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  چكيده
هاي ورزشي استان وش هيجاني مربيان تيمهدف از تحقيق حاضر، مطالعة ارتباط بين راهبردهاي مديريت تعارض با ه

نفر نمونة آماري براساس جدول  257) نفر 750(به اين منظور، باتوجه به جامعة آماري مربيان ورزشي استان . آذربايجان شرقي بود
برادبري، گريوز و پرسشنامة هوش هيجاني ) 1999(مورگان با استفاده از دو پرسشنامة استاندارد راهبردهاي مديريت تعارض رابينز 

- دستهاي بهگيري توسط استادان و تعيين پايايي آنها با روش آلفاي كرونباخ، دادهپس از تأييد ابزار اندازه .ارزيابي شدند) 2004(
اسميرنف ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه در  –هاي آمار توصيفي و كولموگروف آمده با استفاده از آزمون

گرايي، راهبرد غالب مربيان است و ميانگين هوش هيجاني حلنتايج نشان داد راهبرد راه. وتحليل شدتجزيه ≥P 05/0سطح 
بين مديريت تعارض و هوش هيجاني، رابطة معكوس و معناداري مشاهده شد . بود) M=  80(مربيان بيشتر از ميانگين مطلوب 

)001/0 P≤  54/0و-  =r .( كنترل بين هوش هيجاني و راهبرد)001/0 P≤  44/0و-  =r ( و راهبرد عدم مقابله)001/0 P≤  و
57/0 -  =r (گرايي رابطة مثبت حلاما بين هوش هيجاني و راهبرد راه. در مديريت تعارض رابطة معكوس معناداري وجود دارد

ظور آشنايي هرچه بيشتر مربيان منشود بههاي تحقيق، توصيه ميبراساس يافته). r=  37/0و  ≥P 001/0(معناداري مشاهده شد 
  .هاي الزم به آنان داده شودورزشي استان با مزايا و معايب هريك از راهبردهاي مديريت تعارض، در اين زمينه آموزش
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  مقدمه

شة انسان را بيش از هر مسئلة ديگري به خود مشغول موضوعي است كه اندي 1در جوامع امروزي تعارض
هاي گوناگوني مانند تعارض بين رئيس و مرئوس، كارفرما و ها به صورتكرده است و اين امر در همة سازمان

ها تعارضات به علل گوناگون بين افراد و گروه. فردي وجود داردكارگر، تعارض بين همكاران و حتي تعارض درون
هاي مختلف در هاي ادراكي، شخصيتي، اعتقادي، سياسي و مانند آن از يك طرف و استنباطتفاوت. شودظاهر مي

جمعي ايجاد هاي دستههاي فردي، سازماني و جامعه از سوي ديگر، تعارضات گوناگوني را در محيطمورد هدف
صورت يك مسئلة ي ورزشي بههاويژه سازمانها و بهبا اين حال، تعارض در بسياري از سازمان). 15(كند مي

ها تأثير ناگوار بگذارد، تواند بر عملكرد سازمانتعارض مي. تواند سازنده يا مخرب باشدجدي نمايان است و مي
وجود آورد كه سازمان بسياري از منابع خود را از دست بدهد تا آنجا كه موجب انحالل سازمان شرايطي را به

وري نيروي آوري و بهرهموجب خالقيت، نوعج سودمندي را در پي داشته باشد و تواند نتاياز طرف ديگر مي. شود
  ).6( انساني شود

كوشد تا به طور عمدي ميفرايندي است كه در آن، شخص الف به: كندگونه تعريف ميتعارض را اين 2رابينز
راهبرد را براي مديريت  در ادامه وي سه. در رسيدن به عاليق و اهدافش شود» ب«اي سبب ناكامي شخص گونه

نكتة اساسي در مورد تعارض، نگرش . 5و كنترل 4گراييحل، راه3راهبرد عدم مقابله: كند كه عبارتند ازآن ارائه مي
حل منطقي و درست وجودآورنده وارائة راهموقع و برخورد مناسب با عوامل بهمدير به اين مسئله، تشخيص به

