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تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

1041 بهار، 1، شماره 9دوره   

829 -853صفحات   

 بررسی رابطه تعارض با میزان نشاط در معلمین ورزش شهرستان ساری
 

 3نژاد یمحمد یمهد ،2فرزام فرزان ،1فرزانه محبوبی

 دانشگاه مازندران ،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی 1

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،استادیار دانشگاه مازندران 2

 ه تربیت بدنی و علوم ورزشیددانشک ،فردوسی استادیار دانشگاه 5

 

 چکیده

 164هدف این پژوهش بررسی رابطه تعارض با میزان نشاط در معلمین ورزش شهرستان ساری بود. نمونه آماری این تحقیق را 

نفر از دبیران ورزش شهرستان ساری تشکیل دادند. روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود که با استفاده از یک 

با استفاده از روش های  ورد تایید قرار گرفته انجام شد. تجزیه و تحلیل داده های تحقیقامه استاندارد که روایی آن مپرسشن

انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که  (آزمون یومن ویتنی و آزمون کروسکال والیس ،آماری )آزمون کالموگراف اسمیرنف

سبک تشریک مساعی  ،های مدیریت تعارض سشنامه سبکاز میان ابعاد پردارد و  و نشاط دبیران ورزش رابطه وجود تعارضبین 

های  های مدیریت تعارض و سبک احتراز دارای پایین ترین میانگین را در میان سبک باالترین میانگین را میان ابعاد سبک

 باشد.  مدیریت تعارض را در دبیران ورزش شهرستان ساری می

 

 دبیران ورزش ،نشاط ،تعارضهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

کشور است. معلمان به عنوان اصلی ترین نیروی انسانی تاثیر گذار بر دانش  آموزش و پرورش اصلی ترین ارگان تعلیم و تربیت

نشاط یک هیجان مثبت است که حاوی سه  .در تربیت محسوب می شوند نشاط یک مفهوم جدید روانشناسی است آموزان

ی است. آدم با نشاط کسی است که اوال تقریبا از تمام فعالیتهای خود لذت سندی و رضایت از زندگرخ ،عنصر اساسی لذت

بودن در حالت  ،(. شادی1ثانیا در اکثر اوقات راضی و خرسند به نظر می رسد و ثالثا از فرایند زندگی خویش راضی است ) ،ببرد

ر عواطف منفی است. شادی جنبه ای از و دیگ و فقدان افسردگیرضایت از زندگی  ،خوشحالی و سرور با دیگر هیجانات مثبت

باشد. با عاطفی می -جسمانی و شناختی-روانی ،اجتماعی ،عواطف انسانی است که دارای جنبه ها و تجلیات مختلف فردی

گیری شخصیت  به دلیل تاثیرات عمده ای که بر شکل ،نشاط به عنوان یکی از مهمترین نیازهای روانی بشر ،توجه به تعریف

 ،چگونگی حصول نشاط ،یک کالم مجموعه زندگی انسان دارد. از مهمترین نکاتی که در این زمینه مطرح است آدمی و در

داشتن شادی و خلق و خوی خوب پیامدهای کاربردی و   تقویت آن وعوامل تاثیر گذار بر دستیابی به این نیاز حیاتی است.

کند و خالقیت وی را تقویت می ،بر آگاهی او می افزاید ،بر می انگیزددارد. فعالیت فرد را عملی در زندگی و عملکرد شغلی فرد 

(. 2(شادی و آرامش روحی زمینه های باروری خرد و اندیشه را بوجود می آورد ،نمایدروابط اجتماعی وی را تسهیل می

 میباشد. بر این پدیده روانی پژوهشها نشان میدهد که عزت نفس و تعارض نقش از جمله عوامل تاثیر گذار

اهمیت و ارزشمند بودن آنها بر اساس تجربیات  ،عزت نفس ارزیابی کلی از ارزش هر فرد بوده و میزان آگاهی افراد از توانایی

دهد. افراد برای وظایفی که سطح خود آگاهی شخص را برای انجام وظایف نشان می ،شود. عزت نفس کاریگذشته محسوب می

سطوح مختلفی از عزت نفس را بدست می آورند.  ،ی که برای زندگی آنان دارای اهمیت استدهند یا وظایفجام میغالبا ان

در مقایسه با افرادی که عزت نفس کاری کمتری دارند بهتر کار  ،معموال کارکنانی که دارای عزت نفس کاری باالیی هستند

روابط دوستانه محکم و اعتقادات مذهبی معنادار  ،دارای عزت نفس باال (. افراد شاد5کنند و از شغلشان راضی تر هستند )می

( عزت نفس را اساسی ترین عامل نشاط میداند و 2441)1وارت (. رابطه بین عزت نفس و نشاط به حدی است که0هستند)

