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سبب هبب انتخاببب دینابببرات ندبباتان بب نازبب ان نسبب ا نت ن ر ببین هبب ان
انحصادهن فا نآخ ،ن خظیانشبصیت،نخگاش ه ن نجنسیتناأثیاای پذرا .ن ترنناحقیقن
د نهبفندا سینت ا طن ای ن ر ی ه انشبصیاین ن ته ا ه انابرارتناز ان
نابرات نت ت ه ه اناادیت دبخینتسا نخو سا ندهنازبت ن  041ن خفان نس لن  0811ن
تخج منشب .ن ترنناحقیقناوصیفیناحلیلین ندهن شنایبتخینتجاتنشب .ن تدزت ن ا آ ان
ت ه هبب نشبب ا نپاسبب ن خ اببهناحقببقن سبب خاهن دببهن انظببو ن ر ببی هبب انفببا ان ن
پاس ن خ اهن ه انتسا خبت ن ر ین ه انشبصیاین خئو ( )0991ن ناببرارتنازب ان
پوان من ن رلسو ن( )0911ن دو .ن سطح ن ازنبین ت ا ن فاضبیهن هب ن ن  p≤ 1 / 10ن ازیبی نن شببن .ن
احلی ن ت ه ه ند نتساف هنت ن ش ه انآا نا وصیفی،نضبار نهب سباگینسب هن ن
احلی ن اسیو نچنب خهنتخج من افت .ن ر فاهن هب انهب سباگینسب هن ایب ن ر بین
ت ن خجو خوریند ن ته ا ه انعبمناق دلهن نکناال  ،ن تدطهناث تنازنبین ت ن ندب ن
اتری ،ن تدطهنانفینازنی ت نخش ن ت ؛ن هبچنبین،ن ایب ن ر بین هب ان
ته ا ن ته
اتری،نخو ش رنبا،ن جبتخین دبو ندب ن ته با ن ت هن ب ن اتربین ،ن تدطبهناث بتن
دا
ازنین ت ناش هبهنشب .ن ای ن ر ینفاتخن ذهنیند نهیچن ربن نت نسبهن ته با ناببرارتن
از ا ،ن تدطهنازنی ت ناش هبهن خشب .ن خا رجناحلی ن اسیو نچنب خبهنخشب ن ت ن
جبتخین دو ،ن دهاارننپی دینین کننبهن داتان ته ا ن عبمن اق دلهنت سبتنکبهن نسبطحن
اتربببین ن خوشببب رنبا ،ن دهابببارنن
 P<1 / 110ن ازنبببی ت ندبببو ؛ن هبچنبببین،ندبببا
پی ن دینین کننبهن هب ندباتانن ته با ن ن ته ب ن اتربیندو خببنکبهن نسبطح ن  P=1 / 111ن ن
p<1 / 110ن ازنی ت ندو .ن د ناوجهندهنخا رجناحقیقنپیشنه ای شو ن نتخاب بنابرات ن
شی،ن ر ینشبصیاینآخ ندهن عنوت نرکین ت ناالک ه اناهمنابخظانقات دگیا  .نن
كلیتواژهه  :ر یه انشبصیای،ن ته ا ه انابرارتناز ان نابرات ناادیتدبخی.ن

