوانمند نشانگر زین 5یتیریمد خود .کرد استفاده شرفتیپ یبرا دارد،

 به جامع نگرش و یری پذ انعطاف ،یدرون اعتماد ،یکار وجدان ،تیموفق به لیم عمل، ابتکار

 احساسات با بودن هماهنگ که دارد دهیعق 6یاجتماع یآگاه مورد در گلمن .است همه

 کی یهمدل عدم و بود خواهد تیاهم با یاخالق یهاقضاوت و یریگ میتصم در گرانید

 گفته هم یاجتماع مهارت آن به که 7روابط تیریمد .است یجانیه هوش در یادیبن کمبود

 به دادن گوش مهارت ،گرانید احساسات و جاناتیه به نسبت شناخت و یآگاه ،شودیم

                                                 
1. Emotional Intelligence(EI) 
2. Golman, D. 

3. self-awareness 

4. self-motivation 

5. self-management 

6. social awareness 

7. relation management 



 
 1399)پیاپی ششم(، زمستان شمارة چهارم  دورة دوم، ،و چشم انداز آموزشمدیریت  فصلنامه        64 

 شنوا گوش به و هستند احساسات و جانیه دچار افراد که یزمان در است گرانید احساسات

 (.Amiri, 2019دارند ) ازین

 پژوهش نهیشیپ
که بر « تعارض تیریو مد یارتباط هایمهارترابطه »با عنوان  یامطالعه( در 2013)1اسپاهو

 کاهش در تواندیم یارتباط هایمهارت ابعاد داد نشان شد، انجام نفر از کارکنان 144 یرو

 .(Spaho, 2013باشد ) داشته یمؤثر نقش یگروه انیم و یفرد انیم تعارض

 و یجانیه هوش یبررس به که یلیفراتحل پژوهش در( 2013)2نیستیکر و یانسار رز،یلیاسچ

 یبررس کننده شرکت 5175 شامل و اثر 280 بازده با مطالعه 20 مجموع در تعارض تیریمد

 و دارد مثبت ارتباط سازنده تعارض تیریمد با یجانیه هوش که داد نشان آن جینتا و کردند

 (.Schlaerth, Ensari & Christian,2013نبود ) یقابل توجه ٔ  کننده لیتعد سن

 تیریمد یراهبردها نیرابطه ب»با عنوان  یامطالعه( در 2014همکاران )و  ریزنگ یشاکر

 140 یوکه بر ر« در مدارس متوسطه یبا سالمت سازمان رانیمد یارتباط هایمهارتتعارض و 

 و یارتباط هایمهارت نیب دادند نشان شد، انجام یگرم شهرستان متوسطه مقطع رانیدب از نفر

 یازمانس سالمت تواندیم یارتباط مهارت ضمن در. است برقرار یمثبت رابطه تعارض تیریمد

 (Shakeri Zangir, et al.2014) دینما ینیب شیرا پ

 یهاسبک وارتباط  یادیبن هایمهارت»با عنوان  یامطالعه( در 2016همکاران )و  یقهرمان

 یکه بر رو «شهر تهران یهادانشگاه یبدن نیکارشناسان ترب: مطالعه یتعارض سازمان تیریمد

 دادند اننش شد، انجام تهران شهر سطح یدولت یدانشگاهها یبدن تیترب کارشناسان از نفر 70

 نمره نیهمچن و آن ابعاد و یارتباط هایمهارت زانیم لحاظ از مرد و زن کارشناسان نیب که

 .(Ghahremani et al., 2016ندارد ) وجود یدار یمعن تفاوت تعارض تیریمد یهاسبک

                                                 
1. Spaho, K. 

2. Schlaerth, Ensari & Christian 
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 ارضتع تیریمد یراهبردها و یجانیه هوش رابطه" عنوان با( 2019) همکاران و پورآقا

. تگرف قرار یبررس تحت مختلف مقاطع رانیمد از نفر 32 تعداد یمقطع بصورت " رانیمد

 با و داشت رانیدم نیب را کاربرد نیشتریب "مقابله عدم" راهبرد داد نشان قیتحق نیا یهاافتهی

 جهینت نیا تعارض، تیریمد با( یزیانگ خود) یجانیه هوش یهامؤلفه از یبرخ رابطه به توجه

 تیریمد یاراهبرده کاربرد نهیزم در تواندیم راهبردها ریسا با رانیمد ییآشنا که شد حاصل

باشد  داشته یتمثب ریتأث سازمان عملکرد بهبود و یانسان منابع تیریمد بر و باشد راهگشا تعارض

(Pooragha, et al. 2019.) 

