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 چكيده
هدف .  استنشدههاي مقابله با تعارض تاكنون تحقيقي در داخل كشور انجام شيوه  شخصيتي وبين پنج بعدارتباط در زمينة 

روش . ن تربيت بدني شهر يزد بودهاي مقابله با تعارض در بين معلمااز اين پژوهش، بررسي ارتباط بين پنج بعد شخصيتي و شيوه
 125(جامعة آماري تحقيق كلية معلمان تربيت بدني مناطق يك و دو شهر يزد بودند . تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است

ابزار پژوهش شامل .  نفر از آنها تجزيه و تحليل شد105هاي نمونة آماري برابر با جامعة آماري انتخاب شد، اما داده). نفر
ها با استفاده از آمار توصيفي و آمار تجزيه و تحليل يافته.  بود big five)مدل(شخصيت  هاي مديريت تضاد رابينز وامهپرسشن

 ±% 51(نشان داد، از بين بعدهاي شخصيتي، سازگاري باالترين ميانگين )  و ضريب همبستگي پيرسونKSآزمون (استنباطي 
ها نشان داد كه همچنين يافته. ، بيشترين روش مورد استفاده براي مقابله با تعارض بود%)44(گرايي حلرا داشت و راهبرد راه) 8/3

گرايي و راهبرد عدم مقابله، و استقبال از تجربه با حلگرايي و راهبرد كنترل، وجدان با راهبرد راهحلبين سازگاري با راهبرد راه
 .هاي مقابله با تعارض رابطة معناداري مشاهده نشدهاي شخصيت و شيوهلفهبين ديگر مؤ. راهبرد كنترل رابطه معناداري وجود دارد

 
  كليديهايواژه

 .، تعارض big fiveشخصيت، مدل
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 مقدمه
هاي رسمي تر است و مدرسه همانند ديگر سازمان نهاد تعليم و تربيت، از همة نهادهاي اجتماعي پيچيده

هاي ادراكي، تفاوت. اي از منابع انساني درگير شودكيب پيچيدهبايد با وظايف ساخت، اداره و جهت دادن به تر
هاي فرد، هاي مختلف در مورد هدفشخصي، اعتقادي، سياسي، عقلي و حتي فيزيكي افراد از يك سو و استنباط

-جمعي از جمله مدارس به وجود ميهاي گوناگوني را در محل كار دستهسازمان و جامعه از طرف ديگر، تعارض

هاي كاري ديگر اتفاق ناپذير است كه تضاد و تعارض در مدارس شبيه آنچه در محيططبيعي و اجتناب). 4(آورد 
ق، يكند فرد يا گروه ديگري با عال فكر ميي فرايندي است كه فرد يا گروهتعارض). 13(افتد، رخ دهد مي

 ، با هم توافق ندارندنفروقتي دو لي طور كبه). 19( كندها و ادراك او از واقعيت مخالفت مي، ارزشهااعتقاد
 به دو دستة كلي تعارض توان آن را اشكال مختلفي وجود دارد و ميدرتعارض ). 20 (افتدتعارض اتفاق مي

مردم را براي تالش كاري بيشتر، همكاري و  كاركردييا تضاد سازنده . بندي كردسازنده و تعارض مخرب دسته
 تعارض .است و خيلي زياد، غيرسازنده و غيركاركردي كمارض در سطح خيلي تع. كندخالقيت بيشتر تحريك مي

افزايش  ممكن است تالش را كمتعارض خيلي . كندو در وظايف اختالل ايجاد مياست كننده خيلي زياد منحرف
كند در تحقيق خود اشاره مي) 2000 (1كاريپ). 9( دهدمي كاهش  را خالقيت و سطح عالي عملكردلي ودهد،
شان كنند و اين تعارض روي عملكرد و انگيزه درصد معلمان تعارض را با مديران در مدرسه تجربه مي68كه 

طور مناسب در موقعيت تعارض درگير و از اينكه بتوانند به آنان به تعارض ديد منفي دارند). 7(تأثير منفي دارد 
هاي منفي و غيركاركردي باتوجه به جنبه). 15(شوند و از نتايج منفي آن ترس دارند شوند، دچار نگراني مي

هاي هاي مناسب مقابله با تعارض در موقعيتهاي مقابله با تعارض اهميت زيادي دارد و بايد شيوهتعارض، شيوه
هاي مقابله با تعارض ارتباط ترين متغيرهايي كه با شيوهتحقيقات نشان داده كه از مهم. مختلف انتخاب شوند

 ).12(يت آزاد است دارد، سبك شخص
كارگيري منابع انساني، مورد توجه قرار گيرد، انطباق هايي كه بايد در استخدام و بهامروزه يكي از جنبه

 شخصيت فرد، تركيبي از ).14(هاي رواني و شخصيتي متقاضي شغل با پست و شغل مورد نظر است ويژگي

                                                           
1 -  Karip 
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 آن شخص بنديدستهاست كه ما براي ) ار يا اجتماعيآرام، پرخاشگر، بلندپرواز، وفاد(شناختي خصوصيات روان
  ).22 (كنيم استفاده مي

گر  جلوهآنهاشناختي افراد كه روي رفتار و افكار هاي دائم روانويژگيشخصيت را عبارت از ) 2007 (1چن
شخصيت انسان تحت تأثير فاكتورهاي متعددي مانند عوامل فيزيولوژيكي،  ).10(كند  تعريف ميشودمي

دليل وجود همين عوامل است كه انواع گيرد و بهفرهنگي، خانوادگي، گروهي، نقش و عوامل موقعيتي قرار مي
وجود افراد با . ها وجود دارد كه موجب اختالف افراد در نحوة اداره كردن تضاد مي شوداي از شخصيتويژه

