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 مقتمه 
در سازمان و مددیریت تعدارض از    1امروزه تعارض

انددرکاران   جمله مباحثی است که توجه مدیران و دست
ان تعارض در سازم. استکرده ها را به خود جلبسازمان

موجب اتالف انرژی و اسدتعدادهای کارکندان سدازمان    
جای اینکه عوامل تولید و منابع انسدانی بدا    شود و بهمی

ترکیب مناسدب و معودود در تقوده اهدداف سدازمان      
هدای انسدانی و   زنندد و سدرمایه  مدی  جدا  کنند، در حرکت

وفور اختالف نظر و تضاد . (1)دهند می هدر فیزیکی را به
است میزان چشمگیری از وقدت  عث شدهها بادر سازمان

. مدیران صرف جلوگیری، کاهش یا حل مشکالت شدود 
برخی از علمای علوم رفتاری معتودند تنوع گروه کداری  

لذا  ؛دهدثیر قرارمیأعملکرد را تقت ت ،از طریه تعارض
و نقوه تأثیرگذاری تندوع   ها تعارض أمدیران باید از منش
بدا آن را   مواجههمناسب های شیوه ،بر تعارض آگاه بوده

صورت  های ورزشی نیز تعارض بهدر سازمان. (2)بدانند 
هدا  له جدی وجوددارد و مددیران ایدس سدازمان   ئیک مس

میس سدالمت  أهای اثربخش در جهت تد برای ارائه برنامه
هدا و  جسمانی و روانی ورزشکاران و دستیابی به مدداد 
نیدروی  عناویس قهرمانی و همچنیس، استفاده حدداکثر از  

را بده   هدا  و تعدارض  هدا  کارشناسان خود باید اخدتالف 
 و همکاران 2پوتنام. کنند ای مؤثر و سودمند مدیریت گونه
افدراد در زمینده اهدداف     میانتعارض را اختالف  1891

و  3گلفندد . (3)دانند  ها می اصلی، اهداف فرعی و ارزش
افراد یدا   میانتعارض را تفاوت و تضاد  2009 همکاران
هددا  هددا، باورهددا و ارزش هددا در مددورد عالقدده  گددروه
تعارض ماهیتاً چیز بدی نیست و اگر . (4)اند کرده تعریف
تدوجهی   شود پیامدهای مثبت قابل طور صقیح مدیریت به

هدا و   بخدش در گدروه   یک نیروی انرژی به همراه دارد و 
 . (5 و6) استها سازمان

 مواجهده کنندده شدیوه   تریس عوامل تعییسیکی از مهم
 1880 6گلددبر   .اسدت  4افراد بدا دیگدران، شختدیت   

فدرد و   هشختیت را مجموعه صفات و رفتدار منقتدرب  
داند که مدیران در سدوو  مختلدف   باثبات می ،نسبت به

، رفتارهای مددیریتی و در هنگدام   ها مدیریتی در تتمیم

 ،شختدیت . دهندد مدی  با دیگران از خود نشان رویارویی
ه ایجاد ارتباط بدا دیگدران   هایی است که فرد را بویژگی
مفهوم شختیت از آن جهت برای مدیریت . سازدمی قادر
در ادراک، ارزیابی و واکنش  عمده یدارد که نوش اهمیت

هایی که هریک سبک. (1) کند ایفامیفرد در برابر مقیط 
کنند، تقت تأثیر می از مدیران برای حل تعارض انتخاب

هدا و  تیت، نگدرش نظیر شخ ،فرد منقتربه یهای ویژگی
 شختیت 1831 5آلپورت. (1)گیرد جنسیت آنها قرارمی

 سدازگاری  چگونگی که درونی عوامل از ایمجموعه را
 د،ندددهمددی جهددت مقددیط بددا را فددرد اختتاصددی

 را شختدیت  1853 1کلدی  جدور  . اسدت  دهکدر  تعریف
 تفسدیر  بدرای  جسدتجو  در فدرد  هر خاص مسیر عنوان به

هدا  تعددادی از پدژوهش   در .(9)داندد   می زندگی معانی
شناختی ورزشکاران و مدیران ورزشدی   های روانویژگی

های شامل صفات شختیتی، ختوصیات خلوی و سبک
 . (8)است شده موابله در سوو  مختلف بررسی

9چالدوریددا
هددای معتوددد اسددت در سددازمان 1888 

هایی نظیر قاطعیت، عاشه ورزش بدودن  ویژگی ،ورزشی
ثر بدا ورزشدکاران و مربیدان    ؤمد  و توانایی ایجاد ارتباط

هدا و  الزمه مدیریت اثربخش است و ایس گونده ویژگدی  
 ؛(1)د ننزدیک دار یختوصیات با شختیت فرد ارتباط

هدای  گدرا از فعالیدت  مدیران ورزشی درون نمونه،برای 
کنندد و بدا   دردسرساز پرهیزمی گاه،ورزشی دیربازده و 