 یهایژگیو ریتأث یبررس"با عنوان  یامطالعه( در 2019همکاران )پور دالور و  میابراه

شهرستان  رستانیتعارض معلمان مقطع دب تیریمد یبر سبکها یارتباط هایمهارتو  یتیشخص

تعارض کنترل و  تیریمد یهاسبکاز  یبه طور منف یارتباط هایمهارتنشان دادند که  "بابل

و  یتیشخص یهایژگیونشان دادکه  ونیآزمون و رگرس گرید یبود. از سو أثرعدم مقابله مت

 Ebrahimpourدارد )تعارض را  تیریمد یهاسبک ینیب شیپ ییتوانا یارتباط هایمهارت

Delavar, et al, 2019.) 

و  سالک تیریمد یهاوهیش نیرابطه ب" عنوان با یپژوهش در( 2020) یخانسار یطالب

 انیب "رشهر چابکس ییدانش آموزان مقطع ابتدا یلیتحص شرفتیپ زهیباانگ یارتباط هایمهارت

در جهت  یارتباط هایمهارتو  مؤثر یتیریمد یهاسبکاز  توانندیم رانیکرد که معلمان و مد

سود  دانش آموزان یلیو افت تحص یاز فرسودگ یریشگیو پ یلیتحص شرفتیپ زهیانگ شیافزا

 (.Talebi Khansari, 2020ببرند )

با تعارض و  یجانیهوش ه نیرابطه ب"با عنوان  یامطالعه( در 2020) جان آهن و ییسرگلزا

 صدیکه شامل س "و بلوچستان ستانیدر کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان س تیخالق

 کارکنان تیوخالق تعارض و یجانیه هوش نیب که  دندیرس جهینت نینفر از کارکنان بودند به ا

هوش  یوجود دارد و راهبردها یدار یومعن میارتباط مستق ستان،یس استان وپرورش آموزش در
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 & Sargolzaeiشود )در کارکنان  تیخالق شیباعث کاهش تعارض و افزا تواندیم یجانیه

Ahan Jan, 2020.) 

 یاهبردهوار وگاهیجا ونییتب یراسوتا در پژوهوش، ینظور نهیشیپ و واتیادب بوه توجوه بوا

 بوه یارتباط هایمهارتو  یجانویه هوش بوه مدارس، یآموزش رانیمد نیب در تعارض وتیریمد

 یزشآمو رانیمد در تنش و تعوارض تیریمد یراهبردهوا بور اثرگوذار عامول وکی عنووان

 تیریدبر م یارتباط هایمهارتو  یجانیهوش ه یگذار رینقش تأث و شودیم سوتهینگر مدارس

 در رانیمد یارتباط هایمهارتو  یجانیه هوش ریتأث زانیم یبررس لذا. شودیم یتعارض بررس

 با .شودیم یتلق مهم یامر آن تعارض تیریمد عملکرد بهبود و یور بهره سطوح شیافزا

 از و افتهی شیافزا ناخودآگاه طور به محور دانش یهاآنسازم در تعارض زانیم نکهیا به توجه

 یارتباط هایمهارت نوع و نبوده متعارف حد در یررسمیغ و یرسم ارتباطات زانیم یطرف

 ریتأثبه طور اخص به  نیهمچن و است نشده حیتشر یمشخص طور به کارکنان و رانیمد

 ونیچن اگور ایمدارس پرداخته نشده است  رانیتعارض مد تیریدر مد یجانیهوش ه یگذار

 .سوتین دسوترس در آن مسوتندات گرفتوه، صوورت یتوجهو

 و یجانیه هوش ایآ ،که کندیم طرح صورت نیبد را خود یاصل سؤال حاضر پژوهش

 حل هرا مقابله، عدم) تعارض تیریمد یراهبردها بامدارس  رانیمد در یارتباط هایمهارت

 گذار است؟ ری( تأثکنترل و ییگرا

 :از عبارتند که است گرفته قرار یبررس مورد پژوهش نیا در هیفرض دو

گذار  ریتأثمدارس  یآموزش رانیمد نیب در تعارض تیریمد یهاوهیش بر یجانیه هوش( 1

 است.

