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 بدنی ران تربیتدبیهاي مدیریت حل تعارض هاي شخصیتی با سبکارتباط بین ویژگی 

 5، فرزاد مهکویی 4، ابراهیم علیدوست قهفرخی3حمیدرضا قزلسفلو،  2جدیدي هیمس، 1 جواد ممشلی

 
 چکیده

هاي امروزي امري شایع است که نیازمند برخورداري از مهارت انسانی بهینه جهت مدیریت وجود تعارض در سازمان 
هاي بدنی و سبک هاي شخصیتی دبیران تربیتباشد. هدف از تحقیق حاضر ارتباط بین ویژگیکاراي تعارض می

) که =225Nباشد (بدنی منطقه سه شیراز میشامل کلیه دبیران تربیت آماريباشد. جامعه می تعارض مدیریت حل
هاي ها شامل پرسشنامه ویژگینفر به صورت تصادفی انتخاب شدند . ابزار گردآوري داده=n 138از بین آنها تعداد 

) بود. 1987ن () و پرسشنامه مدیریت تعارض پوتنام و ویلسو1992هاي شخصیتی نئو (فردي و پرسشنامه ویژگی
)، از آمار =K-S) ،(05/0>P ،0827/0Zها (ها پس از اطمینان از توزیع طبیعی دادهبراي تجزیه و تحلیل داده

ذهنی مولفه فراخ توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که
بین  ). همچنین رابطه معنادار=r 49/0و = sig  003/0دارد( گرایی حلمستقیم و معناداري با سبک راهرابطه 

گرایی حل) و رابطه منفی با سبک راه=r 36/0و = sig  042/0رنجورخویی با سبک عدم مقابله (مولفه روان
)002/0 = sig  32/0و- =rهاي معناداري با هیچ یک از سبک ءگرایی هیچ رابطه) مشاهده گردید. اما مولفه برون

-هاي شخصیتی دبیران تربیت). نتایج آزمون رگرسیون نیز نشان داد که ویژگیP< 05/0مدیریت تعارض نداشت (
). بنابراین با توجه به  Sig  ،47/0 =R =001/0مستقیم و معناداري بر مدیریت تعارض آنها دارد ( ءبدنی رابطه

بدنی و  هاي شخصیتی دبیران تربیتیژگیشود که توجه به تفاوت موجود در ونتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می
تواند نقش چشمگیري در ایجاد محیط آموزشی مطلوب که به دور از هاي مدیریت تعارض میها با سبکآشنایی آن

 هرگونه تعارضات مخرب باشد، داشته باشد.
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 مقدمه  -1
ترین دغدغه از مهم ،هاي امروزي، وجود تعارض و پیامدهاي ناشی آنبا توجه به محیط پویا و در حال تغییر سازمان

باعث شده است افکار بسیاري از مدیران و افراد سازمان، تا امر  ) که این19( باشدهاي ورزشی میمدیران سازمان
ها ایجاب وجود این دغدغه بنابراین )؛18ها شود (ایجاد نگرانی آن حدود زیادي به خود معطوف سازد و حتی باعث

هاي ارتباطی همچنین بهبود بهره وري، تغییرات اساسی در مهارت ها ومدیران براي ادامه حیات سازماننماید که می
، موید آن 1اهاي موفق و کار). نتایج تحقیقات مختلف در مورد سازمان19(هاي حل تعارض ایجاد نمایندو روش

هاي ارتباطی صحیح،  تاثیر بسزایی در همسوسازي اهداف فردي و استفاده از مهارت و 2است که مدیریت اثربخش
). از طرف 33داشته باشد( 3اهداف سازمانی و در نهایت ایجاد محیطی صمیمی و به دور از هرگونه کشمکش ناکارآمد

ها تا حد زیادي بستگی به برخورداري از نیروي انسانی متخصص، کارآمد و خالق دیگر موفقیت و اثربخشی سازمان
 رشد جهت الزم امکانات ایجاد آن هدف که است کشور فرهنگی نهادهاي جمله از پرورش و آموزش.)17دارد (

اساسی که معلمان .باشدمی فراگیران استعدادهاي شکوفایی به کمک و نوجوانان و کودکان فکري پرورش و
 انسان ساختن مستقیماً در شوند،می محسوب مدرسه در آموزشی واحدهاي زیربناي و کلیدي عامل و رکن ترین

هاي آموزشی معلمان ).  در این سازمان8( کنندمی نقش ایفاي تربیت و تعلیم تحقق در اصلی نیروهاي عنوان به
 سالمت تأمین جهت در را بدنی تربیت اصولی هايبرنامه بتوانند اینکه براي بدنی تربیت معلمان بخصوص و

دانش ورزشی استعدادهاي پرورش و رشد براي را مساعدي هايزمینه و دهند ارائه آموزاندانش روانی و جسمانی
کنند. از آنجایی که  اداره سودمند و مؤثر ايگونه به را تعارضات و هاکشمکش و اختالفات کنند، باید ایجاد آموزان
 به آموزاندانش گردآوري و آموزشی مناسب محیط آوردن فراهم بدنی تربیت درس کالس مدیریت عمده بخش

 نمایند، همکاري آموزشی اهداف حصول در توافقات و عدم تعارضات از دور به که باشدمی هاییگروه صورت
 خود رفتار و را تعدیل نموده خود انگیزش براي درونی فشارهاي که دارند معلمانی به نیاز بدنی،تربیت هايکالس

 ). 8سازند ( متعادل را
کننده هاي پیشرو موید آن است که هر چند در گذشته وجود تعارض تزریقنتایج تحقیقات انجام شده در سازمان

دانند عنوان فرصتی استثنایی براي سازمان میهاي موفق امروزي تعارض را به ارزش منفی بوده است، اما سازمان
 -زا و ایجاد همکاري متقابل بین نیروهاي تعارض، استراتژي بردهاي تعارضتوانند از طریق شناسایی مولفهکه می

رسد که شناسایی منابع ایجاد تعارض تا حد زیادي ). اما به نظر می26(برد را براي سازمان و کارکنان ایجاد نمایند 
افراد به منابع و منافع مشترك  ) وابستگی متقابل2010(  4اند از توسعه اثرات مخرب آن پیشگیري نماید. بارووبتو

