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 تیتعارض با موفق تیریمد یسبک ها یمدل ارتباط یطراح
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 موفقیتهای مدیریت تعارض با سبکهدف کلی پژوهش حاضر، بررسی طراحی مدل ارتباطی 
حاضر را کلیه  ورزشکاران تیم های ملی فدراسیون ناشنوایان ایران بود. جامعه آماری پژوهش

ورزشکار( و نمونه آماری تحقیق را ورزشکاران  222های ملی ناشنوایان ایران )ورزشکاران تیم
 پرسشنامه»نفر تشکیل می دادند. دراین تحقیق از  112اعزامی به مسابقات برون مرزی به تعداد 

 موسوی و واعظ (اس اس اس)« ورزشکارانموفقیت  پرسشنامه»و  (1113)رابینز « مدیریت تعارض
ها و اولویت بندی و تعیین سبک غالب ( استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده1314) موسوی

مدیریت تعارض از آزمون فریدمن و برای تعیین ارتباط بین متغیرها و میزان تاثیر هر شاخص و 
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رنرم افزار ی و تاثیمتغیر بر سایر متغیرها ضمن استفاده از نرم افزار اس پی اس اس از ضریب معنادار
اسمارت پی ال اس نیز استفاده گردید. همچنین جهت طراحی و برازش مدل ارتباطی از نرم افزار 

 شد.  اسمارت پی ال اس بهره گیری
ک عدم سب»نتایج نشان داد که مربیان تیم های ملی ناشنوایان جهت مدیریت تعارضات بیشتر از 

ترین استفاده را دارد. ازمیان ابعاد موفقیت ورزشکاران، کم «سبک کنترل»استفاده می کنند و « مقابله
( دارای 21/4( دارای باالترین میانگین و بعد پیشرفت )22/1( و تکنیک )12/1به ترتیب ابعاد تعهد )

ترین میانگین بوده است. همچنین از میان راهبرد های مدیریت تعارض مربیان، بین راهبرد راه کم
( با موفقیت ورزشکاران ارتباط مثبت و معنادار وجود داشت، ولی بین t  ،32/2=f=44/3حل گرایی)

( با موفقیت ورزشکاران ارتباط مثبت و معناداری t=31/2( و کنترل ) t=22/2راهبرد های عدم مقابله )
 مشاهده نشد. 

 
 ورزشکاران ناشنوا و موفقیت.  ،های مدیریت تعارضسبک واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 در که است ابعادی و ها مؤلفه ورزشکاران، تشخیص در ماهرانه رفتار درک چالش های از یکی  

 مطلوب عملکرد و موفقیت کسب. (1316رضایی،  و مؤثرند )سرابندی ورزشی موفقیت حفظ و اکتساب
 در ورزشمتولی  های سازمان توجه بیشترین که است موضوعاتی از ورزشی مسابقات در ورزشکاران
 به اینکه با توجه .(1312همکاران،  و است )صابونچی نموده فومعط خود به را مختلف کشورهای

 است، های آتی نیاز و زمینه ساز موفقیت تشریح موفقیت ورزشی و یافتن دالیل موفقیت خود پیش
 فرایند ورزشی قیتموف (.1314)شعبانی بهار وهمکاران،  ملموس است اهمیت نگاه به این مسأله کامالً

 باالی سطح به رسیدن برای ضروری مهارت های بهبود و هدفمند اثرتمرین در که است فعالی یادگیری
 ورزشکاران و ورزشی مربیان راستا این در .(1316)سرابندی ورضایی،  می آید به دست ورزشی عملکرد

 خود عملکرد روان شناسی هایتکنیک از بهره مندی و علمی دستاوردهای از استفاده با تا تالش اند در
 1مربیان .(1313و همکاران،  یابند )غفران عیار دست بیشتری به موفقیت های و بخشند بهبود را

به اهداف تیم، ورزشکاران خود را  در جهت نیل مناسب رهبری های سبک از استفاده با توانندمی
 ها نقش کارآمد آن رهبری و دارد عهده بر را کنانبازی رهبری کار که ها هستند هدایت نمایند و آن

 ورزش، دنیای در امروزه از طرفی. (1314)اسمعیلی و همکاران،  داشت خواهد تیم عملکرد بر مهمی
 جراا اوج به رسیدن و موفقیت واصلی کلیدی عامل تنها به عنوان مکرر جسمانی ممارست و تمرین

 نشان ورزشی موفقیت به مربوط مطالعات (. بررسی1314 همکاران، )زردشتیان ونمی شود  محسوب
تمرین، آموزش،  شامل عوامل این.  رندنقش دا ورزشی ورزشکاران پیشرفت در زیادی عوامل می دهد
 موفقیت. می باشد ورزش از  لذت بردن و روان شناختی، تعهد درونی، سن، مهارت های توانایی
 رسیدن برای ضروری مهارت های بهبود و هدفمند تمرین اثر در که است یادگیری فعالی فرایند ورزشی

 عملکرد واقع، . در(1314 )موسوی و واعظ موسوی،می آید  به دست ورزشی عملکرد باالی سطح به
 سرعت ،قدرت) جسمانی ،(تاکتیکی تکنیکی و) فنی هایتوانایی از ترکیبی حاصل ورزش در مطلوب

 همکاران، می باشد )واعظ موسوی و (غیره و اضطراب مهار به نفس، اعتماد تمرکز،) روانی و( غیره و
 آن اهداف جهت در سازمان اعضای هماهنگ حرکت مستلزم سازمان هر موفقیت. از طرفی (1313
 2ارضتع دهد، تأثیر قرار تحت را سازمان اعضای هماهنگ حرکت تواند می هایی کهپدیده از . یکیاست
 از برخورداری نیازمند که است شایع امری امروزی هایسازمان در تعارض وجود .است افراد بین

