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 ٢٠١

   ۱۳۸۶تابستان  _ حركت
  HHAARRAAKKAATT  ۲۰۱ ‐۲۱۶ :ـ ص ص ۳۲شمارة 

  ۸۵/  ۰۲ / ۲۶: تاريخ دريافت 
  ۸۵/  ۰۷ / ۲۵: تاريخ تصويب 

NNoo..3322,,SSuummmmeerr  22000077  

 
   هوش عاطفي با راهبردهاي مديريت تعارض بين مديران آموزشي و اجرايي  هوش عاطفي با راهبردهاي مديريت تعارض بين مديران آموزشي و اجرايي ةةرابطرابط

   الگو الگوةةدانشکده هاي تربيت بدني دانشگاه هاي کشور و ارائدانشکده هاي تربيت بدني دانشگاه هاي کشور و ارائ
TThhee  RReellaattiioonnsshhiipp  BBeettwweeeenn  EEmmoottiioonnaall  IInntteelllliiggeennccee  aanndd  
CCoonnfflliicctt  MMaannaaggeemmeenntt  SSttrraatteeggiieess  IInn  EEdduuccaattiioonnaall  aanndd  

EExxeeccuuttiivvee  MMaannaaggeerrss  ooff    PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn  CCoolllleeggeess  iinn  IIrraann  aa    
DDeevveellooppiinngg  MMooddeell  

 
  حسن فهيم دوين حسن فهيم دوين 

  دانشجوی مقطع دکتری  دانشگاه آزاد اسالمي دانشجوی مقطع دکتری  دانشگاه آزاد اسالمي 
  يرتاش يرتاش دکتر علي محمد امدکتر علي محمد ام

    آزاد اسالمی آزاد اسالمی  دانشيار دانشگاه  دانشيار دانشگاه 
  دکتر يوسف کريمي دکتر يوسف کريمي 

  دانشگاه عالمه طباطباييدانشگاه عالمه طباطبايياستاد استاد 
  دکتر فريده هادوي دکتر فريده هادوي   

   استاديار دانشگاه تربيت معلم استاديار دانشگاه تربيت معلم
  

دف از تحقيق حاضر توصيف هوش ه :چکيده
تعارض در مديران آموزشي و عاطفی و راهبردهای مديريت 

دانشگاه هاي   و گروه هاي تربيت بدني ةاجرايي دانشکد
بين  اين متغيرها در ةمقايسآنها و  بين ة تعيين رابط, کشور

اطالعات الزم به وسيلة . بود الگو ة ارائآزمودنی ها و 
پرسشنامه , پرسشنامه های هوش عاطفی شرينگ

راهبردهای مديريت تعارض رابينز و پرسشنامه محقق 
نتايج . ساخته مشخصات فردی مديران گردآوری شد

ان داد بين هوش عاطفی و انتخاب راهبرد پژوهش نش
 = ‐ ۴۴۳۹/۰(کنترل همبستگی معنی دار منفی وجود دارد 

r ,۰۰۰۱/۰P< .( بين هوش عاطفی و انتخاب راهبرد راه حل
گرايي همبستگی معنی دار مثبت مشاهده شد 

)۴۲۵۸/۰=r,۰۰۰۱/۰P< .( بين هوش عاطفی و راهبرد عدم
بين مديران با . شدمقابله هيچ گونه همبستگی مشاهده ن

مدرک تحصيلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با دکترا و 
مديران آموزشی با اجرايي از نظر ميزان هوش عاطفی و 
انتخاب راهبردهای مديريت تعارض تفاوت معنی داری 

  . مشاهده نشد

  
  واژه های کليدی 

  .هوش عاطفی , راهبردهای مديريت تعارض , تعارض

HH..FFaahhiimm  DDeevviimm11  ((MM..SS))  
MMaasshhaadd  aazzaadd  uunniivveerrssiittyy  
AA..AAmmiirrttaasshh  ((PPhh..DD))  
UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAzzaadd    
YY..KKaarriimmii  ((PPhh..DD))  
UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAllllaammeehh  ttaabbaattaabbaaii    
FF..  HHaaddaavvii  ((PPhh..DD))  
UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTaarrbbiiaatt  MMooaalllleemm  

 
Abstract: The present study seeks 

to describe the rate of emotional 
intelligence (EI) and conflict 
management strategies (CMS) in 
educational and executive managers of  
all physical education colleges Iran. It 
also tries to determine the relationship 
between these two variables and 
compare them in this population. In 
order to gather the data, three 
questionnaires including Shearing’s EIQ, 
Robbin’s CMQ and indiuidual traits 
questionnaire were used. The results 
showed that there was a significant 
negative relationship between EI and 
control strategy in conflict management 
(P<0.0001, r=0.4439). No relationship was 
observed between EI and avoidance 
strategy in conflict management , but 
there was a significant positive 
relationship between EI and 
collaboration strategy in conflict 
management (P<0.0001, r=0.4258).  