داند که در این شرایط افراد در پی تالشی مضاعف جهت ترین دلیل تعارض میترین و ابتداییها را مهمدر سازمان
همکاران خود در دستیابی به اهداف و منابع مورد  از طریق کاهش میزان مداخله ارضاء نیازهاي شخصی و عالیق

 هاي مدیریت تعارض برخوردار باشند، فرایندها از مدیران آشنا با موقعیت)، اما زمانی که سازمان12باشند (نظر می
را و کا زاهاي آتی سازمان، به شرایطی منفعتهاي حل تعارض ضمن بهبود روابط اجتماعی افراد و تقویت سرمایه

وجودآورنده آن وابسته است، لزوم مدیریت تعارض هشود. در واقع این حقیقت که وجود تعارض به شرایط بتبدیل می
هاي کارکنان کند، زیرا مجموعه تالششناسی بیش از پیش آشکار میرا به عنوان رویکردي اجرایی از دیدگاه روش
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)، 1389). فیروزآبادي (32کند (ت مخرب آن هدایت میرا در جهت افزایش جنبه هاي سازنده تعارض و کاهش اثرا
توانند از طریق آشنایی بندي تعارض در دو سطح تعارض مخرب و تعارض سازنده، معتقد است که مدیران میبا طبقه

). 8کننده را به یک فرصت و تعارض سازنده تبدیل نمایند(کننده تعارض، یک تعارض تخریبهاي تعدیلبا مهارت
ترین گرا، اظهار داشت که مهمگرا و برونهاي شخصیتی افراد به صورت درون)، نیز با بررسی ویژگی2015پاوال (

ها سطح سازگاري و کنجکاوي هاي ارتباطی افراد در سازمانمنبع ایجاد و تشدید کننده تعارض در سطوح مهارت
باشد. وي گزارش کرد که سبک مصالحه د میگرا بودن افراگرا یا برونباشد که به شدت تحت تاثیر درونافراد می

بنابراین وجود تعارض به طور ). 26برند (ها ازآن بهره میترین استراتژي است که افرادر در سازمانو اجتناب ابتدایی
را در برگرفته  اي از روابط اجتماعی و تجربه عواطف منفیتواند داراي اثرات مثبت و منفی باشد که مجموعهبالقوه می

 ).21و28، آسیب روانی را نیز به همراه خواهد داشت (1و حتی در مواقع شدت یافتن ضمن خشونت فیزیکی
تواند سد و حتی میربا اینکه میزان معقولی از تعارض براي رشد فردي و سازمانی الزم و ضروري به نظر می

ها یک امر طبیعی روهدر افراد و گ در صورت مدیریت اثربخش، به منبع خالقیت و نوآوري تبدیل گردد، اما تعارض
هاي دو یا چند ید یا ارزشافتد که نیازها، خواسته ها، اهداف، عقاو نتیجه محیط رقابتی است و زمـــانی اتفاق می

 ).14نفر با هم متفاوت باشد (
می  یتی معلمانهاي شخصترین عوامل ایجاد کننده تعارض و به طبع آن مدیریت تعارض، ویژگییکی از مهم

دیریتی و در مباشد. شخصیت مجموعه صفات و رفتارهاي منحصربه فردي هستند که مدیران در هنگام تصمیمات 
گزینند بروز تعارض برمی ). لذا سبک هایی که مدیران در هنگام9دهند (هنگام رویارویی با دیگران از خود نشان می

هاي قسیم بندي ویژگیت)، معتقد است که با 1992ورت (هاي شخصیتی و نگرش آنها قرار دارد. آلپتحت تاثیر ویژگی
ن نحوه شخصیتی افراد در سه گروه صفات مشترك، صفات اعظم و صفات خصوصی، نقش صفات اعظم در تعیی

) با تاکید بر نقش 1389مقدم ().  نکویی31تر از دو گروه دیگر است(هاي تعارض بیشتر و مهمرویارویی با موقعیت
اظهار  یشهاي آموزی در تشخیص به موقع و پیشگیري از اثرات مخرب تعارض در سازمانهاي شخصیتویژگی

موفقیت جلوگیري نماید  داشت که برخورداري از کانون کنترل بیرونی تا حد زیادي می تواند از تعارض ناشی از عدم
)23.( 

کنترل تهدیدهاي محیطی از  هاي آموزشی درروانشناسان سازمانی معتقدند که به دلیل عدم توانایی سازمان
هاي شخصیتی مناسب در منابع یک سو و همچنین وجود ساختارهاي منسجم و سازمان یافته، برخورداري از ویژگی

). بنابراین یکی از 4( خالل زمینه تعارض را دارد درانسانی تاثیر چشمگیري در کاهش تعارض و ایجاد فرصت 
). گلد 34زا شخصیت افراد است( هه افراد با دیگران در موقعیت تعارضکننده شیوه مواجترین عوامل تعیینمهم
هایی داند. شخصیت ویژگی)، شخصیت را مجموعه صفات و رفتار منحصربه فرد و به نسبت با ثبات می1990( 2برگ

درونی  اي از عوامل) شخصیت را مجموعه1937( 3سازد آلپورتاست که فرد را به ایجاد رابطه با دیگران قادر می
). در این بین نهاد تعلیم و 7که چگونگی سازگاري اختصاصی فرد را با محیط جهت می دهند تعریف کرده است(

تر است و تقریباً بیش از نیمی از معلمان تعارض را در محیط کاري خود تربیت از همه نهادهاي اجتماعی پیچیده
ایت عملکردشان تأثیر منفی داشته باشد. شاید در هیچ کنند که می تواند بر روي انگیزه کاري و در نهتجربه می

تواند شرایطی ایجاد نماید که سازمانی این پدیده داراي چنان قدرتی نباشد که سبب انحالل سازمان شود اما می
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ترین اساسی). معلمان که 6(ضمن تاثیر منفی بر عملکرد فردي و سازمانی، سازمان را از چرخه کارایی خارج نماید
ترین توجه به اینکه یکی از عمده باشوند. هاي آموزشی در مدرسه محسوب مین و عامل کلیدي و زیربناي واحدرک

هاي دانش آموزان موجود در آن ترین مسائل در مدارس تعارض بین افراد و گروهو در عین حال غیر قابل اجتناب
هاي بدنی براي اینکه بتوانند برنامه چرا که دبیران تربیت بدنی هم از این امر مستثنی نیستند، است و دبیران تربیت