ها و مؤسساتي يل بروز تعارض در سازمانهاي شخصيتي متفاوت، نيازها، انتظارها و ادراكات گوناگون دلويژگي
شان، هاي شخصيتيافراد در نتيجة متغيرهايي همچون موقعيت تضاد و به ويژه ويژگي ).4(مانند مدارس است 

برخي خصوصيات شخصيتي رفتار تعارضي را افزايش و ). 17(دهند طور متفاوت به تضاد واكنش نشان ميبه
يابد  افزايش بيش از حد تعارض ميزان رضايت و اثربخشي گروه كاهش ميبا ).5(دهند برخي آن را كاهش مي

)16 .( 
ها، مدل بندييكي از جديدترين تقسيم. اندبندي كردهدانشمندان شخصيت را به اشكال مختلفي تقسيم

)five big (اين الگو . دانند و روي آن توافق نظر دارندبندي مياست، كه بيشتر دانشمندان آن را بهترين تقسيم
و ) شناسيوظيفه(، وجدان )ثبات هيجاني(رنجوري گرايي، روان، برون)سازگاري(شامل ابعاد پذيرنده بودن 

اند از زمان پذيرفته شدن مدل پنج عاملي شخصيت، محققان در تالش). 25(است ) استقبال از تجربه(گشودگي 
تعارض مرتبط است، شناسايي و در مورد هاي حل را كه با روش) five big(هاي شخصيتي مدل كه ويژگي

 ).6(اثربخشي آنها قضاوت كنند 
هاي شخصيتي مديران ادارات تربيت بررسي رابطة ويژگي«در تحقيقي با عنوان ) 1387(عامري و همكاران 

با گرايي ، به اين نتيجه رسيدند كه بين شخصيت درون»هاي مقابله با تعارضبدني استان آذربايجان غربي با شيوه
هاي مصالحه، گرايي با شيوهآنان رابطة معناداري وجود ندارد ولي بين شخصيت برونهاي مقابله با تعارض شيوه

 ). 2(اجتناب و سازش رابطة معناداري وجود دارد 

                                                           
1 - Chen 
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هاي مقابله با ارتباط بين پنج بعد شخصيتي و سبك«در تحقيق خود تحت عنوان ) 2001 (1موبرگ
گرايي ارتباط رنجوري ارتباط مستقيم، و با وجدان و برونيد كه سبك اجتناب با روان، به اين نتيجه رس»تعارض

رنجوري ارتباط گرايي ارتباط مستقيم، و با روانگرايي با گشودگي، وجدان و برونحلسبك راه. معكوس دارد
ارتباطي معكوس روش مصالحه با گشودگي و سازگاري ارتباط مستقيم و سبك رقابت با سازگاري . معكوس دارد

 ).21(دارد 
 به اين »اي و ارتباطيهاي وظيفهنقش شخصيت در تعارض« عنوان  باتحقيقيدر ) 2002( 2بونو و همكاران

تجزيه . هاي ارتباطي مرتبط استنتيجه رسيدند كه در سطح فردي، سازگاري و استقبال از تجربه با تعارض
گرايي و وجدان طرف مقابل، با تمايل شان داد كه ميزان برونهاي دو عضوي نگرفته در گروههاي انجاموتحليل

 ). 8 ( ارتباط دارد،هاي ارتباطي را گزارش كنندافراد براي اينكه تعارض
 كردن نقش متعادل ،در كارسالمتي تعارض و « عنوان بادر تحقيقي ) 2005 (3دي كاسترا و همكاران

وقتي افراد سازگاري، ويژه ه ب،كار ارتباط داردسالمت در  با طور منفي به اين نتيجه رسيدند تعارض به،»شخصيت
 ).12 (باشندكمي داشته گرايي  برون وثبات هيجاني

 به اين نتيجه ،»هاي مديريت تعارض معلمان و مديراناستراتژي« با نام  در تحقيقي4بالي 2006در سال 
 با وجود اين، هر دو در مدارس ،ندردك ميرسيد مديران بيشتر از معلمان از سبك اجتناب و مصالحه استفاده

پارك و ). 7 (خصوصي بيشتر از مدارس دولتي تمايل به استفاده از سبك رقابت و اجتناب و مصالحه دارند
 ، دريافتند»شخصيت، مقابله به مثل، قدرت استراتژي مقابله با تعارض« عنوان بادر تحقيقي  )2007 (5آنتونيوني

 . ارتباط داردراهبردهاي تعارض مورد استفادة دانشجويان،داري با بيشتر طور معني بهگراييكه سازگاري و برون
 ارتباط مثبت راهبرد هم با اين رنجوريروان.  همكاري ارتباط مثبت دارندراهبردگرا با دانشجويان سازگار و برون

استقبال از تجربه با اين كه ليدرحا. كنند اين افراد از روش همكاري بيشتر استفاده ميدهدميدارد كه نشان 
 ارتباط مثبت راهبردگرا با اين  افراد برونارتباط منفي، رقابت راهبردافراد سازگار با .  ارتباط منفي داردراهبرد
.  دارندراهبردگرا ارتباط منفي با اين  ولي افراد برون، ارتباط مثبتراهبرد سازشدانشجويان سازگار با . دارند