 به . تعارض(1313همکاران،  )ممشلی و می باشد تعارض کارای مدیریت جهت بهینه انسانی مهارت
 تپیامدهای منفی و مثب به منجر تواند می ها سازمان در آن مدیریت و دهد می رخ افراد بین طبیعی طور
 میشل فرناندز،)گذارد  می ها تاثیر سازمان بیشتر در شغلی تعهد و رضایت بر کارکنان توانمندسازی .شود

 الیق،ع ،ن است که اغلب با تفاوت در رفتار(. ساده ترین راه مشاهده تعارض اختالف نظر طرفی2217
های مختلفی  سبک دارای تعارض مدیریت (.2211 )بوهنسن، ها آغاز می شودخواسته ها یا ارزش

 همکاری و رقابت تعارض سبک های مدیریت بین که دریافت (1313سلیمانی ) زمینه همین در است
 منافع به هم فرد مساعی تشریک یا همکاری سبک در دارد. وجود معناداری رابطهکارکنان  اثربخشی با

 نادیده را خود منافع دارند افراد تمایل گذشت، سبک در می کند. توجه دیگران منافع به هم و خود
 زیادی عالقه منافع خود به رسیدن برای افراد رقابت، سبک در کنند. توجهدیگران  منافع به و بگیرند
بازنده  ـ برنده راهبرد به صورت سبک این ند.هستمقابل بی توجه  طرف منافع به و دهندمی نشان

                                                           
1. Coaches  

2. Conflict  
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 )سمالو و باشند داشته را برنده تا موقعیت می کنند تالش بسیار افراد آن در که می کند پیدا ظهور
نشان  توجهی دیگران منافع به هم و خود منافع به افراد هم اجتناب، سبک . در(2211دویکولو، 

 تصمیم گیری او .می گیرد نادیده را وجود تعارض می برد، به کار را سبک این که مدیری. دهندنمی
)سوزورن ویبن  کند را حل مسئله زمان گذشت اینکه امید به می اندازد، تعویق به تعارض را مورد در
 به حدی تا و می گیرند نظر در خود را منافع حدی تا افراد مصالحه، سبک (. در2211 ،همکاران و

برای  تعارض مدیریت سبک های این. (2211کارتال،  )کانتک و توجه می کنند دیگران منافع
 نوآوری شبکه های و سازمانی موفقیت اثربخشی رهبر، شغلی، عملکرد جمله از نتایج، بر تأثیرگذاری

 وجود رقابت ورزشی موقعیت های همه در که از آنجا .(2211دویکولو،  )سمالو و شناسایی شده اند
  این از یابد.می افزایش نیز 4گروهیبین و 3گروهیدرون ،2فردیبین ،1فردیدرون کشمکش طبیعتاً  دارد،
نز، ترجمه )مارت دارند را تعارضات آوردن وجود به توانایی بالقوه، طور به ورزشی هایرقابت رو،

 ـوآوری،ن و بخشـد، خالقیـت می بهبود را گیـری تصمیم کیفیـت که زمانـی تعـارض (.1331خبیری، 
 مطـرح آن در هـایی که تنـش و مشـکالت کـه کند می فراهـم را شـرایطی و انگیزانـد برمـی را

فردی های بینتعارض از مهارت مدیریت(. 1316)قاسمیانی و همکاران،باشد  سـازنده ،شـوندمی
 تواند منجر به مدیریت اثربخش تعارضات شودرهبری است و استفاده از سبک های مناسب رهبری می

 گیریا بهرهب بتواند کند تامربی کمک می به اصولی و آگاهانه به مدیریت نیاز . (1312همکاران،  )جنانی و
 و مؤثر ایگونه به را تعارضات و هاکشمکش اختالفات، فکری، و روانی جسمانی، توان حداکثر از

 آن عضایا و خود ورزشی سازمان بین بتوانند باید ورزشی مربیان منظور، کند. به این مدیریت سودمند
 (. 1311 کنند )مظفری و همکاران، برقرار صحیح ةرابط اعضا، خود و بین و همچنین

 به که است آن از حاکی است شده انجام مدیران از گروهی روی بر آمریکا در که پژوهشی نتایج 
 از ترتیب به آن از پس و همکاری روش از بیشتر تعارض ها در آمریکایی مدیران کلی، صورت

 روش از ودخ دست باال با تعارض در همچنین می کنند، استفاده تطبیقی و مصالحه ای هایروش
 هایپژوهشهمچنین نتایج  .می کنند استفاده همکاری روش از خود دست زیر با تعارض در و تطبیقی

 از ترتیب به آن از پس و همکاری روش از بیشتر تعارض ها، در مدیران که شد داده نشان ترکیه در
 جامعه ناشنوایان از طرفی (.1311 )قهرمانی و همکاران،می کنند  استفاده مصالحه ای و اجباری روش

 بتمتفاوتی به نس دارای خصوصیات فرهنگیا در جامعه ه به دلیل معلولیت و عدم توجه کافی به آن
 .دشوسبب بروز تعارض می ها ( که برخورد متفاوت با آن1314 همکاران، اسمعیلی و) سایر افراد هستند

 انورزشکار درک در توجهی قابل غیرمستقیم تأثیرات (2211) همکاران ضمن اینکه نتایج تحقیق دیویز و
مربیان این ورزشکاران باید در انتخاب سبک  ،از این رو ورزشکار را نشان داد.ـ  مربی رابطه کیفیت از