اي موثر و سودمند اداره کنند و کاهش ها و تعارضات را به گونهاصولی خود را ارائه دهند باید اختالفات و کشمکش
د. لذا امروزه آموزان یک مدرسه، اثر بسزایی داردهند. توانایی برخورد معلم با تعارض و اداره آن در موفقیت دانش

هاي شخصیتی هایی که باید در استخدام و بکارگیري منابع انسانی مورد توجه قرار گیرد انطباق ویژگییکی از جنبه
 ). 3باشد(هاي شغل میو روانی افراد با ماهیت و ویژگی

من )، اثرات اجتماعی تعارض را در صورت عدم مدیریت تعارض بسیار مخرب دانسته و ض2013( 1کلیوان
در مشاغلی که فعالیت بدنی یک نیاز  است معتقد ،گزارش اثرات منفی اقتصادي، اجتماعی، اخالقی و روانی تعارض

، فعالیت روزانه و کیفیت زندگی افراد را تحت تاثیر قرار  عدم انطباق روحیه افراد با شغل اصلی محسوب می شود
 ). 33می دهد(

رد که مدیران ر شخصیت افراد در مدیریت حل تعارض گزارش ک)، ضمن تاکید بر نقش چشمگی1386کالنتري (
هاي رفتاري خود یق شیوهگرا به دلیل برخورداري از مهارت ارتباطی موثر، از توانایی باالیی جهت تطبورزشی برون

ابل ا با مقاومت در مقگربا فرهنگ سازمانی و عالئق ورزشکاران و مربیان دارند در صورتی که مدیران ورزشی درون
 ).11از کارایی مطلوبی برخوردار نیستند ( ،هرگونه تغییر و تنوع

خویی با رنجورگرایی، خوشایندي و روان) در تحقیق روي دانشجویان دریافتند برون2007( 2پارك و همکاران
سبک تشریک مساعی، رابطه اي مثبت و ویژگی فراخ ذهنی با سبک تشریک مساعی رابطه اي منفی داشت، 

) معتقد است در 1999( 3) . چالدوري25گرایی با سبک سازش و اجتناب رابطه منفی نشان داد(برونهمچنین 
هاي نظیر قاطعیت، عاشق ورزش بودن و توانایی ایجاد ارتباط موثر با ورزشکاران و هاي ورزشی، ویژگیسازمان

 ).5فرد ارتباط نزدیک دارند( ها و خصوصیات با شخصیتگونه ویژگیمربیان الزمه مدیریت اثر بخش است و این
برون گرایی به طور معنی داري پیش بینی کننده  هاي شخصیتی توافقی و) بیان کردند ویژگی2008( 4وود و بل

ترین ابزار مورد نیاز از سوي دیگر برخورداري از مهارت ارتباطی مطلوب، مهم).34هر چهار سبک حل تعارض بودند(
ناکارآمد و مخرب را به تعارض  ی باشد که نقش اساسی در تبدیل یک تعارضمعلمان در تمام سطوح سازمانی م

هایی براي مدیریت مسئله یا فرایند، افراد را هاي موفق و پیشرو مدیران به ایجاد روش). در سازمان14سازنده دارد(
یده و خالقیت و نوآوري د و ضمن اینکه روحیه گروهی را بهبود بخشنکنمیبه داشتن ارتباط موثر با همدیگر تشویق 

کنند، هماهنگی و همکاري به وجود آورده، نقاط قوت وضعف ، بین افرادي که با هم کار میکنندمیافراد را تقویت 
ها تعارض سازنده مثل انتقاد سازنده ایست که باید تشویق کند.  در حقیقت در این گونه سازمانافراد را مشخص می

زا ضمن هاي تعارض). بنابراین کارکنان از طریق آشنایی با ضرورت موقعیت25 شود و مورد حمایت قرار گیرد(
 ارتباطی، و پرورش يها مدیریت، شناخت و اداره تعارض به صورتی معقول، می توانند با استفاده از پرورش مهارت
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     بدنی ران تربیتدبیهاي مدیریت حل تعارض هاي شخصیتی با سبکارتباط بین ویژگی

مورد نظر خود و هاي شخصیتی متناسب با زمینه ایجاد تعارض، ضمن حل مسئله بر نتایج کاري و اهداف ویژگی
 سازمان تأثیر مثبت بگذارد.

) در بررسی تأثیر عوامل اجتماعی در مدیریت تعارض گزارش کرد که پس از تشخیص تعارض و 2014( 1پاوال
علل به وجودآورنده آن، مدیریت تعارض در برگیرنده سبک مناسبی جهت رویارویی با مساله و حل تعارض می باشد. 

اي کنار هم کار کنند که همه برنده باشند، اولین سبک مدیریت این سبک افراد به گونه حل مسئله مشارکتی، که در
باشد. با استفاده از این سبک، افراد ضمن حفظ ارتباطات خوب و موثر، تعهد سازمانی خود را افزایش داده تعارض می

 )1390نژاد (حیدري).26ناسب باشد(هاي شخصیتی آنها متهایی هستند که با عالیق و ویژگیحل راه و در جستجوي
خویی با شیوه عدم مقابله و کنترل رابطه مثبت معنی دار و با رنجوردر تحقیقی به این نتیجه رسید که بین روان نیز

) نشان داد که ویژگی 1386). نتایج تحقیق کالنتري(9دهد(گرایی، رابطه منفی معنی دار نشان میحلشیوه راه
رنجورخویی با سبک مدیریت تعارض  به شیوه اجبار و اعمال قدرت رابطه دارد، ولی میان سایر گرایی و روانبرون

)، در تحقیقی 2013). پورقاز و همکاران (11شود(هاي مدیریت تعارض رابطه اي مشاهده نمیها با سبکویژگی
ن، به کارکردهاي مثبت تعارض در بین هاي آموزشی در مقطع دبیرستامشابه در بررسی نقش تعارض در سازمان

معلمان اشاره کرده و تاکید داشتند که جهت ایجاد فضاي آموزشی کارا در مدارس، مدیران باید ضمن شرکت در 
کارگاه هاي حل تعارض، مهارت تعارض زدایی خود را تقویت کرده  تا در صورت بروز زمینه اولیه تعارض از توانایی 