56

روانشناسي باليني و شخصيت  /دانشگاه شاهد  /پاييز و زمستان  / 1982سال سوم /شماره 2

Clinical Psy. & Personality / Shahed University / 3 th Year / 2011-2012 / No. 5

رویارویی با دیگران از خود نشانمدیدهندد .شختدیت،

مقتمه
1

امروزه تعارض در سازمان و مددیریت تعدارض از

ویژگیهایی است که فرد را به ایجاد ارتباط بدا دیگدران

جمله مباحثی است که توجه مدیران و دستانددرکاران

قادرمیسازد .مفهوم شختیت از آن جهت برای مدیریت

سازمانها را به خود جلبکردهاست .تعارض در سازمان

اهمیتدارد که نوشی عمده در ادراک ،ارزیابی و واکنش

موجب اتالف انرژی و اسدتعدادهای کارکندان سدازمان

فرد در برابر مقیط ایفامیکند ( .)1سبکهایی که هریک

میشود و بهجای اینکه عوامل تولید و منابع انسدانی بدا

از مدیران برای حل تعارض انتخابمیکنند ،تقت تأثیر

ترکیب مناسدب و معودود در تقوده اهدداف سدازمان

ویژگیهایی منقتربهفرد ،نظیر شختیت ،نگدرشهدا و

حرکتکنند ،درجدامدیزنندد و سدرمایههدای انسدانی و

جنسیت آنها قرارمیگیرد ( .)1آلپورت  1831شختیت

فیزیکی را بههدرمیدهند ( .)1وفور اختالف نظر و تضاد

را مجموعهای از عوامل درونی که چگونگی سدازگاری

در سازمانها باعث شدهاست میزان چشمگیری از وقدت

اختتاصددی فددرد را بددا مقددیط جهددتمددیدهنددد،

5

تعریفکدردهاسدت .جدور کلدی 1853 1شختدیت را

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

بهعنوان مسیر خاص هر فدرد در جسدتجو بدرای تفسدیر

از طریه تعارض ،عملکرد را تقت تأثیر قرارمیدهد؛ لذا

معانی زندگی میداندد ( .)9در تعددادی از پدژوهشهدا

مدیران باید از منشأ تعارضها و نقوه تأثیرگذاری تندوع

ویژگیهای روانشناختی ورزشکاران و مدیران ورزشدی

بر تعارض آگاه بوده ،شیوههای مناسب مواجهه بدا آن را

شامل صفات شختیتی ،ختوصیات خلوی و سبکهای

بدانند ( .)2در سازمانهای ورزشی نیز تعارض بهصورت

موابله در سوو مختلف بررسیشدهاست (.)8
9

یک مسئله جدی وجوددارد و مددیران ایدس سدازمانهدا

چالدوریددا  1888معتوددد اسددت در سددازمانهددای

برای ارائه برنامههای اثربخش در جهت تدأمیس سدالمت

ورزشی ،ویژگیهایی نظیر قاطعیت ،عاشه ورزش بدودن

جسمانی و روانی ورزشکاران و دستیابی به مددادهدا و

و توانایی ایجاد ارتباط مدؤثر بدا ورزشدکاران و مربیدان

عناویس قهرمانی و همچنیس ،استفاده حدداکثر از نیدروی

الزمه مدیریت اثربخش است و ایس گونده ویژگدیهدا و

کارشناسان خود باید اخدتالفهدا و تعدارضهدا را بده

ختوصیات با شختیت فرد ارتباطی نزدیک دارند ()1؛

گونهای مؤثر و سودمند مدیریتکنند .پوتنام 2و همکاران

برای نمونه ،مدیران ورزشی درونگدرا از فعالیدتهدای

 1891تعارض را اختالف میان افدراد در زمینده اهدداف

ورزشی دیربازده و گاه ،دردسرساز پرهیزمیکنندد و بدا

اصلی ،اهداف فرعی و ارزشها می دانند ( .)3گلفندد 3و
همکاران  2009تعارض را تفاوت و تضاد میان افراد یدا

موجود حفظشود .مدیران برونگرا در ایجاد روابط مؤثر

گددروههددا در مددورد عالقددههددا ،باورهددا و ارزشهددا

میان کارکنان به ویدژه مربیدان و ورزشدکاران ،قدویتدر

تعریفکردهاند ( .)4تعارض ماهیتاً چیز بدی نیست و اگر

عملمیکنند و شیوههدای رفتداری خدود را بدا فرهند

بهطور صقیح مدیریتشود پیامدهای مثبت قابلتدوجهی

سددازمان تقددت سرپرسددتی و عالیدده افددراد زیردسددت

به همراه دارد و یک نیروی انرژیبخدش در گدروههدا و

توبیهمیدهند (10و .)11

مواومت در برابر تغییر و تقوالت ،دوستدارند وضعیت

1

بارون 8اشارهدارد که ویژگیهای شختدیتی ،سدبب

سازمانها است (6و .)5

بروز تمایالتی خاص نسبتبه حل تعدارض بدیس فدردی

یکی از مهمتریس عوامل تعییسکنندده شدیوه مواجهده

افراد بدا دیگدران ،شختدیت 4اسدت .گلددبر 1880 6

میشود ،بعضی از افدراد در صدورت بدروز اخدتالف از

شختیت را مجموعه صفات و رفتدار منقتدربهفدرد و

2- Putnam et al
4- Personality
6- Allport
8- Chelladurai

بهنسبت ،باثبات میداند که مدیران در سدوو مختلدف
مدیریتی در تتمیمها ،رفتارهای مددیریتی و در هنگدام
55

1- Conflict
3- Gelfand et al
5- Goldberg
7- George Kelly
9- Barron
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ویژگیهای مثبت شختیتی و همچنیس هوش و ذکداوت

طریه اجتناب و دوری از تعارض ،عدهای با متدالقه و

برخی با رقابدت بدا آن برخدوردمیکنندد ( .)12وود 1و
همکاران  2009بیانکردند ویژگیهای شختیتی تدوافوی