ران . اسمعیلی و دیگویژه داشته باشندوجود آمده توجه ه رهبریشان در مواجهه با تعارضات احتمالی ب
ر استفاده ی حمایتی بیشتخود به این نتیجه رسیدند که مربیانی که از سبک های رهبر پژوهشدر  (1314)

 ناشنوایان بوده اند. با 2213 د بهتر ورزشکارانشان در مسابقات المپیکعملکر ، شاهد نتایج وکرده اند
 ،جتماعی نیز می شودحمایت ا شامل بازخورد مثبت و توجه به اینکه رضایت از تعامل شخصی

                                                           

1. Interpersonal 

2. Intrapersonal 

3. Intragroup 

4. Intergroup 
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 برقراری ارتباط با مربیانشان توانسته اند رضایت خوبی ورزشکاران با داشتن تعامل مناسب در رفتار و
 (1333همکاران ) سید عامری و ناشنوایان برسند. همچنین، 2213مسابقات المپیک از عملکردشان در 

اند،  ت تعارض عدم مقابله استفادهخود به این نتیجه رسیدند که مربیانی که از سبک مدیری پژوهش در
 هایمهارت جمله از متعددی عوامل پژوهشگرانرضایت کمتری از عملکرد خود داشته اند. همچنین 

 سرمایه ( و2211، )هاستینگز و همکاران همدلی ،(2217کامون،  )آپیپاالکول وسازمانی جو ارتباطی،
 .(1311همکاران،  عالئی راد و) دانسته اند مؤثر تعارض مدیریت سبک انتخاب در را شناختیروان

دنبال آن است که مربیان تیم های ملی ناشنوایان ایران از چه سبک هایی از مدیریت ه ب پژوهشاین 
ن ارائه مدل نهایت ضمو دریست ن چتعارض بیشتر استفاده می کنند و اولویت ابعاد موفقیت ورزشکارا

ص مشخ ،ایرانران تیم های ملی ناشنوایان ارتباطی سبک های مدیرت تعارض با موفقیت ورزشکا
نماید که کدام یک از سبک های مدیریت تعارض مربیان موجب موفقیت بیشتر ورزشکاران می شود.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               
 

 
 

 
 مدل مفهومی پژوهش. 8شکل

 
 روش شناسی پژوهش

حاضر توصیفی همبستگی از نوع تحقیقات پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. در  پژوهش
باشد. جامعه آماری پژوهش ها از طریق پرسش نامه و به صورت میدانی میجمع آوری داده پژوهشاین 

ورزشکار  222های ناشنوایان ایران به تعداد های ملی فدراسیون ورزشحاضر را کلیه ورزشکاران تیم
، کلیه ورزشکاران تیم های ملی ناشنوایان مونه آماری پژوهش به صورت هدفمندیل دادند که نتشک

نامه پرسش 2این پژوهش از  ورزشکار می باشد. در 112ایران اعزامی به مسابقات برون مرزی به تعداد 
فاده تبرای جمع آوری داده های مربوط به سبک های مدیریت تعارض مربیان و موفقیت ورزشکاران  اس

 شد:
. است الؤس 32 شامل و است ساخته شده (1113) رابینز تعارض که توسط پرسش نامه مدیریت -1 

 و همکاران) گرایی حل راه راهبرد ال،ؤس 12( سازش و اجتناب) مقابله عدم راهبرد بعد سه ابزار این
 براساس پرسش نامه این. است داده قرار سنجش مورد راسؤال  11 کنترل راهبرد وسؤال  7( مصالحه

 راه حل گرایی

 تکنیک

 کنترل

سبک های  عدم مقابله
 تعارض

 توجه

 تعهد

موفقیت 
 ورزشکاران

حساسیت به 
 خطا

 متغیر مستقل متغیر وابسته

 اجرای روان

 پیشرفت
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ندرت  به خیلی ،(7)گزینه ها به ترتیب امتیازات )هرگز  .است شده لیکرت طراحی ارزشی 7 مقیاس
را به خود اختصاص  ((1) همیشه و (2) مکرر طور به ،(3) غالباً ،(4) اوقات ، بعضی(1)ندرت  به ،(6)

( از روش همسانی 1331. برای تبیین روایی پرسشنامه مدیریت تعارض، میرزایی در سال )دهدمی
( روایی پرسشنامه سبک های مدیریت 1331در پژوهش حیدری نژاد )درونی استفاده کرد. همچنین 

خود پژوهش ( در 1332ترابی و همکاران ) .یید چند تن از اساتید قرار گرفتأرض رابینز مورد تتعا
 تعیین کرده اند. %36این پرسشنامه را با استفاده از آزمون کرونباخ پایایی 

طراحی و  1314موسوی در سال  موسوی و واعظ که )اس اس اس( پرسشنامه موفقیت ورزشی -2
های اجرای روان، توجه، تکنیک، لفهؤاست که م سؤال 21هنجاریابی کردند. این پرسشنامه مشتمل بر 

 مقیاس یک روی بر پرسشنامه، این ؤال هایهمچنین س .سنجدپیشرفت را میحساسیت به خطا، تعهد و 
 خذا تواندمی فرد که نمرهای باالترین پرسشنامه این در شوند.می نمره گذاری لیکرت درجه ای پنج

 ورزشی موفقیت ةنشان دهند 174 به نزدیک نمره اخذ. باشدمی 21  نمره پایین ترین و 174  برابر ،نماید
خرده  از یک هر نمره. می باشد پایین ورزشی موفقیت ةنشان دهند 21 به نزدیک نمره اخذ و باال