                                                           
1 -  Moberg 
2 -  Bono & et al 
3 -  Dijkstra, M.T.M., & et al  
4 -  Balay  
5 -  Park, H., Antonioni, D  
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 ي بادر تحقيق) 2007( 1مكينتوش و استونز). 12 ( اجتناب ارتباط منفي داردراهبردايي با گرهمچنين برون
به اين نتيجه رسيدند كه  ،»هاي تعارض در مواجهه با برخوردهاي روزمرهها و استراتژيشخصيت، انگيزه«عنوان 

كنندگان انواعي از  مصرفنتايج نشان داد كه. رابطة مستقيم وجود نداردحل تعارض بين شخصيت و انتخاب راه
 ).18 (دهندهاي اجتماعي و اقتصادي مورد استفاده قرار ميهاي حل تعارض را براساس تركيب انگيزهحلراه

هاي هاي حل تعارض در بين افراد از طريق ويژگيبيني روشپيش« با نام در تحقيقي )2008(2والري و پاول
هم . دانحل تعارضراههاي  مهمي براي روشةكنندبينيپيشهاي شخصيت  اندازهدريافتند ،»شخصيتي آنان

د و با آن ارتباط مستقيم هستن معناداري براي روش سازش و رقابت ةكنندبينيگرايي پيشسازگاري و هم برون
 اين سبك ةكنندبينيگرايي پيشاما ويژگي بروناست، دار روش همكاري  معنيةكنندبينيسازگاري پيش. دارند

هاي بنابراين ويژگي.  ولي سازگاري با آن ارتباطي ندارد، سبك اجتناب استةكنندبينيگرايي پيش برون.يستن
د و سنجش انهاي مهمي براي چهار سبك مقابله با تعارضكنندهبينيگرايي پيششخصيتي سازگاري و برون

هاي مذاكره ها يا موقعيت كمكي براي حل تعارض در وساطت، ممكن استكنندهبيني پيشعنوانبهشخصيت 
  .باشد

هاي تعارض در هاي شخصيتي روي نگرشثير تفاوت در ويژگيأت« عنوان بادر تحقيقي )  2008( 3دي جونگ
ثير مثبت روي سبك أگرايي ت به اين نتيجه رسيد كه ويژگي شخصيتي برون،»روابط بين خريدار و فروشنده
با . ارتباط معناداري از نوع معكوس داردسبك رقابت با زگاري ويژگي شخصيتي سا. مديريت تعارض همكاري دارد

  خريدار و فروشنده فهميديم كه خريداران تمايل دارند از سبك رقابت از فروشندگان استفاده كنند كهةمقايس
 ).11(هاي مديريت تعارض با هم شباهت ندارندن و فروشندگان در سبكارسد خريدارنظر ميبه

هاي شخصيتي و مديريت تعارض روي ثير ويژگيأت« عنوان بادر تحقيق خود ) 2009(ن  و همكارا4مي ليانگ
هاي  به اين نتيجه رسيدند كه ويژگي» موردي از پرسنل خدمات مالي تايوانةيك مطالع، تعهد سازماني

 ةجربكه ويژگي استقبال از تك مديران بان.  با مديريت تعارض ارتباط داردحدودي تا ك،شخصيتي مديران بان
مديران با . هاي سازش، اجتناب و سطح پاييني از همكاري و مصالحه دارند تمايل به استفاده از روش،بااليي دارند

                                                           
1 -  Macintosh, G., & Stevens  
2 -  Valerie & Paul 
3  - De Jung 
4  -  Mei-Liang  
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- كه برونكمديران بان. نداكنند و داراي سطح پاييني از مصالحه از سازش و اجتناب استفاده مييشتروجدان ب

 بيشتر از زيادتناب تمايل دارند و افراد داراي سازگاري به روش رقابت، سازش و اجبيشتر  ،ي دارندزيادگرايي 
رنجور از روش همكاري بيشتر مديران روان. كنند از روش همكاري استفاده ميو كمترروش رقابت و سازش 

با ) حدوديتا ( هم كهاي شخصيتي كارمندان بان تحقيق بيان شده است كه ويژگيةدر ادام .كننداستفاده مي
 از سازش و اجتناب استفاده ،كارمندان كه ويژگي باالي استقبال از تجربه دارند. رتباط داردمديريت تعارض ا

كارمندان با وجدان باال بيشتر از رقابت و سازش و اجتناب .  از مصالحه و همكاري استفاده مي كنندكمتركرده و 
كمتر از روش سازش و اجتناب و ر بيشتگرا كارمندان برون. كنند از روش مصالحه و همكاري استفاده ميكمترو 

رنجور از روش افراد سازگار از سبك رقابت، سازش و اجتناب و افراد روان. كنندروش همكاري استفاده مي
اي با  تا اندازههاي شخصيتي و مديريت تعارضويژگيطور كلي  كه بهكنندمصالحه و همكاري بيشتر استفاده مي

-آيند، بيشمار ميكه تربيت بدني و ورزش از اجزاي مهم تعليم و تربيت بهواضح است ). 20(هم ارتباط دارند 

سازد و مشكالت فراواني ها و تضادها فراهم ميشك ماهيت تربيت بدني و ورزش زمينه را براي بسياري از تعارض
 مي تواند اندركاران تربيت بدني و امور ورزشي خواهد بود و كوتاهي در اين زمينهگريبانگير مديران و دست

 ). 1(ناپذيري بر پيكرة نظام آموزشي و ورزشي كشور وارد سازد صدمات جبران
و نياز معلمان تربيت بدني به شيوة اثربخش و   از يك طرفناپذير بودن تضاد و تعارض اجتناببا توجه به

اين دو مقوله در هاي درون و برون مدرسه از طرف ديگر و همچنين مهم بودن مناسب در حل اختالفات و تعارض
 هاي آموزشي از جمله مدارس،مديريت رفتار سازماني و كمبود تحقيق در زمينة اين دو متغير در محيط