در درون سازمان بتوانند بهطور صقیح با آن مواجه شده،

بودن و برونگرایی بهطور معنیداری پیشبینیکننده هدر

با اتخاذ شیوههدای درسدت ،تعدارضهدا را بدهخدوبی

باال نیازمندند تا در زمانهای بقرانی و بروز تعدارضهدا

چهار سبک حل تعارض بودند ( .)13پارک 2و همکاران

حلکنند .با توجه به تأثیر انکارناپذیر مددیریت مولدوب

 2001در تقویوی روی دانشجویان دریافتند برونگرایی،

در حددل تضددادها و تعددارضهددای موجددود در سددوح

خوشایندی و روانرنجورخویی با سبک تشریک مساعی،

سازمانهای ورزشدی و همچندیس اهمیدت ویژگدیهدای

رابوهای مثبت و ویژگی فراخذهندی بدا سدبک تشدریک

شختیتی مدیران برای درک و پیشگیری از ایس شرایط و

مساعی رابوهای منفی داشت؛ همچنیس ،بدرونگرایدی بدا

بهعدالوه کنتدرد و هددایت تعدارضهدا بدا اسدتفاده از

سبک سدازش و اجتنداب رابوده منفدی نشدانداد (.)14

شیوههای کارآمد برای بهحداقلرساندن عدوارض منفدی

اوساچ 3و همکاران  2005دریافتندد سدبک اجتنداب بدا

آن ،انجام تقویههدایی بیشدتر در ایدس زمینده ضدروری

روانرنجورخویی و برونگرایی ،رابوده مثبدت و سدبک

بهنظرمیرسد؛ بدهعدالوه ،بررسدی مسدتندات و ادبیدات

تسلط با خوشایندی رابوه منفی و با برونگرایدی رابوده

تقویه نشانمیدهد اگرچه در خار از کشور ،موالعاتی

مثبت داشت .سبک مدارا بدا روانرنجورخدویی ،رابوده

درختددوص رابودده میددان ویژگددیهددای شختددیتی و

مثبت و با انعوافپذیری رابوه منفی داشت (.)16

راهبردهای حل تعارض انجامشدهاست ،تقویوات داخدل

ما 2006 4در تقویه رابوه میان ویژگیهای شختیتی

کشور بیشتر به بررسدی ویژگدیهدای فدردی مددیران و

و حل تعارض نشدانداد ویژگدی روانرنجورخدویی بدا

ارتباط آن با شیوههای رویارویی با تعارض پرداختهاند و

سبکهای اجتناب ،متالقه و مدارا رابوه منفی دارد ولی

تقویوی دربارة رابوده میدان ویژگدیهدای شختدیتی و

ویژگی برونگرایی با سبکهای رقابت و تشریک مساعی

راهبردهای مدیریت تعدارض در مددیران سدازمانهدای

رابوه مثبدت دارد ( .)15نتدای تقویده کالنتدری 1395

ورزشی و بهویژه مدیران تربیتبددنی اسدتان خوزسدتان

نشانمیدهد ویژگی برونگرایی و روانرنجورخدویی بدا

انجامنشدهاست؛ هددف اصدلی از انجدام ایدس پدژوهش

سبک مدیریت تعارض به شیوه اجبدار و اعمداد قددرت

بررسی رابوه میان ویژگیهای شختیتی بدا راهبردهدای

رابوهدارد ولی میان دیگر ویژگیها با سبکهای مدیریت

مدیریت تعارض در مدیران ادارههای تربیتبدنی اسدتان

تعارض رابوهای مشاهدهنمیشود (.)12

خوزستان بوده و درصدد پاسدخگویی بده ایدس پرسدش

آگاهی از تعارضهای داخل سازمان و تأثیر آنها بدر

است که «آیا میدان ویژگدیهدای پدن گانده شختدیتی

کیفیت تتمیمگیری مدیران در سازمانها مدیتواندد بده

(فراخذهنی ،روان رنجورخویی ،برونگرایی ،خوشایندی،

اجرای سیاستها و خطمشیهایی کمککندد کده جنبده

وجدانیبودن) با راهبردهدای سدهگانده تعدارض (عددم

مثبددت تعددارض را حمایددت و تأثیرهددای منفددی آن را

موابله ،کنترد ،راهحلگرایی) رابوه وجوددارد؟»؛ مقوده

کاهشمیدهند .بیشک ماهیدت تربیدتبددنی و ورزش

امیدوار است نتای تقویه به مسدئوالن و برنامدهریدزان

زمینه را برای بدروز بسدیاری از تضدادها و تعدارضهدا

سازمان تربیتبدنی کمککند تا در انتخاب یدا انتتداب

فراهممیسازد و به تبع آن ،مشکالتی فراوان ،گریبانگیدر

مدیران برای ادارههای کل تربیتبدنی در مراکز استانها،

مدیران سدازمانهدای ورزشدی مدیشدود و درنهایدت،

عوامل متعدد تأثیرگذار بهختوص ویژگیهای شختیتی
آنان را مدنظر قراردهند.

صدماتی جبرانناپذیر بدر پیکدره نظدام ورزشدی کشدور

1

واردمیکند .ادارههای کل تربیتبدنی در مراکز استانهدا
بهعنوان یکی از مراکز مهم ورزشی کشور به مدیرانی بدا

2- Park et al
4- Ma
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1- Wood et al
3- Osuch et al
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جدود  .1ضرایب پایایی پرسشنامه ویژگیهای شختیتی نئو

روش
پددژوهش حاضددر ،توصددیفی همبسددتگی و بدده روش

در تقویه حاضر

میدانی انجامشدهاست.