، 6فرديهاي ورزشي رقابت وجود دارد، طبيعتاً كشمكش درونر همة موقعيتاز آنجا كه د). 4(براي آن است 
  طور بالقوه، توانايي هاي ورزشي بهرو رقابتيابد، ازايننيز افزايش مي 9گروهيو بين 8گروهي، درون7فرديبين
ا مربي بتواند با به همين علت نياز به مديريت آگاهانه و اصولي است ت). 13(وجود آوردن تعارضات را دارند به

                                                           
1  - Conflict 
2  - Rabbins 
3  - Non opposing 
4  - Solutionism 
5  - Control 
6  - Intrapersonal 
7  - Intrapersonal 
8  - Intragroup 
9  - Intragroup 
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اي مؤثر و ها و تعارضات را به گونهگيري از حداكثر توان جسماني، رواني و فكري، اختالفات، كشمكشبهره
اين منظور، مربيان ورزشي بايد بتوانند بين سازمان ورزشي و خود و اعضاي آن و به). 11(سودمند مديريت كند 

دهد كه در اين زمينه، هوش هيجاني يكي ها نشان ميبررسي. ندهمچنين بين خود اعضا، رابطة صحيح برقرار كن
  ).2(تواند به ميزان زيادي در روابط مربيان، مديران و اعضاي سازماني ايفاي نقش كند هايي است كه مياز مؤلفه

هاي عاطفي خود و ديگران در رفتارهاي كارگيري قابليترا شناخت، كنترل و به 1پژوهشگران هوش هيجاني
، آگاهي 3، خودمديريتي2دانند كه داراي چهار مؤلفة خودآگاهيدي و گروهي براي كسب حداكثر نتايج ميفر

از سوي ديگر، محققان بهترين حوزه براي كاركرد اين نوع هوش را محيط ). 3(و مديريت رابطه است  4اجتماعي
هاي ارتباطي اي اجتماعي و مهارتهافراد با هوش هيجاني باال از توانمندي). 2(اند كار و سازمان دانسته

از آنجا ). 21(كنند خوبي عمل ميبرخوردارند و با درك احساسات خود و ديگران، در انتقال و بيان احساسات به
توان به ايشان آموخت كه توانايي آنها كه در هر تيمي مربي بايد بتواند از طريق افراد به اهداف سازماني برسد، مي

هداف، رابطة مستقيم با توانايي آنان در برانگيختن خود و زيردستانشان و ايجاد رابطة صحيح با براي دستيابي به ا
  .آنها دارد و اين مسئله امروزه اهميت بيشتري پيدا كرده، زيرا كارهاي گروهي رو به افزايش است

ردهاي مديريت در پژوهش خود به بررسي راهب) 2007( 5گرفته، استانلي و الگرتدر زمينة تحقيقات صورت
ها چگونه انواع تعارض بين خود و ديگر هيأت علمي، آنها دريافتند مديران گروه. ها پرداختندتعارض مديران گروه

  در بين راهبردهاي . كننداعضاي هيأت علمي و كاركنان، اعضاي هيأت علمي و دانشجويان را مديريت مي
ترتيب در تفاده را داشت و راهبردهاي عدم مقابله و كنترل بهگرايي بيشترين اسحلشده، راهبرد راهكارگرفتهبه

هوش هيجاني و رابطة آن «در پژوهشي با عنوان ) 2005( 6روزرت و سياروچي). 10(هاي بعدي قرار گرفتند رده
بيان داشتند كه ميانگين كل » با نتايج عملكردي محل كار، بر روي كاركنان سازمان خدمات عمومي استراليا

). 22(بوده و بين هوش هيجاني افراد و عملكرد رابطة معناداري وجود دارد  100آمده دستجاني بههوش هي

                                                           
1  - Emotional intelligence 
2  - Self - knowledge 
3  - Self – management 
4  - Social - knowledge 
5  - Stanly and Algret 
6  - Rosete and Ciarrochi 
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در پژوهشي به بيان تأثيرات هوش هيجاني در زمينة كيفيت حل مشكل پرداختند و ) 2003( 1افزالر و پاتريشيا
گي ندارد، ولي بين شيوة نشان دادند كه شيوة عدم رويارويي و كنترل در حل مشكل با هوش هيجاني همبست