ردار باشند. نتایج تحقیقات وي موید آن بود که با توجه به ماهیت منحصر به فرد محیط الزم جهت حل تعارض برخو
). عامري و 27هاي حل تعارض دارد (آموزشی مدارس، سبک مصالحه تاثیر بیشتري در مقایسه با دیگر سبک

ردند. نتایج هاي حل تعارض رابطه معناداري را گزارش کهاي شخصیتی و سبک)، نیز بین ویژگی1387همکاران (
گرا بیشتر از سبک سازش و مصالحه و بدنی حاکی از آن بود که مدیران برونپژوهش آنها در بین مدیران تربیت

 )2006( 2همکاران و ). اوساچ1کنند (زا استفاده میهاي تعارضگرا بیشتر از سبک اجتناب در موقعیتمدیران درون
گرایی، رابطه مثبت و سبک تسلط با خوشایندي رابطه منفی و با ویی و برونرنجورخدریافتند سبک اجتناب با روان

رنجورخویی رابطه مثبت و با انعطاف پذیري رابطه منفی داشته گرایی رابطه مثبت داشت. سبک مدارا با روانبرون
رنجورخویی وانتعارض نشان داد ویژگی رهاي شخصیتی و حل رابطه میان ویژگی ی) در تحقیق2005( 3). ما24است(

هاي رقابت و تشریک مساعی گرایی با سبکهاي اجتناب، مصالحه و مدارا رابطه منفی دارد ولی ویژگی برونبا سبک
 ).14رابطه مثبت دارد(

هاي مرتبط هاي ورزشی و فعالیتهمچنین بسیاري از تحقیقات بیانگر کاربرد وسیع مدیریت تعارض در سازمان
هاي شخصیتی بررسی رابطۀ ویژگی«)، در تحقیقی با عنوان 1387د. عامري و همکاران (ها می باشبا این سازمان

، گزارش کردند که آشنایی مدیران »هاي مقابله با تعارضمدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی با شیوه
یج تحقیقات آنها نشان داد هرچند هاي حل تعارض تأثیر بسزایی بر کارایی عملکرد آنها دارد. نتابدنی با سبکتربیت

گرایی هاي مقابله با تعارض آنان رابطۀ معناداري وجود ندارد اما بین شخصیت برونگرایی با شیوهبین شخصیت درون
) بر اساس نتایج تحقیق صورت 2012( 4). مسیال1هاي مصالحه، اجتناب و سازش رابطۀ معناداري وجود دارد(با شیوه
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-ها،یت تعارض دبیران و چگونگی حل آن بیان کرد که عواملی مانند نارضایتی از توزیع پاداشگرفته با عنوان ماه
هاي اجتماعی در مدرسه منشاء ایجاد تعارض در دبیران سیاست آموزشی، اعتقادات مذهبی،فرهنگی ونوع گروه بندي

ورزش، اظهار داشتند که ریشه  )، با اشاره به ماهیت منحصربه فرد محیط کاري دبیران2010( 1). کایور15(است
تعارض دبیران را باید در عواملی جستجو کرد که می تواند بر سطح رضایت شغلی، توسعه مهارت ارتباطی و میزان 

 کالس در که باشدمی جهت این از تحقیق این ). لذا اهمیت 13(تعهد به نقش دبیران تاثیر بسزایی داشته باشد
 توافقات عدم و تنش دیگر سوي از و انسانی خوب روابط و عاطفی هايواکنش و همدلی سو یک از بدنی تربیت

 به گیرند قرار استفاده مورد و تحلیل و تجزیه شناسایی، مناسب اي گونه به اگر که شود می مشاهده وفور به
 خواهیم باال بازدهی و عملکرد سطح آموزانی بادانش و نشاط با کالسی داراي بعد زمانی فواصل در یقین طور
بدنی با مدیریت حل تعارض مورد  بنابراین، در پژوهش حاضر ارتباط بین ابعاد شخصیتی معلمان تربیت ).8بود(

 بررسی قرار گرفته است.
 

 روش شناسی تحقیق 
شامل همه دبیران تربیت  همبستگی و به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماري -تحقیق حاضر به روش توصیفی

می باشد  )=12M ±73/0) و تجربه( = 29M ±45/0ناحیه سه شیراز با میانگین سنی (  بدنی مرد و زن
)225N= در سازمان آموزش و پرورش شهرستان شیراز به صورت تمام وقت  1392-93) ، که در سال تحصیلی

صورت نمونه  دبیر تربیت بدنی زن و مرد به =138nاند. با مراجعه به جدول مورگان، تعداد مشغول به فعالیت بوده
اي تصادفی به عنوان نمونه آماري این تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطالعات شامل سه گیري طبقه

هاي جمعیت شناختی(سن، جنسیت، وضعیت تأهل، سطح تحصیالت، سابقه خدمت)، پرسشنامه پرسشنامه ویژگی
، 4خوییرنجور، روان3ذهنید شخصیت فراخگویه پنج ابعا 60)که با 1992( 2هاي شخصیتی نئواستاندارد ویژگی

: کامالً مخالفم) 5:کامالً موافقم تا 1( ارزشی 5را به صورت مقیاس لیکرتی  7بودن، وجدانی6، خوشایندي5گراییبرون
)، که پنج سبک مدیریت 1987( 8هاي مدیریت تعارض پوتنام و ویلسونکند و پرسشنامه سبکگیري میاندازه

گرایی طبقه حلبیق ، همکاري، مصالحه و رقابت را در قالب سه راهکار کنترل، عدم مقابله و راهتعارض اجتناب، تط
اي که به گزینه 7پرسش  30). این پرسشنامه شامل 2بندي نموده و مورد سنجش قرار می دهد، استفاده گردید(

روایی درونی پرسشنامه . شده است: هرگز) طراحی و امتیازبندي 7: همیشه تا 1(  7تا  1ارزشی از  7شیوه لیکرت 
نفر  =35nهاي شخصیتی در یک مطالعه راهنما توسط محقق که بین سبک مدیریت تعارض و پرسشنامه ویژگی

)گزارش گردید (جدول شماره α= 71/0تا  94/0 (از دانشجویان دکتري گرایش رفتارحرکتی انجام شد به میزان 
) و اطمینان از توزیع K-Sاز استفاده از آزمون کالموگراف اسمیرنف ( ها نیز پس).  براي تجزیه و تحلیل داده1

