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Abstract
The purpose of this study was to Investigate of The
impact of personality traits and communication
skills with conflict management styles of teachers
in the city of babol. The study population, all
high school teachers in the city of Babol (1025
persons). And 280 of them people were selected
by cluster sampling. The tools for data collection
include the questionnaire of Communicative
Skills Barton, Five Factor Personality Inventory
NEO and Conflict Management Styles Robbins.
To analyze the data, the Pearson correlation
coefficient and stepwise multiple regression were
used. The results of correlation analysis showed
that the five factors of personality, linked to
various forms of conflict management styles.
Also communication skills were negatively
affected by conflict management styles control
and avoidance. On the other hand, regression test
showed that personality traits and communication
skills can predict conflict management styles.
Keywords: communication skills, conflict
management styles, personality trait, teachers,
high school, babol
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مقدمه
زمانی که دو یا چند ارزش ،هدف یا عقیده بهطور طبیعری برا

مح وظ نمیدارد و به ایخ معنی نیست که همواره برا داشرتخ

هم متناقض میشوند و هنوز در مورد آنها ترواققی صرور

ایخ مهار  ،به خواستههای خود دست خواهند یاقرت ،بلکره

مرردیریت خرروب تعررارض ،اقررراد را در برابررر تغییرررا

نگرقته است ،تعارض ایجاد میشود (رحیم .)1011 ،1محققان

آن ها را قادر میسازد که با تحوال

قکر میکنند که تعارض برای رشرد و ترقری پایردار ،حیراتی

مقابله با تهدیدها و است اده از قرصتها راهحلهای مناسب را

است و مدیریت تعرارض بررای اسرت ادة م یرد از آن توهره

بیابند (رضائیان.)1393 ،

هدید آشنا شوند و برای

2

زیادی را به خود هلب کرده است (شمپو .)1011 ،1مدیریت

وهود اقراد با ویژگیهرای شخصریتی مت راو  ،نیازهرا،

تعارض به معنی بهکارگیری صحیح شیوههرای حرل تعرارض

انتظررارا

گونرراگون دحیررل بررروز تعررارض در

در زمان مواههه با تعارض است .تعارض میتوانرد م یرد یرا

سازمانها و مؤسساتی مانند مدارس است .شخصریت انسران

مخرب باشد و روشی که تعارض مدیریت میشرود ،کی یرت

تحرت ترثيیر عوامرل متعرددی ماننرد عوامرل قیزیوحرويیکی،

آن را بهعنوان مخرب یا م یرد تعیریخ خواهرد کررد (اکریخ،3

و ادراکررا

قرهنگی ،خانوادگی ،گروهی ،نق

و عوامرل مروقعیتی قررار

1002؛ به نقل از ارچتریخ و برانرهی .)1013 ،4برا توهره بره

میگیرد و به دحیل وهود همیخ عوامل است که انواع مت اوتی

هنبههای من ی و غیر کارکردی تعارض ،راهبردهای مدیریت

اقرراد در نحروة

تعررارض 5اهمیررت زیررادی دارد و بایررد شرریوههررای مناسررب
مدیریت تعارض در موقعیرتهرای مختلر

انتخراب شروند
7

از شخصیتها وهود دارد که موهب ت او

مدیریت تعارض میشود (چتریخ و حراهی قضرلی اوغلرو،9
 .)1004اتکینسون 10شخصیت را به عنوان احگوی مشرخ

و

(کاوشل و کوانتیز .)1006 ،6پوتنام و ویلسون پرن رویکررد

معیّنی از ت کر ،هیجان و رقتار میداند که سبك شخصی قررد

(رقابت ،اهتناب ،مصراححه ،سرازش و همکراری) را بره سره

را در تعاملهای او با محیط عادی ،اهتماعیاش رقم میزنرد

راهبرد تقسیم نمودهاند.

(خائ احهی؛ متقی؛ حسخزاده و حبیبیتبار .)1390 ،بره دحیرل

اح ) راهبرد عدم مقابله :کراربرد شریوههرای اهتنراب و

ققرردان یکپررارچگی در نظری ره و ارزی رابی شخص ریت ،ارائررة

تطابق یا سرازش در مردیریت تعرارض اسرت کره در شریوة

توصی ی از شخصیت که به طور مناسبی تمام عناصر گوناگون

اهتناب ،قرد سعی میکند از تعارض دوری کنرد و در شریوة

و متضاد موهود در ایخ حوزة دشوار و پیچیده از علرم را در

سازش ،قرد سعی میکند از نظر خود صرفنظر کند تا به ایخ

برگیرد ،مشکل است؛ بنابرایخ بهتریخ تعری ی که میتوان بیان

وسیله طرف مقابل را راضی کند.

کرد تعری ی است که اکثرر روانشناسران در خصروت تقردم

ب) راهبرد راهحلگرایی :کاربرد شیوههرای همکراری و

کاربرد بر نظریه نشان میدهند؛ یعنی ،شخصیت انتزاعی از آن

مصاححه در مدیریت تعارض است که در شیوة همکاری ،قرد

پایدار شخصی است که بررای رقترار بریخ

دسته خصوصیا

در ههرت حرل

قردی او اهمیت زیادی دارد (تقوی قرهبالغ و ملکی.)1391 ،

آن مینماید .در شیوة مصاححه ،قررد درصردد یراقتخ راهحرل

روانشناسان رویکردهای گوناگونی را بررای درک پیچیردگی

مورد تمایل طرقیخ است.

شخصیت انسان ارائه دادهاند ،امّا پن عاملی کره در مطاحعرا

برخورد آگاهانه با تعارض میکند و کوشر

ج) راهبرررد كنترررل :کرراربرد شرریوة رقررابتی در مرردیریت

انجام شده به وقور آمدهاند ،عبار اند از( :روانرنجورخویی،

تعارض است که در آن قرد تمایل بره بررآوردن منراقو خرود

برررونگرایرری ،اشررتیاب برره تجررارب تررازه ،تواقررقپررذیری و

دارد ،بدون توهه به ایخکه ایخ امر موهرب تعرارض برا قررد

باوهدانبودن) .روانرنجورخویی بهصور

یك تمایرل کلری

دیگری میشود (به نقل از مقیمی.)1390،

به داشترخ حراحتهای عراط ی من ی ،ایردههای غیررمنطقی و

2. Champoux
4. Erçetin And Banerjee
6. Kaushal & Kwantes
8. Personality Traits
10. Atkinson

1. Rahim
3. Akin
5. Conflict Management Styles
7. Putnam & Wilson
9. Çetin & Hacifazlioğlu
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درگیری با اعمرال تکانشری تعریر
به صور

مریشرود .بررونگرایری

دسررتة دوم ،ققط برر هنبة ش اهی (گ تراری) تروهه دارند و

یك تمایل کلی به ابراز وهود ،پویا برودن و انجرام

واية Oral Communication

اعمال اهتماعی تعریر مریشرود .ایرخ اقرراد هیجرانپرذیر،
تحریك پذیر و خوش مشررب هسرتند .گشرودگی نسربت بره
تجربیا

با تمایل کلی به گسترش اطالعرا
1

6

میدانند (تامسون .)1000 ،
ب) مهار

هدیرد ،داشرتخ
مرریشررود.