بنا به نتايج پژوهش . با هوش هيجاني مديران همبستگي مثبت وجود دارد) گراييحلراه(همكاري در حل مشكل 
مذكور، مديران اجرايي از نظر هوش هيجاني در سطح پاييني بودند كه اين مسئله با آموزش مناسب، امكان 

  ).16(آورد بهبود حل مسئله را در آنها فراهم مي

كشور جهان به  7با پژوهشي در مورد هوش هيجاني و راهبردهاي حل تعارض در ) 2002(رحيم و همكاران 
اين نتيجه رسيدند كه بين هوش هيجاني با راهبرد عدم مقابله و راهبرد كنترل، همبستگي معكوسي وجود دارد 

  ).21(د گرايي ارتباط معناداري وجود ندارحلو بين هوش هيجاني و راهبرد راهل

رابطة هوش «در پژوهش خود با عنوان ) 1384(گرفته در داخل كشور نيز فهيم دوين در تحقيقات صورت
هاي تربيت هاي ارتباطي با راهبردهاي مديريت تعارض بين مديران آموزشي و اجرايي دانشكدههيجاني و مهارت

  :، به نتايج زير دست يافت»هاي ايرانبدني دانشگاه

هاي ارتباطي مديران با انتخاب راهبرد كنترل و عدم مقابله در مديريت تعارض ي و مهارتهيجان بين هوش
گرايي در حلهاي ارتباطي مديران با راهبرد راهارتباط معناداري مشاهده نشد، ولي بين هوش هيجاني و مهارت

وهشي به بررسي رابطة نيز در پژ) 1386(طالبي شاه). 8(مديريت تعارض ارتباط معنادار مثبتي مشاهده شد 
وي بيان داشت . هاي دخترانة شهر اصفهان پرداختهاي مديريت تعارض مديران دبيرستانهوش هيجاني و سبك

هاي ايثار، مصالحه و همكاري هاي رقابت و اجتناب، همبستگي معكوس و با سبكبين هوش هيجاني با سبك
هيجاني به اين نتيجه دست يافت كه بين  همبستگي مستقيم وجود دارد، همچنين در مورد مؤلفة هوش

هاي انگيزش، همدلي و هاي مديريت تعارض رابطه وجود ندارد و بين مؤلفهخودآگاهي و خودتنظيمي سبك
  ).7( هاي اجتماعي رابطه وجود دارد مهارت

و  هاي ورزشي، توجه چنداني به آن نشدهويژه در محيطباوجود اهميت هوش هيجاني در حل تعارضات، به
هاي ورزشي هاي قبلي در اين زمينه بسيار اندك و محدود به سازمان است و تاكنون پژوهشي در محيطپژوهش

                                                           
1  - Afzalur and Patricia 
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. كنندهاي قبلي در بعضي موارد همديگر را تأييد و در برخي موارد رد مينتايج پژوهش. صورت نگرفته است
تعارض و هوش هيجاني مربيان ورزشي  رو مسئلة اصلي، نبود آگاهي از ارتباط بين راهبردهاي مديريتازاين
دست آوردن و كسب اطالعات در اين با نگاهي به نوع، ماهيت فعاليت و محيط كاري مربيان ورزشي، به. است

هاي مربيگري، مديران هاي دورة مربيگري، مدرسان كالستواند مورد استفادة مسئوالن برگزاري كالسزمينه مي
  .ها و مربيان قرار گيردباشگاه

ها، بايد به بررسي هاي ورزشي، براي پيروزي در صحنة رقابتباتوجه به نقش مهم مربيان در موفقيت تيم
زاي آنان از جمله توانايي برقراري ارتباطات صميمي با بازيكنان و ديگر اعضاي تيم، ايجاد همدلي، عوامل موفقيت

شده براي حل اختالف و تعارضات از سوي  كار گرفتههاي بهكنترل احساسات خود و ساير اعضاي تيم و روش
ميزان هوش . هاي زير، ضروري استمنظور پاسخ به پرسشرسد انجام تحقيقي بهنظر ميرو بهازاين. آنها پرداخت