در سطح معناداري  SPSS) از آزمون پیرسون و آزمون رگرسیون با استفاده از نرم افزار P< 05/0ها (طبیعی داده
)05/0 ≤P.استفاده گردید ( 
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 ضریب روایی متغیر هاي تحقیق.1جدول
 ضریب آلفاي کرونباخ مقیاس ضریب آلفاي کرونباخ مقیاس
 73/0 راهبرد عدم مقابله 71/0 خویی روان رنجوري

 80/0 راهبرد کنترل 68/0 برون گرایی
 79/0 راهبرد راه حل 73/0 باز بودن ذهنی

   74/0 خوشایندي
   94/0 وجدانی

 
 نتایج تحقیق 

-تحقیق حاضر بود. گزارش ویژگیدرصد زن در  6/43درصد آزمودنی مرد و   4/56نتایج تحقیق حاکی از مشارکت 
 گزارش شده است. 2ها در جدول شماره شناختی نمونههاي جمعیت

 
 هاهاي جمعیت شناختی آزمودنیویژگی . 2جدول

 درصد فراوانی تعداد هاگروه هاي فرديویژگی

 سن
 33/43 52 سال 31تا  23
 35 42 سال 39تا 32
 66/21 26 سال 48تا  40

 تحصیالت
 16/14 17 کاردانی

 6/56 68 کارشناسی
 16/29 35 کارشناسی ارشدو باال تر

 جنسیت
 6/43 52 زن
 4/56 68 مرد

 
) و عدم =M 38/3( ها در بخش آمار توصیفی نشان داد که راهبرد کنترل با میانگیننتایج تجزیه و تحلیل داده

)  بیشترین و کمترین نمره را دارند. در ویژگی شخصیتی نیز مولفه وجدانی بودن با =M 01/2مقابله با میانگین(
) به ترتیب بیشترین و کمترین نمره را  =M 25/1رنجورخویی با میانگین () و مولفه روان =M 12/3میانگین (

 اند. کسب کرده
گرایی دارد حلداري با سبک راهمستقیم و معنا ءرابطهذهنی نتایج آزمون پیرسون نشان داد که مولفه فراخ

)003/0  sig= 49/0و r=رنجورخویی با سبک عدم مقابله). همچنین رابطه معنادار و مثبت بین مولفه روان 
 )042/0 sig= 36/0و r=002/0گرایی (حل) و رابطه منفی با سبک راه sig= 32/0و-r=.مشاهده گردید ( 
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 هاي شخصیتیهاي مدیریت تعارض و ویژگیمیانگین و انحراف معیار متغیر سبک .3 جدول 
 انحراف معیار میانگین متغیر 

 هاي مدیریت تعارضسبک
 044/0 01/2 عدم مقابله

 510/0 38/3 کنترل
 389/0 52/2 حل گرایی راه

 91/7   جمع کل امتیاز

 ویژگی هاي شخصیتی

 344/0 58/2 گرایی برون
 352/0 25/1 خویی رنجور روان

 410/0 37/2 فراخ ذهنی
 383/0 66/2 خوشایندي

 423/0 12/3 وجدانی بودن
 98/11   جمع کل امتیاز

 
). اما مولفه P< 05/0هاي مدیریت تعارض نداشت(گرایی هیچ رابطه معناداري با هیچ یک از سبکمولفه برون

). در بررسی رابطه مولفه وجدانی بودن p≥ 05/0خوشایندي با هر سه سبک مدیریت تعارض رابطه معناداري داشت(
) و رابطه اي معنادار =r -22/0و =sig 001/0هاي مدیریت تعارض عدم مقابله (نیز رابطه معنادار و منفی با سبک

 ).4) وجود داشت(جدول شماره =r 13/0و =sig 001/0گرایی  (حلو مستقیم با سبک راه
 

 هاي مدیریت تعارضهاي شخصیتی و سبکضریب همبستگی میان ویژگی .4جدول 
هاي ویژگی

 شخصیتی
راهبردهاي مدیریت 

 تعارض
 راه حل گرایی کنترل عدم مقابله

 فراخ ذهنی
 *49/0 10/0 17/0 ضریب همبستگی
 003/0 382/0 211/0 سطح معنا داري

 خویی روان رنجور
 *-32/0 29/0 36/0* ضریب همبستگی
 002/0 134/0 042/0 سطح معنا داري

 برون گرایی
 02/0 01/0 -21/0 ضریب همبستگی
 101/0 403/0 21/0 سطح معنا داري

 خوشایندي
 *26/0 *-12/0 *-18/0 ضریب همبستگی
 008/0 -002/0 -001/0 سطح معنا داري

 وجدانی بودن
 *13/0 21/0 *-22/0 ضریب همبستگی
 001/0 310/0 001/0 سطح معنا داري

 P≥05/0    سطح معناداري
 



     بدنی ران تربیتدبیهاي مدیریت حل تعارض هاي شخصیتی با سبکارتباط بین ویژگی

)، P <05/0و  =897/0Zاسمیرنف ( –پس از اطمینان از توزیع طبیعی داده ها با استفاده از آزمون گالموگراف 
گانه استفاده هاي شخصیتی برسبک مدیریت تعارض، آزمون رگرسیون چند به منظور تعیین متغیر پیش بین ویژگی

بیانگر آن است که =Sig = 47/0 R 001/0دهد، مقدارنشان می 5همان طور که اطالعات جدول شماره  گردید.
 ). p≥ 05/0هاي شخصیتی افراد رابطه معناداري با مدیریت تعارض دارند(مجموعه کلیه مولفه

است، نتایج آزمون  05/0از ) و سطح معناداري که کمتر R)22/0 = 2Rهمچنین با توجه به مقدار مجذور 
هاي شخصیتی کننده ویژگیتبیین =β 22/0هاي سبک مدیریت تعارض به مقدار نشان داد که مجموع واریانس

بدنی بر سبک  هاي شخصیتی دبیران تربیتباشد. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر تاثیر معنادار ویژگیها مینمونه
 ).5(جدول باشدمدیریت تعارض می