محرکهای صدا را به یاد آورد .به صدا توهه کند و آنهرا را

یك تمایل کلی به داشتخ احساسرا

ت سیر کند (رابینز.)1391 ،

نوع دوستانه ،اعتماد به دیگران و همراهی و مواققت برا آنهرا
تعری

میشود .درنهایت وظی ه شناسی ،تمایل کلی به داشتخ

رقتار و شناخت هدقمند ،ارادة قوی و مصمم برودن تعریر
میشود (به نقل از حواسی .)1393،اقراد در نتیجة متغیرهرایی
همچررون موقعیررت تعررارض و برره خصرروت ویژگرریهررای
شخصیتی خود ،بهطور مت راو بره تعرارض واکرن نشران

میدهند (پرارک و آنتونیرونی .)1006 ،1برخری ویژگریهرای
شخصیتی ،رقتار تعارضی را اقرزای

و برخری آن را کراه

میدهند (دهقانی قیروزآبادی ،حمیدی ،سی پنراهی شرعبانی،
.)1329

مهار هرای ارتبراطی 3مریتوانرد یکری دیگرر از عوامرل

تثيیرگذار در انتخاب سبكهای مدیریت تعارض باشرد ،زیررا
ارتباط یك عنصر اصلى و ضرورى است کره همرة تعرامال

انسان را تحت تثيیر قرار میدهرد (برریخ )1929 ،4و یکری از
مهمتریخ هنبههای رقتار قررد در سرازمان ،انتقرال صرحیح و
مؤير پیام یا قرایند ارتباط است .مهار

ارتباطی عبار

است

از توانایی ارسال و دریاقرت اطالعرا  ،اقکرار ،احساسرا

و

نگرشها (هلریگل ،هکسون و اسلوکام .)1007 ،5در تعری ری
دیگر ،مهار های ارتباطی به رقتارهایی اطالب مریشرود کره
شخ

شنود مؤير :عبرار

اسرت از دریاقرت معنری

آنچرره قررررد مرریشررنود .یرررعنی در گرروش دادن انسرران بایررد

ت کررر واگرررا و ارزشهررای غیرمعمررول تعری ر
تواققپذیری ،به صور

ارتبرراط کالمرری را معررادل بررا

میتواند از آن طریق برا دیگرران بره نحروی ارتبراط

برقرار کند که به بروز پاسخهای مثبت و پرهیز از پاسرخهرای
من ی منتهی شود (قبرادی .)1327 ،مؤح رههرای مهرار هرای
ارتباطی عبار اند از:
اح ) مهار های کالمی :تعاری ی که از ارتباطا

کالمری

ارائه شده به دو دسته تقسیم میشود -1 :تعاری ی که ارتبراط
کالمی را معرادل با گ ترار و نوشترار میداننرد -1 .تعاریرر
2. Park & Antonioni
4. Breen
6. Thompson
8. Problem Solving Skills
10. Karney & Bradbury

بازخورد :عبار

ج) مهار

است از برگشت نتیجة پیرام

به قرستنده ،بهطوریکه قرستندة پیام از وضعیت ارسال پیام و
نحرروة دریاقررت و درک آن آگرراه شررود (گررری یخ ،مورهررد،7
.)1393
به تجربه يابت شده است که اگر ارتباطرا

صرحیحی در

سازمان برقرار نباشد گردش امور مختل شده و کارهرا آشر ته
میشوند .شاید ارتباط ضعی ازهمله عوامل عمردهای باشرد
که بیخ اقراد تضاد و تعارض ایجاد میکند (اشراقی ،کاش

و

محرمزاده .)1322 ،دحیل ایخ امر ایخ است که مردم به نردر
قادرند مقصود واقعی خود را بهطور کامل به سرایریخ انتقرال
دهند (حسخ زاده و اعتصامی .)1320 ،مهار های ارتباطی که
هزو مهار های زندگی اسرت ازهملره مرواردی اسرت کره
باعث اقزای
کاه

و بهبرود مهرار

حرل مسرئله 2شرده و باعرث

تضادها و تعارضهای بیخ قرردی مریشرود (کیمرز،9

 )1997و همچنیخ به اقراد کمك میکنند تا در پیامهرایی کره
بهصور نمادیخ به اشخات دیگر میرسانند ،با ک ایت عمل
کنند و احساسا

مثبت و حذ بخشی در طرف مقابل ایجراد

کنند (کارنی و بردبروری ،)1000 ،10برهواسرطة مهرار هرای
ارتباطی است که اقراد میتوانند درگیر تعاملهای بیخقردی و
قرایند ارتبراط شروند ،یعنری قراینردی کره اقرراد در طری آن
اطالعا  ،اقکار و احساسا

خود را از طریق مبادحة کالمی و

غیرکالمی با یکدیگر در میان میگذارند (یوس ی.)1325 ،
یاقتههای پژوه

حیدرینژاد ،مهرابیزاده هنرمند ،داودی

و پاینده ( )1329بیخ ویژگیهای خوشایندی (تواققپرذیری)،
برونگرایی و روانرنجورخویی (رواننژندی) برا راهبردهرای
عدم مقابلره و کنتررل رابطة مثبت معنیدار نشان داد .همچنیخ
1. Divergent Thinking
3. Communication Skills
5. Hellriegel, Jackson & Slocum
7. Griffin & Moorhead
9. Kims
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تحلیل رگررسیون چنردگانه به روش ورود و مررحلهای نشان

داشررتند و از سرروی دیگررر وقترری مرراقوب در دره رة اول از

داد باوهدانبودن بهتریخ پی بینیکننرده بررای راهبررد عردم

راهبردهای اهتنابی و رقابتی است اده میکند ،عقیده داشرتند،

مقابله و برونگرایی و خوشایندی بهتریخ پی بینریکننردههرا
برای راهبرد راهحلگرایری هسرتند .نترای پرژوه سرلیمی،

سرپرست قاقد صالحیت است .پژوه براالی ( )1006در
مورد راهبردهای مدیریت تعارض مدیران و معلمران نشران

کرمینیا و اسماعیلی ( )1322نشان داد در تحلیل همبسرتگی،

داد که مدیران از سربك مردیریت تعرارض عردم مقابلره و

بیخ سبك راهحلگرایی و سبك کنترل برا ویژگری شخصریتی

راهحل گرایی بیشتر از معلمان است اده میکننرد .وود و برل

برونگرایی رابطة مثبت و معنیدار وهود داشت .همچنیخ بیخ

( ،)1002به پی بینری سربك هرای حرل تعرارض از طریرق

سرربك ناسررازشکررار (عرردم مقابلرره) بررا ویژگرری شخصرریتی

ویژگی های شخصیتی پرداختند .ایخ پرژوه

در بریخ 122

رواننژندی رابطة مثبت و معنیدار مشاهده شد .قهریمدویرخ،

دان آموز آمریکایی انجام شد و یاقترههرای ایرخ پرژوه

پیمانیزاد ،محمدپور نیرومند و هرورابچی بخرارائی ()1329

نشرران مرریدهررد ویژگرریهررای شخصرریتی تواقررق پررذیری و

در مطاحعة خود گزارش دادند که بیخ مهار هرای ارتبراطی و

برون گرایی ،پی بینیکننردة اصرلی تمرام سربكهرای حرل

انتخاب راهبرد کنترل برای مدیریت تعارض همبستگی من ری
وهود دارد .همچنیخ بریخ مهرار هرای ارتبراطی و انتخراب

تعررارض هسررتند .یاقترره هررای پررژوه ایگبررو ،گررری و
کریستیانا ) 1015( 6نشان داد که بریخ سربكهرای مردیریت

راهبرررد عرردم مقابلرره ارتبرراط معنرریدار من رری بررود و برریخ

تعارض و طول مد

ازدواج همسرران ،رابطرة معنریداری

مهررار هررای ارتبرراطی و انتخرراب راهبرررد راهحررلگرایرری،

وهود ندارد ،اما ص ا

شخصیتی و هنسیت با سربكهرای

همبسررتگی معنرریداری وهررود دارد .خسررروی و واصرر یان

مدیریت تعارض رابطة معنیداری دارند.