 را در جديدي اطالعات ، مقابله با تعارض آنانهايشيوهو  پنج بعد شخصيتي پژوهشگر با بررسي ارتباط بين
 تا دهدمياندركاران ورزش در داخل كشور قرار ست دديگرو   سازمان آموزش و پرورشمديران،اختيار معلمان و 

 اين موضوع از اين نظر اهميت .استفاده كنند... استخدام و هاي آموزشي،هاي مختلف در زمينهريزيدر برنامه
ها و در نتيجه كاهش مسائل ناشي دارد كه شناخت معلمان و مديران نسبت به چگونگي و نحوة برخورد با تعارض

 .هاي ورزشي دارد شگرفي بر عملكرد آنان و اثربخشي ادارات و سازماناز آن، تأثير
هاي مقابله با تعارض هاي شخصيتي و شيوهبه اين منظور در اين پژوهش سعي شده ضمن بررسي ويژگي

هاي مقابله با معلمان تربيت بدني شهر يزد، به اين سؤال جواب داده شود كه آيا بين ابعاد شخصيتي و شيوه
 اي وجود دارد يا نه؟ معلمان تربيت بدني شهر يزد رابطهتعارض 
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  تحقيقروش
صورت تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي از نوع همبستگي است به: روش تحقيق

 .ميداني انجام شده است
 دو شهر يزد جامعة آماري تحقيق كلية معلمان تربيت بدني مناطق يك و: گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

علت محدود بودن جامعة آماري، كل شمار نمونه آماري اين تحقيق برابر جامعة آماري بود كه به).  نفر125(بودند 
 .انتخاب شده بود
 ابزار پژوهش

استفاده شد كه Big -  Five Model" " هاي آن از پرسشنامة استاندارد براي بررسي پنج بعد شخصيتي و ويژگي
هاي مقابله با تعارض از پرسشنامة استاندارد مديريت تضاد رابينز كه براي بررسي شيوه. ت سؤال اس44شامل 
 .اندها در مقياس ليكرت طراحي شده سؤال است، استفاده شد كه اين پرسشنامه30شامل

خ  نفر از متخصصان و اهل فن تاييد و براي پايايي آنها از آزمون آلفاي كرونبا10ها توسط روايي پرسشنامه
 . نشان داده شده است1آمده در جدول هاي به دستاستفاده شد كه ضريب

  ضريب آلفاي كرونباخ  پرسشنامه_ 1جدول 
 ضريب آلفا عنوان پرسشنامه رديف

 70/0 )شيوه هاي مقابله با تعارض(مديريت تضاد  1
 59/0 پنج رگه شخصيتي  2
 69/0 برونگرايي  3
 68/0 )پذيرنده بودن(سازگاري  4
 76/0 )وظيفه شناسي(وجدان  5
 77/0 )ثبات هيجاني(روان رنجوري  6
 68/0 )گشودگي(استقبال از تجربه  7
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 روش هاي آماري

با توجه به توزيع . ها استفاده شدبراي بررسي نرمال بودن داده) KS(  از آزمون كلوموگروف اسميرنوف
هاي مقابله با تعارض ر يك از پنج بعد شخصيتي با شيوهها در اين تحقيق، براي بررسي ارتباط بين هطبيعي داده

در پايان، ماتريس همبستگي هر يك از پنج بعد شخصيتي با . از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد
 . هاي مقابله با تعارض بيان شده استشيوه

 

 هاي تحقيقنتايج و يافته

 بين معلمان تربيت بدني شهر يزد نشان داد كه هاي تحقيق در مورد پنج بعد شخصيتي موجود دريافته
 به ترتيب بيشترين و كمترين ميانگين در ميان پنج بعد 3/2رنجوري با ميانگين  و روان8/3سازگاري با ميانگين 

 . نشان شده است2ميانگين و انحراف استاندارد پنج بعد شخصيتي در جدول . شخصيتي بودند
 

  علمان تربيت بدنيپنج بعد شخصيتي م وضعيت -2جدول 

 حداقل حداكثر  انحراف استاندارد ميانگين پنج بعد شخصيتي

 1 50/4 65/0 3/2 روان رنجوري

 13/2 63/4 51/0 4/3 برون گرايي

 44/2 89/4 51/0 8/3 سازگاري

 33/2 89/4 58/0 7/3 وجدان

 2 58/4 46/0 2/3 استقبال از تجربه
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گرايي، حل درصد جامعة تحقيق راهبرد راه44هاي مقابله با تعارض، يوهشهاي تحقيق در مورد براساس يافته 
 .دهند درصد راهبرد رقابت را براي مقابله با تعارض مورد استفاده قرار مي19 درصد راهبرد عدم مقابله و 37

 هاي اصلي برايچون يكي از مفروضه. براي آزمون فرضيات تحقيق از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد
 -هاست، براي اين منظور از آزمون كلموگروف استفاده از ضريب همبستگي پيرسون نرمال بودن توزيع داده

 . نشان داد شده است3استفاده شد كه نتيجة اين آزمون در جدول  اسميرنوف
 

 متغيرهاي تحقيق نتايج آزمون كلموگروف اسميرنوف - 3 جدول
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 105 105 105 105 105 105 105 105 تعداد نمونه
 –آزمون كلموگروف 

 اسميرنوف
706/0 932/0 059/1 936/0 99/0 242/1 76/0 048/1 

 22/0 59/0 092/0 2/0 34/0 21/0 350/0 7/0 سطح معنادراي
 نرمال نرمال نرمال نرمال نرمال نرمال نرمال نرمال نتيجه گيري