 ریتأثس مدار یآموزش رانیمد نیب در تعارض تیریمد یهاوهیش بر یارتباط هایمهارت( 2

 .گذار است
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 پژوهشروش 
 به که آنجا از و گرفته قرار یکاربرد قاتیتحق حوزه در هدف لحاظپژوهش از  نیا

 یهامیتصم اخذ و موجود طیشرا بهتر هرچه شناخت یبرا آنها، نیب روابط و رهایمتغ فیتوص

 رهایمتغ انیم روابط آن در که است یهمبستگ نوع از و ،یشیمایپ -یفیتوص روش لحاظ از نهیبه

 سه یدولت مدارس رانیمد را قیتحق نیا یآمار جامعه. گرددیم لیتحل قیتحق هدف براساس

 داده لیتشک 98 -99 یلیتحص سال در اردکان شهر دوم متوسطه و اول متوسطه دبستان، مقطع

 محدود به توجه( بوده است. با زن نفر 44 و مرد نفر 54نفر ) 98 با برابر آنها کل تعداد که است

 .شدند انتخاب نمونه عنوان به نفر 98 ةهم بودن دسترس در و قیتحق ةجامع نفرات تعداد بودن

 نگیشر ایبریس یجانیه هوشاطالعات از سه پرسشنامه  یپژوهش به منظور گردآور نیا در

 نزیراب تعارض تیریمد یراهبردها پرسشنامه و بارتون یارتباط هایمهارت پرسشنامه(، 1998)

 لیبه دل سؤال 7تعداد  که است سؤال 40 یدارا یجانیه هوش پرسشنامه .دیگرد استفاده

در نظر  یینها یاجرا یکه برا یاندک با نمره کل آزمون حذف شده و تعداد سواالت یهمبستگ

 هامؤلفه نیا. است مؤلفه پنج یدارا پرسشنامه نیا است. افتهیکاهش  سؤال 33گرفته شده به 

 هایمهارت و یاجتماع یاریهوش ،یزیانگ خود ،یکنترل خود ،یآگاه خود: از عبارتند

آزمون و  نینمرات افراد در ا یآزمون، همبستگ نیسازه ا ییروا یدر بررس نیهمچن. یاجتماع

در  یریکه به صورت نمونه گ ینفر 30نمونه  یرا بر رو تیآزمون عزت نفس کوپر اسم

( r = 0.63و  (p = 0.001آمده قرار داده و بر اساس اطالعات بدست  یبررس مورددسترس 

معنا دار بوده و لذا آزمون  ینمرات آزمونها در دو آزمون از لحاظ آمار نیب یهمبستگ زانیم

 زانیم زیآزمون ن نیا ییایپا یبرخوردار است. در بررس زین یسازه خوب ییاز روا یجانیهوش ه

با توجه به اطالعات بدست آمده  یجانیهوش ه هایآزمون یهامؤلفهآزمون و  یدرون یهمسان

است برخوردار  یخوب ییِایاز پا یجانیگفت آزمون هوش ه توانیم. /84کرونباخ  یو آلفا

(Mansoori, 2002.) 
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فرد ارائه  یارتباط هایمهارت زانیم یریگبه منظور اندازه  یارتباط هایمهارت پرسشنامه

 شنود موهارت ،یکوالمموهارت  یهامؤلفه کهاست  سؤال 18پرسشنامه شامل  نیاشده است. 

 ییایپا سنجش یبرا حاضر قی. در تحقکندیم یریگبازخورد را اندازه  مهوارت و مؤثر

 تعداد مشاور و راهنما دیاسات نظر با. است شده استفاده کرونباخ یآلفا اسیمق روش از پرسشنامه

 دست به کرونباخ یآلفا بیضر مقدار و دیگرد عیتوز ییایپا زانیم سنجش یبرا پرسشنامه 30

کرونباخ به دست  یآلفا بیمقدار ضر نی. همچنباشدیم 744/0کل پرسشنامه برابر با  یبرا آمده

 یکالم هایمهارت، 803/0 مؤثر شنود هایمهارت، 824/0 بازخورد هایمهارت یبراآمده 

 نزیراب تعارض تیریمد یراهبردها پرسشنامه .بود 804/0(کل) یارتباط هایمهارتو 756/0

 فیط کیدر قالب  را ییراهبرد کنترل، عدم مقابله و راه حل گرا سه کهاست  سؤال 30 یدارا