4

5

( )1391به بررسی رابطة مهار های ارتباطی برا راهبردهرای

چنانچه بسیاری از صاحبنظران اذعان کرردهانرد ت راو

مدیریت حل تعارض مدیران دورة متوسطه پرداختنرد .نترای

کشورهای درحالتوسعه با کشورهای پیشررقته (توسرعهیاقترة

ایرخ پررژوه

نشرران داد کرره برریخ مهررار هررای ارتبرراطی بررا

راهبردهای مدیریت تعارض ارتباط معنریداری وهرود دارد.

صنعتی) داشتخ منابو طبیعی خدادادی نیست ،بلکه ت او
دارا بررودن نیررروی انسررانی متخصرر

در

و مرراهر در ایررخ

برور ،میشل و وبر )1001( 1در تحقیقی به ایخ نتیجه رسیدند
که بیخ هایگاه مدیریتی با نوع رویارویی اقراد برا تعارضرا ،

کشورهاست و ایخ نیروی ماهر توسط آموزشوپررورش (بره
خصوت دبیران) تربیت خواهد شد .کارکنان ،ارزشرمندتریخ

رابطه وهود دارد ،بهطوریکه اقراد دارای هایگاه مدیریتی باال

سرمایة هر سازمان به شمار میآیند و عملکرد قردقررد آنهرا

همچررون

در عملکرد کل سازمان تثيیرگذار است .برای بهبرود عملکررد

در سررازمان ،بیشررتر از سرربكهررای وحررد بخ ر

همکاری و تشریكمساعی (راهحلمداری) در حل تعارضرا

سازمان ،ناگزیر نیازمند توهه عمیقترر بره کارکنران و عوامرل

است اده میکنند ،درحاحیکه اقراد دارای هایگاه مدیریتی پاییخ

مؤير بر عملکررد آنران هسرتیم ،عرواملی همچرون تعرارض،

از سبكهرای احزامری و اهتنرابی (کنتررل و عردم مقابلره) در

مدیریت تعارض ،مهار های ارتباطی ،عوامل شخصیتی و ...

و

تعییخکنندهای در عملکرد اقرراد دارنرد (خسرروی و

رویارویی با تعارضا

است اده میکنند .پژوهشی که هران

که نق

احبریکی )1011( 1در مورد سبكهای مدیریت تعارض انجرام

واص یان .)1391 ،عوامل مؤير در انتخاب سبكهای مردیریت

دادند ،نشان داد که مدیران سطوح پاییخ بیشتر از سربكهرای
مدیریت تعارض مبتنی بر همکاری و انطباب است اده میکنند.
نتای پژوه

حری )1002( 3در صرنایو عمردة مراحزی بررای

تعارض وسیو و گسترده هستند که در ایخ پژوه به عوامل
ویژگیهای شخصیتی و مهار های ارتبراطی معلمران اشراره
شده است .با توهه به مطاحب ارائهشده و از آنجا که مدیریت

بررسی رابطة بیخ سربكهرای مردیریت تعرارض و رضرایت

تعارض تثيیر زیادی بر زندگی خانوادگی و شغلی دبیران دارد

کارکنان نشان داد :زیردستان وقتی سرپرسرتان از راهبردهرای

و همچنیخ نظر به اینکه مطاحعهای با ایرخ سراختار از متغیرهرا

سازشی و همکاری است اده میکنند ،احساس رضایت بیشتری
2. Hans & Al Bariki
4. Balay
6. Igbo, Grace & Christiana

صور

نگرقته ،قرضیههای پژوه

عبار اند از:

1. Brewer, Mitchell & Weber
3. Lee
5. Wood & Bell
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 .1ویژگی شخصیتی رواننژندی بر سربكهرای مردیریت

ذکر است که تجزیهوتحلیل آمراری برا اسرت اده از نررماقرزار

تعارض معلمان تثيیر مستقیم دارد.

 SPSSانجام شد .متغیرهای اصلی ایخ پژوه

 .1ویژگی شخصیتی برونگرایی بر سربكهرای مردیریت
تعارض معلمان تثيیر مستقیم دارد.

متغیرهای پری بریخ :ویژگریهرای شخصریتی (رواننژنردی،
برررونگرایرری ،اشررتیاب برره تجررارب تررازه ،تواقررقپررذیری،

 .3ویژگی شخصیتی اشتیاب به تجارب تازه بر سبكهرای

باوهدانبودن) ،مهار های ارتباطی (کالمی ،شنود ،بازخورد)

مدیریت تعارض معلمان تثيیر غیرمستقیم دارد.

عبار انرد از:

و متغیر مالک :سبكهای مدیریت تعارض (کنتررل «رقابرت،

 .4ویژگی شخصیتی تواققپذیری بر سبكهرای مردیریت

راهحلگرایی ،عدم مقابله»).

تعارض معلمان تثيیر مستقیم دارد.
 .5ویژگی شخصیتی باوهدانبودن بر سبكهای مردیریت

ابزار پژوهش
پرسشنامة مردیریت تعرارض رابینر ( : )1991پرسشرنامة

 .6مهار های ارتباطی بر سربكهرای مردیریت تعرارض

راهبردهای مدیریت تعارض رابینز دارای  30سؤال است و 5
شیوة مردیریت تعرارض را در درون  3راهبررد کنتررل ،عردم

تعارض معلمان تثيیر مستقیم دارد.

1

تثيیر غیرمستقیم دارد.
 .7مهار ارتباطی کالمی بر سبكهای مدیریت تعرارض

مقابله و راهحلگرایی مرورد سرنج

معلمان تثيیر غیرمستقیم دارد.

پاسخگویی آن از نوع 7درههای حیکرر

 .2مهار

ارتباطی شنود بر سبكهای مردیریت تعرارض

(هرگرز ،بسریار بره

ندر  ،به ندر  ،گاهی ،غاحباً ،بیشتر اوقا

و همیشره) بروده

است .این پرسشنامه دارای سه بُعد (راهبرد) بوده که سؤاال

معلمان تثيیر غیرمستقیم دارد.
 .9مهررار

قررار مریدهرد .طیر

ارتبرراطی بررازخورد بررر سرربكهررای مرردیریت

مربوط به بُعد کنتررل (رقابرت)1 :ترا  ،7بُعرد راهحرلمرداری
(همکرراری و مصرراححه) 2 :تررا  12و بُعررد عرردم رویررارویی

تعارض معلمان تثيیر غیرمستقیم دارد.
 .10ویژگیهای شخصیتی و مهار های ارتباطی پی بیخ

(اهتناب)19 :تا  30است .در پژوه

حیدرینژاد و همکاران

سبكهای مدیریت تعارض است.