 در نفس عزت ( گزارش کرده است که عزت نفس یکی از مهمترین پیش بینی کننده های شادی است. اهمیت1861)2ویلسون

 جزء را ( آن2441) 5آرجیل جمله از ،شادی روانشناسی پژوهشگران و صاحبنظران برخی از که است حدی به شاطن ایجاد

 این بر نفس گواهی عزت سنجش پرسشنامه های و شادی سنجش زیاد پرسشنامه های شباهت .دانندمی نشاط ناپذیر جدایی

 .(3ادعاست )

که منافع وی با مخالفت یا واکنش منفی طرف دیگر مواجه گردیده  یک طرف در می یابد تعارض فراگردی است که در آن

است که از سوی اعضای یک سازمان به منظور مخالفت با سایر اعضا  است. تعارض از دیدگاه تامپسون عبارت است از هر رفتاری

اگیری راهبردهای مدیریت ره انسان هاست. فر(. تعارض جنبه اجتناب ناپذیر زندگی روزم6ابراز می شود تعارض نام دارد )

خانواده و سازمان  ،برای بهبود انطباق و بهره گیری از این تغیرات و تحوالت یک سرمایه گذاری حیاتی برای فرد ،تعارض

 (.1شود )محسوب می

 ،سالمت ،تقویت ،نمیتا ،با توجه به گستردگی ورزش در سراسر کشور و تدوین برنامه هایی از قبیل: کمک به بهبود زندگی

افزایش سطح سالمت جسمی و روحی و فراهم  ،کمک به آمادگی جسمانی و روحی آنها ،نشاط و توانمندیهای دبیران ورزش

                                                           
1 Wart 
2 Wilson 
3 Argyle 
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 ،نمودن زمینه مناسب جهت شکوفا شدن استعداد های بالقوه و ارتقاء عزت نفس آنها و درک راهبردهای مدیریت تعارض

عزت  ،(. سه متغیر نشاط9اهمیت قابل توجه ای برخوردار می باشد)وانشناسی ورزش از پرداختن به مباحث مهم مدیریت و ر

 تعارض در دبیران ورزش نقش بسزایی دارد از قبیل: ،نفس

 نگرش ایجاد.می بخشد بهبود را در سازمان گروهی کار همچنین ،شود می بیشتر دبیران برای کار توانایی نشاط باعث افزایش

کارکنان و  بین تسهیل ارتباطات و عزت نفس و حسن صمیمیت افزایش ،کار محیط خالقیت در و پذیری- انعطاف ،مثبت

 می شود. یادگیری افزایش

همه افراد, صرف نظر از سن, جنسیت, زمینه فرهنگی, جهت و نوع کاری که در زندگی دارند, نیازمند عزت نفس باعث می شود 

رد. در حقیقت بررسی های گوناگون روان شناسی حاکی زندگی اثر می گذاعزت نفس هستند. عزت نفس واقعاً بر همه سطوح 

از آن است که چنانچه نیاز به عزت نفس ارضا نشود, نیازهای گسترده تر نظیر نیاز به آفریدن پیشرفت و یا درک استعداد بالقوه 

 (.8محدود می ماند)

نوآوری و خالقیت  ،موجب ابتکار عمل ،دورزش بهبود ببخش کیفیت تصمیمات یا راه حلها را در دبیران راهبردهای تعارض باعث

موجب حل مسائل و کاهش فشارهای  ،مایه کنجکاوی و تشدید عالقه اعضای گروه به یکدیگر شود  ،در بین دبیران ورزش شود

  (14) روانی و تنشهای درون فردی در بین افراد شود.

رابطه تعارض نقش و عزت نفس و نشاط که از عوامل  است یق سعی شدهدر این تحق ،با توجه به تعاریف و مفاهیم ارائه شده

 مورد بررسی قرار گیرد . ،موثر بر بازدهی و کارایی دبیران آموزش و پرورش هستند

 

 روش شناسی پژوهش

ی این توصیفی پیمایشی با استفاده از پرسشنامه به روش توزیع میدانی است. جامعه آمار ،روش مورد استفاده در این تحقیق

نفر بوده است  164کلیه دبیران ورزش شهرستان ساری تشکیل داده است که تعداد دبیران ورزش شهرستان ساری  تحقیق را

پرسشنامه قابلیت تجزیه و تحلیل را داشتند. و به پرسشنامه ای که  135و در نهایت  ،پرسشنامه پخش شد 164که در کل 

که ، راین پرسشنامه تعارض و نشاط دبیران اندازه گیری می شودپاسخ دادند. د ،توسط اساتید امر روایی آن تأیید شده بود

قالب  3پرسش بود استفاده گردید که در  54پرسشنامه تعارض از پرسش نامه پیش ساخته و استاندارد شده تعارض که دارای 

