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 مقدمه -4-4

. است بهینه وریبهره يا ممكن وریبهره سطح باالترين به يابيدست سازماني هر هدف ترينمهم

 گمانبي. انساني نیروی و کار انجام هایروش ابزار، سرمايه،: از عبارتند وریبهره در کارآمد هایعامل

 نیروی زيرا است سازمان هایهدف به رسیدن برای ابزارها ترينمهم از يكي کارآمد و ماهر انساني نیروی

 و سرمايه بیشترين از سازمان اگر يعني دارد سازمان وریبهره کاهش و افزايش در مهم نقشي انساني

 خود هدف به باشد، انگیزه با و مولد انساني نیروی فاقد اما باشد، برخوردار امكانات و فناوری بهترين

آموزش و پرورش و به عبارتي ديگر مدرسه يک نظام صد در صد انساني  (.4981)مهداد،  رسید نخواهد

. پیشرفت هر (4994)میرکمالي، باشد است که عامل انساني هیچ سازمان ديگری به اندازه مدرسه نمي

ي دارد که مرکزی پويا برای تعامل انسان جامعه به چگونگي کیفیت آموزش و پرورش آن جامعه بستگ

افتد که قابل طور فردی و جمعي در مدرسه اتفاق مياست. هر روز هزاران رفتار کالمي و غیرکالمي به

های اثربخش معلم در کالس آموزان در کالس رسمي و رشد آنان با مهارتهای دانشتامل است. نگرش

جانبه های شخصیتي از يک سو و همهنگرش، نیات و ويژگي يابد. گرچه کارايي معلم براساستوسعه مي

آموزان از سوی ديگر سنگ بنای بازدهي کالس درس بودن او بر اساس مهارت در توانمندسازی دانش

دهنده نیاز دارد تا شرايط بهینه و اثربخش را برای تحقق ها و فنوني سازماناست، اما معلم به مهارت

باشد راهبردهای مديريت مفاهیمي که در میزان بازدهي معلمان تاثیرگذار مييادگیری خلق کند. يكي از 

 های مديريت تعارضدر انتخاب سبکعوامل مؤثر  (.4992باشد )هنرپروران، قادری، قبادی، مي 4تعارض

رتباطي اهای و مهارت 0يتیشخص هایيژگيو عوامل باشند، که در اين پژوهش بهيو گسترده م عوسی

                                                
1. Conflict Management Styles 
2.Personality characteristics  
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رايه شده و از آنجايي که مديريت تعارض تاثیر زيادی بر زندگي با توجه به مطالب ا .شودميشاره ا 4مانمعلّ

ای با اين ساختار از متغیرها صورت نگرفته، دارد و همچنین نظر به اينكه مطالعهدبیران و شغلي  خانوادگي

 های مديريت تعارضسبک های ارتباطي باهای شخصیتي و مهارترابطه ويژگي در اين مطالعه به بررسي

  پرداخته شده است.

 بیان مسئله -4-2

شوند و هنوز در مورد زماني که دو يا چند ارزش، هدف يا عقیده به طور طبیعي با هم متناقض مي 

- زندگي در طبیعي امری ( و اين0244، 0شود )رحیمآنها توافقي صورت نگرفته است، تعارض ايجاد مي

 در مختلف افراد بین که است اجتماعي هایسازمان در انكار غیرقابل پديده يک و اجتماعي و فردی

- که است موضوعي تعارض که هستند معتقد ایعده اگر لذا آيد.مي بوجود سازمان عرضي و طولي سطوح

 (4994 ،9)رابینز  است کرده مشغول خود به عشق( و خدا )بجز ديگری چیز هر ازبیش را انسان ذهن،

  اند.کرده بیان را واقعیت اين از ایگوشه

کنند که تعارض برای رشد و ترقي پايدار، حیاتي است و مديريت تعارض برای استفاده محققان فكر مي

 کارگیریبه به معني تعارض مديريت (.0244، 1)شمپومفید از آن توجه زيادی را به خود جلب کرده است 

