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 عالمه دانشگاه در مذیران تعارض مذیریت های سبک و شخصیتی های ویژگی 

 (ره) طباطبائی
 

 3علیرضا پیرخائفی، 2، سمیه جودت1الهام وزیری

 (هسئَل ًَیسٌذُ) (رُ)طجبطجبیی  عالهِ داًطگبُ دثستبى اس پیص پزٍرش ٍ آهَسش ارضذ کبرضٌبس  1
 (رُ)طجبیی طجب عالهِ داًطگبُ آهَسضی هذیزیت ارضذ کبرضٌبس 2

 گزهسبر ٍاحذ اسالهی آساد داًطگبُ ثبلیٌی ضٌبسی رٍاى استبدیبر ؛(رُ)طجبطجبیی  عالهِ داًطگبُ استبد 3

 
 

 چکیذه

ّذف اس تحمیك حبضز، ثزرسی ضخصیت هذیزاى، در فزآیٌذ ٍ اًتخبة رٍش حل تعبرض ٍ سجک هذیزیت تعبرض تأثیزگذار است. 

ایي هطبلعِ هیذاًی اس ًَع  هذیزیت تعبرض در داًطگبُ عالهِ طجبطجبیی ثَد. راثطِ ثیي ٍیژگی ّبی ضخصیتی ثب سجک ّبی

ًفز اس کبرهٌذاى تبثع آًْب در  44ًفز اس هذیزاى )عبلی، هیبًی ٍ گزٍُ( ٍ  44رٍی  1351همطعی ثِ ضیَُ ّوجستگی در سبل 

س رٍش ًوًَِ گیزی در دستزس اًجبم ضذ. )رُ( در ضْز تْزاى ثب استفبدُ ا حَسُ ریبست داًطکذُ ّبی داًطگبُ عالهِ طجبطجبیی

ٍ سجک هذیزیت تعبرض ثزاسبس پزسطٌبهِ هبرس رٍثزت  NEOٍیژگی ّبی ضخصیتی هذیزاى ثزاسبس پزسطٌبهِ ضخصیت 

یبفتِ  تجشیِ ٍ تحلیل ضذ. SPSS19هَرد هطبلعِ لزار گزفت. ًتبیج ثِ کوک رٍش ّبی آهبر تَصیفی ٍ استٌجبطی ثب ًزم افشار 

است سجک تْبجوی ٍ لبطع ثیطتزیي فزاٍاًی را در ثیي هذیزاى ٍ سجک ثیٌبثیي کوتزیي فزاٍاًی را ثِ خَد  ّب حبکی اس آى

 44تب  25)در ضزح ٍیژگی ّبی ضخصیتی کِ ثیبًگز ضخصیت هتغیز افزاد یعٌی ًوزات ثیي  2اختصبظ دادُ است. ثٌبثزایي کذ

فزاٍاًی را در ایي ٍیژگی ّبی ضخصیتی ثِ خَد اختصبظ دادُ  ( کوتزیي24تب  12)ًوزات ثیي  1است( ثیطتزیي فزاٍاًی ٍ کذ

ثزٍى گزایی،  -ثیطتزیي فزاٍاًی را در ٍیژگی ضخصیتی اضتیبق ثِ تجبرة تبسُ ٍ ثعذ اس آى ثِ تزتیت در درٍى گزایی 2اًذ. کذ

ّزسِ سجک هذیزیت   تَافك پذیزی، پبیذاری ّیجبًی ٍ هسئَلیت پذیزی داضتِ است. توبهی هذیزاى اس ّز ٍیژگی کن ٍ ثیص

% دارای سجک ثیٌبثیي هی ثبضٌذ. ثیي ّیچ 2% دارای سجک تْبجوی ٍ لبطع ٍ اللیت31 تعبرض را دارا هی ثبضٌذ ٍلی اکثزیت

ثٌبثزایي هذیزاى ایي  یک اس ٍیژگی ّبی ضخصیتی ٍ سجک ّبی هذیزیت تعبرض هذیزاى ایي داًطگبُ راثطِ ای ٍجَد ًذارد.

در ٍیژگی ضخصیتی اضتیبق ثِ تجبرة تبسُ، ثیطتز اس سجک تْبجوی ٍ لبطع ٍ کوتز اس سجک  2ی کذداًطگبُ ثب حذاکثز فزاٍاً

ثیٌبثیي استفبدُ هی کٌٌذ. ضخصیت هتغیز افزاد در ایي ٍیژگی ّبی ضخصیتی، عذم ثجبت ٍ عذم راثطِ هعٌبدار در اًتخبة سجک 

 ّبی هذیزیت تعبرض را ًطبى هی دّذ. 
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