رند وضعیت دا مواومت در برابر تغییر و تقوالت، دوست
گرا در ایجاد روابط مؤثر مدیران برون. شود موجود حفظ

تدر  قدوی  ،یدژه مربیدان و ورزشدکاران   و کارکنان به میان
هدای رفتداری خدود را بدا فرهند       کنند و شیوهمی عمل

سددازمان تقددت سرپرسددتی و عالیدده افددراد زیردسددت 
 1. (11 و10)دهند می توبیه

سدبب   ،تیهای شختدی ویژگیکه دارد  اشاره 8بارون
به حل تعدارض بدیس فدردی     خاص نسبت یبروز تمایالت

شود، بعضی از افدراد در صدورت بدروز اخدتالف از      می

                                                                 
1- Conflict   2- Putnam et al 
3- Gelfand et al  4- Personality 
5- Goldberg  6- Allport
7- George Kelly  8- Chelladurai 
9- Barron 
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 و ای با متدالقه طریه اجتناب و دوری از تعارض، عده
و  1وود. (12)کنندد  برخی با رقابدت بدا آن برخدوردمی   

های شختیتی تدوافوی  کردند ویژگی بیان 2009 همکاران
کننده هدر   بینیداری پیشطور معنی ی بهگرایبودن و برون

 و همکاران 2پارک. (13) ندچهار سبک حل تعارض بود
گرایی،  در تقویوی روی دانشجویان دریافتند برون 2001

 ،رنجورخویی با سبک تشریک مساعی خوشایندی و روان
ذهندی بدا سدبک تشدریک      ویژگی فراخ ومثبت  ای رابوه

گرایدی بدا   ، بدرون همچنیس ؛منفی داشت ای مساعی رابوه
. (14)داد  سبک سدازش و اجتنداب رابوده منفدی نشدان     

دریافتندد سدبک اجتنداب بدا      2005 و همکاران 3اوساچ
رابوده مثبدت و سدبک     ،گراییرنجورخویی و برون روان

گرایدی رابوده   تسلط با خوشایندی رابوه منفی و با برون
رابوده   ،رنجورخدویی  سبک مدارا بدا روان . مثبت داشت
 . (16)پذیری رابوه منفی داشت انعواف مثبت و با
های شختیتی ویژگی میاندر تقویه رابوه  2006 4ما

رنجورخدویی بدا    داد ویژگدی روان  و حل تعارض نشدان 
های اجتناب، متالقه و مدارا رابوه منفی دارد ولی سبک

های رقابت و تشریک مساعی گرایی با سبکویژگی برون
 1395 کالنتدری ویده  نتدای  تق . (15)رابوه مثبدت دارد  

رنجورخدویی بدا    گرایی و رواندهد ویژگی برونمی نشان
سبک مدیریت تعارض به شیوه اجبدار و اعمداد قددرت    

های مدیریت ها با سبکدیگر ویژگی میاندارد ولی  رابوه
 . (12)د وش مین ای مشاهدهتعارض رابوه
بدر   هاآن تأثیر و سازمان داخل های تعارض از آگاهی
 بده  تواندد مدی  هامدیران در سازمان گیریمتتمی کیفیت
 جنبده  کده  کندد  کمک هاییمشی خط و هاسیاست اجرای
را  آن منفددی هددایثیرأت و حمایددت را تعددارض مثبددت
بددنی و ورزش  شک ماهیدت تربیدت   بی. دنده می کاهش

 هدا  زمینه را برای بدروز بسدیاری از تضدادها و تعدارض    
گیدر  گریبان ،انفراو یمشکالت ،سازد و به تبع آنمی فراهم

 ،نهایدت  شدود و در هدای ورزشدی مدی   مدیران سدازمان 
ناپذیر بدر پیکدره نظدام ورزشدی کشدور       جبران یصدمات
هدا  بدنی در مراکز استانهای کل تربیتاداره. کند میوارد
مدیرانی بدا   بهعنوان یکی از مراکز مهم ورزشی کشور  به

های مثبت شختیتی و همچنیس هوش و ذکداوت  ویژگی
 هدا  های بقرانی و بروز تعدارض ند تا در زماننیازمند باال

  مواجه شده،طور صقیح با آن  در درون سازمان بتوانند به
خدوبی   هرا بد  هدا  هدای درسدت، تعدارض   با اتخاذ شیوه

با توجه به تأثیر انکارناپذیر مددیریت مولدوب   . کنند حل
موجددود در سددوح  هددای و تعددارض تضددادهادر حددل 
هدای  ویژگدی چندیس اهمیدت   و هم ی ورزشدی ها سازمان

برای درک و پیشگیری از ایس شرایط و شختیتی مدیران 
اسدتفاده از   بدا  هدا  کنتدرد و هددایت تعدارض   عدالوه   به

رساندن عدوارض منفدی    حداقل های کارآمد برای به شیوه
در ایدس زمینده ضدروری    بیشدتر   هدایی  انجام تقویه، آن
عدالوه، بررسدی مسدتندات و ادبیدات      بده  ؛رسدنظرمی به