دهندة هوش هيجاني به نسبت زيادي يك از اجزاي تشكيلهيجاني مربيان تا چه اندازه است؟ مربيان از كدام
برند؟ آيا بين هوش كار ميهاي مديريت تعارض را به نسبت زيادي بهيك از سبكمبرخوردارند؟ مربيان كدا

  اي وجود دارد؟هاي ورزشي رابطههيجاني و راهبردهاي مديريت تعارض مربيان تيم

  

  تحقيق روش

مربي ورزشي استان  750جامعة آماري . روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است
اي و براساس جدول گيري تصادفي طبقهبودند كه نمونة آماري از روش نمونه 1388در سال  آذربايجان شرقي

رشتة ورزشي مردان و  20در نظر گرفته شد كه در ) زن 82مرد و  172(نفر از مربيان  257حجم نمونة مورگان 
ها جغرافيايي آزمودنيعلت گسترده بودن محدودة در اين تحقيق به. رشتة ورزشي زنان مشغول فعاليت بودند 12

هاي ارتقا و توجيهي كه براي مربيان حاضر در و عدم دسترسي آسان به آنها، طي شش ماه، با حضور در كالس
ها توزيع و در آخرين روز اقدام به ها، پرسشنامهشد، در اولين روز برگزاري كالسهاي ليگ استان برگزار ميرقابت
  .عدد بود 241هاي برگشتي تعداد پرسشنامه. آوري آنها شدجمع
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اولين پرسشنامه مربوط به راهبردهاي . منظور گردآوري اطالعات از دو پرسشنامة مجزا استفاده شدبه
 30سنجد و حاوي گرايي را ميحلبود كه سه راهبرد كنترل، عدم مقابله و راه) 1999(مديريت تعارض رابنيز 

 1دوم، پرسشنامة استاندارد هوش هيجاني برادبري و گريوزبخش . اي، براساس طيف ليكرت استگزينه 7سؤال 
سؤال و چهار مؤلفة خودآگاهي، خودمديريتي، آگاهي اجتماعي و مديريت رابطه را بر روي  28كه شامل ) 2004(

روايي صوري و محتوايي ابزار اين پژوهش، براساس نظر و . دهداي ليكرت مورد سنجش قرار ميمقياس پنج درجه
پايايي ابزار نيز در يك مطالعة راهنما با استفاده از آزمون . نظر و اهل فن تأييد شدهاي استادان صاحبراهنمايي

در . دست آمدبه α=  87/0و هوش هيجاني  α=  88/0هاي مديريت تعارض برابر با آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه
هاي گرايش مركزي، منظور بررسي شاخصبه(ي هاي آمارتوصيفآمده با استفاده از شيوهدستادامه، اطالعات به

اسميرنف، ضريب همبستگي  –و آمار استنباطي آزمون كولموگروف ) ها و درصدهاهاي پراكندگي دادهشاخص
  .وتحليل شدتجزيه ≥P 05/0پيرسون و رگرسيون چندگانه در سطح معناداري 

  

  هاي تحقيقنتايج و يافته

 32درصد مربيان مرد و  68فردي نشان داد كه از نظر جنسيت، هاي بررسي اطالعات پرسشنامة ويژگي
همچنين . اندهاي گروهي حضور داشتهدرصد در ورزش 66هاي انفرادي و درصد در ورزش 34. درصد زن بودند

درصد از آنها  6درصد كارشناسي و  44درصد كارداين،  35درصد از گروه نمونه داراي مدرك ديپلم،  15
درصد  46سال،  30درصد افراد زير  24: توزيع سني افراد گروه نمونه نيز از اين قرار بود. دندارشد بوكارشناسي

  ).1جدول (سال بودند  40درصد باالي  30و  40تا  30بين 

پردازد، نشان كه به بيان ميانگين و انحراف استاندارد مديريت تعارض و راهبردهاي آن مي 2نتايج جدول 
مقياس كنترل داراي كمترين و خرده) 42(گرايي داراي بيشترين ميانگين حلاهمقياس ردهد كه خردهمي