( )1329روایی پرسشنامة سبكهای مدیریت تعرارض رابینرز
مورد تثیید چند تخ از استادان قرار گرقت .همچنریخ پایرایی

روش
روش پژوهش ،جامعة آماري و نمونه :روش پژوهشری بره

پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با است اده از روش اندازهگیرری

کار گرقته شده در ایخ پژوه

توصری ی از نروع همبسرتگی

آح ای کرونباخ ،برای بُعد کنتررل ،./51 :بُعرد راهحرلمرداری:
 ./73و بُعد اهتناب ،./70 :گزارش شد .همچنیخ در پرژوه

اسرت .هامعرة آمراری ایرخ پرژوه  ،همرة دبیرران مردارس

حاضر ،پایایی بر اساس آح رای کرونبراخ ،بررای بُعرد کنتررل:
 ،./72بُعد راهحلمداری ./75 :و بُعد اهتناب ،./75 :اسرت .برا

تحصرریلی  93-94مشررغول ترردری بودنررد .طبررق آمررار
آموزشوپرورش شهرسرتان ،تعرداد کرل دبیرران مشرغول بره

توهه به اینکه در ایخ پرسشنامه  3راهبرد مورد بررسری قررار

متوسطه (دخترانه و پسرانه) شهرستان بابل هستند که در سال

میگیرد ،یك نمونه سؤال متناسب با هر راهبرد ارائه میشود:

قعاحیت در دورة متوسطه در ایخ سرال  1015ن رر ( 505زن و

کنترل (هرگاه با رئیسم اختالف پیدا مریکرنم اصررار زیرادی
میکنم تا موضو مرا بپذیرد) ،راهحلمرداری (اگرر سرپرسرت

مورد نظر بود کره برا روش نمونرهگیرری خوشرهای انتخراب

مخ اندکی کوتاه بیایرد مرخ روی نظرر خرود زیراد پاقشراری

شرردند .بررهمنظررور تجزی رهوتحلی رل ویژگرریهررای توصرری ی
آزمودنیهرا از روشهرای آمرار توصری ی همچرون قراوانری،

نمیکنم) ،اهتناب (برای اهتناب از برخورد نظرهای خرود را

 510مرد) است و نمونة پژوه

شرامل  120ن رر از هامعرة

میانگیخ و انحراف معیار است اده شد .قرضیههای پرژوه

ابراز نمیکنم).

برا

پرسشنامة ویژگیهاي شخصیتی نئو (فررم كوتراه)

اسررت اده از روش ضررریب همبسررتگی پیرسررون و تحلیررل

( :2)1981پرسشنامة ویژگریهرای شخصریتی نئرو در شرمار

رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیهوتحلیل قرار گرقت .الزم به
)2. NEO- FFI with 60 items (1985

پرسشنامههای بسته پاسخ و شامل  60پررس

است کره پن

1. Conflict Management styles Questionnaire (1994) – Robbins, S

بررسی تأثیر ویژگیهاي شخصیتی و مهارتهاي ارتباطی بر سبکهاي مدیریت تعارض معلمان 83 / ...

عامررل بررزرص شخصرریتی ،یعنرری :اشررتیاب برره تجررارب تررازه،

57درصد و مهار

بازخورد60 :درصد گزارش شد .همچنیخ

حاضر ،پایایی بر اسراس آح رای کرونبراخ ،بررای

رواننژندی ،برونگرایری ،تواقرقپرذیری و باوهردانبرودن را

در پژوه

اندازهگیری میکند؛ بهعبار دیگر برای هر عامل دوازده گویه
وهود دارد؛ مكکری و کاستا ایخ پرس امه را برای نخستیخ

مهار کالمی24 :درصد ،مهار شنود72 :درصرد و مهرار
بازخورد71 :درصد است .با توهه به اینکه در ایخ پرسشرنامه

بار در سال  1925ساختند .پاسخدهی در قاحب مقیاس حیکر

 3مهار

پن درههای (بره طرور کامرل مواقرق ،مواقرق ،نظرری نردارم،

متناسب با هر مهار

مخاح  ،بهطور کامل مخاح ) و روش نمرهگذاری بهصرور

احساساتم را با دقت بیان کنم) ،شنود (مخ میتوانم احسراس

( 0،1،1،3،4با در نظرر گررقتخ گویرههرای من ری) اسرت .در

قرد دیگری را دقیقاً شناسایی کنم) ،بازخورد (مرخ مریتروانم

پژوه

حیدرینژاد و همکاران ( )1329پایایی پرسشنامه بره

مورد بررسری قررار مریگیررد ،یرك نمونره سرؤال
ارائه میشرود :کالمری (مرخ مریتروانم

دیگری را درک کنم و با احساسا

او همانندسازی کنم).

روش آح ا کرونباخ محاسربه شرد و بررای روانرنجورخرویی
(60 :)Nدرصد ،برونگرایی (61 :)Eدرصد ،اشتیاب به تجارب
ترررازه (41:)Oدرصرررد ،تواقرررقپرررذیری (51 :)Aدرصرررد و
باوهرردانبررودن (73 :)Cدرصررد گررزارش شررد .همچنرریخ در
پژوه

یافتهها
توزیو قراوانی همعیت نمونه ( 120ن رر) برحسرب هنسریت
بررهصررور

مسرراوی (140مرررد140 ،زن) بررود31/9 .درصررد

حاضرر ،پایرایی برر اسراس آح رای کرونبراخ ،بررای

پاسخگویان سنی بیخ  31-34سال داشتند17/2 ،درصد  35ترا
 39سال14/3 ،درصد کمتر از  30سال و  16درصرد بری از

نسرربت برره تجربرره ( ،./76 :)Oتواقررقپررذیری ( ./79 :)Aو

 40سال سخ داشتند .همچنیخ از نظر تحصیال 65/3 ،درصد

باوهدانبودن ( ./72 :)Cاسرت .برا توهره بره اینکره در ایرخ

از همعیررت نمونرره تحصرریال

کارشناسرری12/1 ،درصررد

پرسشنامه  5بُعد مورد بررسی قرار میگیرد ،یك نمونه سرؤال

کارشناسی ارشد و 11/1درصد کاردانی بودند.
با انجام آزمون  tتكنمونهای با توهه به پن گزینهای بودن

میکنم) ،برونگرایی (مرخ

گویه های متغیر ویژگی های شخصیتی و مهار های ارتباطی،

واقعاً از صحبت کردن با دیگران حذ مریبررم) ،اشرتیاب بره
تجارب تازه (مخ اغلب غرذاهای هدیرد و ناآشرنا را امتحران

مقدار آزمون  3بهعنوان حد وسط تعیریخ شرد .در بریخ ابعراد

روانرنجورخویی ( ،./69 :)Nبرونگرایی ( ،./74 :)Eباز بودن

متناسب با هر بُعد ارائه میشود :روانرنجورخویی (مخ اغلب
نسبت به دیگران احساس حقار

شخصیت ،باوهدانبودن ( )3/26باالتریخ میانگیخ را داشت و

میکنم) ،تواققپذیری (مخ اغلب با اقراد خانواده و همکرارانم

پ ر از آن برره ترتیررب تواقررقپررذیری ( ،)3/57برررونگرایرری
( ،)3/34اشتیاب به تجارب تازه ( )3/03و رواننژندی ()1/79

را بدهم مردم میتوانند به انجام آن کار اطمینان کنند).