موالعاتی  ،کشور از خار  دهد اگرچه درمی تقویه نشان
 و شختددیتی هددایویژگددی میددان رابودده درختددوص
 داخدل  تقویوات است،شده انجام تعارض حل راهبردهای
 مددیران و  فدردی  هدای ویژگدی  بررسدی  به بیشتر کشور
 و اندپرداخته تعارض با رویارویی هایشیوه با آن ارتباط

 و شختدیتی  هدای ویژگدی  میدان  رابوده  بارةتقویوی در
 هدای سدازمان  مددیران  در تعدارض  مدیریت راهبردهای
 خوزسدتان  اسدتان  بددنی  تربیت ویژه مدیران به ورزشی و
هددف اصدلی از انجدام ایدس پدژوهش       ؛استنشده انجام

های شختیتی بدا راهبردهدای    ویژگی میانبررسی رابوه 
بدنی اسدتان   های تربیت مدیریت تعارض در مدیران اداره

 پرسدش ستان بوده و درصدد پاسدخگویی بده ایدس    خوز
گانده شختدیتی    هدای پدن   ویژگدی  میدان آیا » که است
گرایی، خوشایندی، رنجورخویی، برون ذهنی، روان فراخ)

عددم  )گانده تعدارض    با راهبردهدای سده  ( بودن وجدانی
مقوده   ؛«دارد؟ رابوه وجود( گرایی حل موابله، کنترد، راه

ریدزان  ن و برنامده مسدئوال  امیدوار است نتای  تقویه به
کند تا در انتخاب یدا انتتداب    بدنی کمکسازمان تربیت

ها، بدنی در مراکز استان های کل تربیتمدیران برای اداره
های شختیتی ختوص ویژگی ثیرگذار بهأعوامل متعدد ت

 1. آنان را مدنظر قراردهند

                                                                 
1- Wood et al  2- Park et al 
3- Osuch et al  4- Ma 
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 روش 
توصددیفی همبسددتگی و بدده روش  ،پددژوهش حاضددر

 . استدهشمیدانی انجام
 آزمودني 

های ن ادارهامدیران و معاون همهجامعه آماری شامل 
هدای  تئرئیسان هی ها، رئیس و نایببدنی شهرستان تربیت

بدده تعددداد  1399ورزشددی اسددتان خوزسددتان در سدداد 
(140N= )بودن جامعده، از روش   با توجه به مقدود. بود

شدد و کدل جامعده     گیری اسدتفاده سرشماری برای نمونه
 میدان البته از  ؛(=140n)شدند  عنوان نمونه درنظرگرفته به

نامده قابدل    پرسش 119تعداد  ،شده های توزیعنامه پرسش
 . شد آوری استفاده جمع
 ابزار تحقيق

نامه به شدر    ها شامل سه پرسشابزار گردآوری داده
 : بود زیر
 دربدارة  پرسدش  10حاوی  ساختهنامه محقق پرسش( 0
وضدعیت   سدس، جنسدیت،  )تی شناخ های جمعیتویژگی

هددل، سددوح تقتددیالت، رشددته تقتددیلی، وضددعیت أت
استخدامی، پست سازمانی، سابوه خدمت، سابوه مدیریت 

 .بود (و سابوه ورزشی
فدرم  )هاي شخصييتي نويو   نامه استاندارد ويژگي پرسش( 2
 50پاسد  شدامل    بسدته ی هدا نامه پرسش شمار در( کوتاه
، 1ذهندی  فراخ: ییعن ،که پن  عامل بزر  شختیتیپرسش 
، 4، خوشدددایندی3گرایدددی، بدددرون2رنجورخدددویی روان

دیگدر بدرای    عبارت به ؛کندمی گیریرا اندازه 6بودن وجدانی
ایدس  کری و کاستا، مک ؛گویه وجوددارددوازده  ،هر عامل
. (11)د نسداخت  1896بار در ساد  نامه برای نخستیس پرسش
طدور   هبد )ای درجهپن  دهی در قالب مویاس لیکرت  پاس 
 طدور کامدل   بهموافه، موافه، نظری ندارم، مخالف،  کامل
 با) 0، 2، 3، 4،  6صورت  گذاری به و روش نمره( مخالف

و ( 1395) داودی. اسدت  (یمنفد ی هدا هیگو درنظرگرفتس
نامده   در تقویده خدود از ایدس پرسدش    ( 1394) الهی امان

نامه بده دو   در تقویه حاضر پایایی پرسش. اندکرده استفاده
 ؛(1جددود  )وش آلفا کرونباخ و تنتیف مقاسدبه شدد   ر

همچنددیس روایددی سددازه از طریدده بارتلددت تسددت برابددر 
55/0=E ،65/0=N ،68/0=A ،38/0=C ،68/0O=  مقاسیه