 
 هاي منطبق بر فرضيات تحقيقيافته

رنجوري و سه نوع راهبرد مقابله با تعارض در معلمان تربيت بدني شهر يزد ها نشان داد كه بين روانيافته. 1
 ارتباط معناداري وجود ندارد؛

در معلمان تربيت بدني شهر يزد ارتباط معناداري گرايي و رقابت حلگرايي و راهبردهاي راهبين برون. 2
گرايي و راهبرد عدم مقابله در معلمان تربيت بدني شهر يزد ارتباط معناداري وجود وجود ندارد، اما بين برون

 دارد؛
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گرايي و رقابت در معلمان تربيت بدني شهر يزد ارتباط معناداري وجود حل و راهبردهاي راهسازگاري بين .3
  و راهبرد عدم مقابله در معلمان تربيت بدني شهر يزد ارتباط معناداري وجود ندارد؛سازگاري بين امادارد، 

گرايي و عدم مقابله در معلمان تربيت بدني شهر يزد ارتباط معناداري حل و راهبردهاي راهوجدانبين . 4
 د ارتباط معناداري وجود ندارد؛ و راهبرد رقابت در معلمان تربيت بدني شهر يزوجدان اما بين ،وجود دارد

گرايي و عدم مقابله در معلمان تربيت بدني شهر يزد ارتباط حل و راهبردهاي راهاستقبال از تجربهبين . 5
 و راهبرد رقابت در معلمان تربيت بدني شهر يزد ارتباط ارتباط استقبال از تجربهمعناداري وجود ندارد، اما بين 

 .  نشان داده شده است4هر كدام از فرضيات تحقيق در جدول ) sig(ر عدد معناداري مقدا. معناداري وجود دارد

 
 مقدار عدد معناداري بين پنج بعد شخصيتي و شيوه هاي مقابله با تعارض_  4جدول 

 

 هاي مقابله با تعارضشيوه

 پنج بعد شخصيتي
 راهبرد رقابت راهبرد عدم مقابله گراييحلراهبرد راه

 62/0 71/0 53/0 رنجوريروان

 11/0 001/0 69/0 گرايي برون

 001/0 38/0 003/0 سازگاري

 97/0 01/0 04/0 وجدان

 05/0 61/0 24/0 استقبال از تجربه
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 .هاي مقابله با تعارض نشان داده شده است ماتريس همبستگي پنج بعد شخصيتي و شيوه5در جدول 
 

 هاي مقابله با تعارضوه ماتريس همبستگي پنج بعد شخصيتي و شي-5جدول 

 .  معني دار است05/0ي در سطح  همبستگ: *        ،  معني دار است01/0بستگي در سطح هم:  **
 

 گيريبحث و نتيجه

رنجوري و راهبرد عدم مقابله ارتباط معناداري وجود ندارد كه اين يافته با نتايج نتايج نشان داد كه بين روان
همسو و ) 2007(و پارك و آنتونيوني ) 2007(، مكينتوش و استونز )2009(، مي ليانگ )1386(تحقيقات كفاش 

رنجوري و راهبرد بين روان. مغاير است) 2001(و موبرگ ) 1384(، حيدري )1998(قيقات آنتونيوني با نتايج تح
 ، مكينتوش و)2009(گرايي ارتباط معناداري وجود نداشت كه اين يافته با نتايج تحقيقات مي ليانگ حلراه
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        1 رنجوريروان
       1 -13/0 برونگرايي
      1 12/0 -52/0** سازگاري
     1 54/0** 31/0** -48/0** وجدان
 هتجرب از استقبال

10/0- 06/0 10/0 17/0 1    

 حلراه راهبرد
 گرايي

18/0- 03/0 **29/0 *19/0 11/0 1   

راهبرد عدم 
 مقابله

03/0 
**33/0

- 
08/0- **25/0- 05/0- *19/0 1  

 1 13/0 10/0 23/0 001/0 -34/0** 15/0 04/0 راهبرد رقابت
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، )1384(همسو و با نتايج تحقيقات حيدري ) 1998(و آنتونيوني ) 2007(، پارك و آنتونيوني )2007(استونز 
رنجوري و راهبرد رقابت ارتباط بين روان. مغاير است) 2009(، و مي ليانگ )2001(، موبرگ )1386(كفاش 

و پارك و آنتونيوني ) 2007(ونز ، مكينتوش و است)1386(معناداري وجود ندارد كه با نتايج تحقيقات كفاش 
 .مغاير است) 1384( و حيدري) 1998(همسو و با نتايج تحقيقات آنتونيوني ) 2001( و موبرگ ) 2007(

  نياز زياد و حل مشكالت پيچيده و ثبات هيجانيهايتجزيه و تحليلهاي سازش و همكاري به راهبردوقتي 
در اين ). 2007به نقل از آنتونيوني،  ( استفاده كنندراهبرد از اين دو  كمتر قادرندرنجور احتماالً افراد روان،دارد

گرايي ارتباط منفي گزارش شد، ولي بين اين ويژگي و حلرنجوري و راهبرد راهتحقيق نيز بين ويژگي روان
همچنين . در هر صورت اين ارتباط براي هر دو فرضيه معنادار نبود. راهبرد عدم مقابله اين ارتباط منفي نبود