تواند مفید يا مخرب باشد تعارض مي .باشدمي تعارض با زمان مواجهه در ضتعار حل هایتكنیک صحیح

، 1)اکینشود، کیفیت آن را به عنوان مخرب يا مفید تعیین خواهد کرد و روشي که تعارض مديريت مي

 غیرکارکردی تعارض، و منفي هایجنبه به باتوجه(. 0249، 6؛ به نقل از ارچتین و بانرجي0228

های موقعیت در مديريت تعارض مناسب هایشیوه بايد و دارد زيادی اهمیت يت تعارضمدير راهبردهای

8  بهبود برای تعارض مديريت فراگیری راهبردهای (.0226، 3کوانتیزو  شوند ) کاوشل انتخاب مختلف

                                                
1.Teacher`s communication skills 
2. Rahim 
3. Robbins 
4. Champoux 
5. Akin 
6. Erçetin And Banerjee 
7. Kaushal And Kwantes 
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 شمار به سازمان و خانواده8 خود فرد حیاتي برای گذاریسرمايه يک8  تحول و تغییر از گیریبهره و انطباق

 که نیست معني بدين و داردنمي محفوظ8 تغییرات برابر در را معلمان8  تعارض خوب مديريت .آيد مي

 که با سازدمي قادر را آنها بلكه8 يافت خود دست خواهند هایخواسته به8 مهارت اين داشتن با همواره

بیابند  مناسب را هایحلراه اهفرصت از استفاده و تهديدها با مقابله شوند و برای آشنا جديد تحوالت

 (.4999)رضائیان، 

 تعارض بروز دلیل گوناگون ادراکات و انتظارات نیازها، متفاوت، شخصیتي ويژگیهای با افراد وجود

 عوامل مانند متعددی فاکتورهای تأثیر تحت انسان شخصیت. است مدارس مانند مؤسساتي و درسازمانها

 همین وجود دلیلبه و گیردمي قرار موقعیتي عوامل و نقش روهي،گ خانوادگي، فرهنگي، ،فیزيولوژيكي

 عارضت ی مديريتهنحو در افراد تفاوت موجب که دارد وجود هاشخصیت از متفاوتي انواع که است عوامل

ی متغیرهايي همچون موقعیت تعارض و (. افراد در نتیجه0221، 4)چتین و حاجي فضلي اوغلو شود مي

دهند )پارک و طور متفاوت به تعارض واکنش نشان ميشان، بهشخصیتي هایخصوص ويژگيبه

دهند های شخصیتي رفتار تعارضي را افزايش و برخي آن را کاهش مي(. برخي ويژگي0226، 0آنتونیوني

 (.4989)دهقاني فیروزآبادی، حمیدی، سیف پناهي شعباني، 

های مديريت تعارض ذار در انتخاب سبکتواند يكي ديگر از عوامل تاثیرگهای ارتباطي ميمهارت

دهد  مى قرار تأثیر تحت را تعامالت انسان همه که است ضرورى و اصلى عنصر يک زيرا ارتباطباشد. 

های رفتار فرد در سازمان، انتقال صحیح و مؤثر پیام يا فرآيند ترين جنبهيكي از مهم و(، 4989، 9)برين

یح در سازمان، همواره يكي از اجزای مهم در توفیق سازمان به ارتباط است. وجود ارتباطات مؤثر و صح

آيد. به تجربه ثابت شده است که اگر ارتباطات صحیحي در سازمان برقرار نباشد گردش امور شمار مي

ای باشد که بین افراد تضاد شوند. شايد ارتباط ضعیف از جمله عوامل عمدهمختل شده و کارها آشفته مي

دلیل اين امر اين است که مردم به ندرت قادرند مقصود واقعي  (.4988)اشراقي، کند يو تعارض ايجاد م

                                                
1. Çetin And Hacifazlioğlu 
2. Park And Antonioni  
3. Breen 
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-های ارتباطي که جزو مهارتمهارت(. 4982)حسن زاده، خود را به طور کامل به سايرين انتقال دهند 