ضرایب پ ی ی

مقی س

آزمودني

جامعه آماری شامل همه مدیران و معاونان ادارههای

روانرنجورخویی

تربیتبدنی شهرستانها ،رئیس و نایبرئیسان هیئتهدای

برونگرایی

ورزشددی اسددتان خوزسددتان در سدداد  1399بدده تعددداد

باز بودن

(آلف ش كرونب خ)

(تنتیف)

./50

0/52

./51

0/53

./42

0/61

./62

0/60

./13

0/51

N

E

O

( )N=140بود .با توجه به مقدودبودن جامعده ،از روش

خوشایندی

سرشماری برای نمونهگیری اسدتفادهشدد و کدل جامعده

وجدانی بودن

A
C

بهعنوان نمونه درنظرگرفتهشدند ()n=140؛ البته از میدان
 )9پرسشنامه استاندارد سبکهاي مديريت تعيار

پرسشنامههای توزیعشده ،تعداد  119پرسشنامده قابدل

کده

استفاده جمعآوریشد.

پوتنام و ویلسون ،آن را طراحیکردهاند؛ ایس پرسشنامده

ابزار تحقيق

در کتاب رفتار سازمانی رابینز ( ،1881به نول از مویمی،

ابزار گردآوری دادهها شامل سه پرسشنامه به شدر

 )1396آوردهشدهاست و پن شدیوه مددیریت تعدارض،

زیر بود:

شامل اجتناب ،توبیه یا سدازش ،همکداری ،متدالقه و

 )0پرسشنامه محققساخته حاوی  10پرسدش دربدارة

رقابددت را درون سدده راهبددرد کنتددرد ،عدددم موابلدده و

ویژگیهای جمعیتشناختی (سدس ،جنسدیت ،وضدعیت

راهحلگرایی خالصه و مورد سنجش قرارمدیدهدد کده

تأهددل ،سددوح تقتددیالت ،رشددته تقتددیلی ،وضددعیت

شامل الف :راهبرد عدم موابله (ترکیب شیوههای اجتناب

استخدامی ،پست سازمانی ،سابوه خدمت ،سابوه مدیریت

و توبیه یا سازش)؛ ب :راهبرد راهحلگرایدی (ترکیدب

و سابوه ورزشی) بود.

شیوههای همکاری و متالقه) و

 )2پرسشنامه استاندارد ويژگيهاي شخصييتي نويو (فدرم

شیوه رقابتی یکسان است)؛ ایس سده راهبدرد بدا شدماره

کوتاه) در شمار پرسشنامههدای بسدته پاسد شدامل 50
پرسش که پن عامل بزر

گویههای پرسشنامه در (جدود  )2ارائهشددهاندد .ایدس

شختیتی ،یعنی :فراخذهندی،1
3

 :راهبرد کنتدرد (بدا

پرسشنامه شامل  30پرسش  1گزینهای است که به شیوه

4

روانرنجورخدددویی ،2بدددرونگرایدددی  ،خوشدددایندی ،

لیکرت طراحی و از  1تا  1امتیازبندی شدهاست .موالیی

وجدانیبودن 6را اندازهگیریمیکند؛ بهعبارتدیگدر بدرای

( )1391و اشکوه طاهری ( )1396در تقویه خود از ایس

هر عامل ،دوازده گویه وجوددارد؛ مککری و کاستا ،ایدس

پرسشنامه استفادهکردهاند .در تقویه حاضر برای تعییس

پرسشنامه برای نخستیسبار در ساد  1896سداختند (.)11

پایایی پرسشنامده راهبدرد مددیریت تعدارض از روش

پاس دهی در قالب مویاس لیکرت پن درجهای (بدهطدور

آلفای کرونباخ و تنتیف استفادهشدد .ضدرایب پایدایی

کامل موافه ،موافه ،نظری ندارم ،مخالف ،بهطدور کامدل

هریدک از راهبردهدای مددیریت تعدارض در جددود 3

مخالف) و روش نمرهگذاری بهصورت ( 0 ،2 ،3 ،4 ، 6با

ارائهشدهاست.

درنظرگرفتس گویههدای منفدی) اسدت .داودی ( )1395و

1

برای توصیف دادهها ،آمار توصیفی و بدرای آزمدون

امانالهی ( )1394در تقویده خدود از ایدس پرسدشنامده

فرضیهها آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسدیون

استفادهکردهاند .در تقویه حاضر پایایی پرسشنامه بده دو

چندگانه به روش ورود و گامبهگام) استفادهشدند .سوح

روش آلفا کرونباخ و تنتیف مقاسدبه شدد (جددود )1؛

معنیداری آزمون فرضیهها  P<0/06تعییسشد.