همکاران  و موسوی گیرد.می صورت خرده مقیاس ها از هریک ؤال هایس امتیاز جمع نیز با هامقیاس
 زا این پرسشنامه پایایی بررسی برای ها آن. نمودند بررسی را آن روان سنجی ویژگی های (1313)

 توجه ،31/2 روان اجرای لفهؤم برای را کرونباخ آلفای ضریب و کردند استفاده کرونباخ آلفای روش
 پرسشنامه کل آلفای ضریب و 31/2 پیشرفت ،31/2  تعهد ،33/2 خطا به حساسیت ،31/2 تکنیک ،33/2
 یت بدنیترب رشته صاحب نظران توسط پرسشنامه این محتوایی روایی همچنین. نمودند برآورد 31/2  را
ن پس از مشخص شد پژوهشدر این  کردند. ییدتأ را مذکور عامل شش نیز سازه ای روایی و شد ییدتأ

، ابتدا پس از کسب مجوزهای های مورد نیازری اطالعات و دادهآو، محقق برای جمعپژوهشنمونه 
 توضیح و با کسبها را برای آنپژوهش های ناشنوایان مراجعه و سپس هدف الزم به سرپرستان تیم

ها خواسته شد که پرسشنامه های مربوطه را با دقت تکمیل نمایند و ها، از ورزشکاران تیماجازه از آن
دقیقه به صورت انفرادی  41کنندگان حدود جواب نگذارند. هر یک از شرکتتا حد امکان پرسشی را بی

 ایهدر بخش توصیفی از روش هاادهپرسش نامه های تحقیق را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل د
آمار  همچنین در بخش. گردید استفاده استاندارد، فراوانی، انحراف درصد ،فراوانی، میانگین مانند آماری

 استنباطی برای اولویت بندی و تعیین سبک غالب از آزمون فریدمن و برای تعیین ارتباط بین متغیرها و
 تکنیک از ،1اس پی اس اسمتغیر بر سایر متغیرها ضمن استفاده از نرم افزار  ثیر هر شاخص ومیزان تأ

 امکان تکنیک این .گردید استفاده 2اس.ال.پی اسمارت نرم افزار و ساختاری معادالت مدل سازی
 .کندمی فراهم همزمان به صورت قابل مشاهده( را سنجه ها )متغیرهای و پنهان متغیرهای روابط بررسی

 در شاخص یا سازه زیادی تعداد زمانی که و است مناسب بینیقدرت پیش دارای تکنیک این همچنین
 (.2213 رضازاده، و کند )داوری برازش را مدل می تواند به خوبی باشد، داشته وجود مدل

 
 یافته های پژوهش

 توصیف آزمودنی ها 
با استفاده از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ، 1جدول  در وابتدا در سطح توصیفی   

شامل سن، جنسیت، سطح تحصیالت و رشته  پژوهشویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه در 
 شی ورزشکاران پرداخته شده است.زور

 

                                                           

1.Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

2. Smart PLS 
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 هل( آزمودنی هامیزان تحصیالت و وضعیت تأ ،. درصد و توزیع فراوانی )رده سنی8جدول 

 درصدفراوانی تعداد ها گروه ویژگی های فردی

 سن

 4/11 21 و پایین تر 22

21-21 32 22 

32-26 61 46 

 6/14 22 به باال31

 میزان تحصیالت

 66/33 13 دیپلم و پایین تر

 33/27 41 فوق دیپلم

 66/23 43 لیسانس

 33/1 3 فوق لیسانس و باال

 جنسیت

 66/64 17 مجرد

 33/31 13 هلمتأ

 

شود از بین افراد نمونه، مشاهده می هلأمت ضمن مشاهده تعداد افراد مجرد و ،1با توجه به جدول 
سال قرار  26-32سنی ةرد ها در که بیشتر افراد دارای مدرک دیپلم و پایین تر هستند و اکثریت آن

  .دارند
 

 متغیرهای اصلی تحقیق 
این قسمت وضعیت سبک های مدیریت تعارض مربیان و شاخص های موفقیت ورزشکاران  در     

 تیم های ملی ناشنوایان ایران توصیف شده است. 
 

 سبک های مدیریت تعارض 
 ،2سبک های مدیریت تعارض مربیان شامل سبک های عدم مقابله، راه حل گرایی و کنترل در جدول 

 :مقایسه شده است توصیف و
 

 لفه های مدیریت تعارضؤبررسی وضعیت م  .5 جدول
 متغیرهای تحقیق

 
 میانگین

 
 انحراف معیار

 
 ترینکم

 
 نتریبیش

 

 22/11 22/11 77/1 31/43 راهبرد عدم مقابله

 22/17 22/11 73/7 46/36 راهبرد راه حل گرایی

 22/41 22/7 41/6 12/27 راهبرد کنترل

 22/174 22/21 14/13 43/112 مدیریت تعارض کلی
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مربیان تیم های ملی ناشنوایان  نشان می دهد که از نظر ورزشکاران، ،2 اطالعات حاصل از جدول 
ستفاده ا استفاده می کنند و سبک کنترل از نظراز سبک عدم مقابله  جهت مدیریت تعارضات بیشتر

                               آخر قرار دارد. ةتوسط مربیان در رد
 

 ورزشکارانموفقیت 
در شــش بعــد اجــرای روان،  تــیم هــای ملــی ناشــنوایان ایــران موفقیــت ورزشــکاران ،3جــدول  در

 توجه، تکنیک، حساسیت به خطا، تعهد و پیشرفت توصیف و مقایسه شده است:
 

 