 
 هاي شخصیتی با سبک مدیریت تعارضنتایج تحلیل رگرسیون براي ابعاد ویژگی .5جدول 

 متغیر
 آماره

 بودن وجدانی خوشایندي  گرایی برون رنجوري روان ذهنی فراخ

 43/0 41/0 34/0 37/0 46/0 همبستگی
 001/0 016/0 063/0 025/0 001/0 سطح معناداري

β 0915/0 0614/0 0585/0 0673/0 0684/0 
 آماره هاي متغیر

R سطح معناداري خطاي استاندارد 
 Rمجذور F 1درجه آزادي  2درجه آزادي 

115 4 67/34 22/0 47/0 83/2 001/0 

 
 گیري بحث و نتیجه

هاي شخصیتی و رفتاري افراد در تعدیل و حل تعارض ها و تفاوتنتایج تحقیقات انجام شده موید آن است که ویژگی
هاي شخصیتی سبب بروز تمایالت خاصی نسبت به حل سازمانی نقش بسزایی دارد. در حقیقت ویژگیفردي و 

). لذا آگاهی از تعارضات داخل سازمانی و تاثیر آن بر عملکرد و تصمیمات مدیران در 9شود(تعارضات فردي می
عارض را حمایت و پیامدهاي هایی کمک کند که جنبه مثبت تها و خط مشیتواند به اجراي سیاستها میسازمان

بدنی که  هاي شخصیتی دبیران تربیت). در تحقیق حاضر ارتباط ویژگی2دهد(منفی و ناکارمد آن را کاهش می
دهد با میزان آشنایی و کاربرد آنها با مدیریت هاي تعارض زا جزء اصلی محیط کاري آنها را تشکیل میموقعیت

 عارض مورد بررسی قرار گرفته است.هاي حل تتعارض و استفاده از تکنیک
و  r= 49/0گرایی دارد (حلذهنی رابطه مستقیم و معناداري با سبک راهنتایج تحقیق حاضر نشان داد که مولفه فراخ

003/0 =sig)50/0). اما با سبک عدم مقابله و کنترل رابطه معناداري مشاهده نگردید>p.( که با نتایج تحقیق
) همخوانی داشت. آنها در 1390حیدري نژاد و همکاران(،) 2005)، ما ( 2007)، پارك (2006(چاوسا)،2015پاوال(

هاي شخصیتی با مدیریت تعارض مدیران، رابطه معناداري بین فراخ نتایج تحقیقات خود در بررسی رابطه ویژگی
هاي ). یافته1،2،3،23،24،25گرایی گزارش کردند (گانه مدیریت تعارض با سبک راه حلذهنی با شیوه هاي سه

رنجوري و سه نوع راهبرد مقابله با تعارض ارتباط معناداري ) نیز موید آن بود که بین مولفه روان1389آبادي (فیروز
) در تحقیقی مشابه گزارش کرد که بین 2001خوانی نداشت. موبرگ(وجود ندارد که با یافته هاي تحقیق حاضر هم
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). 20گرایی ارتباط مستقیم دارد( رنجوري ارتباط معکوس وجود دارد ولی با ویژگی برونگرایی با روانحلسبک راه
رنجوري به عنوان ) موید آن بود که عامل شخصیتی روان1391همچنین نتایج تحقیقات مهدي زاده و همکاران(

 ).18باشد که در راستاي تحقیق حاضر بود ( ي سبک اجتناب میعامل پیش بینی کننده
گانه )، معتقد است که عدم برخورداري از ثبات کافی و مطلوب این مولفه در بین ابعاد پنج1390نژاد(حیدري 

معنادار و  ء). همچنین در تحقیق حاضر رابطه2شخصیتی افراد دلیل اصلی و احتمالی این عدم معناداري می باشد(
) وجود داشت. از دیگر یافته =r 36/0و = sig 042/0رنجورخویی با سبک عدم مقابله     (مثبت بین مولفه روان

 -32/0و = sig  002/0گرایی (حلرنجورخویی با سبک راهبین مولفه روان هاي تحقیق حاضر وجود رابطه منفی
r=)و 1386) و کالنتري(2005)، ما( 2006) ، اوساچ(1388)، اشراقی(2015) بود که با یافته هاي تحقیقات  پاوال (

رنجورخویی با سبک مقابله و رابطه معنادار بین روان ء)که در نتایج تحقیقات خود رابطه1389(فیروزآبادي دهقانی
 1آنتونیونی؛ همچنین )25،23،17،9،3،1گرایی را گزارش کرده بودند، همخوانی داشت (حلمعنادار با سبک راه

ي با راهبرد عدم مقابله رابطه هاي روان رنجورخوییي خود به این نتیجه رسید که بین ویژگیدر مطالعه )2000(
به نظر می رسد، افرادي که در شاخص روان رنجور از میانگین نمرات باالتري  ).2مثبت و معناداري وجود دارد (

جو باشند، هاي پیچیده و تعارضات بیشتر از آنکه رقابتبرخوردار هستند، ثبات عاطفی کمتري دارند ودر موقعیت
هاي ). اما یافته2گیري را انتخاب می کنند(ی نشان داده و سبک اجتناب و کنارهتمایل کمتري به تشریک مساع

با  رنجورخوییروان هايویژگی بین مستقیم و معناداري  )، موید آن بود که رابطه1390نتایج حیدري نژاد (
د که در راستاي گرایی وجود دارحلراه داري بامعنی منفی و و همچنین رابطه کنترل و مقابله عدم راهبردهاي

 05/0هاي مدیریت تعارض نداشت(گرایی هیچ رابطه معناداري با هیچ یک از سبکتحقیق حاضر بود. مولفه برون
>Pهایی از قبیل اجتماعی بودن، قاطع، گرا داراي ویژگی)، از انجایی که افراد برون2000نی (نیو). به اعتقاد آنتو

مان تعارض از طریق بررسی و تحلیل مساله و شناخت منبع تعارض در باشند، در زفعال و پرانرژي و خوشبین می
) 2007). پارك وآنتونیونی(2گزینند(آیند و در حقیقت شیوه حل تعارض مصالحه جو را بر میپی حل تعارض بر می

عتقاد آنها هاي تعارض ارتباط دارد، به اگرایی به طور معنا داري با بیشتر راهبرددر تحقیق خود دریافتند که برون
که با نتایج این تحقیق هم خویی بیشتر از روش همکاري استفاده می کنند،رنجورگرایی وروانافراد با ویژگی برون