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

2- neuroticism
4- agreeableness

شد که در سوح  P< 0/001معنیدار بودند.
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1- openness
3- extroversion
5- conscientiousness
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جدود  .2راهبردهای مدیریت تعارض و گویههای آن

رده سنی  41تا  60سداد بدا  34/1درصدد ،بیشدتریس و

در پرسشنامه

آزمودنیهای  51ساد به بداال بدا  3/4درصدد ،کمتدریس

سبکه ش

فراوانی را داشتند .رشته تقتیلی  44/8درصد آزمودنی

صم ره گویهه

متیریا ت را

راهبرد عدم موابله

های تربیتبدنی 12/1 ،درصدد مددیریت و  42/4سدایر

 2و  6و 1و  12و  14و  16و  23و24

رشتهها بود .آزمودنیهای با تقتدیالت کارشناسدی بدا

و  26و 21و 29و 28

 66/1درصد بیشتریس و تقتیالت دیپلم با  11/8درصد،

1و  4و 5و  9و  8و  11و  13و  15و

راهبرد راهحلگرایی

کمتریس فراوانی را به خدود اختتداصدادهاندد .بیشدتر

 18و  20و 21

راهبرد کنترد

آزمودنیها یعنی حدود  10/3درصد ،سابوه کار مدیریتی

 3و  10و  11و  19و  22و  25و 30

بیس  1تا  10ساد و  35/4درصدد بدیس  11تدا  20سداد
بیشتریس سابوه ورزشی را داشتند .یافتدههدای توصدیفی

جدود .3ضرایب پایایی پرسشنامه مدیریت تعارض

مربوط به متغیرهای پرسدشنامده راهبردهدای مددیریت

در تقویه حاضر

تعارض و ویژگیهای پن گانده شختدیتی در جددود 4

ضرایب پ ی ی

مقی س

ارائهشدهاست.
براساس نتای جدود  ،4راهبدرد راه حدلگرایدی بدا

(آلف ش كرونب خ)

(تنتیف)

راهبرد عدم موابله

0/61

0/53

میانگیس  3/66و عدم موابله با میدانگیس  1/16بدهترتیدب

راهبرد کنترد

0/13

0/18

بیشتریس و کمتدریس نمدره را دارندد؛ همچندیس ،ویژگدی

اهبرد راهحلگرایی

0/10

0/13

شختدددیتی وجددددانیبدددودن بدددا میدددانگیس  3/18و
روان رنجورخویی با میانگیس  1/23بهترتیدب بیشدتریس و

ی ف هه ش تحقیق

کمتریس نمره را کسبکردهاند .در جدود  6رابوه سداده

براساس یافتههای توصیفی  51/01درصد آزمودنیها

میان ویژگدیهدای شختدیتی بدا راهبردهدای مددیریت

مدددرد و  39/8درصدددد زن بودندددد .آزمدددودنیهدددای

تعارض ارائهشدهاست.

جدود  .4میانگیس و انقرافمعیار متغیر راهبردهای مدیریت تعارض و ویژگیهای شختیتی
ص خصه ش آم رش

می نگین

انحرافم ی ر

حتاقل

حتاكثر

راهبرد عدم موابله

1/16

0/344

1/09

2/51

راهبرد کنترد

2/86

0/560

1/28

4/95

راهبرد راهحلگرایی

3/66

0/486

21/2

4/66

ویژگی برونگرایی

2/11

0/411

1/69

3/69

ویژگی روانرنجورخویی

1/23

0/433

0/26

2/26

ویژگی بازبودن

2/11

0/352

1/60

3/26

ویژگی خوشایندی

2/13

0/319

1/93

3/60

ویژگی وجدانیبودن

3/18

0/383

2/26

4

م غیر
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جدود  .6ضرایب همبستگی ساده میان ویژگی شختیتی بازبودن و راهبردهای مدیریت تعارض
م غیر پیشبین

ص خص آم رش

فراخذهنی
روانرنجوری
برونگرایی
خوشایندی
وجدانیبودن

ضریب همبس گ ()r

()p

عدم موابله

-0/04

0/331

کنترد

-0/03

0/313

راهحلگرایی

0/11

0/106

عدم موابله

0/26

0/013

کنترد

0/15

0/034

راهحلگرایی

-0/19

0/023

عدم موابله

-0/05

0/263

کنترد

0/01

0/463

راهحلگرایی

0/39

0/001

عدم موابله

-0/241

0/004

کنترد

-0/22

0/001

راهحلگرایی

0/36

0/001

عدم موابله

-0/28

0/001

کنترد

0/01

0/46

راهحلگرایی

0/31

0/001

م غیر مالك

()n

119

119

119

119

119

براسدداس نتددای حاصددل از همبسددتگی سدداده در

 )RS=0/115که در سوح  p=0/015معنیدار است .برای

جدود  ،6میان ویژگی روانرنجورخویی بدا راهبردهدای

ویژگددیهددای شختددیتی مدددیران بددا راهبددرد کنتددرد

عدم موابله و کنترد ،رابوه مثبت معندیدار و بدا راهبدرد

( MR=0/280و ضریب تعییس  )RS=0/094که در سوح

راهحلگرایی رابوده منفدی معندیدار وجدوددارد .میدان

 P=0/011معنیدار نیست .برای ویژگیهدای شختدیتی

ویژگیهای وجدانیبودن ،برونگرایی ،خوشایندی با راه-

مدیران با راهبرد راهحلگرایدی MR=0/452 ،و ضدریب

حلگرایی ،رابوه مثبت معنیدار مشاهدهشد .میان ویژگی

تعییس  RS=0/214در سوح  P<0/001معنیدار است .بدا

خوشایندی با راهبردهای عدم موابلده و کنتدرد ،رابوده

توجه به ضریب تعییس بهدستآمده ،مشخص شد حددود

منفی معنیدار و میان ویژگی وجدانیبودن با راهبرد عدم

 11درصد واریانس متغیر عدم موابله توسط متغیدرهدای

موابله رابوه مثبت معنیدار مشاهدهشد.