ش شده و باعث کاه 4مسأله های زندگي است، از جمله مواردی است که باعث افزايش و بهبود مهارت حل

-کنند تا در پیامو همچنین به افراد کمک مي (4993، 0شود )کیمزهای بین فردی ميتضادها و تعارض

-رسانند، با کفايت عمل کنند و احساسات مثبت و لذتهايي که به صورت نمادين به اشخاص ديگر مي

ارتباطي است که های ی مهارتواسط(، به0222، 9بخشي در طرف مقابل ايجاد نمايند )کارني و بردبوری

فردی و فرآيند ارتباط شوند، يعني فرآيندی که افراد در طي آن، های بینتوانند درگیر تعاملافراد مي

گذارند ديگر در میان ميی کالمي و غیرکالمي با يکاطالعات، افكار و احساسات خود را از طريق مبادله

های اين موضوع است که آيا بین ويژگيپژوهشگر در اين تحقیق به دنبال بررسي  (.4981)يوسفي، 

 های مديريت تعارض رابطه وجود دارد؟های ارتباطي با سبکشخصیتي و مهارت

 اهمیت و ضرورت پژوهش -4-9

اين يک واقعیت زندگي است که تا زماني که افراد وجود داشته باشند، تعارضات هم هستند. وجود  

مات، مشكالت ارتباطي، ادراک متفاوت و..... مواردی های شخصیتي متفاوت، سوء تفاهعقايد و ويژگي

 مثبت یآثار که است ایپديده تعارضشوند. هستند که باعث ايجاد تعارض در زندگي و محیط شغلي مي

 و عملكرد بهبود موجب تعارض از مؤثر و صحیح استفاده. دارد هاسازمان و افراد عملكرد روی منفي و

 کشمكش ايجاد و عملكرد کاهش موجب آن از غیرمؤثر استفاده و گرددمي سازمان سالمتي سطح ارتقای

 همچنین و آن ماهیت کامل درک و شناخت مستلزم تعارض از مؤثر استفاده. شودمي سازمان در تشنج و

 ترينمهم از يكي عنوان به امروز البته که است آن کنترل و اداره در مهارت کسب و کنندهخلق علل

 و افراد موفقیت در آن، اداره و تعارض با برخورد توانايي. آيدمي شمار به سازمان در موفقیت هایمهارت

 زمینه و شوندمي خالق و نو افكار بروز موجب باشند، سازنده هاتعارض اگر. دارد ایارزنده نقش هاسازمان

. مديريت تعارض (4988)آخوند لطفعلي،  سازندمي فراهم سازمان در را سازنده تحول و نوآوری و تغییر

                                                
1. ProblemSolving Skills 
2. Kims 
3. Karney And Bradbury 
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-نفس، وسعت ديد، باز بودن تفكر و بهطور هیجاني، مبتني بر اعتماد بهنیازمند راهبردهايي است که به

-های مختلف است. در واقع راهبردهای مديريت تعارض همان پاسخ افراد نسبت به موقعیتکارگیری راه

های مختلف تغییر امكان دارد در موقعیتکه استمرار دارند، ها در عین اينهای تعارض است که اين پاسخ

 (.4999کند )شاکری، 

 در بحث اساسي محور که چرا دانست؛ شناسيروان علم موضوع تريناساسي را شخصیت بتوان شايد

. است قبیل اين از مواردی و هوش احساسات، و عواطف تفكر، ادراک، انگیزه، يادگیری، مانند هاييزمینه

 سازنده هایمولفه بدانیم، فرد هایانگیزش و هیجانات افكار، و اعمال از ترکیبي عنوان به را شخصیت اگر

 ترکیب مختلفي طرق به هامولفه اين که دارد امكان ديگر، سوی از. باشدمي متفاوت افراد در شخصیت