 آمار بخش در هاداده لیتحل و هیتجز یبرا .دهدیممورد سنجش قرار  کرتیل یادرجه 7

از آزمون  یاستنباط آمار بخش در و اریمع انحراف و نیانگیم یآمار شاخص دو از یفیتوص

 و است شده استفاده پژوهش یهاداده بودن نرمال یبررس جهت رنفیکولموگروف اسم

 داریمعن یبررس یبرا ونیرگرس لیتحل و انسیوار لیتحل ،رسوونیپ یهموبستگ بیضر نیهمچن

 .اندگرفتهمورد استفاده قرار  SPSS 20 یبودن با استفاده از نرم افزار آمار
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 تحقیق هاییافته

مطرح  ریرح زبه ش قیتحق یهاافتهیبه عمل آمد  قیتحق یهادادهکه از  یلیتوجه به تحل با

 :شودیم
 قیتحق یاصل یرهایمتغ یفیتوص یهاشاخص .1جدول 

 انسیوار اریمع انحراف نیانگیم طبقات خرده رهایمتغ

ش
هو

یه 
جان

 ی

 42/0 65/0 4/4 یآگاه

 44/0 66/0 5/3 خود تیریمد

 28/0 53/0 7/3 یاجتماع یخودآگاه

 6/0 77/0 5/3 یاجتماع هایمهارت

 42/0 65/0 6/3 یزیخودانگ

 53/0 73/0 ¼ (کل) یجانیه هوش

ت
مهار

ی
ها

 
ارتباط

 45/0 67/0 1/4 یکالم هایمهارت ی

 15/0 39/0 8/3 شنود مؤثر هایمهارت

 76/0 87/0 7/3 بازخورد هایمهارت

 77/0 88/0 8/3 (کل) یارتباط هایمهارت

مد
یری

 ت
ض

تعار
 11/0 33/0 5/5 کنترل راهبرد 

 47/0 69/0 2/5 مقابله عدم راهبرد

 35/0 59/0 5/6 ییگرا حل راه راهبرد

 4/0 63/0 9/5 (کلتعارض ) تیریمد

 تعارض تیریو مد یارتباط هایمهارت ،یجانیهوش ه اسیجدول فوق در مق یهادادهاساس  بر

 است. نیانگیباالتر از م هامقیاسهمه خرده  نیانگیم

 

 

 

 
 



 
 1399)پیاپی ششم(، زمستان شمارة چهارم  دورة دوم، ،و چشم انداز آموزشمدیریت  فصلنامه        70 

 نرمال بودن صیتشخ یهاآماره .2جدول 

 ریمتغ
 نرمال بودن صیتشخ یهاآماره

 یدگیکش یکج

 43/1 -09/1 یجانیه هوش کل نمره

 48/0 -80/0 یآگاه

-87/0 خود تیریمد  56/1 

 00/1 -90/0 یاجتماع یخودآگاه

 11/1 -77/0 یاجتماع هایمهارت

 23/1 -98/0 یزیخودانگ

 هایمهارت کل نمره

 یارتباط
76/0- 76/0 

 29/1 -68/0 یکالم هایمهارت

 49/0 -98/0 شنود مؤثر هایمهارت

 88/1 -59/0 بازخورد هایمهارت

 -43/0 -32/0 تعارض تیریمد

 ادهزاستفین لکیو-رویاز آزمون شاپ هادادهفرض نرمال بودن  شیپ یبه منظور بررس نیبر ا عالوه

ز ا شتریب یداردار )مقدار معنا یمعن ریغ جی. نتادهدیمآزمون را نشان  نیا جینتا 4شد. جدول 

 .باشدیمنمرات در گروه نمونه  عیاز نرمال بودن توز ی( حاک05/0

 ریثتأ تعارض تیریمد یهاوهیشآن با  یهامقیاسو خرده  یجانیهوش ه نیاول: ب هیفرض

 وجود دارد. یمعنادار

 

 

 

 

 

 

 



   
 71...          های مدیریت تعارض در بینهای ارتباطی بر شیوهتأثیر هوش هیجانی و مهارت                             

 

ش هو ینب یشپ یرهایتعارض بر اساس متغ مدیریت یآمار یهاو مشخصه یونخالصه مدل رگرس .3جدول 

 یجانیه
 مجموع 

 مجذورات

 درجه

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات

F سطح 

 یمعنادار

 یهمبستگ

 چندگانه

 بیضر

 نییتع

 بیضر

 نییتع

 لیتعد

 شده

 یخطا

 برآورد

 استاندارد

ونیرگرس  48/1383  6 58/230  

63
/5

 

001
/0

 

718
/0

 

51
/0

 

52
/0

 

34
/1

 