پیشبیس ویژگیهای شختیتی فراخذهنی ،بدرونگرایدی،

براساس نتای حاصل از تقلیل رگرسیون چندگانده ،بدا

روانرنجورخویی ،خوشدایندی و وجددانیبدودن تبیدیس

استفاده از روش ورود در جدود  ،5ضدریب همبسدتگی

شدهاست؛ همچنیس ،حدود  21درصدد واریدانس متغیدر

برای ترکیب خوی ویژگیهدای شختدیتی مددیران بدا

راهحلگرایی توسط متغیرهدای پدیشبدیس ویژگدیهدای

راهبددرد عدددم موابلدده ( MR=0/340و ضددریب تعیددیس

شختیتی فراخذهنی ،برونگرایی ،روانرنجورخدددویی،
10
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خوشددایندی و وجدددانیبددودن تبیددیس شدددهاسددت؛

 P<0/001معندیدار اسددت؛ همچنددیس نتددای حاصددل از

بهعبارتدیگر ،ویژگیهای پن گانه تنها پیشبیندیکنندده

تقلیل رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام در جدود 9

راهبرد عدم موابله و راهحلگرایی هستند و در پیشبیندی

نشانمیدهد ،ویژگیهدای بدرونگرایدی و خوشدایندی،

راهبرد کنترد نوشیندارند.

بهتددریس پددیشبینددیکننددده بددرای اسددتفاده از راهبددرد

براساس نتای حاصل از تقلیل رگرسدیون بده روش

راهحدلگرایدی هسدتند ( MR=0/446و ضدریب تعیدیس

گامبهگام در جدود  ،1تنها ویژگی وجدانیبودن ،بهتریس

 )RS=0/189که در سوح  P=0/009برای خوشدایندی و

پیشبینیکنندده اسدتفاده از راهبدرد عددم موابلده اسدت

 p<0/001برای برونگرایی معنیدار است.

( MR=0/280و ضریب تعییس  )RS=0/094که در سوح
جدود  .5نتای تقلیل رگرسیون چندگانه ویژگیهای شختیتی و راهبردهای مدیریت تعارض (روش ورود)

عدم موابله
کنترد

همبس گ

ضریب

چنتگ نه

ت یین

MR

RS

0/340

0/115

0/280

0/094

0/452

0/214

م غیره و ضرایب رگرسیو

نسباF
اح م لP

ضریب
وجتان

ث با

بود

()a

فراخذهن

برو گرای

B=0/001

B=0 /103

B=0/091

F=2/828

β=0/001

β =0/123

β =0/103

β=-0/131

p=0/015

t=0/001

t=1 /191

t=0/865

t=-1/229

t=-2/361

p=0/886

p=0 /240

p=0 /341

p=0 /222

p=0/020

B=-0 /023

B=0/113

B=0 /210

B=-0/435

B=0/216

β =-0/013

β =0/110

β =0/140

β =-/ 263

β =0/130

t=-0/131

t=1 /030

t=1 /29

t=-2/33

t=1/231

p=0 /981

p=0 /306

p=0/203

p=0/021

p=0 /221

B=0/012

B=0/343

B=1/080

B=0/301

B=0/151

F=5/086

β =0/008

β =0/296

β =0/083

β =0/234

β =0/129

P<0/001

t=0/101

t=2/98

t=0/824

t=2/33

t=1/306

p=0/820

p=0/006

p=0/369

p=0/022

p=0/186

F=2/062

0 /011
=P

روا رنجورش

خوص ینتش
B=-0/118

B=-0/214
β=-0/224

راهحلگرایی

جدود  .1نتای تقلیل رگرسیون چندگانه مؤلفههای ویژگیهای شختیتی و راهبرد عدم موابله (روش گامبهگام)
ص خص آم رش
MR

RS

م غیر پیشبین

نسباF
اح م لP

ضرایب رگرسیو
1
B= -0/263

وجدانیبودن

0/280

0/094

F=10/52

0/001

<P

β =-0/280
t=-3/25

0/001

11

ضریب ث با ()a

=p

2/65

2/39

2/11

1/10
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جدود  .9نتای تقلیل رگرسیون چندگانه مؤلفههای ویژگیهای شختیتی و راهبرد راهحلگرایی (روش گامبهگام)