 توصیف ابعاد موفقیت ورزشکاران .8جدول
 انحراف استاندارد میانگین حداکثر حداقل ابعاد موفقیت

 43/2 72/4 6 11/3 اجرای روان

 71/2 77/4 6 21/4 توجه

 31/2 22/1 6 32/4 تکنیک

حساسیت به 
 43/2 11/4 6 12/3 خطا

 64/2 12/1 6 12/4 تعهد

 41/2 21/4 6 62/3 پیشرفت

 613/2 72/4 6 27/4 موفقیت کلی
 

ملی  هایعاد موفقیت ورزشکاران تیممی توان گفت که از میان اب ،3توجه به اطالعات جدول  با
 ( دارای باالترین میانگین و بعد پیشرفت22/1) تکنیک ( و12/1) به ترتیب ابعاد تعهد ،ناشنوایان ایران

مربیان جهت رسیدن به  ،از دیدگاه ورزشکاران ،به بیان دیگر ترین میانگین است.( دارای کم21/4)
در  که بعد پیشرفت در حالی ان اهمیت می دهند،موفقیت بیشتر به ابعاد تعهد و تکنیک ورزشکار

 اولویت آخر قرار گرفته است.
 

 بررسی برازش مدل مفهومی
، برازش مدل ساختاری و با بررسی برازش مدل اندازه گیری این قسمت برازش مدل مفهومی در

 برازش مدل کلی بررسی می گردد.
 

 بررسی برازش مدل های اندازه گیری
(، روایی همگرا 1آلفای کرونباخ وپایایی ترکیبیاین قسمت با بررسی پایایی شاخص )ضرایب  در

برازش مدل اندازه گیری بررسی  (1) به روش فورنل والرکر4( و روایی واگرا AVE3)ضرایب 2
 گردد.می

 روایی همگرا بررسی پایایی شاخص و الف(
 

                                                           

1. Composite Reliability 

2. Convergent Validity 

3. Average Variance Extracted (AVE) 

4. Discriminant Validity 

5. Fornell & Larcker 
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بررسی پایایی شاخص وروایی همگرا .2جدول  

 میانگین واریانس استخراجی متغیرهای تحقیق
(AVE>0/5) 

 ضریب آلفای کرونباخ
(Alpha>0/7) 

 ضریب پایایی ترکیبی
(Alpha>0/7) 

سبک های مدیریت 
 تعارض

32/2 74/2 12/2 

 26/1 14/2 76/2 موفقیت ورزشکاران

 74/2 76/2 14/2 سبک عدم مفابله

 74/2 73/2 13/2 سبک راه حل گرایی

 12/2 33/2 12/1 سبک کنترل

 31/2 73/2 13/2 توجه

 31/2 72/2 13/2 تعهد

 32/2 72/2 14/2 پیشرفت

 34/2 77/2 12/2 اجرای روان

 31/2 77/2 11/2 تکنیک

 31/2 73/2 14/2 حساسیت به خطا

 

ــاخ ) ــای کرونب ــرای آلف ــدار مناســب ب ــه مق ــا توجــه ب ــی )7/2ب ــایی ترکیب ــرای 7/2( و پای ( و ب
AVE (1/2 ــایج جــدول ــا مشــاهده نت ــورد 4( و ب ــا در م ــن معیاره ــدار ، ای ــژوهش مق متغیرهــای پ

تــوان متاســب بــودن وضــعیت پایــایی و روایــی همگــرای پــژوهش را مناســبی اســت. بنــابراین، می
 تأیید نمود.

 ب( بررسی روایی واگرا
 

 واگرا ییروا یبررس .2جدول

 توجه سازه ها
عدم 

 مقابله
 پیشرفت تعهد کنترل

اجرای 

 روان

 

 تکنیک
حساسیت 

 به خطا
 راه حل گرایی

 توجه 331/2        

 عدم مقابله 721/2 711/2       

 کنترل 122/2 474/2 312/2      
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 تعهد 711/2 111/2 243/2 321/2     

 پیشرفت 621/2 231/2 232/2 137/2 731/2    

 اجرای روان 716/2 212/2 122/2 736/2 614/2 713/2   

 تکنیک 332/2 264/2 231/2 767/2 113/2 716/2 336/2  

 
373/2 741/2 764/2 431/2 2732/2 242/2 217/2 136/2 

حساسیت به 

 خطا

132/2 
232/2 112/2 221/2 211/2 222/2 231/2 262/2 231/2 

راه حل 

 گرایی
 

متغیرهای  AVE ( مقدار جذر1131) ، برگرفته از روش فورنل والرکر1با توجه به نتایج جدول 
ها بیشتر است که این امر روایی واگرایی مناسب  میان آنمرتبه اول پژوهش حاضر از مقدار همبستگی 

 وبرازش خوب مدل اندازه گیری را نشان می دهد.
 