   .دار بودندمعنی>P  001/0شد که در سوح 

 نئو شختیتی هایویژگی نامه پرسش پایایی ضرایب .1جدود 
 حاضر تقویه در

 مقی س
  پ ی ی ضرایب

 (تنتیف) (كرونب خ آلف ش)

 N 50./ 52/0 رنجورخویی روان
 E 51./ 53/0 گراییبرون
 O 42./ 61/0 بودن باز

 A 62./ 60/0 خوشایندی
 C 13./ 51/0 بودن وجدانی

 
 کده  تعيار   تيريمدي هااستاندارد سبک نامه پرسش( 9
 نامده  پرسش سیا ؛اند کرده یطراح ، آن رالسونیو و پوتنام
 ،یمیمو از نول به ،1881) نزیرابی سازمان رفتار ابکت در

 ،تعدارض  تیریمدد  وهیشد  پن  و استشده آورده( 1396
 متدالقه و  همکداری،  سدازش،  یا توبیه اجتناب، شامل
 و موابلدده عدددم کنتددرد، راهبددرد سدده را درون رقابددت
دهدد کده   یقرارمد  سنجش خالصه و موردیی گرا حل راه

اجتناب  هایترکیب شیوه) موابله راهبرد عدم: شامل الف
ترکیدب  ) گرایدی حلراه راهبرد :ب ؛(سازش یا توبیه و

 بدا ) راهبرد کنتدرد  :و  ( متالقه و همکاری هایشیوه
 شدماره  بدا  راهبدرد  سده  ایس ؛(است یکسان رقابتی شیوه
 سید ا. ندد اشدده  ارائه (2 جدود) در نامه پرسش هایگویه
 وهیش به که استی انهیگز 1 پرسش 30 شامل نامه پرسش

 ییموال .است شدهی ازبندیامت 1 تا 1 از وی طراح کرتیل
در تقویه خود از ایس ( 1396) یطاهر اشکوهو  (1391)

 تعییس برای حاضر تقویه در. اندکرده نامه استفاده پرسش
 روش از تعدارض  مددیریت  راهبدرد  نامده  پرسش پایایی
 پایدایی  ضدرایب . شدد  استفاده تنتیف و کرونباخ آلفای
 3 جددود  در تعدارض  مددیریت  راهبردهدای  از هریدک 
 1 .است شده ارائه

آمار توصیفی و بدرای آزمدون    ،هابرای توصیف داده
همبستگی پیرسون و رگرسدیون  )ها آمار استنباطی فرضیه

سوح . ندشد استفاده( گام به چندگانه به روش ورود و گام
 .شد تعییس >06/0Pها داری آزمون فرضیهمعنی

                                                                 
1- openness  2- neuroticism
3- extroversion  4- agreeableness
5- conscientiousness 
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 آن  هایگویه و تعارض مدیریت هایراهبرد .2 جدود
 نامه در پرسش

  ه شسبک
 ت  را متیریا

 ه گویه صم ره

 موابله راهبرد عدم
 24و 23 و 16 و 14 و 12 و 1و 6 و 2
 28 و29 و 21و 26 و

 گرایی حلراهبرد راه
 و 15 و 13 و 11 و 8 و 9 و 5و 4 و1
 21 و 20 و 18

 30 و 25 و 22 و 19 و 11 و 10 و 3 راهبرد کنترد

 
  تعارض مدیریت نامه پرسش پایایی ضرایب .3جدود

 حاضر تقویه در

 مقی س
 پ ی ی  ضرایب

 (تنتیف) (كرونب خ آلف ش)

 53/0 61/0 موابله عدم راهبرد

 18/0 13/0 کنترد راهبرد

 13/0 10/0 گرایی حلراه اهبرد
 

 ه ش تحقیقی ف ه
 ها یآزمودن درصد 01/51های توصیفی براساس یافته

 هدددای آزمدددودنی .بودندددد زن درصدددد 8/39 و مدددرد
 

 و بیشدتریس  درصدد،  1/34 بدا  سداد  60تا  41 سنی رده
 کمتدریس  ،درصدد  4/3 بدا  بداال  به ساد 51 هایآزمودنی

درصد  آزمودنی 8/44رشته تقتیلی . فراوانی را داشتند
سدایر   4/42مددیریت و   درصدد  1/12 بدنی،تربیت های
با تقتدیالت کارشناسدی بدا     هایآزمودنی. ها بود رشته
 ،درصد 8/11درصد بیشتریس و تقتیالت دیپلم با  1/66

 بیشدتر . اندد داده کمتریس فراوانی را به خدود اختتداص  
سابوه کار مدیریتی  ،درصد 3/10ها یعنی حدود آزمودنی
سداد   20تدا   11درصدد بدیس    4/35ساد و  10تا  1بیس 

توصدیفی  هدای  یافتده . سابوه ورزشی را داشتند بیشتریس
نامده راهبردهدای مددیریت     مربوط به متغیرهای پرسدش 