هاي آني  محرك به كنترلرنجور كمتر قادركه افراد روان شود ميموجب و عدم ثبات هيجاني زياداضطراب 
رقابت (كنند اي به طرف ديگر حمله مي تا اندازه،كنندتعارض را تجربه ميرنجور زماني كه افراد روان. باشند
به نقل از آنتونيوني،  ( )2001، ؛ موبرگ1988 ،آنتونيوني( كنند از تعارض اجتناب ميهر دو طرفيا ) كردن
آساني برآشفته و ند و بهاثبات پراضطراب و از لحاظ احساسي بي، دارندزياديرنجوري  افرادي كه روان).2007

رنجوري و راهبرد رقابت ارتباط معناداري وجود هاي اين تحقيق نشان داد كه بين رواناما يافته. شوندافسرده مي
 . ندارد

شايد يكي ديگر از داليل عدم ارتباط اين رگه در اين پژوهش براي هر سه راهبرد اين باشد كه ميزان اين 
 گزارش شده كه اين ميزان از حد ميانگين نيز كمتر است و 2/3 بعد از شخصيت در بين معلمان تربيت بدني

ست كه معلمان تربيت بدني استان ترين ميانگين را در بين پنج بعد شخصيت دارد و گوياي اين مطلب اپايين
رنجورند و به سمت ثبات هيجاني كه انتهاي ديگر پيوستار اين بعد است، تمايل بيشتري يزد احتماالً كمتر روان

، يتوانايي تحمل در برابر استرس، خونسرد: ويژگي افراد داراي ثبات هيجاني عبارتند ازشايان ذكر است . دارند
 .دناعتماد به نفس و مطمئن بو

گرايي برون: هابراساس يافته. عنوان دومين بعد از شخصيت بررسي شدگرايي به در اين تحقيق ارتباط برون-
، )1384(ها با نتايج تحقيقات حيدري دار و معكوس دارد كه اين يافتهبا راهبرد عدم مقابله ارتباط معني

همسوست و با نتايج ) 2008(و وود و بل ) 2007(، پارك و آنتونيوني )2001(، موبرگ )1998(آنتونيوني 
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بين . مغاير است) 2007(و مكينتوش و استونز ) 1386(، كفاش )1387(، عامري )2009(تحقيقات مي ليانگ 
، وود )2009(هاي تحقيقات، مي ليانگ گرايي ارتباط معناداري وجود ندارد كه با يافتهحلگرايي و راهبرد راهبرون

، حيدري )2007(همسو و با نتايج تحقيقات پارك و آنتونيوني ) 2007( استونز ، مكينتوش و)2008(و بل 
-بين برون. مغاير است) 2001(و موبرگ ) 2008( ، دي جونگ )1998(، آنتونيوني )1386(، كفاش )1384(

، )1387(، عامري )2009(گرايي و راهبرد رقابت ارتباط معناداري وجود ندارد كه با نتايج تحقيقات مي ليانگ 
، پارك و )1998(همخواني و با نتايج تحقيقات آنتونيوني ) 2007(و مكينتوش و استونز ) 1386(كفاش 

 .مغايرت دارد) 1384(و حيدري ) 2009(، مي ليانگ )2008(، وود و بل )2001(، موبرگ )2007(آنتونيوني 

-پذيري مثبتت و داراي تهييجأ اجتماعي، باجر،گراافراد برون. گرايي با تعامالت اجتماعي مرتبط استبرون

 سازش يا  راهبرد رقابت نسبت بهراهبردگراها تمايل دارند از برون. ترندآنان در ايجاد روابط با ديگران موفق. ندا
 و استراتژي عدم مقابله گراييبرون در اين تحقيق به اين نتيجه رسيديم كه بين . اجتناب استفاده كنندراهبرد

. كنندگيري نميگرا، در موقعيت تعارض از آن كنارهمعلمان برون. نوع معكوس وجود داردارتباط معناداري از 
 به دارندتمايل  كنند، اماميشدت عاليق خود را دنبال  به،كنند مي استفاده همكاري از روشافرادي كههمچنين 

-به معاشرتيل اينكه اين روش دل و از سوي ديگر، به دست يابند،آميز باشدحلي كه براي هر دو طرف رضايتراه

، احتمال بر اين بود كه اين رابطه معنادار شود، وليكن ها را دارندگراها اين ويژگيدارد و بروننياز ت أپذيري و جر
از سوي ديگر، با توجه به اينكه . گرايي ارتباط معناداري وجود نداشتحلبين اين ويژگي با استراتژي راه

 كه فرد تمايل به برآوردن منافع خود دارد، بدون توجه به اينكه اين امر به تضاد با استراتژي رقابت روشي است
گرا ممكن است دليل براي اين نتايج باشد كه ممكن هاي افراد برونفرد ديگر منجر خواهد شد و همچنين ويژگي

اي بارز در بين ه گونهكمرنگ بوده است و ب، )4/3(است اين ويژگي در بين معلمان با وجود نزديك به ميانگين 
 . معلمان نمود نداشته است و موجب به وجود آمدن اين نتيجه در اين تحقيق شده است

ها، بين سازگاري و استراتژي عدم براساس يافته. ، سازگاري است)(big five يكي ديگر از بعدهاي مدل -
شده از جمله وود و بل ز تحقيقات انجاممقابله ارتباط معناداري وجود ندارد كه اين يافته با نتايج بسياري ا

، همسو و با نتايج )2009(و مي ليانگ ) 2007(، پارك و آنتونيوني )2007(، مكينتوش و استونز )2008(
بين سازگاري و . مغاير است) 2001(و موبرگ ) 1998(، آنتونيوني )1386(، كفاش )1384(تحقيقات حيدري 
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، پارك و )1998(هاي تحقيقات آنتونيوني ري وجود دارد كه با يافتهگرايي ارتباط معناداحلاستراتژي راه
-همسو و با يافته) 1384(و حيدري ) 2009(، مي ليانگ )2008(، وود و بل )2001(، موبرگ )2007(آنتونيوني 