 
Key words 

Conflict, Conflict management 
strategies, Emotional intelligence. 
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 ٢٠٢

  مقدمه 
امروزه تعارض و مديريت آن از جمله مباحثی است که توجه مديران و دست 

از جمله (در بسياری از سازمان ها . اندرکاران سازمان ها را به خود جلب کرده است
در همه جا اين پديده شايد . تعارض به صورت يک مسئله جدی وجود دارد) دانشگاه ها

  ولی ترديدی نيست که , دارای چنان قدرتی نباشد که موجب انحالل سازمان گردد
می تواند بر عملکرد سازمان اثرات ناگوار بگذارد و يا شرايطی را به وجود آورد که اين 

در سازمان های ورزشی به . سازمان ها بسياری از نيروی کارامد خود را از دست دهند
ی تربيت بدنی نيز با توجه به ماهيتی که دارند تعارض به ويژه در دانشکده ها و گروه ها

دانشکده ها و گروه های تربيت بدنی برای ارائه . صورت يک مسئله جدی وجود دارد
برنامه های اصولی تربيت بدنی در جهت تأمين سالمت جسمانی و روانی دانشجويان و 

دانشجويان و استفاده ايجاد زمينه های مساعد برای رشد و پرورش استعدادهای ورزشی 
, روانی و فکری کارکنان نياز به اين دارند که اختالفات, حداکثر از توان جسمانی

  . کشمکش ها و تعارضات را به گونه ای مؤثر و سودمند مديريت نمايند
از کساني که نقش مهمي در شناسايي، هدايت و حل تعارضات در سازمان دارند، 

 توانايي ة يکي از مهم ترين مهارت هايي که مشخص.مديران آن سازمان ها مي باشند
مدير در حل تعارض است و امروزه توجه زيادي به آن مي شود، برخورداري از هوش 

نشان مي دهد مديري که از هوش ) ۱۹۹۵(نتايج تحقيقات گلمن . عاطفي مي باشد
آمادگي عاطفي زيادي برخوردار باشد و از نظر فني تجربيات الزم را داشته باشد، با 

بيشتري نسبت به ديگران به رفع تعارض ها و ضعف هاي گروهي در سازمان خواهد 
  .پرداخت

 فکري روان شناسان شده ةمسئله اي که در سال هاي اخير بيشتر از همه مشغل
يافتن پاسخ اين سؤال است که چرا تعداد زيادي از افراد با وجود داشتن هوش شناختي 

ت مواجه مي شوند و برعکس تعدادي از افراد با هوش باال در کارهاي خود با مشکال
  ).۱۹۹۰ ١ آن–بار (عاطفي باال در تالش هاي خود موفق مي شوند 
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 ٢٠٣

نتايج تحقيقات نشان داده که هوش شناختي به تنهايي نمي تواند معرف ظرفيت کلي 
همچنين نمي تواند تضميني براي سالمت، رضايت و گذران زندگي فرد . هوش افراد باشد

 ديگري به نام هوش عاطفي الزم است که بعد از سال ها ةعالوه بر اينها گزين. اشدب
تحقيق و مطالعه، روان شناسان آن را معرفي کرده و به اهميت و تاثير آن بر موفقيت 

  .افراد بارها تاکيد کرده اند
معتقد است هوش عاطفي ابعاد شخصي، عاطفي، اجتماعي و حياتي ) ۱۹۹۷( آن –بار 
ا که اغلب بيشتر از جنبه هاي شناختي آن در عملکردهاي روزانه مؤثر است هوش ر

خودشناسي و (هوش عاطفي با توانايي درک خود و ديگران . مخاطب قرار مي دهد
  .ارتباط با مردم و سازگاري فرد با محيط پيرامون خويش پيوند دارد) ديگرشناسي

ان مي دهد تحقيقات اوليه  هوش عاطفي نشةمطالعات و تحقيقات داخل کشور دربار
در اين زمينه بيشتر به هنجاريابي و تعيين مؤلفه هاي آزمون هاي مختلف هوش عاطفي 
پرداخته اند و در موقعيت هاي مختلف هوش عاطفي با رهبري اثربخش، فرسودگي شغلي 

  .و سالمت رواني مورد مطالعه قرار گرفته است
في و فرسودگي شغلي و سالمت در مطالعه اي در مورد هوش عاط) ۱۳۸۳(اسدي 

رواني به اين نتيجه رسيد که عامل هوش عاطفي در تبيين و تغيير پراکندگي و تغييرات 
 درصد ۶۱متغير فرسودگي شغلي عامل تعيين کننده است و به طور کلي در حدود 

 مثبت بين هوش عاطفي و عامل ةهمچنين وجود رابط. تغييرات آن را تعيين مي کند
.  درصد از تغييرات آن را تعيين مي کند۵۰به خوبي تاييد شد و در حدود سالمت روان 