 4گانده شختدیتی در جددود     های پن تعارض و ویژگی
 .است  شده ارائه

گرایدی بدا   حدل  ، راهبدرد راه 4براساس نتای  جدود 
ترتیدب   بده  16/1و عدم موابله با میدانگیس   66/3میانگیس 

  همچندیس، ویژگدی   ؛دارندد  بیشتریس و کمتدریس نمدره را  
و  18/3بدددودن بدددا میدددانگیس  تدددیتی وجددددانیشخ
ترتیدب بیشدتریس و    به 23/1رنجورخویی با میانگیس  روان

رابوه سداده   6در جدود . انددهکر کمتریس نمره را کسب
هدای شختدیتی بدا راهبردهدای مددیریت      ویژگدی  میان

 .است شده تعارض ارائه

 
 های شختیتییریت تعارض و ویژگیهای مدمعیار متغیر راهبرد میانگیس و انقراف .4جدود       

 ه ش آم رش ص خص                          

 م غیر
 حتاكثر حتاقل م ی ر انحراف می نگین

 51/2 09/1 344/0 16/1 راهبرد عدم موابله

 95/4 28/1 560/0 86/2 راهبرد کنترد

 66/4 2/21 486/0 66/3 گراییحل راهبرد راه

 69/3 69/1 411/0 11/2 گراییویژگی برون

 26/2 26/0 433/0 23/1 رنجورخویی ویژگی روان

 26/3 60/1 352/0 11/2 ویژگی بازبودن

 60/3 93/1 319/0 13/2 ویژگی خوشایندی

 4 26/2 383/0 18/3 بودن ویژگی وجدانی
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 ویژگی شختیتی بازبودن و راهبردهای مدیریت تعارض میانضرایب همبستگی ساده  .6جدود    

 بین پیش م غیر
 ص خص آم رش                

 م غیر مالك
 (n) (p) (r)ضریب همبس گ  

اخ
فر
 

   
نی
ذه

 

 331/0 -04/0 عدم موابله

 313/0 -03/0 کنترد 119

 106/0 11/0 گراییحلراه

ان
رو
 

ری
جو
رن

 

 013/0 26/0 عدم موابله

15/0 کنترد 119  034/0 

 023/0 -19/0 گرایی حل راه

ون
بر

یی
گرا

 

 263/0 -05/0 عدم موابله

 463/0 01/0 کنترد 119

39/0 گرایی حل راه  001/0  

دی
این
وش
خ

 

 004/0 -241/0 عدم موابله

 001/0 -22/0 کنترد 119

 001/0 36/0 گرایی حل راه

نی
دا
وج

 
دن
بو

 

 001/0- 28/0 عدم موابله

 46/0 01/0 کنترد 119

 001/0 31/0 گرایی حل راه
 

 نتددای  حاصددل از همبسددتگی سدداده در  براسدداس 
رنجورخویی بدا راهبردهدای    ویژگی روان میان ،6جدود 

دار و بدا راهبدرد   رابوه مثبت معندی  ،عدم موابله و کنترد
 میدان . دار وجدوددارد گرایی رابوده منفدی معندی    حل راه

-گرایی، خوشایندی با راهبودن، برون های وجدانیویژگی

ویژگی  میان. شد دار مشاهدهرابوه مثبت معنی ،گراییحل
رابوده   ،خوشایندی با راهبردهای عدم موابلده و کنتدرد  

بودن با راهبرد عدم  ویژگی وجدانی میاندار و منفی معنی
 .شد دار مشاهدهموابله رابوه مثبت معنی

براساس نتای  حاصل از تقلیل رگرسیون چندگانده، بدا   
، ضدریب همبسدتگی   5استفاده از روش ورود در جدود 

هدای شختدیتی مددیران بدا     برای ترکیب خوی ویژگی
و ضددریب تعیددیس  =340/0MR)راهبددرد عدددم موابلدده 

115/0RS= ) 015/0که در سوحp= برای . دار استمعنی
هددای شختددیتی مدددیران بددا راهبددرد کنتددرد  ویژگددی

(280/0MR=  094/0و ضریب تعییسRS= ) که در سوح
011/0P= ی هدای شختدیت  برای ویژگی. دار نیستمعنی

و ضدریب   =452/0MRگرایدی،  حلمدیران با راهبرد راه
 بدا . دار استمعنی >001/0Pدر سوح  =214/0RSتعییس 
 حددود  شد مشخص آمده، دست هب تعییس ضریب به توجه
 هدای متغیدر  توسط موابله عدم متغیر واریانس درصد 11
 گرایدی، بدرون  ذهنی، فراخ شختیتی هایویژگی بیسپیش
 تبیدیس  بدودن  وجددانی  و ایندیخوشد  رنجورخویی،روان
 متغیدر  واریدانس  درصدد  21 همچنیس، حدود ؛استشده
 هدای ویژگدی  بدیس پدیش  هدای متغیر توسط گراییحلراه

 ویی،ددد رنجورخروان گرایی،برون ذهنی، فراخ شختیتی
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 ؛اسددت شددده تبیددیس بددودن وجدددانی و خوشددایندی
کنندده  بیندی  گانه تنها پیشهای پن ویژگی ،دیگر عبارت به