ماندهیباق  87/7653  92 
93/40  

35/5149 جمع  98 

a :یخودآگاه ،یآگاه ،یاجتماع هایمهارتخود،  تیریکننده: مد ینیب شیپ یرهایمتغ 

 تعارض تیریمالک: مد ری: متغb یوخودآگاه یجانیهوش ه ،یاجتماع

برابر با  نییتع بیضر و 718/0چندگانه برابر با  یهم بستگ بیضر دهدیم نشان 3 جدول جینتا

 شیپ ارمالک  ریمتغ انسیدرصد از وار 51 بیقر هم، یرو رهایمتغ نیا مجموع و است، 51/0

 ،4 شماره معادله، جدول کیدر  نیب شیپ یرهایمتغ ةرابط. پس از معنادار شدن کنندیم ینیب

 :دهدیمرا نشان  رهایتک تک متغ یبرا هاشاخص ریسا و ونیرگرس بیضرا

 آن یهاو مؤلفه یجانیهوش ه ریمتغ ونیرگرس بیضرا .4 جدول
 یمعنادار سطح β T استاندارد یخطا (B) ونیرگرس بیضر مدل

 خود تیریمد

 یآگاه یاجتماع هایمهارت

 یاجتماع یخودآگاه

 یزیخودانگ یجانیه هوش

464/0  

398/0  

306/0  

181/0  

128/0  

171/0 

085/0  

084/0  

077/0  

030/0  

037/0  

020/0 

328/0  

281/0  

237/0  

354/0  

251/0  

154/0 

47/5  

72/4  

00/4  

97/5  

51/3  

87/6 

001/0  

001/0  

001/0  

001/0  

001/0  

001/ 
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است  به دست آمده نیب شیپ یرهایمتغ ٔ  همه یکه برا یمعنادار ونیاساس ضرائب رگرس بر 

 تیریدم ریا متغکننده در ارتباط ب ینیب شیپ یرهایارتباط متغ رینسبت به برازش مدل مس توانیم

 .نمود اقدام( مالک ریمتغتعارض )
+

 
 تعارض تیریمد یهاوهیآن با ش یهاو مؤلفه یجانیهوش ه ةرابط ریمس یالگو .1 شکل

 یهاوهیشبر  یمعنادار ریتأث یرهایآن مس یهامؤلفهو همه  یجانیه هوش باالاساس نمودار  بر

در  دهدیمرا نشان  یمتفاوت ریتأث بیفوق ضرا یچند الگو هر .دهندیمنشان  تعارض تیریمد

 ریادمق 51/3برابر با  Tو مقدار  128/0 ریتأث بیبا ضر یجانیهوش ه یحال نمره کل نیع

: فیبه ضع یوق بیبه ترت یجانیهوش ه یهامؤلفه. دهدیمرا نشان  میمستق ریتأثاز  یمعنادار

 ریتأث یزیو خودانگ یاجتماع یخودآگاه ،یآگاه ،یاجتماع هایمهارتخود،  تیریمد

 .اند( داشتهتعارض تیریمد یهاوهیمالک )ش ریبر متغ یمعنادار

 ریتأث ارضتع تیریمد یهاوهیشآن با  یهامقیاسو خرده  یارتباط هایمهارت نی: بدوم هیفرض

 وجود دارد. یمعنادار



   
 73...          های مدیریت تعارض در بینهای ارتباطی بر شیوهتأثیر هوش هیجانی و مهارت                             

 
 یارتباط هایمهارت ینب یشپ یرهایتعارض بر اساس متغ یریتمد یونخالصه مدل رگرس .5جدول 

 یآزاد درجه مجذورات مجموع 
 نیانگیم

 مجذورات
F 

 سطح

 یمعنادار

 یهمبستگ

 چندگانه

 بیضر

 نییتع

 نییتع بیضر

 شده لیتعد

 یخطا

 برآورد

 استاندارد

ونیرگرس  65/1259  4 91/314  

73
/

14
 

001
/0

 

688
/0

 

47
/0

 

55
/0

 

581
/1

ماندهیباق   49/2009  94 
38/21  

14/3269 جمع  98 

a: هایمهارت ،مؤثرشنود  هایمهارت ،یکالم هایمهارتکننده:  ینیب شیپ یرهایمتغ 

 تعارض تیریمالک: مد ری: متغb یخودآگاه و یارتباط هایمهارتبازخورد، 

برابر با  نییتع بیضر و 688/0چندگانه برابر با  یهم بستگ بیضر دهدیم نشانباال  جدول جینتا