قرار دارند .عالوه بر ایخ مقدار آمارة  tبرای همة ابعاد به هرز

بگومگو دارم) ،باوهدانبودن (همیشه وقتی قول انجام کراری
پرسشررنامة مهررارتهرراي ارتبرراطی بررارتون اي.جرری
( :1)1998ایخ پرسشنامه شامل  12سرؤال اسرت کره توسرط

اشتیاب به تجارب تازه در سطح 99درصرد اطمینران معنریدار

بررارتون هرری .ای در سررال  1990طراحرری شررد و دارای سرره

است .میانگیخ رواننژندی بهطور معنیداری ،پاییخترر از حرد
متوسط بود و بقیرة ابعراد برهطرور معنریداری براالتر از حرد

کالمری6 ،

متوسط قرار دارند .همچنریخ در بریخ مهرار هرای ارتبراطی

خردهمقیاس است که  6سؤال مربروط بره مهرار
سؤال مربوط به مهار

شنود و  6سؤال مربروط بره مهرار

بازخورد است .حداقل امتیاز در هر مهرار  6و حرداکثر آن
 30است .امتیاز باالتر نشان از مهار بیشتر اسرت .روایری و
پایایی پرسشرنامة مهرار هرای ارتبراطی برارتون در مطاحعرة
رئیسرری ( )1322تثییررد شررده اسررت و در پررژوه

شرراکری

بیشتریخ میانگیخ مربوط به مهار

کالمی ( )3/53بود و پر

از آن مهار های برازخورد ( )3/14و مهرار

شرنود ()1/95

قرار دارند و مقدار آمارة  tبرای همرة ابعراد بره هرز مهرار
شنود ،در سطح 99درصد اطمینران معنریدار اسرت .میرانگیخ
مهار

کالمی و بازخورد برهطرور معنریداری براالتر از حرد

( ،)1393پایایی پرسشنامه برر اسراس ضرریب آح را کرونبراخ

متوسط قرار دارد .با توهه به ه تگزینهای برودن گویرههرای

شنرود:

سبكهرای مردیرریت تعرارض ،دحیلی بررای انتخراب عدد 4

محاسبره و بررای مهرار

کالمی62 :درصرد ،مهار

)1. Barton's Communication Skills Inventory (1990
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بهعنوان حد وسط و مقدار آزمون برود .برر اسراس دادههرای

و سبك عدم مقابله ( )p=0/055وهود نداشت .ههرت ترثيیر

هدول  ،1در بیخ راهبردهای تعارض نیز ،راهبرد عدم مقابلره

تواقررقپررذیری و کنترررل ،من رری و معکرروس و ههررت رابط رة

( )3/79باالتریخ میانگیخ را دارد و پ از آن کنترل ( )3/65و
راهحلگرایی ( )3/41قررار داشرتند .همچنریخ نترای حاصرل

تواقق پذیری و راهحل گرایی ،مثبت و مستقیم بود .ایرخ یاقتره
نشان میداد که اقرادی که از ویژگی شخصیتی تواقرقپرذیری

بیانگر آن بود که مقدار آمارة  tبرای همة سبكهرا در سرطح

بیشتری برخوردار بودند ،کمترر از سربك مردیریت تعرارض

99درصد اطمینان معنیدار است .میانگیخ سبكهای تعرارض

کنترررل اسررت اده مرریکردن رد و از راهحررلگرایرری بیشررتر بهررره

بهطور معنیداری ،پاییختر از حد متوسط بود.

میبردند.

بررر اسرراس نتررای برره دسررت آمررده ،ویژگرری شخصرریت

نتای نشان میداد ،ویژگی شخصیت باوهدانبودن برر دو

روان نژندی بر دو سبك مدیریت تعارض کنتررل ()p=0/115

سبك مردیریت تعرارض کنتررل ( )p=0/121و عردم مقابلره

و راهحلگرایی ( )p=0/576تثيیر معنیداری نداشت ،اما ترثيیر

( )p=0/761تثيیر معنیداری ندارد ،اما همبسرتگی معنریداری

آن بر سبك عدم مقابله با توهه به مقدار  )0/000( pدر سطح

بیخ ایخ شخصیت و سبك راهحلگرایری ( )p=0/000وهرود

اطمینان 99درصد معنیدار بود .ههرت ایرخ ترثيیر مسرتقیم و
مثبت بود.

داشت .ههت ایخ همبستگی مثبرت و مسرتقیم برود ،بره ایرخ
معنی که با اقزای شخصیت باوهدانبودن ،احتمرال کراربرد

دادهها نشان داد ،تثيیر ویژگی شخصیت برونگرایی بر هر

سبك مدیریت تعارض راهحلگرایی بیشتر مریشرد .درواقرو

سه سبك مدیریت تعارض معنیدار بود .ههت همة ترثيیرا

ایخ سبك را بیشتر اقرادی است اده مریکردنرد کره از ویژگری

مثبت و مستقیم بود ،به ایخ معنی که اقراد برونگراترر از هرر

باوهدانبودن بیشتری برخوردار بودند.

سه سبك مدیریت تعرارض بیشرتر اسرت اده مریکردنرد و در

مهار های ارتباطی بر دو سبك مدیریت تعارض کنتررل

مقابل ،اقرادی که درونگرا بودند از ایخ سبكهرای مردیریت

( )p=0/001و عرردم مقابلرره ( )p=0/000تررثيیر معنرریداری در

تعارض کمتر بهره مریبردنرد .در بریخ سره سربك مردیریت

سطح اطمینان 99درصد داشت ،اما تثيیر معنیداری بریخ ایرخ

تعارض ،برونگرایری بری ترریخ ترثيیر را برر راهحرلگرایری

مهار ها و سبك راهحلگرایی ( )p=0/523وهرود نداشرت.

( )0/193داشت و پ از آن کنتررل ( )0/152و عردم مقابلره
( )0/110قرررار داشررتند .تررثيیر برررونگرایرری بررر سرربكهررای

ههت تثيیر مهار های ارتباطی بر دو سربك کنتررل و عردم
مقابله ،من ی و معکوس بود ،به ایخ معنی کره اقررادی کره از

راهحلگرایی و کنترل در سطح اطمینان 99درصد و بر سربك

مهررار هررای ارتبرراطی برراالتری برخرروردار بودنررد از سرربك

عدم مقابله در سطح اطمینان 95درصد معنیدار بود.

مدیریت تعارض کنترل و عدم مقابله کمتر است اده میکردند.

نتای نشان داد ،ویژگی شخصیت اشتیاب به تجارب ترازه

همچنیخ مهار

کالمی برر دو سربك مردیریت تعرارض

برررر دو سررربك مررردیریت تعرررارض کنتررررل ( )p=0/693و

کنترل ( )p=0/003و عدم مقابله ( )p=0/007تثيیر معنریداری

راهحررلگرایرری ( )p=0/350تررثيیر معنرریداری نرردارد ،امررا

در سطح اطمینان 99درصد دارد ،اما تثيیر معنیداری بیخ ایرخ

همبستگی معکوس و معنیداری بیخ ایخ شخصریت و سربك

مهار

و سبك راه حرل گرایری ( )p=0/151وهرود نداشرت.

عرردم مقابلرره وهررود داشررت .همبسررتگی متوسررط دو متغیررر

ههت تثيیر مهار

( )-0/432در سطح 99درصد اطمینران ( )p=0/000معنریدار
بود .ایخ یاقته نشان داد اقرادی کره دارای ویژگری شخصریتی

من ی و معکوس بود ،به ایخ معنی که اقررادی کره از مهرار
کالمی باالتری برخوردار بودنرد از سربك مردیریت تعرارض

اشتیاب به تجارب تازه بودنرد ،کرمترر از سربك عردم مقابلره

کنترل و عدم مقابله کمتر است اده میکردند.