 بررسی برازش مدل های ساختاری
( و f2معیار اندازه گیری تأثیر ) ،R22، معیار Z1دراین قسمت با بررسی مقدار ضرایب معناداری 

 برازش مدل ساختاری بررسی می گردد. Q23معیار 
 

 یبرازش مدل ساختار یبررس . 0جدول

                                                           

1. T-values 

2. R-squares 

3. Ston-Geisser criterion 

 روابط متغیرها و

 شاخص ها

ضرایب   
  Zمعناداری 
(t > 30/8 ) 

 متغیرهای تحقیق

R2 مقدار 
(3183،3188،3102) 

اندازه تأثیر   f2 
(3135،3182،3182)  

سبک های مدیریت 
 تعارض با موفقیت

223/2 
موفقیت 

 ورزشکاران
44/2 17/2 

 43/2 33/2 توجه 121/11 موفقیت با توجه

 42/2 32/2 تعهد 212/23 موفقیت با تعهد

 21/2 12/2 پیشرفت 123/12 موفقیت با پیشرفت

موفقیت با اجرای 
 روان

 42/2 32/2 اجرای روان 144/34

 41/2 73/2 تکنیک 661/23 موفقیت باتکنیک

موفقیت باحساسیت 
 به خطا

 44/2 32/2 حساسیت به خطا 213/41
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بــودن  ارتبــاط و معنــادار ،Zنشــان مــی دهــد در بخــش معنــاداری ، 6مشــاهده نتــایج جــدول 
ــ ــامی س ــدار ها ؤالتم ــین مق ــد. همچن ــی ده ــان م ــا را نش ــر ه ــین متغب ــط ب ــای  R2و رواب متغیره

ــردی،رضــایت ــدی ورزشــکاران، رضــایت از عملکــرد ف ــاالتر از  من رضــایت از عملکــرد تیمــی ب
اسـت کـه بـرازش قـوی مـدل سـاختاری را نشـان  67/2التر از سـایر متغیرهـا نیـز بـا بـوده و 33/2

بیشـتر مـی باشـد   31/2مربـوط بـه اکثـر سـازه هـا نیـز از   Q2می دهد. همچنـین بررسـی مقـدار 
 که برازش قوی مدل ساختاری را نشان می دهد.

 

 بررسی برازش مدل کلی
ییـد بـا تأ ری مـی باشـد کـهمـدل سـاختا این قسمت شامل هر دو بخش مـدل انـدازه گیـری و

بررسـی بـرازش مـدل کامـل مـی شـود. بـرای بررسـی بـرازش مـدل کلـی از شـاخص  ،برازش آن
 گردد:  طریق فرمول زیر محاسبه می استفاده می شود که این معیار از 1نیکویی برازش

 

GOF=√communaliteie × R2= √0.596 × 0.667=0.38     
ــه ســه مقــدار  ــه عنــوان مقــادیر 2221) 2کــه توســط وتــزلس 36/2، 21/2، 21/2بــا توجــه ب ( ب

ــرای  ــژوهش  31/2حصــول مقــدار  معرفــی شــده اســت و GOFضــعیف، متوســط و قــوی ب در پ
 برازش کلی مدل قوی می باشد.  ،حاضر

 

 آزمون فرضیه های تحقیق
ضــرایب معنــاداری ارتبــاط بــین ســبک هــای مــدیریت تعــارض بــا موفقیــت  2بــا مشــاهده شــکل 

مــورد بررســی ، 7جــدول  ایــران اســتخراج گردیــده و درورزشــکاران تــیم هــای ملــی ناشــنوایان 
 قرار گرفته است:

 
 

 معناداری ارتباط مدیریت تعارض با موفقیت ورزشکاران  (z)ضرایب .5شکل
 

                                                           

1. Goodness of Fit (GOF) 
2. Wetzels 

 موفقیت

مدیریت 

 تعارض
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 تاثیر مدیریت تعارض بر موفقیت ورزشکاران  (t)ضرایب. 8شکل
 

گرفته  مورد بررسی قرار، 7تغیرها استخراج شده و در جدول ثیر ممیزان ضریب تأ ،3مشاهده شکل  با
 است.

 ارتباط بین راهبرد های مدیریت تعارض با موفقیت ورزشکاران. 2جدول              

 نتیجه آزمون t آماره ضریب مسیر فرضیه

عدم ارتباط بین راهبرد راه حل گرایی و 
 موفقیت ورزشکاران

 رد فرضیه 44/3 32/2

عدم ارتباط بین راهبرد عدم مقابله و 
 موفقیت ورزشکاران

 رد فرضیه 21/2 ---

عدم ارتباط بین راهبرد کنترل و موفقیت 
 ورزشکاران

 پذیرش فرضیه 312/2 ---

عدم ارتباط بین سبک های مدیریت 
 پذیرش فرضیه 223/2 63/2 تعارض با موفقیت ورزشکاران

 

 معنی دار است. %11اطمینان  درسطح  *
از آنجا که فقط سطح معناداری به دست آمده بین سبک  ،3شکل و  7توجه به نتایج جدول  با      

، بین این سبک با موفقیت است 16/1تر از یت ورزشکاران بزرگمدیریت تعارض راه حل گرایی با موفق
اداری به دست آمده بین طح معناما از آنجا که س ،دارد مثبتی وجود ورزشکاران رابطه معنی دار و

است، بین  16/1تر از کنترل با موفقیت ورزشکاران کوچک های مدیریت تعارض عدم مقابله وسبک
ه به سطح توج ضمن اینکه با ندارد. مثبتی وجود این سبک ها با موفقیت ورزشکاران رابطه معنی دار و

مشاهده می شود که  ورزشکاران، بین سبک های مدیریت تعارض با موفقیت 16/1 معناداری باالتر از
 بین سبک های مدیریت تعارض مربیان با موفقیت ورزشکاران رابطه معنی دار ومثبتی وجود دارد.