 هوش عاطفي و سازگاري اجتماعي اعالم کرد ةدر بررسي رابط) ۱۹۹۵ (١مايرو و سالووي

 ۰۵/۰ معني داري در سطح آلفا ةکه بين مؤلفه هاي عاطفي و سازگاري اجتماعي رابط
  .وجود دارد
 شناخت عاطفي انجام ةريت يل در مطالعه اي که دربار مديةاز دانشکد) ۲۰۰۰ (٢بارساد

داد دريافت گسترش عواطف مثبت در داخل گروه ها، همکاري و مشارکت اعضاي گروه 
  .را تسهيل مي کند، تعارض را کاهش مي دهد و کارايي اعضاي گروه را بهبود مي بخشد
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 ٢٠٤

 تعارض در هفت  ارتباط هوش عاطفي و راهبردهاي مديريتةدر زمين) ۲۰۰۲ (١افزالور

 ةکشور مختلف به اين نتيجه رسيد که بين هوش عاطفي و راهبرد راه حل گرايي رابط
اشکان .  معني دار منفي وجود داردةمعني دار مثبت و با راهبرد کنترل و عدم مقابله رابط

 عاطفي مديران مدارس و سبک مديريت تعارض به اين ة بهرةدر بررسي رابط) ۱۳۸۳(
 عاطفي و ة عاطفي و سبک همکاري همبستگي مثبت و بين بهرةبين بهرنتيجه رسيد که 

 عاطفي و ةهمچينن بين بهر. سبک عدم مقابله و کنترل همبستگي منفي وجود دارد
  . کار مديران همبستگي منفي مشاهده شدةسابق
  

  روش  تحقيق
 ة مقايسه اي است و اطالعات الزم به وسيل_اين تحقيق از نوع همبستگي و علي 

 راهبردهاي مديريت تعارض رابينز و ةرسشنامه هاي هوش عاطفي شرينگ ، پرسشنامپ
اين پرسشنامه .  مشخصات فردي مديران گردآوري شده استة محقق ساختةپرسشنام

در اين پژوهش نيز پس از کسب . ها استاندارد بوده و در داخل کشور اعتباريابي شده اند
.  استفاده از آلفاي کرونباخ محاسبه شده استاعتبار محتوايي، ضرايب پايايي آنها با

 آماري اين تحقيق را مديران دانشکده ها و گروه هاي تربيت بدني ةجامعه و نمون
دانشگاه هاي دولتي و آزاد اسالمي کشور که در دو بخش آموزشي و اجرايي مشغول به 

 ةو نمون عضو است ۱۲۲ آماري شامل ةبراين اساس جامع. کار بودند، تشکيل مي دهند
براين .  آزمودني هاي موجود تعريف شده در جامعهةآماري تحقيق عبارت بود از کلي

 ة پرسشنام۱۲۲اساس براي هريک از آزمودني ها پرسشنامه ارسال شد و از مجموع 
براي . در مدت پيش بيني شده برگشت داده شد)  درصد۴۲/۸۴( مورد ۱۰۳ارسالي 

 بين متغيرها و ةي پيرسون، براي تعيين رابطتجزيه و تحليل آماري از ضريب همبستگ
 درصد استفاده ۰۵/۰ ميانگين ها در سطح معني داري ةآزمون تي استودنت براي مقايس

  . شد
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 ٢٠٥

 بين دو ةدر اين تحقيق با استفاده از انواع محاسبات همبستگي، به بررسي رابط
ي بررسي همچنين برا. متغير هوش عاطفي و راهبردهاي مديريت تعارض پرداخته شد
 اين متغيرها در دو گروه ةتاثير مشخصات فردي آزمودني ها بر متغيرهاي تابع و مقايس

 _روش تحقيق علي اهداف ويژه تحقيق بودند از از که مديران آموزشي و اجرايي 
  .مقايسه اي استفاده شد

  

  نتايج و يافته هاي تحقيق
 کمي موجود در  شاخص هاي مرکزي آزمودني ها را در مورد متغيرهاي۱جدول 

 هوش ة خدمت، نمرةبراساس اين جدول، ميانگين سن، سابق. تحقيق نشان مي دهد
 راهبرد راه حل گرايي ة راهبرد عدم مقابله و نمرة راهبرد کنترل، نمرةعاطفي، نمر

 ۸۴/۱۱، ۳۳/۸ سال با انحراف معيار ۴/۳۹: ازاست مديران مورد بررسي به ترتيب عبارت 
، ۱۶۵ ممکن ة و حداکثر نمر۳۹/۱۴ با انحراف معيار ۰۷/۱۲۲، ۰۳/۸ سال با انحراف معيار

 و حداکثر ۷۶/۰ با انحراف معيار ۶۹/۲، ۷ ممکن ة و حداکثر نمر۰۳/۱ با انحراف معيار ۶/۲
  .۷ ممکن ة درصد و حداکثر نمر۹۸ با انحراف معيار ۵۴/۴ و ۷ ممکن ةنمر