کالمی بر دو سبك کنترل و عردم مقابلره،

است اده میکردند.
بررر اسرراس نتررای برره دسررت آمررده ،ویژگرری شخصرریت
تواقق پذیری بر دو سبك مدیریت تعارض کنترل ()p=0/000

سؤال  :8آیا مهارت شرنود برر سربک مردیریت تعرارض
معلمان تأثیر دارد؟

و راهحلگرایی ( )p=0/006در سطح اطمینان 99درصد ترثيیر

مهررار

معنیداری داشت ،اما همبستگی معنیداری بیخ ایخ شخصیت

( )p=0/097و راهحلگرایری ( )p=0/393ترثيیر نداشرت ،امرا

شررنود بررر دو سرربك مرردیریت تعررارض کنترررل
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تثيیر معنیداری برر سربك عردم مقابلره ( )p=0/011داشرت،

رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام برراي پریش بینری

ههت ایخ تثيیر ،من ی و معکوس بود ،به ایخ معنی که اقرادی

متغیر وابسته (سبک كنترل)

که از مهار شنود باالتری برخوردار بودند از سبك مدیریت
تعارض عدم مقابله کمتر است اده میکردند.
بر اساس نتای  ،مهار

بازخورد برر دو سربك مردیریت

2

مقادیر  Rبرای متغیرهای گامهای یك تا پرنجم عبرار انرد از:
 0/170 ،0/149 ،0/111 ،0/046و  .0/125ایررخ مقررادیر نشرران
میداد که با ورود هر متغیر به معادحة رگرسیون در هر کردام از

تعررارض کنترررل ( )p=003و عرردم مقابلرره ( )p=0/000تررثيیر

گامها ،چند درصد از تغییرا

معنیداری در سطح اطمینان 99درصد وهود داشت ،اما ترثيیر

مقادیر  R2اضاقه شرده در گرامهرای دوم ترا پرنجم بره ترتیرب

معنیداری برر سربك راهحرلگرایری ( )p=516011نداشرت.

برود از 0/011 ،0/032 ،0/065 :و  .0/015ایرخ مقرادیر

برر دو سربك کنتررل و عردم مقابلره،

ههت تثيیر ایخ مهار

عبار

متغیر وابسرته تبیریخ شرده برود.

نشان میداد که برا ورود هرر یرك از متغیرهرا در هرر یرك از

من ی و معکوس بود ،به ایخ معنی که اقررادی کره از مهرار

گامهای پن گانة ایخ معادحه ،چه مقدار به میزان  R2اضاقه شرده

بازخورد باالتری برخوردار بودند از سبك مردیریت تعرارض

بود .دادههای به دست آمده نشان میدادنرد کره 12/5درصرد از

کنترل و عدم مقابله کمتر است اده میکردند.

تغییرا

متغیر وابسته را ایخ پن متغیر تبییخ میکردند.

جدول  .1عناصر متغیرهاي درون معادله براي پیشبینی متغیر وابسته (سبک كنترل)
نام متغیر

B
-0/561

Beta
-0/425

-0/342

برونگرایی

0/343

0/112

3/591

0/000

باوهدانبودن
مهار بازخورد
اشتیاب به تجارب تازه

0/301
-0/190
0/192

0/121
-0/146
0/135

3/905
-1/593
1/160

0/000
0/010
0/015

تواققپذیری

Sig=0/000

F=11/463

R2.Ad=0/170

با توهه به مقادیر ضریب رگرسیون در هدول  1مشخ
شد که از بیخ پن متغیر وارد شده به معادحه ،تواقرقپرذیری و
مهار

مقدار t

R2=0/125

R=0/430

درصد از تغییرا

P
0/000

a=30/736

متغیر وابسته تبیریخ شرده برود .مقرادیر

اضاقه شده در گامهای دوم تا سوم به ترتیب عبرار

R2

بودنرد

بازخورد دارای تثيیر معکوس و من ی بر متغیر وابسته

از 0/036 :و  .0/017ایخ مقادیر نشان میداد که برا ورود هرر

بودند و برونگرایی ،باوهدانبودن و اشتیاب به تجارب ترازه،

یك از متغیرها در هر یك از گامهای سهگانة ایخ معادحه ،چره

تثيیر مثبت و مستقیمی برر سربك مردیریت تعرارض کنتررل
داشتند و تثیید شدند.
و درنهایت مهار

2

مقدار به میزان  Rاضاقه شده بود .دادههرای بره دسرت آمرده
نشان می داد که 14/1درصد از تغییرا

کالمی ،مهار

شنود و رواننژندی به

متغیر وابسرته را ایرخ

سه متغیر تبییخ میکردند.

خاطر معنیدار نبودن و پی بیخ نبودن سربك کنتررل در گرام

با توهه به مقادیر ضریب رگرسیون در هدول  1مشخ

پنجم رگرسیون چندمتغیره از معادحه خارج شده و رد شدند.

شد که اشتیاب به تجارب تازه دارای تثيیر معکوس و من ری و
باوهدانبودن و برونگرایی دارای رابطة مثبت و مسرتقیم برر

رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام برراي پریش بینری

متغیر وابسته بودند و تثیید شدند.

متغیر وابسته (سبک راهحلگرایی)

و درنهایررت مهررار

کالمرری ،مهررار

شررنود ،مهررار

مقادیر  R2برای متغیرهای گامهای یکم تا سوم عبار انرد از:

بازخورد ،رواننژندی ،و تواققپذیری به خاطر معنیدار نبودن
و عدم پی بینی سبك راهحلگرایی ،در گام سروم رگرسریون

هر متغیر به معادحة رگرسیون در هرر کردام از گرامهرا ،چنرد

چندمتغیره از معادحه خارج شده و رد شدند.

 0/114 ،0/022و  .0/141ایخ مقادیر نشان میداد که برا ورود
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جدول  .2عناصر متغیرهاي درون معادله براي پیشبینی متغیر وابسته (سبک راهحلگرایی)
نام متغیر

مقدار t

باوهدان بودن

B
0/124

Beta
0/111

3/641

برونگرایی

0/435

0/131

3/750

0/000

اشتیاب به تجارب تازه

-0/131

-0/317

0/011

Sig=0/000

F=15/021

-0/131
2

2

R .Ad=0/131

R=0/375

R =0/141

P
0/000

a=59/230

رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام برراي پریش بینری

ترتیررب عبررار

متغیر وابسته (سبک عدم مقابله)

 .0/011ایخ مقادیر نشان میداد که با ورود هر یك از متغیرها

مقادیر  R2برای متغیرهای گامهای یکم تا ششم عبار اند از:

در هر یك از گامهای ش گانة ایرخ معادحره ،چره مقردار بره

 0/335 ،0/314 ،0/197 ،0/137 ،0/191و  .0/347ایخ مقادیر
نشان میداد که با ورود هر متغیر به معادحة رگرسریون در هرر
کدام از گامها ،چند درصد از تغییررا

متغیرر وابسرته تبیریخ

بررود از 0/011 ،0/017 ،0/060 ،0/045 :و

میزان  R2اضاقه شده بود .داده های به دست آمده نشان میداد
که 34/7درصد از تغییرا متغیر وابسته را ایرخ شر متغیرر
تبییخ میکنند.

شده بودند .مقادیر  R2اضاقه شده در گامهای دوم تا ششم به
جدول  .3عناصر متغیرهاي درون معادله براي پیشبینی متغیر وابسته (سبک عدم مقابله)
مقدار t
نام متغیر
P
Beta
B
اشتیاب به تجارب تازه
مهار بازخورد
برونگرایی
رواننژندی
مهار شنود
تواققپذیری
Sig=0/000

F=14/191

-0/001
-0/403
0/420
0/371
-0/540
0/133

با توهه به مقادیر ضریب رگرسیون در هدول  3مشخ
شد که از ش

-0/425
-0/143
0/116
0/110
-0/171
0/141

R2.Ad=0/333

متغیر وارد شده به معادحه ،سه متغیر اشتیاب به

-2/946
-1/404
4/017
3/791
-1/913
1/115

R2=0/347

R=0/529

0/000
0/017
0/000
0/000
0/004
0/017
a=33/119

متوسطه شهرستان بابل انجام شد .نتای به دسرت آمردة ایرخ
پژوه

در زمینة تثيیر ویژگیهای شخصیتی برر سربكهرای

تجارب تازه ،مهار برازخورد و مهرار شرنود دارای ترثيیر
من رری و معکرروس بررا متغیررر وابسررته بودنررد و متغیرهررای

مدیریت تعارض نشان داد بیخ ویژگی شخصیتی رواننژنردی
و سبك مدیریت تعارض عردم مقابلره رابطرة مثبتری وهرود

برونگرایی ،روان نژندی و تواقق پذیری دارای ترثيیر مثبرت و

داشررت کرره بررا نتررای تحقیررق سررلیمی و همکرراران ()1322؛

مستقیم بر سبك عدم مقابله بودند و تثیید شدند.