ص خص آم رش

MR

RS

برونگرایی

0/393

0/141

خوشایندی

0/446

0/189

م غیره ش پیشبین

ضریب

ضرایب رگرسیو

نسباF
اح م لP

1

ث با ()a
2

B=0/451
F=18/83

β =0/393

P<0/001

t=4/45

2/211
_

P= 0/001
B=0/369

B=0/319

F=14/18

β =0/281

β =0/242

P<0/001

t=3/33

t=2/11

p=0/001

p=0/009

1/583

تعددارضهددا بیشددتر از آنکدده بدده رقابددت بپردازنددد ،بدده

بحث و ن یجهگیرش
یافتههای تقویه نشانداد ،میان ویژگی فراخذهنی بدا

کنارهگیدری و اجتنداب رویآورده ،تمایدل کمتدری بده

راهبردهای سهگانه مددیریت تعدارض ،رابوده معندیدار

تشریک مساعی برای حل پدیده تعارض نشانمدیدهندد

وجودندارد .ایس یافته با نتای تقویه پارک و همکداران
 ،2001اوساچ و همکاران  2005و ما  ،2006همخوانیدارد
ولی با یافته آنتونیونی  2000همخوانینددارد .در توجیده

( .)21تومددداس ( )1811و آیزندددک ( )1811معتودندددد
(کنترد) استفادهمیکنند به مشدکالت شختدیتی دچدار

ایس یافته میتواناشارهکرد ویژگی فراخذهنی به تجربده،

بوده ،به سبب عدم اطمینانی که در «مس» شختیت آنهدا

کمثباتتریس عامل در مدد پن عاملی نئو بهشمارمیرود

وجوددارد و همچنیس رفتارهای پرخاشگرانه ذاتی ،شیوه

( .)18نتای تقویه روشس و همکاران  1396در بررسدی

حل تعارضهای را اغلب بدهصدورت اعمداد قددرت و

جنبههای روانسنجی پرسشنامه پن عاملی نئو نشدانداد

اجبار انتخابمیکنند ،زیرا بر ایس باورند کده بدهواسدوه

که ایس ویژگی در نمونه ایرانی نیز فاقدد ثبدات دروندی

زور و قدرت میتوان دیگران را بده اطاعدت وادارکدرد

قابلقبود است ()20؛ بنابرایس بهاحتماد ،یکی از دالیدل

(22و.)23

مدیرانی که دائم از سبک مدیریت اجبار و اعماد قدرت

معنیدارنبودن رابوه میان ویژگی فراخذهنی و راهبردهای

یافتههای تقویه ،میان ویژگی برونگرایی بدا راهبدرد

مدیریت تعارض در ایس تقویه میتواند به همیس سدبب

راهحلگرایی ،رابوه مثبت معنیدار نشانداد .ایس یافته بدا

باشد.

نتای تقویه کالنتری  ،1395وود  ،2009پدارک ،2001

یافتههای تقویه ،میان ویژگی روانرنجورخدویی بدا

اوساچ  ،2005ما  2006و آنتونیونی  2000همخوانیدارد.

راهبردهای عدم موابله و کنترد رابوه مثبدت معندیدار و

در توجیه ایس یافته میتوانگفت کده افدراد بدرونگدرا،

با راهحلگرایی ،رابوه منفی معنیدار نشانداد .ایس یافتده

افرادی اجتماعی ،مردمدوست ،قاطع ،فعداد ،پراندرژی و

با نتای تقویه اوساچ  ،2005آنتونیونی  ،2000ما 2006

خوشبیس هستند و به هنگام بروز تعارض سعیمیکنندد

و کالنتری  1395همخدوانیدارد .الزم بده ذکدر اسدت،

دلیل اصلی آنهدا را تشدخیصداده ،از طریده تقلیدل و

افرادی که در شاخص روانرنجوری باال هسدتند ،ثبدات

بررسی آنها را برطرفمیکنند؛ بهعبارتدیگدر ،بیشدتر از

عدداطفی پددایینی دارنددد و در موقعی دتهددای پیچیددده و

راهبرد راهحلگرایی استفادهمیکنندد ( 2و .)24تومداس
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( )1811بر ایس باور است که اغلدب ،اسدتفاده از سدبک

رگرسیون بدا روش مرحلدهای ،ویژگدی وجددانیبدودن

توافه و نرمش از سوی مدیرانی اتخاذمیشود که توانایی

بهتریس پیشبینیکننده استفاده از راهبرد عدم موابله و دو

ویژگددی بددرونگرایددی و خوشددایندی بهتددریس پددیش-

و انرژی الزم برای حل تعارضهدا را داشدتهباشدند؛ بده
همیس دلیل از طریه صقبت با گدروههدای متعدارض و

بینیکننده های استفاده از راهبرد راهحدلگرایدی هسدتند.