ايي مشغول به خدمت  مدير مورد بررسي که در پست هاي آموزشي و اجر۱۰۳از 
 نفر از اعضاي نمونه به اين ۱ نفر مدير اجرايي بودند و ۴۴ نفر مدير آموزشي و ۵۸بودند، 

  .سؤال پاسخي نداده است
 ۵۷(از نظر ميزان تحصيالت بيشتر مديران داراي تحصيالت کارشناسي ارشد بودند 

نيز تعداد ان به همين ميز.  درصد حجم نمونه را شامل مي شوند۳/۵۵که حدود ) نفر
 درصد ۷۵/۴۱ نفر مي باشند که در حدود ۴۳, مديرانی که دارای تحصيالت دکتری بودند

 درصد از کل نمونه دارای مدرک تحصيلی کارشناسی ۱۸/۹۷در کل . را شامل می شوند
از مديران دارای مدرک کارشناسی )  درصد۹۲/۲( نفر ۳ارشد و باالتر می باشند و فقط 

  . د سابقة مديريتی خيلی زيادی داشتندبودند که اين افرا
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سن و (راهبردهای مديريت تعارض و مشخصات فردی , نتايج نمره های هوش عاطفی_ ۱جدول 
  در مديران مورد بررسی بر حسب شاخص های مرکزی) سابقة خدمت

  ميانه  ميانگين  تعداد  متغير
انحراف 
  معيار

  حداکثر نمرة ممکن

    ۳۳/۸  ۳۸  ۴۰/۳۹  ۹۹  سن

    ۰۳/۸  ۱۰  ۸۴/۱۱  ۹۸  دمتسابقة خ

  ۱۶۵  ۳۹/۱۴  ۱۲۱  ۰۷/۱۲۲  ۱۰۳  هوش عاطفی

  ۷  ۹۸/۰  ۵۴/۴  ۵۱/۴  ۱۰۳  راهبرد راه حل گرايي

  ۷  ۷۶/۰  ۸۴/۲  ۶۹/۲  ۱۰۳  راهبرد عدم مقابله

  ۷  ۰۳/۱  ۵۷/۲  ۶/۲  ۱۰۳  رابرد کنترل

  

از آزمون ضريب همبستگی , برای تحليل داده ها و آزمون فرضيه های پژوهش
  .  درصد استفاده شد۰۵/۰ استودنت در گروه های مستقل در سطح آلفا tآزمون , پيرسون

عدم مقابله و راه , ماری ارتباط بين هوش عاطفی با راهبرد کنترلآنتايج  ۲جدول  
  .حل گرايي را نشان می دهد

) اجبار_ رقابت (بين هوش عاطفی مديران و انتخاب راهبرد کنترل , بنابراين نتايج 
البته ارتباط بين .  ارتباط معنی داری مشاهده شد۰۵/۰ سطح آلفا در مديريت تعارض در

احتمال , است؛ يعنی هر چه هوش عاطفی زياد باشد) منفی(اين دو متغير از نوع معکوس 
بين هوش عاطفی . استفاده از راهبرد کنترل در مديريت تعارض کمتر می شود و بالعکس

در مديريت تعارض در سطح آلفا )  سازش_اجتناب (مديران و انتخاب راهبرد عدم مقابله 
بين هوش عاطفی مديران و انتخاب .  هيچ گونه ارتباط معنی داری مشاهده نشد۰۵/۰

 ارتباط ۰۵/۰آلفا در سطح در مديريت تعارض ) مصالحه_ همکاری (راهبرد راه حل گرايي 
نی مديری البته ارتباط بين اين دو متغير از نوع مثبت است؛ يع. معنی داری مشاهده شد

با احتمال بيشتری راهبرد راه حل گرايي را در , که از هوش عاطفی زيادی برخوردار باشد
  ). ۲جدول (مديريت تعارض انتخاب می کند و بالعکس 
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نتايج آماری ارتباط بين هوش عاطفی با راهبردهای مديريت تعارض در مديران مورد _ ۲جدول 

  بررسی
  شاخص ها

  متغير
N r  

   مقدار احتمال

P-Value 

 > ۰۰۰۱/۰  ‐۴۴۳۹/۰  ۱۰۳  هوش عاطفی و راهبرد کنترل

  ۱۰۸۹/۰  ‐۱۵۹/۰  ۱۰۳  هوش عاطفی و راهبرد عدم مقابله

 >۰۰۰۱/۰  ۴۲۵۸/۰  ۱۰۳  هوش عاطفی و راهبرد راه حل گرايي

 
 نتايج آماري ارتباط سن و سابقة خدمت را با هوش عاطفي و راهبردهاي ۳جدول 

بنابراين نتايج، بين سن مديران و ميزان هوش عاطفي . مديريت تعارض نشان مي دهد
همچنين بين سن مديران و .  ارتباط معني داري وجود ندارد۰۵/۰آنها در سطح آلفا 