كه مربوط به ميانگين و انحراف استاندارد هوش هيجاني و  3همچنين بررسي جدول . است) 21/22(ميانگين 

                                                           
1  - Bradbury and Cruise 
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س مقياو خرده) 58/35(مقياس خودمديريتي داراي بيشترين ميانگين دهد كه خردهابعاد آن است، نشان مي
  .است) 84/18(آگاهي اجتماعي داراي كمترين ميانگين 

 توزيع فراواني نمونة آماري براساس جنسيت، نوع ورزش، مدرك تحصيلي و سن – 1جدول 

  تحصيالت  نوع ورزش  جنسيت  سن به سال  متغير

 از   موارد
متر

ك
30  

40-
30  

41 
باال

به 
  

35-
31  

رد  زن
م

دي  
فرا

ان
  

مي
تي

لم  
ديپ

ني  
ردا

كا
سي  

شنا
كار

  

اس
شن
كار

شد
ي ار

  

  14  106  85  36  34  81  165  76  3  72  110  59  تعداد

  6  44  35  15  66  160  76  32  2  30  46  24  درصد

  

  هاي آماري مديريت تعارضشاخص – 2جدول 
  انحراف استانداد  ميانگين  تعداد  مقياس و خرده مقياس ها

  88/22  07/110  241  مديريت تعارض
  74/10  78/38  241  عدم مقابله
  21/8  42  241  *راه حل گرايي

  72/5  21/22  241  كنترل 
  

  هاي آماري هوش هيجاني براساس جنسيتشاخص – 3جدول 
  انحراف استانداد  ميانگين  تعداد  مقياس و خرده مقياس ها

  73/14  53/103  241  هوش هيجاني
  57/3  58/19  241  خودآگاهي
  55/5  58/35  241  خودمديريتي
  66/3  84/18  241  آگاهي اجتماعي

  23/5  53/29  241  ت رابطهمديري
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، براي آزمون )<P 001/0(ها بر نرمال بودن توزيع دادهاسميرنف مبني –باتوجه به نتايج آزمون كولموگروف 
ها نشان يافته. ارتباط بين مديريت تعارض و راهبردهاي آن با هوش هيجاني، از همبستگي پيرسون استفاده شد

همچنين بين راهبرد عدم . ، رابطة معكوس و معناداري وجود داردداد كه بين مديريت تعارض و هوش هيجاني
  اما بين راهبرد . مقابله و كنترل در مديريت تعارض و هوش هيجاني رابطة معكوس و معناداري وجود دارد

  ).4جدول (گرايي و هوش هيجاني رابطة مثبت معناداري مشاهده شد حلراه

  يريت تعارض و راهبردهاي آن با هوش هيجاني مربيانهمبستگي مربوط به رابطة بين مد – 4جدول 

مديريت 
  تعارض

  مديريت تعارض  كنترل گراييراه حل عدم مقابله

سطح   همبستگي
سطح   همبستگي  معناداري

سطح   همبستگي  معناداري
سطح   همبستگي  معناداري

  معناداري
هوش 
  هيجاني

*57/0 -  001/0  *37/0  001/0  *44/0-  001/0  *54/0-  001/0  

)001/0 P≤(  

بنا به تأييد وجود رابطة خطي بين متغيرها و فرض استقالل خطاها از همديگر، متغيرهاي حاضر در تحقيق، 
بيني هوش توان گفت كه توان پيش، مي5آمده در جدول دستباتوجه به نتايج به. وارد مدل رگرسيون شدند

بيني هوش عارض واجد شرايط پيشرو مديريت تازاين. هيجاني از طريق راهبردهاي مديريت تعارض وجود دارد
  .هيجاني است

