آموزش نرم افزارهای آماری و پژوهشی
آموزش نگارش مقاله ،پایان نامه و رساله
پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته
و ...

خدمت ویژه مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی :محاسبه رایگان آلفای کرونباخ پرسشنامه برای خریداران پرسشنامه
پس از ورود پاسخ ها به فایل اکسل یا  ، SPSSفایل داده ها به همراه پرسشنامه خریداری شده را به ایمیل ما ارسال
نموده تا به طور رایگان آلفای کرونباخ محاسبه شود و نتایج برایتان ارسال شود
سایت
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به نام خدا

پرسشنامه ارزیابی سبک مدیریت تعارض سازمانی

پاسخگوی گرامی
با سالم و عرض ادب ،از قبول زحمت تکمیل پرسشنامه از شما بسیار سپاسگزارم
لطفا پاسخ مدنظر خود را با عالمت  یا  مشخص کنید

سؤال

رديف
1

من نظرات خود را با ايده های سرپرستانم میی ممییزم یا يیی گزينیه
جديد برای حل عدم وافق ايجاد نمايیم

2

من از بحث راجع به موضوعا ی که منجر به نیزا بیا سرپرسیتانم میی

3

شود ،خودداری می ورزم.
من در مخالفت با سرپرست خود ابراز نظر می کنم.

4

راه حلی را پیشنهاد می کنم که ديدگاه های طیرفین در م گنجانیده

5

شده است.
من می کوشم ا وضعیت عدم وافق را روشن کنم

6

وقتی سرپرستم ايده ای را مطرح می کند ،من کمتر به ابزار نظیر میی

7

پردازم.
وقتی گما میی کینم کیه سرپرسیت قاید دارد دربیاره اختنفا میا
مذاکره کند ،من خودم را از او پنها می کنم

8

من مباحث و داليل خود را در دل يی راه حل جديد مطرح می کینم

9

ا کشمش و نزا با سرپرستم را از بین ببرم.
برای رسید به وافق با سرپرست خود احتمال  %55موفقیت می رود.

15

وقتی نش می کنم ا سرپرستم نظر مرا بپذيرد ،صیدايم را بلنید میی

11

کنم.
من در مذاکره بر روی عدم وافق ،راه حیل هیای مبتکرانیه اراهیه میی

12

دهم.
به منظور اجتناب از عدم وافق ،من ديدگاه های خود را در م زمینیه

هرگز

خیلی
بندرت

بندرت

بعضی
اوقات

غالبا

بطور
مکرر

مسکوت می گذارم.
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همیشه

رديف

سؤال

13

اگر سرپرستم با من ماالحه و سازش کند ،سلیم می شود.

14

من اهمیت عدم وافق را به بازی می گیرم.

15

من با بی اهمیت جلوه داد عدم وافق ،از شدت ضاد می کاهم.

16

هنگامی که با سرپرست خود به وافق نمیرسم ،خواسته هیای خیود را

17

عديل می کنم و به يی راه حل متعادل حد وسط دست می بايبم.
من از باور و عقیده خود با مام قدرت دفا می کنم.

18

در مذاکره با سرپرست خود بر او سلط می يابم ا زمانی که نظیر میرا
درک کند.

19

من پیشنهاد می کنم برای ايجاد راه حل در جهیت حیل اخیتنب ،بیا

25

يکديگر همکاری کنیم.
برای استفاده از سرپرستا خود و ايده های منها در جهت ايجیاد يیی

21

راه حل برای رفع مشکنت ،نش می کنم.
برای رسید به يی راه حل نهايی برای رفع اختنب به سرپرست خود

22

پیشنهاد می کنم با يکديگر مبادله ای انجام دهیم(.يی چیزی را من و
مارانه پافشاری می کنم.
ادعای
يی برای
من
خودبدهد).
دست
اثباتاو از
چیزی را

23

وقتی سرپرستم مرا در يی موقعیت ستیزه جويانه قرار می دهید ،مین

24

کناره گیری می کنم.
وقتی بر سر موضوعی به وافق نمی رسم ،من از زير م شانه خالی می
کنم

25

هنگامی که با سرپرست خود به وافق نمی رسم ،برای همیوار نمیود

26

وافق م را جزهی و بی اهمیت جلوه می دهم.
در هنگام عدم وافق ،منقیدر در موضیع خیود پافشیاری میی کینم یا
سرپرستم م را بپذيرد

27

من سعی می کنم اختنفات را زياد جدی نگیرم.