حیدرینژاد و همکاران ( )1329همخوانی داشت .باید توهره

و درنهایت متغیرهای مهار کالمی و باوهدانبرودن بره
دحیل معنیدار نبودن در گرام ششرم رگرسریون چنردمتغیره از

داشت اقرادی که در شاخ روانرنجوری باال هستند ،يبا
عاط ی پایینی دارند و در موقعیتهای پیچیرده و تعرارضهرا

معادحه خارج شده و رد شدند.

بیشتر از آنکه به رقابت بپردازنرد بره کنرارهگیرری و اهتنراب
روی آورده ،تمایل کمتری به تشریكمساعی برای حل پدیده

بحث و نتيجهگيری
ایخ پژوه با هدف بررسی تثيیر ویژگریهرای شخصریتی و

همچنیخ بیخ ویژگی شخصیتی برونگرایی بر هرر سره سربك

مهار های ارتباطی بر سبكهای مردیریت تعرارض معلمران

مدیریت تعارض و تواققپذیری و باوهردانبرودن برا سربك

تعارض نشان میدهند .درنتیجه ایخ یاقته دور از انتظار نبرود.
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مدیریت تعارض راهحلگرایی تثيیر مستقیم داشت که با نتای

مهار های ارتباطی باال است و برخورداری و است اده از ایخ

مطاحعة وود و همکاران ()1002؛ سلیمی و همکاران ()1322؛

ویژگیها باعث میشود که با تعارض روبهرو شروند و کمترر

حیدرینژاد و همکاران ( )1329و ایگبو و همکراران ()1015
همخوانی داشت .در توهیه ایخ یاقته میتوان گ ت کره اقرراد

از سبكهای مدیریت تعارض عدم مقابله و کنترل که مساوی
با عدم رویارویی با تعارض ،تحت قشار قررار دادن دیگرران،

برونگرا ،اقرادی اهتماعی ،مردمدوست ،قاطو ،قعال ،پرانريی

تحمیل دیدگاهها و برآورده ساختخ مناقو خود بدون توهه به

و خوشبیخ هستند و به هنگام بروز تعارض سرعی مریکننرد

خشم دیگران است ،است اده کنند .احبته یاقتههای ایخ پرژوه

دحیل اصلی آن را تشخی

داده و از طریق تحلیرل و بررسری

آن را برطرف کنند .بنابرایخ میتروان گ رت بره همریخ دحیرل
اقرادی که شاخ

برای تثيیر مهار های ارتباطی برر سربك مردیریت تعرارض
راهحلگرایی ،رابطة معنیداری را نشان نداد کره برا پرژوه

برونگرایی باال دارنرد از هرر سره سربك

قهرریم دویررخ و همکرراران ( )1329و خسررروی و واصرر یان

متناوب است اده میکنند ،همچنیخ اقراد تواقرقپرذیر

( )1391ناهمخوان است که شراید دحیرل آن را بتروان هامعرة

در روابررط برریخ قررردی برره همکرراری ،اعتمرراد کررردن و

آمرراری مت رراو  ،توضرریح داد ،زیرررا هامعرة آمرراری ایررخ دو

حمایتکنندگی تمایرل دارنرد و کمترر خرود را در تقابرل برا
دیگران میبینند و اقراد با ویژگی باوهدانبودن اغلب اقررادی

پژوه در میان مدیران بوده وحی هامعة آماری ایخ پرژوه
در میان معلمان بوده و همانطور که یاقتههرای تحقیرق بررور

هدقمند ،دارای اراده و کمتر منزوی هستند و مریکوشرند برا

( )1001نشان داد :اقراد دارای هایگاه مدیریتی براال بیشرتر از

تعارض مقابله کننرد ،بررای همریخ اسرت ادة بیشرتر از سربك

سبك مدیریت تعارض راهحلمداری است اده میکنند.

بهصور

مدیریت تعارض راهحلگرایی برای اقرادی که نمررة براال در

در ایخ زمینه که ویژگریهرای شخصریتی و مهرار هرای

ویژگیهای تواققپذیری و باوهدانبرودن مریآورنرد ،دور از

ارتباطی معلمان ،پی بیخ سبك مدیریت تعارض آنان هسرت

انتظار نیست .ویژگی شخصیتی اشتیاب بره تجرارب ترازه برر

نیز پژوهشی که مستقیماً به بررسی عوامل و ابعاد شخصیتی و

سبك مدیریت تعارض عدم مقابله ،ترثيیر من ری و معکوسری

مهار های ارتباطی در ارتباط با سبكهای مدیریت تعرارض

داشت از عناصر رقتاری ایخ اقراد مریتروان انعطرافپرذیری،

بپردازد ،تا همخوانی یا ناهمخوانی آن با ایرخ پرژوه

مرورد

تصور قعال ،احساس زیباپسندی ،توهه به احساسا درونی،
تنوعطلبی ،کنجکاوی ذهنی و استقالل در قضاو را نام برد.

بررسی قرار بگیرد ،یاقت نشد .با ایخ حال یاقتههرا نشران داد
که ویژگیهای شخصیتی پی بیخ انتخاب سبكهای مدیریت

دربرارة دنیرای درونری و بیرونری کنجکراو

حیدرینژاد و همکراران

اشخات منعط

تعارض هستند که با نتیجه مطاحعا

هستند و زندگی آنها غنی از تجربه است .به نظر میرسد بره

( )1329و وود و همکاران ( )1002همخوان برود .عرالوه برر

کنجکراوی ،ایرخ

کرد کره مهرار هرای ارتبراطی نیرز ترا

دحیل وهود تجربه ها در تعامل و ارضا ح

اقراد کمتر از سبك عدم مقابله است اده میکنند.
نتای حاصل از ایخ پژوه

در حیطة تثيیر مهرار هرای

ایخ یاقتهها مشخ

حدودی پی بیخ انتخاب سبكهای مدیریت تعرارض اسرت
که ایخ یاقترههرا برا نترای پرژوه

قهریمدویرخ و همکراران

ارتباطی بر انتخاب سبكهای مدیریت تعارض نشران داد کره

( )1329و خسررروی و واص ر یان ( )1391همخرروان بررود .در

کسانی که دارای مهار های ارتباطی باالتر هسرتند ،کمترر از

قسررمت سرربك مرردیریت تعررارض کنترررل نتررای نشرران داد:

سبك مدیریت تعارض عدم مقابله و کنترل است اده میکنند و
ایخ با نتای پژوه قهیمدویخ و همکاران ()1329؛ خسروی

ویژگیهای شخصیتی برونگرایی ،باوهدانبودن و اشتیاب بره
تجارب تازه ،دارای رابطة مثبت و مستقیم و تواقرقپرذیری و