 شیپ مالک را ریمتغ انسیدرصد از وار ٪47 بیقر ،هم یرو رهایمتغ نیاست. مجموع ا 47/0

 ر،یزل معادله، جدو کیدر  نیب شیپ یرهایمتغ ٔ  رابطه. پس از معنادار شدن کنندیم ینیب

 :دهدیمرا نشان  رهایتک تک متغ یبرا هاشاخص ریسا و ونیرگرس بیضرا

 آن یهاو مؤلفه یارتباط هایمهارت ریمتغ ونیرگرس بیضرا .6 جدول
 یمعنادار سطح β t استاندارد یخطا (B) ونیرگرس بیضر مدل

 یکالم هایمهارت

 شنود مؤثر هایمهارت

 بازخورد هایمهارت

 یارتباط هایمهارت

544/0  

467/0  

913/0  

354/0  

517/0  

416/0  

155/0  

301/0  

323/0  

267/0  

356/0  

293/0  

74/4  

54/3  

98/4  

99/3  

001/0  

001/0  

001/0  

001/0  
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 ریتأث یرهایمس توانیم 6استاندارد ارائه شده در جدول  ریاستاندارد و غ بیتوجه به ضرا با

  ریآن(، بر متغ یهامقیاسو خرده  یارتباط هایمهارتکننده ) ینیب شیپ یرهایمتغ میمستق

 
 ی مدیریت تعارضهاوهیشی آن با هامؤلفهارتباطی و  هایمهارت ةرابطالگوی مسیر  .2 شکل

 نشان داد: ریرا در شکل ز تعارض تیریمد

بر  یمعنادار ریتأث یرهایآن مس یهامؤلفهو همه  یارتباط هایمهارت 2اساس نمودار  بر

 مندرج در نمودار فوق  یهاافتهی. با مالحظه دهندیمنشان  تعارض تیریمد یهاوهیش

و  مؤثرشنود  هایمهارت ،یارتباط هایمهارت یهامؤلفهابعاد و  نیمشاهده نمود که از ب توانیم

. از دهندیمنشان  تعارض تیریمد یهاوهیش ریرا بر متغ ریتأث نیشتریب یکالم هایمهارتسپس 

فوق  یچند الگو هر. دهدیمرا نشان  یکمتر یبتا یارتباط هایمهارتبعد  ،هامؤلفه نیا نیب



   
 75...          های مدیریت تعارض در بینهای ارتباطی بر شیوهتأثیر هوش هیجانی و مهارت                             

 بیبا ضر یارتباط هایمهارت یحال نمره کل نیدر ع دهدیمرا نشان  یمتفاوت ریتأث بیضرا

 یهامؤلفه. دهدیمرا نشان  میمستق ریتأثاز  یمعنادار ریمقاد 99/3 برابر با Tو مقدار  354/0 ریتأث

و  یکالم هایمهارت ،مؤثرشنود  هایمهارت: فیبه ضع یقو بیبه ترت یارتباط هایمهارت

 .اند( داشتهتعارض تیریمد یهاوهیمالک )ش ریبر متغ یمعنادار ریتأثبازخورد  هایمهارت

 یریگجهینتبحث و 
 تیریمد یهاوهیش بر یارتباط هایمهارت و یجانیه هوش ریتأث هدف با حاضر مطالعه

 99 احتمال با داد نشان مطالعه نیا جهینت. شد انجام مدارس یآموزش رانیمد نیب در تعارض

 تیریمد مالک ریمتغ ینیب شیپ قدرت یارتباط مهارت و یجانیه هوش یرهایمتغ درصد

 .دارند را تعارض

 تیریمد یهاوهیشآن با  یهامؤلفهو  یجانیهوش ه ریتأث یبه بررس قینخست تحق هیفرض

 تیریمد یهاوهیشبا  یجانیهوش ه یهامؤلفه ةهم ریتأثنشان داد  جیپرداخته است. نتا تعارض

 یهامؤلفههمه  زین ونیرگرس لیمعنادار بوده است. در آزمون تحل یباال و همگ نسبتاً تعارض

 تعارض تیریمد راتییتغ ینیب شیکل آنها توانسته است نقش معنادار در پ ةنمرو  یجانیهوش ه

 یهامؤلفه ریتأث قیکه به طور دق یپژوهش ن،یشیپ قاتیبا تحق هاافتهی نیا ةسیمقاداشته باشد. در 

قرار داده باشد مالحظه نشد  یرا مورد بررس رانیمد تعارض تیریمد یهاوهیشبا  یجانیهوش ه

 ,Harriott) وتیهرپژوهش  جینتا با پژوهش نیا یهاافتهیگفت  توانیماغماض  یاما با اندک

SD. A.2014)، یبرا هاآن ییرهبران بر توانا یو اجتماع یجانیکه نشان داد هوش ه ایتانیبر در 

کار نقش  طیبر کاهش تعارض در مح هاآن یشخص راتیتاث زیو ن یفرد نیتعارضات ب تیریمد

 ,.Rastegar,A.,Rostami, M.R) یرستم و رستگاربا پژوهش  نیهمچن دارد همسو است.