 ارتباط معني ۰۵/۰انتخاب راهبرد کنترل و عدم مقابله در مديريت تعارض در سطح آلفا 
در مديريت تعارض در داري مشاهده نشد ولي بين سن و انتخاب راهبرد راه حل گرايي 

بنابراين مي توان گفت هر چه سن .  ارتباط معني داري مشاهده شد۰۵/۰سطح آلفا 
مديران بيشتر باشد، احتمال بيشتري وجود دارد که در مديريت تعارض از راهبرد راه 

، بين سابقة خدمت مديران با ميزان ۳باتوجه به نتايج جدول . حل گرايي استفاده کنند
 هيچ گونه ارتباط ۰۵/۰ انتخاب راهبردهاي مديريت تعارض در سطح آلفا هوش عاطفي و

  ).۳جدول ( معني داري مشاهده نشد
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نتايج آماری ارتباط بين سن و سابقة خدمت با هوش عاطفی و راهبردهای مديريت تعارض _ ۳جدول 
  در مديران مورد بررسی

  شاخص ها
  مقدار احتمال   N r  متغير

P-Value 
 ۸۵۳۵/۰  ‐۰۱۸۸/۰  ۹۹  ی سن و هوش عاطف

  ۴۶۷۸/۰  ‐۰۷/۰  ۹۹  سن و راهبرد کنترل 
 ۲۱۳۶/۰  ۱۲۶۱/۰  ۹۹  سن و  راهبرد عدم مقابله 
  ۰۰۱۴/۰  ۳۴/۰  ۹۹  سن و راهبرد راه حل گرايي

  ۴۶۶/۰  ‐۷۵/۰  ۹۸  سابقة خدمت و هوش عاطفی 
  ۴۱۹/۰  ‐۰۸۳/۰  ۹۸  سابقة خدمت و راهبرد کنترل

  ۱۰۹/۰  ۱۶۳/۰  ۹۸  سابقة خدمت و راهبرد عدم مقابله 
  ۲۸۳/۰  ۱۰۹/۰  ۹۸  سابقة خدمت و راهبرد راه حل گرايي

  
مديران با مدرک تحصيلی کارشناسی و ( ميانگين های دو جامعه برای مقايسة

نتايج . استفاده شد) tآزمون (ازآزمون تفاوت ميانگين ها ) کارشناسی ارشد با دکتری
و انتخاب راهبرد های مديريت هوش عاطفی «نشان داد بين دو گروه مذکور از نظر 

  ). ۴جدول ( تفاوت معنی داری وجود ندارد ۰۵/۰در سطح آلفای » تعارض
  

مقايسة ميانگين های هوش عاطفی و راهبردهای مديريت تعارض مديران با مدرک تحصيلی _ ۴جدول 
  کارشناسی و کارشناسی ارشد با دکتری

  آماره t آزمون
  

انحراف   ميانگين  تعداد  گروه  متغير
  معيار

خطای 
استاندارد 
درجة  tارزش   ميانگين

  آزادی

سطح 
معنی 
  داری

, کارشناسی
  کارشناسی ارشد

هوش   ۶۹۰/۱  ۰۸۷/۱۳  ۹۰/۱۲۳  ۶۰
  عاطفی

  ۴۱۵/۲  ۸۳۶/۱۵  ۵۱/۱۱۹  ۴۳  دکتری 

۵۳۶/۱  ۱۰۱  ۱۲۸/۰  

, کارشناسی
  کارشناسی ارشد

۶۰  ۶۰۷۷/۲  ۰۵۷۸/۱  ۱۳۶۵/۰  
راهبرد 
  کنترل 

  ۱۵۴۸/۰  ۰۱۵۳/۱  ۵۹۴۶/۲  ۴۳  دکتری 

۰۶۳/۰  ۱۰۱  ۹۵۰/۰  

, کارشناسی
  کارشناسی ارشد

۶۰  ۶۶۸/۲  ۸۰۹۹/۰  ۱۰۴۵/۰  
راهبرد 
عدم 

  ۱۰۲۷/۰  ۶۷۳۶/۰  ۸۹۰/۲  ۴۳  دکتری   مقابله 

۴۶۳/۱‐  ۱۰۱  ۱۴۶/۰  

, کارشناسی
  کارشناسی ارشد

۶۰  ۵۵۳۷/۴  ۹۵۷۴/۰  ۱۳۳۶/۰  
راهبرد راه 
  حل گرايي

  ۱۵۵۳/۰  ۰۱۸۶۷/۱  ۶۲۸/۴  ۴۳  دکتری 

۵۴۱/۰  ۱۰۱  ۵۹۰/۰  
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برای مقايسة هوش عاطفی و راهبردهای مديريت تعارض در مديران آموزشی و 
مديران (برای مقايسة ميانگين های دو جامعه ) tآزمون (اجرايي از آزمون ميانگين ها 