تشریک  کمربوط به سب 18 ،11 ،9 ،3 ،1تسلط طراحی شده است که سواالت  ،مدارا ،احتراز ،مصالحه ،تشریک مساعی

 ،مربوط به سبک احتراز 29 ،20 ،25 ،12 ،1 ،2سواالت  ،مربوط به سبک مصالحه 21 ،24 ،16 ،15 ،8 ،6 ،0سواالت  ،مساعی

مربوط به سبک تسلط می باشد و  54 ،26 ،22 ،19 ،11 ،14 ،5مربوط به سبک مدارا و سواالت  28 ،21 ،23 ،13 ،10سواالت 

نمره اختصاص داده  3تا  1هرگز میباشد و این گزینه ها از  ،به ندرت ،گاهی ،معموال ،همیشه امه بصورتاین پرسشن پاسخ به

را به خود اختصاص داد و پرسشنامه نشاط از پرسش نامه نشاط  1و گزینه هرگز نمره  3شده به طوری که گزینه همیشه نمره 

رضایت خاطر و  ،بهزیستی فاعلی ،حرمت خود ،رضایت از زندگی قالب 3استفاده شد که در  ،سوال است 28آکسفورد که دارای 

 ،تا حدودی مخالفم ،تا حدودی موافقم ،موافقم ،خلق مثبت طراحی شده است و پاسخ به این پرسشنامه بصورت کامال موافقم

و  6ره کامال موافقم نمنمره اختصاص داده شده به طوری که گزینه  6تا  1مخالفم و کامال مخالفم می باشد و این گزینه ها از 

 را به خود اختصاص داد. 1گزینه کامال مخالفم نمره 
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برای تعیین روایی پرسشنامه تحقیق از راهنمایی های چند تن از اساتید صاحب نظر در علم مدیریت ورزشی استفاده شد و 

عه مقدماتی استفاده نفر در یک مطال 54پایایی درونی )ضریب آلفا کرونباخ( بر روی  برای تعیین پایایی پرسشنامه از شاخصی

( آمده است. 1شماره ) ها محاسبه گردید که نتایج آن در جدول پرسشنامه با استفاده از آلفا کرونباخ پایایی درونی شده است.

ها  باشد و در تحلیل داده پایای باال و قابل قبول می  نشان دهنده ،(1ها در جدول شماره) ضریب بدست آمده از پرسشنامه

 ،حداقل ،از امار توصیفی نظیر میانگینگردد.  های تحقیق تعیین می اهداف و فرضیه ،اری با توجه به نوع تحقیقهای آم روش

در سطح آمار  .شده است برای توصیف متغیر ها در جامعه تحقیق استفاده استاندارد و انحراف درصد ،فراوانی ،حداکثر

داری آزمون  با توجه به سطح معنی .می شوداستفاده ها  بودن دادهبرای تعیین وضعیت طبیعی  KS آماری از تکنیکاستنباطی 

 α= 43/4درسطح معناداری  های تحقیق آزمون گذاشتن فرضیه  کالموگراف اسمیرنف از ضریب همبستگی اسپیرمن برای به

متغیره نیز  از رگرسیون چند مالک از روی متغیرهای پیش بین بینی وضعیت متغیره برای پیش ضمناً استفاده می شود.

 آزمون می شود. 13SPSSوبا استفاده از نرم افزار  استنباطی آماری تحقیق با روشهای های هر یک از فرضیه .می شود استفاده

 

 یافته ها

 آمده است. تا 2نتایج این پژوهش در جدول های شماره 

سبک تشریک  ،های مدیریت تعارض سبک از میان ابعاد پرسشنامه ،گردد ( مالحظه می1( و نمودار )2انطور که در جدول)هم

دارای پایین ترین میانگین را در میان  احترازهای مدیریت تعارض و سبک  باالترین میانگین را میان ابعاد سبک مساعی

باشد. به عبارت دیگر دبیران در مواجه با شرایط تعارضی و  ن ساری میهای مدیریت تعارض را در دبیران ورزش شهرستا سبک

 نمایند. تسلط و احتراز استفاده می ،مدارا ،مصالحه ،ضات از سبکهای مدیریت تعارض به ترتیب از سبک تشریک مساعیحل تعار

رضایت از زندگی باالترین   ولفهم ،از میان ابعاد پرسشنامه نشاط ،گردد ( مالحظه می2( و نمودار )5همانطور که در جدول)

ی فاعلی دارای پایین ترین میانگین را در میان ابعاد مولفه نشاطرا در میان دبیران میانگین را میان ابعاد نشاط و مولفه بهزیست