 تیریکارکنان، احتمال استفاده از مد یجانیهوش ه زانیم شینشان داد با افزا ( که2014

همکاران و  یمیپژوهش رح یهاافتهی .دارد یو برعکس، همخوان ابدییمتعارض کاهش 

(Rahimi, et al, 2020نشان داد که با ارتقا )توانندیم یو هوش اجتماع یجانیهوش ه ی 
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 جیبا نتا یول .دارد یما همخوان ةیفرضحل تعارض توسعه دهند که با  یخود را برا هایمهارت

(Jahanian, 2011) پرداخته  رانیتعارض در مد تیریو مد یجانیهوش ه ةرابط یبه بررس که

 ندارد. یبود همخوان

ا فرد ب ةقابلم ییکه توانا ستییها مؤلفه یدارا یجانیگفت هوش ه توانیم افتهی نیا نییتب در

فرد  یجانیه تیعمانند درک متقابل از وض ییهامؤلفه. دهدیم شیتنش زا را افزا یهاتیموقع

 یاالترب یجانیهوش ه یکه دارا یکسان نیدشوار. بنابرا طیمواجهه با شرا یمقابل و آمادگ

ورود در  یبرا یمناسب یهاوهیشتنش زا،  یهاتیموقعاز  شتریو شناخت ب یباشند با آگاه

 ،یجانیهوش ه یهامؤلفه نیب در. کنندیمتنش زا را اتخاذ  طیو مواجهه با عوامل و شرا تیموقع

 ،یماعاجت یخودآگاه ،یآگاه ،یاجتماع هایمهارتخود،  تیریمد ییمانند توانا ییهایژگیو

از  هامؤلفه نی. اانددادهنشان  تعارض تیریبر مد یمعنادار ریتأث ،یزیو خودانگ یخودآگاه

ل و کنتر یبه خصوص راهبردها عارضمواجهه با ت یهستند که در راهبردها یاتیجمله خصوص

 .شوندیماستفاده  ییراه حل گرا

 یهاوهیشآن با  یهامؤلفهو  یارتباط هایمهارت ریتأث یبه بررس قیتحق گرید یةفرض

 مؤثر یهاوهیشبا  یارتباط هایمهارتمعنادار  ریتأثپرداخته است. درباره  تعارض تیریمد

و قائم  یرکمالیم یپژوهش یهاافتهی با همسو افته،ی نیا ران،یمد نیدر ب تعارض تیریمد

 یریادگی انیرابطه م نییبا هدف تع ( کهMirkamali & Ghaem Montazeri, 2020) یمنتظر

 یدر کارکنان اداره آموزش پرورش نواح یبا تعارض سازمان یارتباط هایمهارتو  یسازمان

 مهارت و یسازمان یریادگی یرهایمتغ نیب %99چهارگانه کرج انجام شد نشان داد با احتمال 

 هایمهارت و یسازمان یریادگی یرهایمتغ و دارد وجود رابطه یسازمان تعارض با یارتباط

 .و همخوان است همسو .دارند را یسازمان تعارض مالک ریمتغ ینیب شیپ قدرت یارتباط

 Shakeri Zangir, Zahed Babalan, Moeini) یپژوهش یهاافتهیهمسو با  افتهی نیا نیهمچن

Kia, 2014;Spaho, 2013; Ghahremani, fallahi, Alidoust Ghahfarokhi,2016 )بود. 