هوش «نتايج نشان داد بين دو گروه مذکور از نظر . استفاده شد) آموزشی و اجرايي
 تفاوت معنی داری ۰۵/۰در سطح آلفا »  راهبردهای مديريت تعارضعاطفی و انتخاب

  ). ۵جدول (وجود ندارد 
  

موزشی و آمقايسة ميانگين های هوش عاطفی و راهبردهای مديريت تعارض در مديران _ ۵جدول 
  اجرايي 

  آماره t آزمون
  

  متغير
  ميانگين  تعداد  گروه

انحراف 
  معيار

خطای 
استاندارد 
  ميانگين

tش ارز
درجة 
  آزادی

سطح 
معنی 
  داری

هوش   ۰۴۴۴/۲  ۵۷/۱۵  ۴۱/۱۲۰  ۵۸  آموزشی 
  ۸۶۹۹/۱  ۴/۱۲  ۸/۱۲۳  ۴۴  اجرايي  عاطفی

۱۸/۱‐  ۱۰۰  ۲۳۹۵/۰ 

راهبرد   ۱۲۷۹/۰  ۹۷۴/۰  ۵۸/۲  ۵۸  آموزشی 
  ۱۶۹۹/۰  ۲۷/۱  ۶۴/۲  ۴۴  اجرايي    کنترل

۲۶/۰‐  ۱۰۰  ۷۹۵۱/۰  

راهبرد عدم   ۱۰۰۶/۰  ۷۶۶/۰  ۸/۲  ۵۸  آموزشی 
  ۱۱۳۷/۰  ۷۵۳/۰  ۶۸/۲  ۴۴  اجرايي   مقابله 

۸۴/۰  ۱۰۰  ۴۰۱۲/۰  

راهبرد راه   ۱۳۳۲/۰  ۰۱۴۸/۱  ۵۴/۴  ۵۸  آموزشی 
  ۱۴۱۰/۰  ۹۳۵۶/۰  ۴/۴  ۴۴  اجرايي    حل گرايي

۵۸/۰  ۱۰۰  ۵۶۶/۰  

  

  بحث و نتيجه گيري
از جمله مسائلي که دانشگاه به عنوان يک سازمان با آن روبه روست، مسئله تعارض 

ل بين افراد و گروه هاي مفعاليت هاي سازماني مستلزم تعا.  موافقت هاستو عدم
در سازمان ها افراد مختلفي در رده هاي گوناگون مشغول انجام فعاليت و . سازمان است

 افراد با ة انجام اين فعاليت ها ارتباط دوجانبه يا چندجانبةالزم. وظايف خود مي باشند
يافته هاي علم مديريت در .  ساز ايجاد تعارض باشندهمديگر است که مي توانند زمينه
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 گذشته مبين آن است که شناخت دقيق طبيعت رفتارهاي انسان و انگيزه هاي ةچند ده
آن توسط مديران نقش بسيار مهمي در کاهش تضادهاي درون سازماني و مسائل و 

  .مشکالت ناشي از آن دارد
 ها نياز به ايجاد محيط مسالمت تحقيقات نشان مي دهد که حل تعارض در سازمان

آميز، کاهش تبعيض و برقراري عدالت، يادگيري مشارکتي، پيشگيري از خشونت و تفکر 
مديراني مي توانند چنين محيط هايي را خلق کنند که از ). ۱۹۹۵کاترين، (انتقادي دارد 

سبت به مدير با داشتن هوش عاطفي باال مي تواند ن. هوش عاطفي زيادي برخوردار باشند
تعارض آگاهي بيشتري کسب کرده و به اين وسيله سريع تر و صحيح تر تعارض را 
شناسايي کند و با همدلي و اطمينان به هدايت سودمند آن بپردازد و به اين ترتيب 

  .محيطي فراهم آورد که افراد از سالمت رواني و کارايي بيشتري برخوردار شوند
هوش عاطفي با راهبردهاي مديريت تعارض و  ةهدف اصلي اين تحقيق، تعيين رابط

 اين متغيرها در بين مديران آموزشي و اجرايي دانشکده هاي تربيت بدني ةمقايس
  . الگوستةدانشگاه هاي کشور و ارائ

برمبناي نتايج حاصل از اين تحقيق بين هوش عاطفي و انتخاب راهبرد کنترل براي 
 نتايج پژوهش هايي قرار ة يافته در زمراين. دارد مديريت تعارض همبستگي منفي وجود

مي گيرد که براساس آنها بين هوش عاطفي و راهبرد کنترل همبستگي منفي مشاهده 
براساس اين يافته ها، مديراني که هوش عاطفي بااليي دارند ). ۲۰۰۲افزالور، (شده است 