د بر درص 12همچنین ضریب استاندارد مسیر نشان می دهد که سبک های مدیرت تعارض به میزان 
مسیرها مشاهده می شود که  با مشاهده ضرایب استاندارد. ثیر گذار استموفقیت ورزشکاران تأ

 است. ثیر گذاردرصد برموفقیت ورزشکاران تأ 32ان های راه حل گرایی نیز به میزراهبرد

 موفقیت

مدیریت 

 تعارض
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 بحث و نتیجه گیری
عوامل مرتبط  ،یعوامل سازمان ،ی: عوامل فردردیگ یتعارض در سازمان ها با چهار عامل شکل م

تواند به اعضای یک گروه مانند تیم ورزشی میدر . تعارض (2211)کوپر،   یبا کار  و مشکالت ارتباط
 1)الیوس برسدری تتا تیم بتواند به سطح اثربخشتیم کمک کند تا مشکالت اساسی را حل و فصل کنند 

 ورزشی عملکرد در کنندهتعیین عاملی به عنوان همیشه ورزشکاران و تعامل مربیان (.2214و همکاران، 
 های جنبه و برعملکرد  که مربیگری های سبک اهمیت به ضمن اینکه توجه ،است بوده توجه مورد

 یفرهنگ هنجارهای مانند عواملی ،مؤثر طور به، اهمیت زیادی داشته است. تأثیردارد ورزشکاران روانی
(. 2213هاروود و همکاران، ) دکن می کمک ورزشکار و مربی تعامل در اختالالتی به ایجاد  اجتماعی و

 موفقیت ورزشکاران می شود و و ورزشکار باعث باال رفتن انگیزشوجود روابط مناسب بین مربی 
(. 1311همکاران،  منصوری و) زمینه را برای بهبود عملکرد و موفقیت ورزشکاران فراهم می کند

های ملی ناشنوایان ایران جهت شکاران، مربیان تیمکه از نظر ورز می دهدنشان پژوهش های این یافته
تفاده توسط اس مدیریت تعارضات بیشتراز سبک عدم مقابله استفاده می کنند و سبک کنترل از نظر

گونه استنباط کرد که مربیان تیم های ملی ناشنوایان ایران  آخر قرار دارد که می توان این ةمربیان در رد
 جوی تعارض ها دارند و یا به ایجاد، بیشتر سعی بر اجتناب از ورزشکارانام مواجهه با تعارض با هنگ

 در است، همکاری و همفکری مشارکت، آن ةالزم که صداقت و راستی با دوستانه همراه و صمیمی

 گرفتن نظر در و همکاری همفکری، مشارکت، با کنندمی سعی این منظور برای و دارند تمایل خود تیم

 -شرایط برد بردارند و میان از را آن و کنند حل ممکن بهترین نحو به را موجود تعارض طرفین منافع
که در  (1311) همکاران داوودی و پژوهش هایبا نتایج  پژوهش. این یافته های برد را ایجاد نمایند

آن سبک های غالب مورد استفاده مربیان در جهت مدیریت تعارض از دیدگاه خود مربیان سبک عدم 
 حدادی و پژوهشبا نتایج  پژوهش. همچنین این یافته های ا همخوانی دارده بوده است، کاملًابلقم

تشریک مساعی دانسته اند و  های مصالحه و( که سبک غالب مورد استفاده را سبک 1312همکاران )
( 2227) 3( واستانلی و الگرت1311)همکاران  ( قهرمانی و2222) همکاران و 2بوردن پژوهش های

( که ویژگی های شخصیتی دبیران 1311) همکاران ممشلی و پژوهش هایبا نتایج  همخوان بوده و
رین سبک کنترل بیشت بود و تربیت بدنی را با سبک های مدیریت تعارض مورد پژوهش قرار داده

( ناهمخوان 1334) و اکبری (1313) عسگری و افشار پژوهش هایو همچنین نتایج  میانگین را دارا بود
پژوهش ها دانست. دلیل این ناهمخوانی را می توان تفاوت های فرهنگی جامعه هدف این  .می باشد

 عهدبه ترتیب ابعاد ت ،تیم های ملی ناشنوایان ایران بعاد موفقیت ورزشکاران ادامه نتایج از میان ا در
ترین میانگین است. ( دارای کم21/4) ( دارای باالترین میانگین و بعد پیشرفت22/1) تکنیک ( و12/1)

دن به ی، مربیان جهت رسنباط کرد که از دیدگاه ورزشکاراندلیل این نتیجه را می توان این گونه است
در اولویت های  در ورزشکاران و اول به دنبال ایجاد تعهد باال ةدر وهل موفقیت بیشتر ورزشکاران

بهبود سطح کیفی و تکنیکی ورزشکاران اهمیت می دهند.  بعدی نسبت به عملکرد خود و آموزش و
ران و اضمن اینکه مربیان اعتقاد بیشتری به این موضوع داشته اند که با ایجاد تعهد باال در ورزشک

تا  ژوهشپتوان به پیشرفت و موفقیت های بیشتری دست یافت. نتایج این ها می سطح فنی آن یارتقا
( که به 1313)و همکاران  غفران عیار ( و1314)زردشتیان و همکاران  پژوهشحدود زیادی با نتایج 

                                                           

1. Laios  

2. borden et al. 