بين سازگاري و . مغاير است) 1386(و كفاش ) 2007(، مكينتوش و استونز )2009(هاي تحقيقات مي ليانگ 
، پارك و آنتونيوني )1998(هاي آنتونيوني ژي رقابت ارتباط معناداري از نوع معكوس وجود دارد كه با يافتهاسترات

هاي همخواني و با يافته) 2008( دي جونگ ) 1384(، حيدري )2008(، وود و بل )2001(، موبرگ )2007(
 .مغايرت دارد) 2007(و مكينتوش و استونز ) 2009(، مي ليانگ )1386(كفاش 

هاي از ويژگي. ترين بعد شخصيت در تحقيقات تعارض است شخصيتي، سازگاري، مرتبطبعددر بين پنج 
انگيزش قوي  عنوانسازگاري به. بيني و گرايش به پذيرفتن همكاران جديد استافراد سازگار، خونگرمي، خوش

 افرادكنند كه ي مشنهاديپ محققان يدر سطح فرد.  ارتباط مثبت با ديگران شناسايي شده استةبراي ادام
دهد كه و استراتژي عدم مقابله هم اين امكان را به آنها ميكنند كنترل مي آن را ي منفآثارخشم و  سازگار بهتر

بايد اذعان . بتوانند با ديگران ارتباط خود را حفظ كنند، وليكن در اين تحقيق ارتباط اين دو متغير معنادار نشد
هاي اين بعد از شخصيت كه  بسيار خوب اين ويژگي در بين معلمان اين استان و ويژگيكرد كه با توجه ميانگين

گرايي، احتمال دارد معلمان تربيت بدني ترجيحاً از حلساز استفاده از استراتژي عدم مقابله و استراتژي راهزمينه
 . گرايي تمايل دارندحلبين اين دو استراتژي به استفاده از استراتژي راه

-حلگرفته ارتباط مثبت سازگاري و استراتژي راهدهد كه بيشتر تحقيقات انجامشينة تحقيق نشان ميپي

در اين تحقيق نيز ميانگين اين بعد از شخصيت معلمان تربيت بدني نشان داد كه اين . گرايي را گزارش دادند
يت بدني كه از ويژگي سازگاري بااليي و معلمان ترب) 8/3 ±% 51(ويژگي در بين آنها در باالترين سطح قرار دارد 

 .   برخوردارند، با اين استراتژي ارتباط مثبت نشان دادند

بين سازگاري و استراتژي رقابت ارتباط معناداري از نوع معكوس وجود دارد، يعني هرچه ويژگي سازگاري 
هاي تحقيق را در  بخش از يافتهوجود اين ارتباط بين متغيرها، اين. بيشتر باشد، استفاده از اين روش كمتر است
اشخاص سازگار، شايد يكي ديگر از داليل آن اين باشد كه چون . دهدراستاي بسياري از مطالعات قبلي قرار مي

دليل اينكه آنها  و همچنين بهنندكميتر را در رفتارهاي همكاري بيشتر از رفتارهاي رقابتي تجربه نتايج مثبت
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دهد، از اين روش با ديگران دارند و استفاده از اين استراتژي اين امكان را به آنها نميتمايل زيادي براي ارتباط 
 .كننداستفاده نمي

ها نشان داد بين وجدان و استراتژي عدم مقابله  وجدان، چهارمين رگه از اين مدل بود كه نتايج يافته-
) 1998(، آنتونيوني )1384(، حيدري )1386(هاي كفاش ارتباط معناداري از نوع معكوس وجود دارد كه با يافته

و مكينتوش و استونز ) 2009(، مي ليانگ )2007(هاي پارك و آنتونيوني همسو و با يافته) 2001(و موبرگ 
هاي گرايي ارتباط معناداري وجود دارد كه با يافتهحلهمچنين بين وجدان و استراتژي راه. مغاير است) 2007(

، پارك و )1386(هاي تحقيقات كفاش همسو و با يافته) 2001(و موبرگ ) 1998(ني ، آنتونيو)1384(حيدري 
بين وجدان و استراتژي . همغاير است) 2007(و مكينتوش و استونز ) 2009(، مي ليانگ )2007(آنتونيوني 

، پارك و )2001(، موبرگ )1998(، آنتونيوني )1386(هاي كفاش رقابت ارتباط معناداري وجود ندارد كه با يافته
) 2009(، مي ليانگ )1384(هاي حيدري همخوان و با يافته) 2007(، و مكينتوش و استونز )2007(آنتونيوني 
 .مغاير است

كنند و افراد باوجدان، شخصيتي دقيق و مسئول دارند و احتماالً در انجام كارها بيشتر احساس مسئوليت مي
كند كه آنها از  پيشرفت شديد افراد باوجدان، پيشنهاد ميةگيز ان.تمايل به نظم و انجام كامل وظيفه دارند

. شودمياهدافشان به  آنها انع رسيدنها م زيرا اين استراتژي،هاي سازش و اجتناب كمتر استفاده كننداستراتژي
اشخاص . كنندتأييدي است بر اين موضوع و معلمان باوجدان از اين استراتژي استفاده نمي نتيجة اين تحقيق نيز

قشان برآورده يباوجدان عالي ممكن است استراتژي همكاري را ترجيح دهند كه اجازه بدهد كه هر دو طرف عال
به ميزاني كه استراتژي همكاري، نياز به آناليز زياد دارد، اشخاص باوجدان عالي بيشتر قادرند نسبت به . شود