بیندی   و در پیش هستندگرایی حلراهبرد عدم موابله و راه
 .ندارند راهبرد کنترد نوشی

براساس نتای  حاصل از تقلیل رگرسدیون بده روش   
بهتریس  ،بودن ، تنها ویژگی وجدانی1گام در جدود  به گام
کنندده اسدتفاده از راهبدرد عددم موابلده اسدت        بینیپیش
(280/0=MR  094/0و ضریب تعییسRS= )ه در سوح ک

001/0P<  همچنددیس نتددای  حاصددل از  ؛دار اسددتمعندی
 9گام در جدود  به تقلیل رگرسیون چندگانه به روش گام

 ،گرایدی و خوشدایندی  هدای بدرون  دهد، ویژگیمی نشان
کننددده بددرای اسددتفاده از راهبددرد   بینددیبهتددریس پددیش

و ضدریب تعیدیس   =MR 446/0)گرایدی هسدتند    حدل  راه
189/0RS= ) 009/0که در سوحP=   برای خوشدایندی و
001/0p< دار استگرایی معنیبرای برون. 

 

 (روش ورود)های شختیتی و راهبردهای مدیریت تعارض نتای  تقلیل رگرسیون چندگانه ویژگی. 5جدود 

 
همبس گ  

 چنتگ نه

MR 

ضریب 

 ت یین

RS 

 Fنسبا

 Pاح م ل

 م غیره  و ضرایب رگرسیو 
 

ضریب 

ث با 

(a) خوص ینتش رنجورش روا  گرای و بر ذهن  فراخ 
  وجتان 

 بود  

له
واب
م م
عد

 

340/0 115/0 
828/2F= 

015/0p= 

001/0B= 

001/0β= 
001/0 t= 

886/0 p= 

103/ 0B= 

123/0β = 

191/ 1 t= 

240/ 0 p= 

091/0B= 
103/0β = 

865/0 t= 

341/ 0 p= 

118/0B=- 

131/0β=- 

229/1 t=- 

222/ 0 p= 

214/0B=- 

224/0β=- 

361/2 t=- 

020/0 p= 

39/2 

رد
کنت

 

280/0 094/0 
062/2 F= 

011/ 0 
P= 

023/ 0B=- 

013/0β =- 

131/0t=- 

981/ 0p= 

113/0 B= 

110/0 β = 

030/ 1 t= 

306/ 0 p= 

210/ 0B= 
140/0β = 

29/ 1 t= 

203/0 p= 

435/0B=- 

263 /β =- 

33/2t=- 

021/0 p= 

216/0B= 

130/0β = 
231/1t= 
221/ 0 p= 

11/2 

راه
 حل

رای
گ

 ی
452/0 214/0 

086/5 F= 
P< 001/0  

B= 012/0  
β = 008/0  

t= 101/0  

p= 820/0  

B= 343/0  

β = 296/0  

t= 98/2  
p= 006/0  

B= 080/1  
β = 083/0  

t= 824/0  

p= 369/0  

B= 301/0  

β = 234/0  

t= 33/2  

p= 022/0  

B= 151/0  

β = 129/0  

t= 306/1  
p= 186/0  

10/1 

 
 (گام به روش گام)شختیتی و راهبرد عدم موابله  هایهای ویژگینتای  تقلیل رگرسیون چندگانه مؤلفه .1جدود 

 ص خص آم رش          

 

 بینم غیر پیش

MR RS 
 Fنسبا

 Pاح م ل

 (a)ضریب ث با  ضرایب رگرسیو 

1 
 

 

 094/0 280/0 بودن وجدانی
52/10F= 

001/0 P< 

B= 263/0-  

β = 280/0-  

t= 25/3-  

001/0 = p 

65/2 
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 (گام به روش گام)گرایی حلهای شختیتی و راهبرد راههای ویژگین چندگانه مؤلفهنتای  تقلیل رگرسیو .9جدود 

 ص خص آم رش                   

 بینم غیره ش پیش
MR RS 

 Fنسبا

 Pاح م ل

 ضرایب رگرسیو 
ضریب 

 (a)ث با 

1 2 
 

393/0 گراییبرون  141/0  
F= 83/18  
P< 001/0  

B= 451/0  

β = 393/0  

t=   45/4  

P= 001/0  

_ 

211/2  

446/0 خوشایندی  189/0  
F= 18/14  
P< 001/0  

B= 369/0  

β = 281/0  

t= 33/3  

p= 001/0  

B= 319/0  

β = 242/0  

t= 11/2  

p= 009/0  

583/1  

 
 گیرشبحث و ن یجه

ذهنی بدا   ویژگی فراخ میان ،داد های تقویه نشانیافته
دار رابوده معندی   ،گانه مددیریت تعدارض  راهبردهای سه
 پارک و همکداران نتای  تقویه  ایس یافته با. وجودندارد
دارد  ، همخوانی2006 ماو  2005 اوساچ و همکاران، 2001