 یارتباط هایمهارت ریتأث طهیدر ح ( کهEbrahimpour, et al, 2019حاصل از پژوهش ) جینتا



   
 77...          های مدیریت تعارض در بینهای ارتباطی بر شیوهتأثیر هوش هیجانی و مهارت                             

 جیبا نتا نیا همخوان و همسو است. هیفرض نیتعارض بود با ا تیمدر یهاسبکبر انتخاب 

 .دارد یهمخوان( Khosravi & Vasefian, 2012پژوهش )

و  یارتباط هایمهارتاز نقش معنادار  یکه حاک هیفرض نیحاصل از ا جینتا نییتب در

بر حسب  یارتباط هایمهارتگفت  دیبود با تعارض تیریمد یهاوهیش ریآن بر متغ یهامؤلفه

 نیب در .است هانگرشاحساسات و  ،افکار ات،اطالع افتیدرارسال و  ییتوانا ف،یتعر

 یفراد در ابتداکه بر اساس آن ا ستا یاوهیشراه حل محور  ةویش زین تعارض تیریمد یهاوهیش

 یطیمح طیو شرا تعارضاطالعات مرتبط با منبع  یاقدام به جمع آور تعارض،مواجهه با منبع 

به صورت  مقابله را یو چگونگ طیو امکانات خود، شرا هاتواناییسپس با مراجعه به  کنندیم

 اهند نمود.بدهند اقدام خو مؤثر ةمقابلو  تیکه احتمال موفق ینموده و در صورت یبررس یفرض

 ،مؤثرشنود  هایمهارت :شاملآن  یهامؤلفهو  یبه طور کل یارتباط هایمهارتاساس  نیبر ا

 ضتعار تیریمد یهاوهیشبا  یمیبازخورد ارتباط مستق هایمهارتو  یکالم هایمهارت

 ییراهبردها ،ییگرا حل راه و کنترل یراهبردها تعارض، تیریمد یهاوهیش نی. در باندداشته

 هایمهارتو  یکالم هایمهارت ،مؤثرشنود  هایمهارتاز  ییهارگههستند که در آنها 

برخوردار  هاتوانایی نیمتفاوت از ا یکه به درجات یکسان گریبازخورد وجود دارد. به عبارت د

 وهیاز ش هامهارت نیقد او افراد فا کنندیماتخاذ  تعارضمقابله با  یبرا یموثر یهاوهیش اندبوده

 .کنندیمعدم مقابله استفاده  ایاجتناب 

از  که یرانیمد نکهیابر  یمبنمطالعات انجام شده  ریساو  قیتحق نیا یهاافتهیتوجه به  با

استفاده  شتریب عارضت تیریمددر  ترسازنده یهاسبکبرخوردارند از  ییباال یجانیهوش ه

 یاکتساب یژگیو کی یجانیهوش ه نکهیاو با توجه به  کمتر رسازندهیغ یهاسبکو از  کنندیم

 یجانیهوش ه شیافزادر جهت  یآموزش ریتدابهرگونه  یریبکارگاست، لذا  یآموختنو 

به صورت  ییهابرنامه ی. برگزارانجامدیم تعارض ترسازنده تیریمدبه  یکلبه طور  رانیمد

 رانیمد که شودیم هیتوص .شودیم هیتوص نهیزم نیدر ا یآموزش یهاکارگاه ایو  یآموزش

مدارس از راهبرد کنترل )سازش، اجتناب( به عنوان راهبرد مناسب پس از راهبرد راه حل گرا 
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تعامالت  ریمغا که کنترلراهبرد عدم  یریبکارگو از  ندینمااستفاده  تعارضدر برخورد با 

خواهد  یمنفبازخورد  رایز. ندینمااست، اجتناب  تیتربو  میتعل ندیفرادر  یفکرو  یاجتماع

 نهیزم نی. در اشودیمآن  دیتشدموجب  بلکه ،ستینمؤثر  تعارض کاهشداشت و نه تنها در 

و  رانیمد نی( در بیپرخاشگرخشم، اضطراب و  کنترل)مانند  یخودکنترل یهاروشآموزش 

در پرداختن به  یمهمنقش  یارتباط هایمهارت نکهیاعلم به  با .شودیم شنهادیکادر مدارس پ

مهم در  تیقابل نیا یارتقا یبرا یمناسب یآموزش یهابرنامه توانیمدارد  تعارض یروانمسائل 

در  که) یارتباط هایمهارتپرورش  یبرا ییهابرنامه ةیتهمنظور  نیا به .دید تدارک رانیمد

بودن و  یردفاعیغگوش دادن،  هایمهارت ،یرکالمیغو  یکالم یهاامیپمانند  یمواردآنها به 

 یکار طیمحدر  رانیمد یسازگارو  تیموفق یبرا( شودیمانتقاد سازنده اشاره  یچگونگ

به واسطه آنها بتوانند  که یعوامل نهیزمآگاهاندن و آموزش معلمان در  نی. همچنشودیم شنهادیپ

 .را در دانش آموزان پروش دهند، ضرورت دارد یعاطفهوش 
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