 ودوج معتقدندکه محققان از بسیاری. آورند بوجود را متفاوتي شخصیتي الگوهای که طوریهب باشند، شده

ی فشارزا متمايز هاموقعیت به نسبت را افراد واکنش متفاوت شخصیتي هایويژگي و فردی هایتفاوت

 (.4989 فدايي دولت، سرو قد، و میدخت رضايي،گرداند )مي

ترين عامل توسعه و ترين ابزار جوامع متمدن، و نیز مهمهای ارتباطي يكي از مهمامروزه مهارت

-طور که ارتباطات برای انسان متمدن حیاتي است، برای انجام فعالیترود. همانشمار ميتعالي انسان به

 (4999)شاکری،  باشدگیری و بقاء نظام آموزشي نیز حیاتي ميهای سازمان يا به عبارت بهتر برای شكل

فراد سازد در رابطه با ساير اکند و شخص را قادر ميها ياری ميو فرد را برای مقابله مؤثر با موقعیت

-ويژه سالمت روانی مثبت و سازگارانه عمل کند و سالمتي، بهجامعه، فرهنگ و محیط خود به گونه

(.0226، 4شناختي خود را تأمین نمايد )اسپنسر

نقش آموزش و پرورش در گسترش و توسعه جوامع از لحاظ فرهنگي، اجتماعي، اقتصادی و سیاسي 

اند تفاوت کشورهای در حال توسعه با نظران اذعان کردهصاحب امری انكارناپذير است. چنانچه بسیاری از

باشد، بلكه تفاوت در دارا يافته صنعتي( داشتن منابع طبیعي خدادادی نميکشورهای پیشرفته )توسعه

بودن نیروی انساني متخصص و ماهر در اين کشورهاست و اين نیروی ماهر توسط آموزش و پرورش )به 

                                                
1. Spencer 
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آيند و عملكرد شمار مياهد شد. کارکنان ارزشمندترين سرمايه هر سازمان بهخصوص دبیران( تربیت خو

های ها در طي سالفرد فرد آنان در عملكرد کل سازمان تأثیرگذار است. توجه به نیروی انساني در سازمان

خود اختصاص داده است. برای بهبود عملكرد ها را بهاخیر بخش عظیمي از زمان و سرمايه سازمان

باشیم، عواملي همچون تر به کارکنان و عوامل مؤثر بر عملكرد آنان ميمان، ناگزير نیازمند توجه عمیقساز

ای در عملكرد کنندههای ارتباطي ، عوامل شخصیتي و ......که نقش تعیینتعارض، مديريت تعارض، مهارت

جهت است که تحقیقات  ( و ضرورت و اهمیت اين تحقیق از اين4994افراد دارند)خسروی و واصفیان، 

 محدودی با اين عنوان و متغیرها در فضای آموزشي کشور انجام شده است.

 اهداف پژوهش-4-1

 اهداف کلی پژوهش -4-1-4

  معلمان های مديريت تعارضهای ارتباطي و سبکهای شخصیتي و مهارتتعیین وضعیت ويژگي .4

 معلمان های مديريت تعارضسبک های ارتباطي باهای شخصیتي و مهارتتعیین ارتباط ويژگي .0

 های مديريت تعارضبیني سبکهای ارتباطي در پیشهای شخصیتي و مهارتتعیین سهم ويژگي .9

 معلمان

 معلمان تعیین سبک غالب مديريت تعارض .1

 اهداف جزئی پژوهش -4-1-2

 های شخصیتي معلمانتعیین وضعیت ويژگي .4

 های ارتباطي معلمانتعیین وضعیت مهارت .0

 های مديريت تعارض معلمانسبک عیتتعیین وض .9

 معلمان های مديريت تعارضنژندی با سبکتعیین رابطه بین ويژگي شخصیتي روان .1

 معلمان های مديريت تعارضگرايي با سبکتعیین رابطه بین ويژگي شخصیتي برون .1

 معلمان های مديريت تعارضتعیین رابطه بین ويژگي شخصیتي اشتیاق به تجارب تازه با سبک .6
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 معلمان های مديريت تعارضپذيری با سبکعیین رابطه بین ويژگي شخصیتي توافقت .3