در توجیده  . نددارد  همخوانی 2000 آنتونیونیولی با یافته 
 ،ذهنی به تجربده  کرد ویژگی فراخ اشاره توانایس یافته می

 رود می شمار به نئو عاملی پن در مدد  عاملتریس ثبات کم
در بررسدی   1396 روشس و همکاران نتای  تقویه. (18)

داد  نشدان  نئوعاملی  پن نامه  سنجی پرسش های روانجنبه
ایس ویژگی در نمونه ایرانی نیز فاقدد ثبدات دروندی    که 
یکی از دالیدل   ،احتماد بهبنابرایس  ؛(20)قبود است  قابل
ذهنی و راهبردهای  ویژگی فراخ میاندارنبودن رابوه معنی

 سدبب تواند به همیس تقویه می مدیریت تعارض در ایس
 . باشد

رنجورخدویی بدا    ویژگی روان میان ،های تقویهیافته
دار و راهبردهای عدم موابله و کنترد رابوه مثبدت معندی  

ایس یافتده  . داد دار نشانرابوه منفی معنی ،گراییحل با راه
 2006 ما، 2000 آنتونیونی، 2005 اوساچبا نتای  تقویه 

 ،الزم بده ذکدر اسدت   . دارد مخدوانی ه 1395 کالنتریو 
 ثبدات  هسدتند،  باالی رنجورروان شاخص در کهی افراد
پیچیددده و ی هدداتیددموقع و در دارندددی نییپددای عدداطف

 بدده بپردازنددد، رقابددت بدده آنکدده از شددتریب هددا تعددارض
 بده ی کمتدر  لید تما ،آورده روی اجتنداب  وی رید گ کناره
 دهندد یمد  نشان تعارض دهیپد حلی برای مساع کیتشر
معتودندددد ( 1811) آیزندددکو ( 1811) تومددداس .(21)

مدیرانی که دائم از سبک مدیریت اجبار و اعماد قدرت 
دچدار  مشدکالت شختدیتی    بهکنند می استفاده( کنترد)

هدا  نشختیت آ «مس»عدم اطمینانی که در  سبببه  ،بوده
های پرخاشگرانه ذاتی، شیوه و همچنیس رفتار داردوجود

صدورت اعمداد قددرت و     بده  باغلرا  های حل تعارض
واسدوه  کنند، زیرا بر ایس باورند کده بده  می اجبار انتخاب

 کدرد  توان دیگران را بده اطاعدت وادار  زور و قدرت می
 . (23و22)

گرایی بدا راهبدرد   ویژگی برون میان ،های تقویهیافته
ایس یافته بدا  . داد دار نشانرابوه مثبت معنی ،گراییحلراه

، 2001 پدارک ، 2009 وود، 1395 تریکالننتای  تقویه 
. دارد همخوانی 2000 آنتونیونیو  2006 ما، 2005 اوساچ

 ،گدرا بدرون  افدراد کده  گفت  تواندر توجیه ایس یافته می
 و پراندرژی  فعداد،  قاطع، دوست، مردم اجتماعی، یافراد
 کنندد می سعی تعارض بروز هنگام به و هستند بیسخوش
 و تقلیدل  طریده  از ،هداد تشدخیص  را هدا آن اصلی دلیل
 از بیشدتر  ،دیگدر  عبارت به ؛نندکمی برطرف را هاآن بررسی
 تومداس  .(24و 2) کنندد می استفاده گراییحلراه راهبرد



 

 13 

 بدني استان خوزستان اهبردهای مديريت تعارض مديران تربيتهای شخصيتي و ر ويژگي ميانارتباط 

اسدتفاده از سدبک    اغلدب، بر ایس باور است که ( 1811)
د که توانایی شوتوافه و نرمش از سوی مدیرانی اتخاذمی

بده   ؛باشدند  شدته را دا هدا  و انرژی الزم برای حل تعارض
هدای متعدارض و   همیس دلیل از طریه صقبت با گدروه 
، آنهدا  میدان  دارند پیوند آنها از طریه وجه اشتراک، سعی

کده   کدرد  بیدان تدوان  بنابرایس می ؛(22) توافه ایجادکنند
استفاده از سبک توافه و نرمش به زمان و انرژی زیدادی  

ندوع  گرا بده لقداو ویژگدی و    دارد که مدیران برون نیاز
با استفاده از  ،بوده مند بهرهشختیت خود از انرژی الزم 

 میدان توانندد  های روابط انسانی باالی خدود مدی  مهارت
 .(26) کنندتوافه الزم را ایجاد ،های تعارضگروه

ویژگددی خوشددایندی بددا  میددانهددای تقویدده یافتدده
دار و رابوه منفی معندی  ،راهبردهای عدم موابله و کنترد

ایس یافتده  . داد دار نشانرابوه مثبت معنی ،یگرایحل با راه
 اوسداچ ، (2001) پدارک ، (2009) وودبا نتای  تقویده  