خلق مثبت و رضایت خاطر دارای  ،بهزیستی فاعلی ،حرمت خود ،های رضایت از زندگی باشد. مولفه ورزش شهرستان ساری می

یران ورزش شهر ساری باالتر از متوسط ارزیابی کرد. ها را در دب توان وضعیت این مولفه ( بوده و می3/5مرات باالتر از میانگین )ن

بدست آمد که نشان دهنده باالتر از میانگین )نمره  6از نمره کل  56/0همچنین نمره کل نشاط در دبیران ورزش شهر ساری 

 باشد. ورزش می( بودن نشاطدر بین دبیران 3/5

بستگی اسپیرمن و سطح معناداری؛ فرض صفر رد و فرض گردد؛ باتوجه به ضرایب هم ( مالحظه می0همانطور که در جدول )

 وجود دارد. رابطه معناداری دبیران ورزش شهرستان ساریگردد. بنابراین بین تعارض با نشاط  تحقیق تایید می

 

 بحث و نتیجه گیری

بر می آید که هر چه از این نتیجه گیری چنین  ،رابطه معناداری وجود دارد ران ورزش شهرستان ساریدبیبین تعارض با نشاط 

دبیران از نشاط بیشتری برخوردار باشند در درک و انتخاب راهبردهای مدیریت تعارض موفق تر هستند و با توجه به نتایج 

که بیان می کنند عواملی مانند عزت نفس بر نشاط فرد  (12) (1596غفاری و همکاران) ،(11) (1591تحقیق میر شاه جعفری)

و همچنین بین تعارض نقش و عملکرد ورزشی در دانشجویان  ی توان بر این نتیجه گیری تأکید کرد.مؤثر هستند و بلعکس م
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که با تحقیق .  ورزشکار رابطه ی منفی وجود دارد که این رابطه در ورزشکاران گروهی از ورزشکاران انفرادی بیشتر بوده است

 همسو است. (14) (1591حسین درگاهی و همکاران ) ،(15)(1593)ابوالقاسمی و همکاران

 مدیریت تعارض ،نشاط ،عزت نفس وضرایب آلفای كرونباخ  -1جدول

 

 

 

 

 

 در دبیران ورزش شهرستان ساریهای مدیریت تعارض  پرسشنامه سبكر توصیفی آما -2جدول

اكحد

 ثر
 ابعاد پرسشنامه مدیریت تعارض تعداد میانگین انحراف استاندارد حداقل

 تشریك مساعی` 132 92/5 33/4 24/2 3

 مصالحه 135 31/5 31/4 28/2 3

 احتراز 135 23/5 64/4 34/1 3

 ارامد 135 01/5 63/4 64/1 3

 تسلط 132 51/5 66/4 28/1 96/0

 تعارض 131 01/5 03/4 11/2 84/0

 

 و ابعاد آن در دبیران ورزش شهرستان ساری پرسشنامه نشاط. آمار توصیفی -3جدول

حداك

 ثر
 ابعاد پرسشنامه نشاط تعداد میانگین انحراف استاندارد حداقل

 رضایت از زندگی 132 65/0 14/4 59/2 6

 حرمت خود 135 58/0 61/4 31/2 6

 بهزیستی فاعلی 135 12/0 90/4 9/1 9/3

 رضایت خاطر 135 59/0 69/4 13/2 6

 خلق مثبت 135 21/0 11/4 2 6

 نمره كل نشاط 132 12/0 61/4 01/2 18/3

 

 آلفا كرونباخ تعداد سواالت شاخص ها

 912/4 14 عزت نفس

 829/4 28 نشاط

 911/4 54 مدیریت تعارض
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 یورزش شهرستان سار رانیتعارض با نشاط دبارتباط بین  - 4جدول

 نشاط آماره متغیر

 تعارض

 312/4 ضریب همبستگی اسپیرمن

 4441/4 سطح معناداری

 131 تعداد

 

 
 های مدیریت تعارض در دبیران ورزش شهرستان ساری سبكپرسشنامه نگین توصیفی ابعاد میا -1نمودار

 

میانگین توصیفی ابعاد پرسشنامه نشاط در دبیران ورزش شهرستان ساری-2نمودار
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Abstract 

This study investigated the relationship between role conflict and self-esteem levels, with happiness amount in 

the Sari’s city teachers. Sample survey was including 160 sports teachers in Sari. Research method was 

descriptive- survey and using a standardized questionnaire that had been approved its validity. Research data 

analysis was performed using statistical methods (Kolmogorov Smirnov test, Kruskal-Wallis test and U Mann 
Whitney test). Results showed that there is a relationship between conflict and the joy of sports editors and the 

dimensions of conflict management styles questionnaire, collaboration style having the highest average among 

conflict management styles and avoid style having the lowest average among conflict management styles in Sari 

city is sports teachers. 
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