  تبيين واريانس هريك از راهبردهاي مديريت تعارض بر هوش هيجاني – 5جدول 

  R  R2  معناداري F  ميانگين مجذورات  درجة آزادي  منيع تغييرات

  327/0  572/0  001/0  305/116  402/17035  1  عدم مقابله

  130/0  366/0  001/0  92/36  51/6963  1  راه حل گرايي

  175/0  422/0  001/0  77/51  962/9266  1  كنترل
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شده سطح ، تمامي راهبردهاي مديريت تعارض با توجه به ضريب بتاي عنوان6باتوجه به نتايج جدول 
عبارتي متغيرهاي حاضر توان به). >P 005/0(دهند معناداري را در جهت تبيين هوش هيجاني نشان مي

  .هوش هيجاني را دارندتأثيرگذاري بر متغير وابسته 

  ضريب مدل رگرسيون هريك از متغيرهاي وارد در تحقيق -  6جدول 
  معناداري t  استاندارد شده خطاي استاندارد  متغير

 مقدار ثابت
  مديريت تعارض

404/14 
35/0-  

996/3 
036/0  

_  
541/0-  

137/35  
424/9-  

0001/0  
0001/0  

 مقدار ثابت
  عدم مقابله

95/133 
784/0-  

926/2 
073/0  

_  
572/0-  

773/45  
785/10-  

0001/0  
0001/0  

 مقدار ثابت
  گراييحلراه

096/133 
656/0-  

622/4 
108/0  

_  
366/0  

363/28  
076/6-  

0001/0  
0001/0  

 مقدار ثابت
 كنترل

673/127 
078/1-  

464/3 
151/0  

_  
422/0-  

858/36  
196/7-  

0001/0  
0001/0  

  :صورت زير استبيني هوش هيجاني بهسيون پيشهاي رگرهاي حاصل، معادلهبنا به يافته

؛ 078/1+  67/127 -) كنترل= (هوش هيجاني ؛ 656/0+  096/133  - ) گراييحلراه= (هوش هيجاني 
  . 35/0+  95/133 -) عدم مقابله= (هوش هيجاني ؛ 35/0+  404/140 - ) مديريت تعارض= (هوش هيجاني 

  

  گيريبحث و نتيجه

همراه سطح قابل قبولي از هوش هيجاني از عناصر مهم در عارض و راهبردهاي آن بهاز آنجا كه مديريت ت
رو در شوند، ازاينهاي ورزشي محسوب ميهاي پويا و در حال تغيير امروزي و از جمله سازماناثربخشي سازمان

هاي ورزشي اين پژوهش ميزان ارتباط بين مديريت تعارض و راهبردهاي آن با هوش هيجاني در مربيان تيم
  .استان آذربايجان شرقي مورد آزمون و بررسي قرار گرفت

  به باال  80است و از آنجا كه نمرة  53/103نتايج پژوهش نشان داد كه ميانگين هوش هيجاني مربيان 
هاي ورزشي توان گفت كه هوش هيجاني مربيان تيمدهندة وضعيت خوب هوش هيجاني است، پس مينشان
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هاي فهيم دوين آمده در اين پژوهش تا حدود بسيار زيادي با نتايج پژوهشدستانگين بهمي. استان باالست
ها شايد بتوان گفت اين باتوجه به يافته. همخواني دارد) 1387(و كلهر ) 2005(، روزت و سياروچي )1384(

ها و است آگاهيمسئله احتماالً ناشي از تحصيالت باالي دانشگاهي بيشتر مربيان است كه اين عامل ممكن 
رو بنا به نقش و اهميت هوش هيجاني در كار مربيگري، ازاين. اطالعات آنان را در اين زمينه افزايش داده باشد

ويژه در مديريت و رهبري افرادي كه داراي هوش هيجاني پايين و بهرة هوشي باال باشند، در محل كار خود به
ناپذير و سخت هستند و در كار مربيگري خود بارها شكست را طافبنابراين افراد انع. شوندتيم دچار مشكل مي

  .كنندتجربه مي

  گرايي، راهبرد غالب مربيان حلنتايج تحقيق در زمينة راهبردهاي ميدريت تعارض نشان داد، راهبرد راه
، افزالر و )1996(هاي وايدر نتايج تحقيق در اين زمينه با يافته. هاي ورزشي استان در حل تعارضات استتيم