28

هنگامی که با سرپرست خود دچار اختنب می شوم ،می کوشیم زبیا

29

خود را نگه دارم ا اينکه برای نظرم دلیل بیاورم.
من ضاد را با طرح اين ادعا که اختنفات جزهیی و يیا نیاچیز هسیتند،

35

مرام می کنم.
در هنگام اختنب نظر با سرپرست خود ،در بیا و دفا از ديدگاه های

هرگز

خیلی
بندرت

بندرت

بعضی
اوقات

غالبا

بطور
مکرر

خود بطور سفت و سخت در مقابل سرپرستم می ايستم.
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همیشه

توضیحات پرسشنامه

عنوان پرسشنامه :ارزیابی سبک مدیریت تعارض سازمانی
نوع پرسشنامه :استاندارد
تعداد سئواالت 03 :سوال
سوال معکوس :دارد

12-11-7-6-0-2

بعد یا مولفه :دارد (سه بعد :استرتژی عدم مقابله  ،استرتژی راه حل گرایی و استرتژی کنترل)
استرتژی عدم مقابله :شامل شیوه های اجتناب و تطبیق یا سازش می شود.
استرتژی راه حل گرایی :شامل شیوه های همکاری و مصالحه است.
استرتژی کنترل :این استراتژی با شیوه رقابتی یکسان است.

>> مقیاس یا سطح اندازه گیری :لیکِرت  7گزینه ای

پاسخ ها

هرگز

خیلی
بندرت

بندرت

بعضی
اوقات

غالبا

بطور
مکرر

همیشه

کد يا نمره
(جهت ورود پاسخ ها به اکسل يا
)SPSS

1

2

3

5

4

6

7

>> تقسیم بندی سواالت پرسشنامه ارزیابی سبک مدیریت تعارض سازمانی
مولفه های متغیر ارزیابی سبک مدیریت تعارض سازمانی شامل  22سوال استاندارد  :سواالت  1الی 22
پرسشنامه
استرتژی عدم مقابله:

شامل  12سوال:

22-22-27-25-22-20-15-12-12-7-5-2

استرتژی راه حل گرایی:

شامل  11سوال:

21-23-12-16-10-11-2-2-6-2-1
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شامل  7سوال:

استرتژی کنترل:

03-26-22-12-17-13-0

برای محاسبه میانگین امتیاز ات ،مجمو امتیازات را در هر استرا ژی با يکديگر جمع بسته و م را بر عداد
عبارا ی که م استر ژی را اندازه می گیرد ،قسیم کنید .سپس هر امتیاز را از عدد هفت کم کنید.

شما نیز می وانید سازما مورد حقیق خود را به گروه های مختلف قسیم نمايید و الگوهای امتیازی را با هم
مقايسه نمايید.
همچنین شما بعد از بدست ممد نتايج می وانید موضوعات ذيل را به بحث بگذاريد:
 .1ميا امتیازات فرد با اور قبلی اش درباره سبی حل ضاد همخوانی دارد يا خیر؟
 .2ميا يی الگوی مشترک در بین امتیازات اعضای گروه ها وجود دارد؟
 .3ميا يی الگوی مشترک وجود ندارد ،دلیل م چیست؟
 .4ميا شما فکر می کنید نتايج بدست ممده ،قابل عمیم به همه کارکنا است يا خیر؟
 .5درباره مديرا موفق چه طور؟
منبع:
مقیمی ،سید محمد"،1388،سازما و مديريت :رويکردی پژوهشی" ،چاپ دوم ،هرا  ،انتشارات رمه.
به نقل از استفا رابینز اقتباس از منبع ال ین
Stephen P.Robbins,Organizational Behavior,(1994), Op.Cit.,P.453
"حق انتشار برای مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر مولف پیگرد قانونی دارد".

_______________________________________
طراحی ،گردآوری ،ترجمه و ارزیابی اعتبار و پایایی پرسشنامه
در مرکز خدمات آماری و پژوهشی خوارزمی
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