 معلمان های مديريت تعارضتعیین رابطه بین ويژگي شخصیتي باوجدان بودن با سبک .8

 معلمان های مديريت تعارضتعیین رابطه بین مهارت ارتباطي کالمي با سبک .9

 معلمان مديريت تعارض هایتعیین رابطه بین مهارت ارتباطي شنود با سبک .42

 معلمان های مديريت تعارضتعیین رابطه بین مهارت ارتباطي بازخورد با سبک .44

 تعیین سبک غالب مديريت تعارض معلمان .40

 سواالت پژوهش -4-5

 های شخصیتي معلمان چگونه است؟وضعیت ويژگي .4

 های ارتباطي معلمان چگونه است؟وضعیت مهارت .0

 مان چگونه است؟های مديريت تعارض معلوضعیت سبک .9

 رابطه وجود دارد؟ معلمان مديريت تعارض هایهای شخصیتي با سبکآيا بین ويژگي .1

 رابطه وجود دارد؟ معلمان مديريت تعارض هایهای ارتباطي با سبکآيا بین مهارت .1

بین سبک مديريت تعارض آنان های ارتباطي معلمان پیشهای شخصیتي و مهارتآيا ويژگي .6

 هست؟

 کدام است؟معلمان غالب  تعارضسبک مديريت  .3

 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها -4-6

 ویژگی های شخصیتی: -4-6-4

 و رفتار روی که افراد روانشناختي دائم هایويژگيت از عبارا ر شخصیت( 0223) 4چن شخصیت:       

از پنج عامل  ( شخصیت را متشكل4989)0. کاستا و مک کراکندمي تعريف شودمي گرجلوه آنها افكار

                                                
1. Chen  
2. Costa & mccrae    
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دانستند. آنها با استفاده از تحلیل اند که هر يک از اين عوامل را محصول شش صفت ميبزرگ عنوان کرده

های فردی در خصوصیات شخصیتي پنج بعد توان از لحاظ تفاوتعاملي به اين نتیجه رسیدند که مي

 هستند:های گسترده صفات شخصیت اصلي را در نظر گرفت. پنج عامل زير، عامل

تمايل فراگیر به احساسات منفي مانند ترس، غم، خشم و احساس گناه، : 4رنجورخوییروان -4

 رنجورخويي است.روان مبنای

-NEOای است که آزمودني در پرسشنامهرنجورخويي فرد، براساس نمرهتعريف عملیاتي: میزان روان

FFI  کند.کسب مي( 16و 14و 16و 14و 96و 94و 06و 04و 46و 44و 6و 4)سواالت 

-طلبي، پرانرژی بودن و صمیمیت اطالق ميبه تمايل فرد برای مثبت بودن، جرات: 0گراییبرون -2

 شود.

           NEO-FFIای است که آزمودني در پرسشنامهگرايي فرد، براساس نمرهتعريف عملیاتي: میزان برون

 کند.ي( کسب م13و 10و 13و 10و 93و 90و 03و 00و 43و 40و 3و 0)سواالت 

-به تمايل فرد برای کنجكاوی، عشق به هنر، هنرمندی، تجربهپذیری(: )تجربه 9پذیریانعطاف -9

 شود.پذيری و خردمندی اطالق مي

-NEOای است که آزمودني در پرسشنامهپذيری فرد، براساس نمرهتعريف عملیاتي: میزان انعطاف

FFI  کند.( کسب مي18و 19و 18و 19و 98و 99و 08و 09و 48و 49و 8و 9)سواالت 

و  گیریکنندگي، آسانتصديق، قلبي، اعتماد، بخشندگيبه تمايل فرد برای خوش: 1پذیریتوافق -1