تحت فشار افراد را ) ب. هيچ گاه برخالف خواسته هاي طرف مقابل عمل نمي کنند) الف
) ج. قرار نمي دهند و خواسته ها يا ديدگاه ها و نظرهاي خود را به آنها تحميل نمي کنند

تمايلي به برآورده ساختن منافع خود بدون توجه به اينکه اين امر منجر به خشم و 
  .دشمني خواهد شد و شکست سازمان را در پي خواهد داشت، ندارند

دي با ديگران از جمله ويژگي هاي افراد س همدراروابط اجتماعي مطلوب و احس
مديران مورد بررسي در اين تحقيق از هوش عاطفي نسبتا . داراي هوش عاطفي باالست

)  اجبار–رقابت (بااليي برخوردار بودند که مانع از آن مي شود تا مدير از راهبرد کنترل 
  ).۱۹۹۵گلمن، (در مديريت تعارض استفاده کند 
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 که بين هوش عاطفي و انتخاب راهبرد عدم مقابله هيچ گونه نتايج تحقيق نشان داد
مطابقت ) ۱۹۹۵(و گلمن ) ۲۰۰۲(اين يافته با يافته هاي افزالور . همبستگي اي وجود ندارد

مديري که هوش عاطفي بااليي دارد، نمي تواند در مورد احساسات و عواطف . دارد
از اين رو . ي افتد بي تفاوت باشدکارکنان خود و همچنين مسايلي که در سازمان اتفاق م

را براي حل تعارض انتخاب نمي کند، بلکه به )  سازش–اجتناب (راهبرد عدم مقابله 
  .دنبال يافتن راه حل منسجم براي طرفين درگير تعارض است

همکاري، (نتايج آماري نشان داد بين هوش عاطفي و انتخاب راهبرد راه حل گرايي 
اين يافته در . ري وجود دارد و اين ارتباط از نوع مثبت استهمبستگي معني دا) مصالحه

  .مطابقت دارد) ۲۰۰۲(و افزالور ) ۱۳۸۲(مجموع با نظرها و يافته هاي اشکان 
نتايج تحقيقات نشان داده که راه حل گرايي مؤثرترين روش در حل تعارض است و 

ي، صداقت و  آن مشارکت، همفکري و همکاري است و فقط در محيطي که راستةالزم
بنابراين مي توان نتيجه گرفت تنها . برابري وجود دارد به بهترين وجه مؤثر واقع مي شود

افرادي مي توانند چنين محيط هايي را خلق کنند که داراي هوش عاطفي باال باشند تا 
بليک و موتون (موقعيت را در جهت ايجاد جوي دوستانه و بدون برد و باخت تغيير دهند 

  .)۱۳۵۷ توتونچيان ةجم تر,۱۹۴۶
 خدمت با هوش عاطفي و راهبردهاي مديريت تعارض از ة بين سن و سابقةتعيين رابط
يافته هاي تحقيق نشان داد بين سن و هوش عاطفي و .  اين تحقيق بودةاهداف ويژ

. انتخاب راهبرد کنترل و عدم مقابله در مديريت تعارض ارتباط معني داري وجود ندارد
  .مطابقت دارد) ۱۹۹۵( نتايج تحقيقات گلمن اين يافته با

گلمن هوش عاطفي را مجموعه اي از توانايي ها، قابلت ها و مهارت هاي اکتسابي و 
استعداد ارثي مي داند و معتقد است که ارتقاي آن به تدابير آموزشي خاص نياز دارد و 
  سن به تنهايي 

تخاب راهبرد کنترل و عدم مقابله ان. نمي تواند عامل مهمي در افزايش يا کاهش آن باشد
براي مديريت تعارض به معني سرکوب تعارض و تحميل نظرهاي خود بر ديگران و 
همچنين بي تفاوتي نسبت به آن و خودداري از رويارويي با آن است و اغلب واکنش 
مديراني است که از لحاظ عاطفي آمادگي کمي براي مقابله با فشار ناشي از تعارضات 
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 ۳۹,۴۰ميانگين سني (مديران مورد بررسي در اين تحقيق با وجود سن پايين . دارند
براي تبيين وجود همبستگي مثبت بين . از ثبات عاطفي بااليي برخوردار بودند) سال

سن و انتخاب راهبرد راه حل گرايي بايد گفت که انتخاب راهبرد راه حل گرايي در 
ز لحاظ عاطفي آمادگي زيادي براي مديريت تعارض اغلب واکنش مديراني است که ا

  .مقابله با فشار ناشي از تعارض ها دارند
 خدمت با هوش عاطفي و راهبردهاي مديريت ةعدم وجود همبستگي بين سابق

 خدمت با ة نتايج پژوهش هايي قرار مي گيرد که براساس آنها بين سابقةتعارض در زمر
ني داري مشاهده نشده است هوش عاطفي و راهبردهاي مديريت تعارض همبستگي مع