رسد وجود تعارض در نظر ميبه. همخواني دارد) 2005(، روست و سيروچي )1385(، عامري )2003(پاتريشيا 
ناپذير است و مخرب با سازنده بودن پيامدهاي تعارض به نحوة برخورد با آن و انتخاب هاي ورزشي اجتنابمحيط

ه از وجود تعارض و افزايش اثربخشي و كارايي مربيان در براي استفادة بهين. راهبردي متناسب با آن بستگي دارد
حلي براي تعارضات باشند كه اي داشته باشند و درصدد يافتن راهبرخورد با تعارض بايد با آن برخورد آگاهانه

  .مورد قبول هر دو طرف واقع شود

ن رابطة معكوس هاي ورزشي استاريت تعارض و هوش هيجاني مربيان تيمينتايج نشان داد كه بين مد
ها گوياي اين مطلب است كه با افزايش ميزان هوش هيجاني مربيان، احتمال استفاده يافته. معناداري وجود دارد

همخواني دارد، ولي با ) 1384(ها با نتايج فهيم دوين اين يافته. يابد و برعكساز مديريت تعارض كاهش مي
بااليي ) ضريب عاطفي( EQمر به اين دليل باشد كه افرادي كه از شايد اين ا. مغاير است) 1387(هاي كلهر يافته

ها و انتظارات طرفين تعارض برخوردار و از نظر فني نيز باتجربه هستند، سعي در شناخت احساسات، ديدگاه
هاي تر از ديگران به رفع ضعفهمچنين باتوجه به قرار دادن آنها و با آمادگي و مهارت بيشتر و سريع. دارند

. هاي متقابل خواهند پرداختروهي و سازماني و خالءهاي موجود، ارتباطات پنهاني درازمدت و رفع تيرگيگ
آموزد كه چطور قدرت استدالل خود را افزايش دهيم و از آنها براي ارتباط با خود و شعور عاطفي به ما مي
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ها ها و توافقتالف را كاهش و شباهتهاي مورد اخهمچنين زمينه. اطرافيان و حل تعارضات بهرة بيشتري ببريم
  .دهدرا افزايش مي

منفي و معناداري بين راهبرد عدم مقابله در مديريت تعارض و هوش هيجاني مربيان   در اين پژوهش رابطة
هاي همخواني دارد و با يافته) 1386(و كلهر ) 2002(هاي رحيم هاي ورزشي استان مشاهده شد كه با يافتهتيم

هاي توان نتيجه گرفت كه مربيان تيمرو ميازاين. مغاير است) 2003(و افزالر و پاتريشيا ) 1384( فهيم دوين
وجود آمدن تعارض دارند و براي اين منظور تا حدودي از نظرهاي خود ورزشي استان سعي در جلوگيري از به

همچنين مربيان با هوش . كننديپوشي كرده و از منابع قدرت خود براي از بين بردن تعارضات استفاده نمچشم
توانند نسبت به مسائلي كه در تيم هيجاني باال از تأثير هيجانات و احساسات خود بر ديگران اطالع دارند و نمي

كنند تا سرپوشي بر تعارضات قرار دهند، رو راهبرد عدم مقابله را انتخاب نميتفاوتب اشند، ازاينافتد بياتفاق مي
  .حلي منسجم براي طرفين ديگر تعارض هستندفتن راهدنبال يابلكه به

گرايي در مديريت تعارض و هوش هيجاني مربيان ارتباط مثبت و معناداري حلدر اين تحقيق بين راهبرد راه
ال استفاده از اين راهبرد نيز افزايش مزايش ميزان هوش هيجاني مربيان، احتفاين مفهوم كه با امشاهده شد، به

هاي مطابقت دارد، ولي با يافته) 1384(و فهيم دوين ) 2003(هاي افزالر و پاتريشيا اين نتيجه با يافتهيابد كه مي
دليل اين امر است كه مربيان به احتمال زياد وجود اين رابطه به. مطابقت ندارد) 1387(و كلهر ) 2002(رحيم 

ريت يانديشند و در مدكاري به عواقب آن ميهاي ورزشي استان ضمن كنترل هيجانات خود، قبل از انجام هر تيم
دهند و سعي در شناخت تشابهات كردن روابط و هدايت آنها مهارت دارند، به بالندگي و رشد ديگران اهميت مي