 شود.برخوردی اطالق ميخوش

                                                
1 . Neuroticism 
3. Extraversion  
3. Openness to Experience 
4. Agreeableness 
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-NEOای است که آزمودني در پرسشنامهپذيری فرد، براساس نمرهتعريف عملیاتي: میزان توافق

FFI  کند.( کسب مي19و 11و 19و 11و 99و 91و 09و 01و 49و 41و 9و 1)سواالت 

کوشي، منضبط شناسي، سختبه تمايل فرد برای وظیفه)وجدانی بودن(:  4شناسیوظیفه -5

؛ به نقل از محمودی، 4989کرا، شود) کاستا و مکهمتي و پشتكار اطالق ميشناسي، بلندبودن، وقت

4983.) 

-NEOه آزمودني در پرسشنامهای است کشناسي فرد، براساس نمرهتعريف عملیاتي: میزان وظیفه

FFI  کند.( کسب مي62و 11و 12و 11و 12و 91و 92و 01و 02و 41و 42و 1)سواالت 

 های ارتباطیمهارت -4-6-2

توانید از آن طريیق بیا ديگیران بیه      شود که شخص میي های ارتباطي به رفتارهايي اطالق ميمهارت

)قبیادی،   هیای منفیي منتهیي شیود    رهیز از پاسخهای مثبت و پنحوی ارتباط برقرار کند که به بروز پاسخ

هیای  های زير است کیه اسیاس مهیارت   مهارتهای فرعي يا خردهها مشتمل بر مهارتاين مهارت .(4983

 دهد:ارتباطي را تشكیل مي

های واضح ارتباطي که از آن به : توانايي دريافت و ارسال پیام0های کالمي و غیر کالمي.  درک پیام4

 شود.های درک پیام ياد ميتصورت مهار

ی کنترل عواطف، ناظر به توان ابراز احساسات و کنترل آن طور خالصه مقوله: به9هادهي به هیجان. نظم0

 و نیز کنار آمدن با عواطف ديگران است.

ی حس کردن، تفسیر، ارزيابي، شده و پیچیده: گوش دادن عبارت است از فرآيند آموخته1. گوش دادن9

 های شفاهي.دهي به پیامسازی و پاسخذخیره

                                                
1 . Conscientiousness 
2. Understanding Verbal And NonVerbal Messages 
3. Emotional Regulation 
4. Listening 
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: توانايي درک چگونگي تأثیرگذاری در روابط اجتماعي و نیز توانايي فهم 4. بینش نسبت به فرآيند ارتباط1

 باشد.های ارتباطي ميديگران است که يكي ديگر از مهارت

نظر که فرد بتواند صرف : اين مهارت ناظر به برخورداری از جسارت بدان حد است0. قاطعیت در ارتباط1

 (.4981از واکنش عاطفي ديگران، سؤاالت و ابهامات خود را بیان کند )حسین چاری و فداکار، 

های های ارتباطي، نمره کسب شده از پرسشنامه مهارتتعريف عملیاتي: در اين پژوهش منظور از مهارت

-ارت کالمي، شنود و بازخورد را ميباشد و سه مهسؤال مي 48اوی . جي. ای است که حارتباطي بارتون

 سنجد.

 راهبرد مدیریت تعارض -4-6-9

 مدیریت تعارض

ی معقول، عادالنه و کارا است مديريت تعارض در واقع عمل شناسايي و اداره تعارض با يک شیوه

های موجود در فضای زندگي و ای است که تعارض(. مديريت تعارض شیوه0241، 9)ماالپا و مانوج کومار

کاهد و به های غیر کارآمد آن ميآورد و از جنبهوابط بین فردی را به استخدام تعامل بین فردی در مير