  ).۱۳۸۲، اشکان ۱۳۷۷، بزرگي ۱۹۷۸توماس (
  :چند احتمال براي تبيين اين يافته ها مطرح مي شود

هوش عاطفي مدير صرفا با باال رفتن سنوات خدمت و سال هاي حضور در دانشگاه . ۱
ن را از افزايش نمي يابد بلکه فرد بايد بخشي از آن را بالفطره دارا باشد و بخشي از آ

  .طريق آموزش هاي خاص بياموزد
 خدمت ارتباطي با ةباتوجه به يافته هاي تحقيق مي توان اظهار داشت که سابق. ۲

راهبردهاي مديريت تعارض ندارد حال آنکه بيشتر صاحب نظران مديريت بر اين باورند 
  که عامل تجربه 

شته باشد اما اينکه مي تواند در انتخاب راهبرد مناسب براي مديريت تعارض نقش دا
 مورد بررسي از ةنتايج تحقيق اين ارتباط را نشان نداده شايد به اين دليل باشد که جامع

 سال بوده اند و اين ميزان تجربه نتوانسته ۱۰ خدمت زير ة خدمت داراي سابقةنظر سابق
  .تاثيري در اين انتخاب داشته باشد

و راهبردهاي مديريت تعارض بين  هوش عاطفي ة تحقيق، مقايسةاز ديگر اهداف ويژ
مديران با مدرک تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد با دکترا و مديران آموزشي با 

يافته هاي تحقيق نشان داد بين مديران با مدرک تحصيلي . اجرايي بوده است
کارشناسي و کارشناسي ارشد با دکترا از نظر هوش عاطفي و انتخاب راهبرد مناسب در 

اين يافته ها با نتايج برخي از تحقيقات . عارض تفاوت معني داري وجود نداردمديريت ت
  .مطابقت دارد) ۱۳۷۷، بزرگي ۱۹۹۸ و ۱۹۹۵گلمن (انجام شده در اين زمينه 
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 با باال رفتن ميزان تحصيالت دانشگاهي اًبراساس اين يافته ها، هوش عاطفي صرف
در مورد . دابير آموزشي خاص نيازمندندبلکه مديران در اين باره به ت. افزايش نمي يابد

تاثير ميزان تحصيالت بر انتخاب راهبردهاي مديريت تعارض بايد گفت مديران براي حل 
شيوه اي که هريک از . تعارضات در سازمان ها از راهبردهاي متفاوتي استفاده مي کنند

عارض، آنان در حل تعارضات استفاده مي کنند به عوامل گوناگوني نظير ماهيت ت
شخصيت فرد، موقعيت سازماني، شخصيت طرف مقابل، سبک رهبري، ميزان قدرت، 
فرهنگ حاکم بر سازمان، ميزان آشنايي با سبک هاي مديريت تعارض و ميزان 

بنابراين . بستگي دارد)  الگوة ارائ–يافته هاي تحقيق (برخورداري مدير از هوش عاطفي 
  .نوع راهبرد در مقابله با تعارض نداردميزان تحصيالت مديران نقشي در انتخاب 

بين مديران آموزشي و اجرايي از نظر هوش عاطفي و انتخاب راهبردهاي مديريت 
  :براي تبيين اين يافته بايد گفت. تفاوتي مشاهده نشد

بخشي از هوش عاطفي ذاتي و بخشي از آن اکتسابي است و صرف بودن در پست . ۱
 تربيت بدني يا در پست مديريت اجرايي و ةويان رشتمديريت آموزشي و تعامل با دانشج

  .تعامل با دانشجويان رشته هاي متفاوت موجب تغيير در ميزان آن نمي شود
 محتمل از انتخاب ةمديران در هر گروه نگرش يکساني به تعارض داشتند و نتيج. ۲

 مديريت بنابراين صرف بودن در پست. نوع راهبرد در مواجهه با تعارض را مي دانستند
  .آموزشي يا اجرايي نمي تواند عامل تفاوت در انتخاب راهبرد ارجح در حل تعارض باشد

حال با توجه به يافته هاي اين تحقيق مبني بر وجود ارتباط مثبت و معني دار بين 
 مديريت تعارض لزوم توجه بيشتر به عامل هوش ةهوش عاطفي با راهبردهاي سازند

ورزشي بسيار مهم به نظر مي رسد و توصيه مي شود که در عاطفي از سوي سازمان هاي 
انتخاب مديران، هوش عاطفي نيز به عنوان معياري مناسب در کنار ساير معيارها قرار 

همچنين باتوجه به اينکه هوش عاطفي ويژگي اکتسابي و آموختني است از اين رو . گيرد
آموزشي خاصي در جهت پيشنهاد مي شود در سازمان هاي ورزشي کشور برنامه هاي 

  .افزايش هوش عاطفي مديران ورزشي به اجرا گذاشته شود
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