.  موضوع با  نتيجة اين تحقيق نيز كامالً مرتبط است كه اين از اين استراتژي استفاده كنندكمافراد با وجدان 
ميانگين اين رگه . عدم ارتباط وجدان و استراتژي رقابت كه با بيشتر تحقيقات قبلي همسوست، دور از انتظار نبود

 بعد از سازگاري باالترين ميانگين را دارد و حاكي از آن است كه معلمان 1/0 است كه با اختالف 7/3از شخصيت 
 . يت بدني اين استان از وجدان عالي برخوردارندترب

ها نشان داد بين اين ويژگي و استراتژي  در مورد آخرين بعد از شخصيت يعني استقبال از تجربه، يافته-
و مكينتوش ) 2007(، پارك و آنتونيوني )2001(هاي موبرگ عدم مقابله ارتباط معناداري وجود ندارد كه با يافته
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. مغاير است) 1384(و حيدري ) 2009(، مي ليانگ )1998(هاي آنتونيوني همسو و با يافته) 2007(و استونز 
گرايي ارتباط معناداري وجود ندارد كه اين نتيجه با نتايج تحقيقات حلبين استقبال از تجربه و استراتژي راه

، ) 2007(پارك و آنتونيوني ، )2001(هاي موبرگ همسو و با يافته) 1386(و كفاش ) 2007(مكينتوش و استونز 
بين استقبال از تجربه و استراتژي رقابت . مغاير است) 1384(و حيدري ) 2009(، مي ليانگ )1998(آنتونيوني 

، )2007(هاي مكينتوش و استونز همسو و با يافته) 2009(ارتباط معناداري وجود دارد كه با يافتة مي ليانگ 
 .مغاير است) 1384(، حيدري)1386(، كفاش )1998(، آنتونيوني )2007(، پارك و آنتونيوني )2001(موبرگ 

تخيل زياد، ة اشخاص با گشودگي باال داراي قو.  شخصيتي استبعدترين بعد پنج گشودگي به تجربه حساس
-حساس به خيانت به پيمان دارند وافكار باز  و اشخاص گشوده عقايد غيرمعمول، .پذير و متفكرندمبتكر، ريسك

هاي آني را پردازش كنند و به آن اشخاص با گشودگي باال، نه تنها قادرند افكار بيشتر، احساسات و محرك .ندا
كند كه اشخاص اين پيشنهاد مي. وجو در خارج براي تجربيات متنوع و جديدتر را دارند جستةدست يابند؛ انگيز

 كه در اين تحقيق هم ارتباط اين ندورزاب گشوده ممكن است بيشتر در تعارض درگير شوند تا اينكه از آن اجتن
با اينكه ارتباط معنادار استقبال از تجربه و استراتژي رقابت، با ). -05/0(دو متغير منفي شد و ليكن معنادار نبود 

از جمله (هاي اين افراد كه در باال ذكر شد توان با توجه به ويژگيبيشتر تحقيقات قبلي همخواني ندارد، ولي مي
، همچنين محيط كاري معلمان تربيت بدني قابل توجيه است كه اين افراد از استراتژي رقابت )پذير بودنريسك

 . استفاده كنند

يافتة تحقيق در زمينة . اين افراد خواهان مواجهه با تضاد بيشتر و در پي رسيدن به همكاري در تضاد هستند
ي با بيشتر تحقيقات قبلي تضاد دارد و اين عدم ارتباط دور گرايحلاستقبال از تجربه و استراتژي راه عدم ارتباط

 .از انتظار بود كه بدون شك انجام تحقيقات بيشتر ابهام در اين زمينه را به حداقل خواهد رساند

هاي مقابله با توان نتيجه گرفت كه معلمان تربيت بدني استان يزد از لحاظ شيوههاي تحقيق مياز يافته
هاي شخصيتي در بين پنج بعد كنند و از لحاظ ويژگياستفاده مي%) 44(گرايي حلستراتژي راهتعارض بيشتر از ا

هاي از بين پنج بعد شخصيتي در ارتباط با شيوه). 8/3 ±% 51(شخصيتي سازگاري باالترين ميانگين را دارد 
، سازگاري و استراتژي راه )p< ،3/0-) = 103 (r 01/0(گرايي و استراتژي عدم مقابله مقابله با تعارض بين برون

، بين وجدان )103 (r = (- p<، 3/0 01/0(، سازگاري و استراتژي رقابت )r) p<، 2/0) = 103 01/0(حل گرايي 
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 = -p<، 2/0 01/0(، بين وجدان و استراتژي عدم مقابله  )p<، 1/0) = 103 (r 01/0(گرايي حلو استراتژي راه
)103 (r (به و استراتژي رقابت و بين استقبال از تجر)0 /05 p<، 2/0) =103 (r ( در معلمان تربيت بدني شهر

هاي مقابله با تعارض ارتباط يزد ارتباط معناداري وجود داشت، ولي بين بقية ابعاد شخصيت با استراتژي
 .معناداري مشاهده نشد

 و با توجه به ارتباط وجوه مختلف آموزان دارنددليل اينكه معلمان تربيت بدني آثار تربيتي زيادي بر دانشبه
ها در ها و دانشگاهشود سازمان آموزش و پرورش استانهاي مختلف رفع تعارض، پيشنهاد ميشخصيت با شيوه

هاي شخصيت را هم مد هاي الزم براي گزينش و جذب معلمان و دانشجويان تربيت بدني شاخصكنار شاخص
 .نظر قرار دهند
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