 (. 4989؛ به نقل از اسماعیل خاني، 4999، 1افزايد )تینگ توميهای کاربردی آن ميجنبه

 های مدیریت تعارضسبک

، 6، مصالحه1كاریهايي است که شمال پنج سبک: همهای مديريت تعارض، استراتژیسبک

 باشد.مي 9و رقابت 8، سازش3اجتناب

                                                
1. Being Aware Of Communication Process 
2 . Assertiveness 
3. Mallappa And Manoj Kumar 
4. Ting Toomey 
5. Collaboration 
6. Compromise 
7. Avoidance 
8. Accommodation 
9. Competition 
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ای کنار هم کار کنند که همه برنده باشند. کند تا به گونههمكاری: انتخاب اين سبک به افراد کمک مي .4

-اين حاکي از مشارکت باال و قاطعیت باال در فرد است. با استفاده از اين سبک افراد در جست و جوی راه

 شود.ها متناسب باشد و در ضمن باعث حفظ ارتباطات خوب و مؤثر ميه با عاليق آنهايي هستند کحل

ها و عاليق خود دست آوردن خواستهکنند که به دنبال به. مصالحه: افراد زماني از اين سبک استفاده مي0

حد نیستند، يعني ارضای برخي نیازها برايشان کافي است. درواقع اين سبک، مشارکت و قاطعیت در 

 متوسط است.

کنند، قاطعیت پايین و مشارکت پايین در حل تعارضات از . اجتناب: افرادی که اين سبک را انتخاب مي9

ها اين است که شما خودتان کنند. تكیه کالم آندهند، بنابراين خود را درگیر تعارض نميخود نشان مي

 تصمیمي بگیريد و مرا معاف کنید.

گذرند و به ديگران ای خود ميکنند، از عاليق و خواستهبک را انتخاب مي. سازش: افرادی که اين س1

هايشان دست يابند. درواقع تمرکز اين سبک بر حفظ روابط با شخص ديگر دهند به خواستهمي اجازه

کنند، مشارکت باال و در تر  اين سبک را انتخاب ميشود که افرادی که بیشهمین دلیل گفته مياست. به

 ل، قاطعیت پايین دارند.مقاب

های خود را مقدم بر اين معنا است که يک طرف، عاليق و خواسته. رقابت: انتخاب اين سبک به1

ی کمي به ديگران و در مقابل، عالقه زيادی داند. درواقع در اين شیوه فرد عالقههای ديگران ميخواسته

 (.4989پور، حجازی، فرد، زارعبه خود دارد )خدايي

های مديريت تعارض، نمره کسب شده از پرسشنامه يف عملیاتي: در اين پژوهش منظور از سبکتعر

سبک مديريت تعارض  1باشد و سؤال مي 92های مديريت تعارض استفن پي رابینز است که حاوی سبک

گرايي،  حلراهبرد )استراتژی(: الف( راهبرد راه 9)همكاری، مصالحه، اجتناب، سازش و رقابت( را در قالب 

 ب( راهبرد عدم مقابله و ج( راهبرد کنترل )رقابت( مورد سنجش قرار داده است.
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   The purpose of this study was to Investigate of The relationship between 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 Babylon (1025 persons). 

Among them, using the sample table Morgan 280 persons were selected for  Cluster

sampling.  The tools for data collection include the questionnaire of Communicative Skills 

(Barton, 1991), Five Factor Personality Inventory (costa, mc cera, 1992) and  Conflict 

Management Styles (robbins, 2006). To analyze the collected data, Pearson correlation 

coefficient and stepwise multiple regression techniques were used.  The results of 

correlation analysis showed that the five factors of personality, Neuroticism with style 

avoidance is positively and significantly (r=0.298), Extraversion with all three styles of 

conflict management is a significant and positive Openness to Experiencewith avoidance 

is negative and significant (r=0.483), agreeableness with solution-oriented style is 

positively and significantly (r=0.163) and with the control style is negative and significant 

(r=0.214), and also conscientiousness are positive and significant with solution-oriented 

style (r-0.296)  were related. The other hand regression analysis showed that personality 

traits and communication skills, the ability to predict the style of control (18.5%), solution-

oriented style (14.1%) and style Avoidance (34.7%). Also, Friedman test to check that the 

predominant style control strategy, is the dominant style of conflict management in this 

population. 
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