پیوند آنها از طریه وجه اشتراک ،سعیدارند میدان آنهدا،

الرسون در ساد  2001در تقویه خدود ،میدان ویژگدی

توافه ایجادکنند ()22؛ بنابرایس میتدوان بیدانکدرد کده

شختیتی مدیران و چگونگی حل تعارضهای سدازمان

استفاده از سبک توافه و نرمش به زمان و انرژی زیدادی

توسط آنها رابوه معنیداری گزارشکردهاست؛ بده ایدس

نیازدارد که مدیران برونگرا بده لقداو ویژگدی و ندوع

ترتیب ،مدیرانی کده از ویژگدی شختدیتی سدالمتدری

بهرهمندند برای حل تعارضهای سدازمان نیدز از روش-

شختیت خود از انرژی الزم بهرهمند بوده ،با استفاده از

هایی مناسبتر استفادهمیکنند (.)25

مهارتهای روابط انسانی باالی خدود مدیتوانندد میدان

در پایان با توجه به نتای تقویه حاضر مبنیبر اینکه

گروههای تعارض ،توافه الزم را ایجادکنند (.)26
یافتددههددای تقویدده میددان ویژگددی خوشددایندی بددا

راهبرد راهحلگرایی با ویژگی شختدیتی بدرونگرایدی،

راهبردهای عدم موابله و کنترد ،رابوه منفی معندیدار و

وجدانیبودن و خوشایندی رابوه معندیدار دارد ،مبدانی

با راهحلگرایی ،رابوه مثبت معنیدار نشانداد .ایس یافتده

نظری و ادبیات تقویه نیز نشانداد راهبردی کده غالدب

با نتای تقویده وود ( ،)2009پدارک ( ،)2001اوسداچ
( ،)2005ما ( ،)2006آنتونیونی ( )2000همخدوانیدارد؛

نظریهپردازان مدیریت نسبتبه مولوبیت و اثربخشبودن
آن اتفاقنظر دارند ،راهبدرد راهحدلگرایدی اسدت؛ لدذا

بهعبارتبهتر ،افدراد موافده در روابدط بدیسفدردی بده

پیشنهادمیشود بیشتر از مدیرانی با ویژگیهای شختیتی

همکاری ،اعتمادکردن و حمایتکنندگی تمایدلدارندد و

برونگرایی ،وجدانیبودن و خوشایندی اسدتفادهشدود و

کمتر خود را در توابل با دیگران میبینند؛ درنتیجه ،کمتر

مدیران با ویژگدی شختدیتی روانرنجورخدویی ،کمتدر

از سددبک کنتددرد و بیشددتر از سددبک راهحددلگرایددی

بهکارگرفتهشوند؛ بهعالوه بده مسدئوالن و برنامدهریدزان

استفادهمیکنند ( .)24یافتههدای تقویده ،میدان ویژگدی

سازمان تربیتبدنی توصیهمیشود در انتخاب یا انتتاب

وجدانیبودن با راهبرد عدم موابله ،رابوه منفی معندیدار

مدیران برای ادارههای کل تربیتبدنی در مراکز استانها،

و با راهحلگرایی ،رابوه مثبت معندیدار نشدانداد .ایدس

عوامل متعدد تأثیرگذار بهختوص ویژگیهای شختیتی

یافته با نتیجه تقویه آنتونیونی  2000همخوانیدارد .افراد

آنان را مدنظر قراردهند و پیش از بهکدارگیری آندان بدا

با ویژگی وجدانیبودن اغلب ،افدرادی هدفمندد ،دارای

استفاده از پرسشنامهها و آزمدونهدای معتبدر ،ویژگدی

اراده و کمتر منزوی هستند و میکوشند تدا بدا تعدارض

شختیتی آنان بررسیشود و ایس ویژگدیهدا بدهعندوان

موابلهکنند و بیشتر به سبک راهحلگرایی رویمیآورندد؛

معیاری مناسب در کنار سایر معیارها مددنظر قرارگیدرد؛

برعکس ،افرادی کده در ویژگدی وجددانیبدودن پداییس

همچنیس پیشنهادمیشود با برگزاری کارگاهها و دورههای

هستند ،بهاحتماد ،بیشدتر از سدبک متدالقه ،سدازش و

آموزشی مدیریتی ،آموزشهای الزم به مدیران دادهشود،

مدارا و عدم موابله برای مواجهه با تعارض استفادهکنند.

تاازطرفی با نگهداری تعارض در سوح مناسب و استفاده

براساس نتای حاصل از تقلیل رگرسدیون بدا روش

از تعارضهای سازنده باعث پویدایی سدازمان شدده ،از

ورود ،حدود  11درصد واریانس متغیر عدم موابله و 21

رکود آن جلوگیریکنند و ازطرفدیگر بتوانند تعارضها

درصد واریانس متغیر راهحدلگرایدی توسدط متغیرهدای

را به گونهای کنتردکنند که از بروز بقدران در سدازمان

پیشبیس ویژگیهای شختیتی تبییس شدهاست .ایس یافته

جلوگیریشود.

با نتدای تقویده وود  ،2009اوسداچ  ،2005مدا 2006
همخوانیدارد؛ همچنیس طبده نتدای حاصدل از تقلیدل
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