كنند؛ به ايجاد جوي صميمي و دوستانه وتحليل ميو تحكيم آنها دارند؛ محيط داخل و خارج سازمان را تجزيه
اقت كه الزمة آن مشاركت، همفكري و همكاري است، در تيم خود تمايل دارند و براي اين همراه با راستي و صد

كنند با مشاركت، همفكري، همكاري و در نظر گرفتن منافع طرفين تعارض موجود را به بهترين منظور سعي مي
  .نحو ممكن حل كنند و آن را از ميان بردارند

راهبرد كنترل و هوش هيجاني مربيان ارتباط معنادار معكوس نتايج اين پژوهش نشان داد كه بين انتخاب 
مغاير است، ) 1387(و كلهر ) 1384(، فهيم دوين )2003(اين يافته با نتايج تحقيق افزالر و پاتريشيا . وجود دارد

 گونه عنوان كرد كه روابطشايد بتوان علت اين موضوع را اين. همخواني دارد) 2002(هاي رحيم ولي با يافته
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هاي افراد با هوش هيجاني باالست كه مانع از آن اجتماعي مطلوب و احساس همدردي با ديگران از جمله ويژگي
  كار شود تا مربيان از راهبرد كنترل استفاده كنند، زيرا مربياني كه براي حل تعارضات اين راهبرد را بهمي
به برآوردن منافع خود بدون توجه به اين  كنند؛ تمايلهاي طرف مقابل عمل ميگيرند، برخالف خواستهمي

ها دهند يا خواستهشود، دارند؛ او را تحت فشار قرار ميموضوع كه اين كار به تضاد بيشتر با طرف مقابل منجر مي
كنند، بدون اينكه موقعيت نشيني نمييا نظرهاي خود را به آنها تحميل كرده و در دنبال كردن اهداف خود عقب

  .نظر داشته باشندتعارض را در 

باتوجه به وجود رابطة معكوس بين هوش هيجاني با راهبردهاي عدم مقابله و كنترل و رابطة مستقيم آن با 
اند، هوش هيجاني مربيان هاي هوش هيجاني اكتسابياز آنجا كه مهارت. شودگرايي، توصيه ميحلراهبرد راه

  هاي آموزشي افزايش دهند تا مربيان از بهترين راهبرد ها يا كارگاههاي ورزشي را با برگزاري كالستيم
همچنين با اينكه راهبرد اتخاذي مربيان . شود، استفاده كنندكه به از بين رفتن تعارض منجر مي) گراييحلراه(

دليل اهميت دليل فاصلة كم آن با راهبردهاي ديگر و همچنين بهگرايي است، بهحلهاي ورزشي استان راهتيم
منظور آشنايي به. شودحل مقتضي هنگام مواجهه با آن توصيه ميو انتخاب راه) سازنده و مخرب بودن(رض تعا

  هرچه بيشتر مربيان ورزشي استان با مزايا و معايب هريك از راهبردهاي مديريت تعارض در اين زمينه 
  .هاي الزم به آنان داده شودآموزش

باتوجه به نوع رشتة ورزشي و حتي نوع جنسيت متفاوت بوده  شايان توضيح است كه هوش هيجاني مربيان
تواند محدوديتي در تعميم نتايج اين پژوهش رو اين موضوع ميو تابع متغيرهاي پيشگوي ديگري نيز است، ازاين

. همچنين باتوجه به اينكه سطح تحصيالت مربيان حاضر در اين پژوهش متفاوت بود. ها باشدبه ديگر رشته
در انتها پيشنهاد . هايي براي نتايج پژوهش حاضر عنوان شودتواند محدوديتنتايج برخاسته از آن نيز مي روازاين
پذيري نتايج پژوهش، تعداد مربيان بيشتري به تفكيك جنسيت، سطح منظور افزايش قابليت تعميمشود، بهمي

  .تحصيالت و همچنين انتخاب نوع رشتة آنها در تحقيقات آتي بررسي شود
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