و واصرر یان ( )1391همخرروانی دارد .در تبیرریخ ایررخ نتیجرره

همچنیخ بُعد بازخورد در مهار هرای ارتبراطی دارای رابطرة

میتوان بیان کرد که داشتخ مهار هرای ارتبراطی در کراه

معکوس و من ی برای پی بینی ایخ سبك هستند .باید توهره

کالمی براال ،داشرتخ شرنود

داشرت کره سرربك کنتررل درواقرو کرراربرد شریوة رقررابتی در

تعارضا

مؤير است ،زیرا مهار

مؤير و دادن بازخورد مناسب بره دیگرران ،روابرط اهتمراعی

مدیریت تعارض است که در آن قرد تمایل به برآوردن منراقو

مطلوب ،احساس همردردی برا دیگرران و توانرایی دریاقرت

خود دارد ،بدون توهه به ایخکه ایخ امر موهرب تعرارض برا

ازهملرره ویژگرریهررای اقررراد دارای

قرد دیگری میشود ،با توهه به توضیحاتی که در مورد تمرام

پیشررنهادهررا و انتقررادا

 / 88دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردي
ویژگیها داده شد ،میتوان قهمید که تواققپرذیری و مهرار
بازخورد چرا بهصور

پیشرقت و اعتال محیط آموزشری و مربیران و معلمران آن بره

معکوس پی بیخ سبك کنترل اسرت.

پیشرقت هامعه منجر میشود.

در قسمت سبك مدیریت تعارض راهحلگرایی نترای حراکی
از آن بررود کرره ویژگرریهررای شخصرریتی باوهرردانبررودن و

منابع

برونگرایی دارای رابطة مثبت و مستقیم و اشتیاب به تجرارب

اشراقی ،ح؛ کاش  ،م؛ و محررمزاده ،م( ،)1322ترثيیر نظرام ارتباطرا

تازه دارای رابطة معکوس و من ی با متغیرر وابسرته هسرتند و

سازمانی بر تعارض در ادارا تربیتبدنی استان آذربایجان غربری،
نشریة احمپیك ،سال ه دهم ،شمارة ( 1پیاپی .33-46 ،)45
تقوی قرهباغ ،ح و ملکی ،د ( ،)1391رهبری تحولآقریخ :با تثکیرد

ابعاد مهار های ارتباطی بهصور

معنیداری پی بریخ ایرخ

سبك نیستند .باید توهه داشت که سبك راهحلگرایی کاربرد
شیوههای همکاری و مصاححه در مردیریت تعرارض اسرت و
احتماالً به همیخ دحیل ویژگیهرای بررونگرایری و باوهردان
بودن که دارای شاخصههای هموگرایی و کنترلتکانه هستند،
سهم براالیی در پری بینری ایرخ سربك دارنرد .بررای سربك
مدیریت تعارض عدم مقابله ،سه متغیرر اشرتیاب بره تجرارب
تازه ،مهار

بازخورد و مهار

بر کراربرد آن در سرازمانهرای آموزشری ،چرا
انتشارا

ارتباطا

دوم ،تهرران:

اهتماعی.

حسخزاده ،ر و اعتصامی ،ا ( ،)1320بررسی ارتباط ايربخ

مردیر

بر رضایت شغلی کارکنران و پرسرتاران بیمارسرتانهرا ،مجلرة
تحقیقا پرستاری و مامایی ،شمارة  ،16مقاحه .11-39 ،5
حواسرری ،ز ( ،)1393رابط رة سرربكهررای رهبررری و ویژگرریهررای

شرنود دارای رابطرة من ری و

شخصیتی معلمان با پیوند دان آموزان به مدرسره ،پایراننامرة
کارشناسی ارشد ،رشتة تحقیقرا آموزشری ،دانشرگاه محقرق

دارای رابطة مثبت و مستقیم در پی بینی سربك عردم مقابلره

اردبیلی ،اردبیل.
حیرردرینررژاد ،ت؛ مهرابرریزاده هنرمنررد ،م؛ داودی ،ا؛ و پاینررده ،م

سازش در مدیریت تعارض است که با همیخ توضیح میتوان

()1329؛ ارتباط میران ویژگریهرای شخصریتی و راهبردهرای

معکوس و متغیرهای برونگرایی ،رواننژندی و تواققپرذیری
هستند .سبك عدم مقابله کاربرد شیوههای اهتناب و تطابق یا
دحیل پی بیخ بودن ایخ متغیرها را روشخ کرد.
نتای ایخ تحقیق و تحقیقا

دیگر تا حدودی نشاندهندة

ایخ بود که مدیران و کارکنان ایرانی ،نرهققرط نگررش مثبتری
نسبت بره مباحرث حروزة تعرارض ندارنرد ،بلکره گرویی از

مرردیریت تعررارض مرردیران تربی رتبرردنی اسررتان خوزسررتان،
دوقصلنامة علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد ،سال سوم ،شرمارة
.65-74 ،5
خائ احهی ،ا؛ متقی،

؛ حسرخزاده ،ح؛ و حبیبریتبرار ،ز (،)1390

تبییخ مدل تثيیرگذاری ویژگیهای شخصیتی کارکنان بر تعهرد

مطرحشدن آن نیز واهمه دارند .با توهه به اهمیت موضروع و

سازمانی آنها با توهه به نق سبكهای رهبری ،پژوه های
مدیریت ،سال چهارم ،شمارة .71-22 ،11
خسروی ،م و واص یان ،ف( ،)1391رابطة مهار های ارتباطی برا

گیرد .با توهه به اهمیت آموزشوپررورش

راهبردهرای مردیریت حرل تعرارض مردیران دورة متوسرطه،

کلیدی که معلمان در هریان تعلیم و تربیرت دارنرد و

قصلنامة علمی-پژوهشی رهیراقتی نرو در مردیریت آموزشری،

تثيیر آن بر شاخ
تحقیقا

بیشتری در ایخ حوزه به منظور آشنایی بیشتر مدیران

و کارکنان صور
و نق
ارتباطا

های رقتار سازمانی و عملکرد شغلی ،باید

گستردهای که با همکراران و بره خصروت دانر -

آموزان دارند و تثيیر زیاد و ماندگاری که در زندگی اهتماعی
و آموزشرری آنرران برره هررا مرریگررذارد ،انتظررار مرریرود
آموزشوپرورش در کنار سنج های گوناگونی که بره عمرل
میآورد ،بخشی را نیز به سرنج

ابعراد روانری ،شخصریتی،

ارتباطی و شاخصههای مدیریتی معلمان اختصات دهد ترا از
ایخ طریرق بره معلمران در برقرراری ارتبراط بهترر در محریط
آموزشرری و سررازمانی و چگررونگی برخررورد بررا مشررکال

و

تعارضها یاری رساند و همان طور که مریتروان حردس زد،

سال پنجم ،شمارة  ،3پاییز .59-74 ،93
دهقانی قیروزآبرادی ،ح؛ حمیردی ،م؛ و سری پنراهی شرعبانی ،ج
( ،)1329ارتباط پن بُعرد شخصریتی و شریوههرای مقابلره برا
تعارض ،نشریة مدیریت ورزشی ،سال دوم ،شمارة .73-91 ،7
رابینز ،اس ( ،)1391مبانی رقتار سازمانی ،ترهمة علی پارسراییان و
سیدمحمد اعرابی ،چرا سری و چهرارم ،تهرران :نشرر دقترر
پژوه های قرهنگی.

رابینز ،اس ( ،)1391رقتار سازمانی :م اهیم ،نظریرههرا و کاربردهرا
(هلد دوم) ،ترهمة علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی ،چرا
پانزدهم ،تهران :نشر دقتر پژوه های قرهنگی.
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