هاي هاي شخصیتی سبک)، در تحقیقی در این زمینه با عنوان  رابطه ویژگی2011خوانی نداشت. سلیمی و همکاران (
گرایی و سبک کنترل با حلنظامی نشان دادند که بین سبک راه رهبري مدیریتی و مدیریت تعارض در یک واحد

گرایی یک رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد که با نتایج این تحقیق هم خوانی هاي شخصیتی برونویژگی
هاي حل گرایی) مدیران با سبکگرایی و برون) نیز با بررسی ویژگی شخصیتی (درون1386محمدزاده ( ).29نداشت(

هاي گرایی مدیران با سبکگرایی و درونارض آنها در مدارس متوسطه استان شیراز اظهار داشت که بین برونتع
گراتر باشد، از سبک تشریک مساعی رسد که هر چه فرد برونحل تعارض آنان رابطه معناداري وجود دارد. به نظر می

بیشتر از سبک اجتناب و تسلط حل تعارض بهره گرا کند و افراد درونو مصالحه حل تعارض بیشتر استفاده می
هاي شخصیتی میگیرند. همچنین هیچ رابطه معناداري در این پژوهش بین سبک حل تعارض سازش با ویژگی

گرایی بیشتر ،تعامالت اجتماعی بیشتري با دیگران دارند گرایی) یافت نشد. احتماال افراد با برونگرایی و برون(درون
)، نیز در بررسی کارکرد مدیریت 2009( 2). یوسف18باشند( ایت اجتماعی باالیی برخوردار میدر نتیجه ازحم و
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تواند هاي ورزشی تاحد زیادي میهاي ورزشی گزارش کرد که استفاده از شیوه مصالحه در سازمانتعارض در سازمان
تبدیل نماید. به اعتقاد وي  ضمن جلوگیري از شرایط تعارض زا، تعارض مخرب را به یک تعارض سازنده و مفید

هاي شخصیتی گرا به لحاظ نوع ویژگیاستفاده از سبک مصالحه به انرژي و و زمان زیادي الزم دارد که مدیران برون
هاي تعارض و ایجاد توافقی کارا خود از توانایی و انرژي الزم جهت برقراري روابط انسانی سالم میان گروه

)، با اشاره به اهمیت کانون کنترل درحل تعارضات افراد، در نتایج 1388قدم و همکاران (م). اما نکویی35برخوردارند(
تحقیقات خود بیان کرد که افراد برخوردار از کانون کنترل درونی در مقایسه با افراد داراي کانون کنترل بیرونی از 

تایج تحقیقات خود که بر روي )، نیز در ن2007پارك و همکاران ( ).23عملکرد سازمانی بهتري برخوردارند(
رنجوري با سبک گرایی، خوشایندي و رواندانشجویان انجام داده بودند اظهار داشتند که رابطه معناداري بین برون

). 25گرایی با نتایج این تحقیق همخوانی داشت(تشریک مساعی و یا مصالحه وجود دارد که در بعد برون
بدنی ادارات تربیت بدنی در حل تعارضات سازمانی  خصیتی مدیران تربیتهاي ش)، در بررسی ویژگی1387عامري(

با توجه به محیط و موقعیت ایجاد کننده تعارض همواره یکی از سه شیوه مدیریت گرا گزارش کرد که مدیران برون
رسد نظر می). به 1کنند که با نتایج این تحقیق همخوانی نداشت(تعارض مصالحه، اجتناب و سازش را انتخاب می

هاي مدیران و دبیران تربیت بدنی با توجه به میزان اختیار و قدرت سازمانی آنها در که احتماال تفاوت در ویژگی
برخورد با مشکالت و تعارضات سازمانی دلیل اصلی این تفاوت باشد. اما رابطه معناداري بین سبک تعارض سازش 

). اوساچ و همکاران 1که متناقض با نتایج پژوهش حاضر بود( گرایی دانشجویان وجود داشتو اجتناب با برون
)، در تحقیقی مشابه که بر روي کارمندان دانشگاهی در آفریقا انجام داده بودند رابطه معناداري بین سبک 2006(

ک گرایی گزارش کردند. همچنین نتایج تحقیقات آنها حاکی از رابطه مثبت سبخویی و برونرنجوراجتناب با روان
گرایی افراد )، میزان برون2008( 1). والري و پوول24گرایی بود(تسلط با  مولفه خوشایندي و  رابطه منفی با برون

بینی کننده گزینش شیوه سازش و یا رقابت جو بودن مدیران می داند. به اعتقاد وي را تاحد زیادي معیار پیش
). 31سازگاري هیچ ارتباطی با شیوه اجتناب ندارد( گرایی پیش بینی کننده سبک اجتناب است و لی سبکبرون

گرایی و سبک عدم )، نیز در نتایج تحقیقات خود رابطه معنادار و منفی بین میزان برون1389دهقانی فیروزآبادي(
گرا باجرأت و داراي گرایی با تعامالت اجتماعی مرتبط است، افراد برونمقابله گزارش کرد. به اعتقاد وي برون

پذیري مثبت هستند که سبب موفقیت آنها در برقراري ارتباط با دیگران می شود لذا این افراد تمایل به استفاده تهیج
). اما مولفه خوشایندي با هر سه سبک مدیریت تعارض 6از سبک رقابت به نسبت سبک مصالحه و سازش هستند(

)، حیدري نژاد  2008( 2)، وود 2005)، ما (2000نی ()،که این یافته با نتایج آنتونیوp≥ 05/0رابطه معناداري داشت (
) نشان داد که رابطه مثبت و 2013) همخوانی داشت. همچنین نتایج بررسی پورقاز و همکاران (1360و همکاران(

مصالحه با مولفه خوشایندي مدیران آموزش و پرورش مقطع دبیرستان وجود دارد که این  معنا داري بین سبک
شود( بهبود و ارتقاء مدیریت تعارض سبب اثر بخشی وموفقیت سازمانی مدیران در مدارس می موضوع از طریق

هاي آموزشی تاکید داشتند  که رابطه مثبت ) در بررسی اثرات تعارض در سازمان2013زاده و همکاران (). ایران27
وجود دارد. همچنین رابطه منفی و معنا داري بین سبک  مصالحه در مدیرت تعارض با خالقیت و اثربخشی کارکنان 