 ؛دارد همخدوانی ( 2000) آنتونیونی، (2006) ما، (2005)
 بده  فدردی  بدیس  روابدط  در موافده  افدراد  ،بهتر عبارت به

 و دارندد  تمایدل  کنندگیحمایت و اعتمادکردن همکاری،
 کمتر ،درنتیجه ؛بینندمی دیگران با توابل در را خود کمتر
گرایددی حددل و بیشددتر از سددبک راه  کنتددرد سددبک از

ویژگدی   میدان  ،هدای تقویده  یافته .(24)کنند می استفاده
دار رابوه منفی معندی  ،بودن با راهبرد عدم موابله وجدانی
ایدس  . داد دار نشدان رابوه مثبت معندی  ،گراییحل و با راه

 افراد. دارد همخوانی 2000 تونیونیآنیافته با نتیجه تقویه 
دارای  هدفمندد،  اغلب، افدرادی  بودن ویژگی وجدانی با

 تعدارض  بدا کوشند تدا   و می هستندی منزو اراده و کمتر
 ؛آورندد می روی گراییحلراه سبک به و بیشتر کنند موابله

 سییپدا  بدودن  یوجددان ی ژگد یو در کده ی افراد برعکس،
 و سدازش  متدالقه،  کسدب  از بیشدتر  ،احتماد به هستند،
 . کنند استفاده تعارض با مواجهه برای موابله عدم و مدارا

براساس نتای  حاصل از تقلیل رگرسدیون بدا روش   
 21واریانس متغیر عدم موابله و  درصد 11ورود، حدود 

توسدط متغیرهدای    گرایدی حدل راه متغیر واریانس درصد
فته ایس یا. استشده  های شختیتی تبییسبیس ویژگیپیش

 2006 مدا ، 2005 اوسداچ ، 2009 وودبا نتدای  تقویده   
 تقلیدل  از حاصدل  نتدای   همچنیس طبده  ؛دارد همخوانی

 بدودن  وجددانی  ویژگدی  ای،مرحلده  روش بدا  رگرسیون
 و دو موابله عدم راهبرد از استفاده کننده بینیپیش بهتریس
-پددیش بهتددریس خوشددایندی و گرایددی بددرون ویژگددی

. هسدتند  گرایدی حدل راه راهبرد زا استفاده های کننده بینی
ویژگدی   میدان  ،در تقویه خدود  2001در ساد  الرسون

سدازمان   های شختیتی مدیران و چگونگی حل تعارض
است؛ بده ایدس    کرده داری گزارشتوسط آنها رابوه معنی

تدری  مدیرانی کده از ویژگدی شختدیتی سدالم     ،ترتیب
-سدازمان نیدز از روش   های برای حل تعارض مندند بهره

 . (25)کنند می تر استفادهمناسب یایه
بر اینکه  در پایان با توجه به نتای  تقویه حاضر مبنی

گرایدی،  گرایی با ویژگی شختدیتی بدرون  حل راهراهبرد 
دار دارد، مبدانی  بودن و خوشایندی رابوه معندی  وجدانی

داد راهبردی کده غالدب    نظری و ادبیات تقویه نیز نشان
بودن  به مولوبیت و اثربخش سبتپردازان مدیریت ن نظریه

لدذا   ؛گرایدی اسدت  حدل  نظر دارند، راهبدرد راه  آن اتفاق
های شختیتی شود بیشتر از مدیرانی با ویژگیپیشنهادمی
شدود و   بودن و خوشایندی اسدتفاده  گرایی، وجدانیبرون

کمتدر   ،رنجورخدویی  مدیران با ویژگدی شختدیتی روان  
ریدزان  ن و برنامده العالوه بده مسدئو   به ؛شوندکارگرفته به

شود در انتخاب یا انتتاب می بدنی توصیهسازمان تربیت
ها، بدنی در مراکز استانهای کل تربیت مدیران برای اداره
های شختیتی ختوص ویژگی ثیرگذار بهأعوامل متعدد ت

کدارگیری آندان بدا     هاز ب پیشآنان را مدنظر قراردهند و 
ای معتبدر، ویژگدی   هد ها و آزمدون نامه استفاده از پرسش

عندوان   هدا بده  شود و ایس ویژگدی  شختیتی آنان بررسی
 ؛معیاری مناسب در کنار سایر معیارها مددنظر قرارگیدرد  

های ها و دورهکارگاه برگزاری با شودپیشنهادمیهمچنیس 
 شود، داده مدیران به الزم هایآموزش ،مدیریتی آموزشی
 استفاده و مناسب سوح در تعارض نگهداری با تاازطرفی

 از ،شدده  سدازمان  پویدایی  باعث سازنده های تعارض از
 ها تعارضبتوانند  دیگر طرف از و کنند جلوگیری آن رکود
 سدازمان  در بقدران  بروز از که کنند کنترد ایگونه به را

 .شود جلوگیری
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