)، با تأکید بر مولفه سطح 1382). سلیمانی(10و معنا دار بین سبک اجبار و خالقیت کارکنان را گزارش کردند(
اي تاثیرگذار بر وجود یا عدم وجود تعارض، معتقد است کسانی که سطح رضایت و رضایتمندي به عنوان مولفه
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هاي اثربخش کسانی که از رضایت شغلی وروحیه پایینی برخوردارند بیشتر به شیوه روحیه باال دارند ،در مقایسه با
دهند؛ همچنین افرادي که نگرش سنتی به تعارض دارند در هاي بین فردي گرایش نشان میدر برخورد باتعارض

). در 30ی دارند(هاي تعارضمقایسه با افراد داراي نگرش مثبت بیشترین تمایل به اجتناب وکناره گیري ازموقعیت
توان عنوان کرد که، افرادي که در روابط بین فردي به همکاري، اعتماد کردن و حمایت توجیه این نتیجه می

زاده و همکاران ( ).محرم2،9،17،33گرایی تمایل دارند(حلکنندگی اعتقاد دارند در حل تعارضات بیشتر به سبک راه
هاي ت سازمانی ادارات تربیت بدنی به مولفه خودآگاهی و مهارتهاي تعدیل تعارضاحل) در بررسی راه1391

هاي حل تعارض هاي هوش عاطفی و  شیوهاند. آنها در بررسی ارتباط بین مولفهاجتماعی مدیران اشاره داشته
سازمانی به این نتیجه رسیدند که مدیران برخوردار از مهارت اجتماعی مطلوب که نسبت به نیازهاي کارکنان 

ساسیت دارند، با تعارضات ایجاد شده برخوردي معقول و منطقی داشته و با سرعت بیشتري این تعارضات و ح
گذارند. این گروه از مدیران در مقابل تعارض ایجاد شده منفعل نیستند و سعی نامالیمات سازمانی را پشت سر می

). در 21د تعارض ایجاد شده را مدیریت نمایند(می کنند به روشی که با روابط بین خود و کارمندان آسیبی وارد نشو
 sig  001/0هاي مدیریت تعارض عدم مقابله (بررسی رابطه مولفه وجدانی بودن نیز رابطه معنادار و منفی با سبک

) مشاهده گردید. =r 13/0و = sig  001/0گرایی  (حل) و رابطه اي معنادار و مستقیم با سبک  راه=r -22/0و =
رسد که افراد با ویژگی وجدانی، افرادي با اراده هستند که داراي هدف مشخص بوده و کمتر موضع به نظر می

کوشند با تعارض مقابله شوند، میرو میکنند در موقعیت هایی که با شرایط تعارض روبهمنزوي بودن را انتخاب می
هاي )، در بررسی ارتباط بین ویژگی2009( 1). می لیانگ2گرایی روي می آورند(حلکرده و به  شیوه حل تعارض راه

هاي حل تعارض به میزان تجربه افراد اشاره داشته است. به اعتقاد وي مدیرانی که از تجربه شخصیتی و شیوه
هاي اجتناب و سازش جهت حل تعارضات سازمانی استفاده می کنند، اما مدیران باالیی برخوردارند بیشتر از سبک

ستفاده از سبک همکاري و مصالحه را دارند. همچنین به اعتقاد وي رابطه معناداري بین وجدانی کم تجربه تمایل به ا
رنجور بیشتر به سبک همکاري روي بودن افراد و شیوه حل تعارض سازش و اجتناب وجود دارد. همچنین افراد روان

تحقیق حاضر مبنی بر اینکه راهبرد ). با توجه به نتایج 19هاي این تحقیق همخوانی داشت(می آورند که با یافته
گرایی با ویژگی شخصیتی فراخ ذهنی، خوشایندي و وجدانی بودن رابطه معناداري دارد. و با توجه به اینکه حلراه

هاي حل شود ضمن تاکید بر یادگیري مهارتدر ادبیات پیشینه نیز به این نتیجه  اذعان شده است  لذا پیشنهاد می
هاي آموزشی م آشنایی دبیران با کارکردهاي مهارت مدیریت تعارض از طریق برگزاري کارگاهتعارضات شغلی و لزو

ها از سوي دیگر، هاي شخصیتی دبیران و  شناسایی این تفاوتاز یک سو و همچنین توجه به تفاوت در ویژگی
یابی به اهداف ویژه توان تاحد زیادي ضمن حل تعارضات فردي و سازمانی در محیط کاري، زمینه تضمین دستمی

و تخصصی تربیت بدنی و کارایی عملکرد دبیران تربیت بدنی را در بعد سالمت و ورزش همگانی و قهرمانی در 
 آموزش پرورش فراهم نمود.
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Abstract 
Conflict is common phonemium in today`s organizations that require 
optimum of human skills for efficient management of conflict. The main 
purpose of this study was relationship between physical education teachers  
personality traites and conflict management styles. The statistical population 
consisted all Shiraz P.E teachers (N=225) that n=138 P.E teachers were 
selected randomly. The demographic characteristics, Neo (1992) personality 
traits questionnaire and Putnam and Wilson (1987) conflict management 
questionnaire were used. After concieved about data normality (K-S) 
(P>0.05, Z=0.0872). To analyze the data, descriptive statistics, Pearson's 
correlation and regression analysis were used. The results showed that there 
was direct and significant relation between openness and resolving conflict 
styles (r= 0.49, sig=0.003). Also there was a significant relationship between 
neuroticism and avoidance style (r= 0.36 , sig= 0.042) and negative 
correlation was observed with resolving conflict style (r= - 0.32 , sig= 0.002). 
But Extroversion had no meaningful relation with any of conflict 
management styles (p> 0.05). The results of regression test showed that P.E 
teachers  personality traits  have significant and direct impact on the conflict 
management styles (R= 0.47, sig= 0.001).  Therefore, this study recommends 
that considering  to difference in personality characteristics of P.E teachers 
and their familiarity with the conflict management styles had a significant 
role in creating a favorable learning environment that is free from any 
destructive conflicts. 
 
Keywords 
 Character, Conflict Management, Extraversion, Physical Education Teacher, 
Solution-oriented. 
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