3. Stanly and Algret 
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همخوان  ،بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی با موفقیت ورزشکاران شهرستان بابل پرداخته بود
 ،نیز تعهد از میانگین باالتری نسبت به سایر شاخص های موفقیت پژوهشبوده است و در این 

( که به بررسی 1313) همکاران بهمدی و پژوهشبا  پژوهشاست. همچنین نتایج  برخوردار بوده
از دالیل  ناهمخوان می باشد. ارتباط سرسختی با موفقیت ورزشکاران خراسان رضوی پرداخته بود،

ن هدف اشاره کرد. نتایج دیگر ادراکی ورزشکارا به تفاوت های فرهنگی واین ناهمخوانی می توان 
( با موفقیت ورزشکاران  z ،f=0/32=3/44که بین راهبرد راه حل گرایی ) می دهدنشان  این پژوهش

 ( z=0/21و کنترل ) ( z=0/25ولی بین راهبرد های عدم مقابله ) ،ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد
 . در تفسیر نتایج این بخش می توان اینه استورزشکاران ارتباط معناداری مشاهده نشدبا موفقیت 

گونه اذعان داشت که مربیان تیم های ملی ناشنوایان ایران برای هدایت ورزشکاران به سوی کسب 
 موفقیت در شرایط مواجهه با تعارضات، با استفاده از راهبرد راه حل گرایی که در آن شرایط رسیدن به
اهداف مشترک و دوطرفه وجود دارد، بهتر می توانند ورزشکاران را به سمت موفقیت سوق دهند. و 

ه منظور حل ب در شرایط بروز تعارض با ورزشکاران باید بیشتر به دنبال دستیابی به یک راه حل مناسب
( 1333) نهمکارا سید عامری و پژوهش. نتایج این بخش از پژوهش با نتایج فصل تعارضات باشند و

ارتباط بین سبک های مدیریت تعارض با رضایت شغلی مربیان ورزشی »خود با عنوان  پژوهش که در
اده سبک های عدم مقابله استفبه این نتیجه رسیدند که مربیانی که از  ،«ادارات تربیت بدنی ارومیه

 انهمکار گومز و پژوهشبا نتایج  همخوان است و اند رضایت کمتری از عملکرد خود داشته اند،کرده
توسعه عملکرد منابع انسانی در  بین سبک های مدیریت تعارض و ةخود رابط پژوهش( که در 2216)

در فرایند مدیریت تعارض در سازمان،  به این نتیجه رسیدند که ،سازمان های آموزشی را بررسی کردند
عدم مقابله( موجب بهبود عملکرد و رقابت منابع ) استفاده از سبک های همکاری، سازش و آشتی

انسانی بود و اجتناب از سبک عدم مقابله در مدیریت تعارض، عملکرد منابع انسانی را در سازمان 
حاضر می توان به محیط غیر  پژوهشایج کاهش می دهد، ناهمخوان است که از دالیل تناقض با نت

بررسی »خود با عنوان  پژوهش( نیز در 1314)ورزشی و جامعه آماری متفاوت اشاره کرد. سلیمانی 
ین به ا ،«رابطه سبک های مدیریت تعارض با اثربخشی کارکنان ادارات ورزش وجوانان استان همدان

 همکاری با اثربخشی کارکنان رابطه معنادار های مدیریت تعارض رقابت و نتیجه رسید که بین سبک
با اثربخشی کارکنان ارتباط معناداری وجود  بین راهبرد مدیریت تعارض اجتناب وجود دارد، ولی

 2/003معنادار بین سبک های مدیریت تعارض ) ارتباط مثبت و پژوهشرادامه یافته های  نداشت. د
=z ،t=0/52 یان رباهمیت مدیریت صحیح تعارضات توسط م ةفقیت ورزشکاران نشان دهند( با مو

دالیل مختلف های ملی ناشنوایان ایران می باشد با توجه به اینکه به در اردوهای آماده سازی تیم
رفتاری و همچنین معلولیت یا محدودیت جامعه ورزش ناشنوایان در برقراری ارتباط با سایر  ،فرهنگی

انتقال مفاهیم آموزشی بیشتر از افراد سالم  ن این ورزشکاران در برقراری ارتباط موثر درافراد، مربیا
ن های ملی ناشنوایان ایران از نتایج اید شد، پیشنهاد می شود مربیان تیمدچار تعارضات مختلف خواهن

 های مدیریت تعارض در تمرینات خودراهبرد استفاده نمایند و در انتخاب سبک رهبری و پژوهش
باتوجه به ارتباط مثبت و معنادار راهبرد راه حل گرایی با موفقیت ورزشکاران، پیشنهاد  کمک بگیرند و

می شود مربیان تیم های ملی ناشنوایان ایران استفاده از این راهبرد راجهت حل و مدیریت بهتر 
 د های عدم مقابله و کنترل کمتر استفاده نمایند.از راهبر تعارضات بیشتر بکار گیرند و

ت های نوا به دلیل محدودیوجه به شرایط خاص برقراری ارتباط بین مربیان با ورزشکاران ناشبا ت
مربیان در برقراری ارتباط با این ورزشکاران جهت انتقال آموزش های الزم دچار  ، عمدتاًشنیداری
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ارد این عدم برقراری ارتباط مناسب منجر به بروز تعارضات معضالتی می شوند که در بسیاری از مو
ا ایجاد مشکالت عمده در درون زیادی خواهد شد که عدم مدیریت صحیح تعارضات می تواند ب

منجر به عدم عملکرد مناسب ورزشکار و عدم  ،ضمن بروز نارضایتی در ورزشکاران های ورزشیتیم
ج این پژوهش می تواند به مربیان تیم های ملی د که نتایاهداف مورد نظر خواهد ش دستیابی تیم به

ناشنوایان ایران کمک کند تا در مواجهه با تعارضات احتمالی با انتخاب سبک مدیریت تعارض مناسب 
ود جو تیم و ایجاد شرایط مناسب تر جهت دسترسی به اهداف مورد با مدیریت بهتر تعارضات به بهب و

 .  و کسب موفقیت تالش کنند نظر
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 منابع
 سبک  نیرابطه ب یبررس(. »1314عبدالرضا. ) رتاش،یو ام دیسع ،یمحمدرضا؛ سلگ ،یلیاسماع

ات مسابق در یمل یها میت یو عملکرد ورزشکاران ناشنوا یتمندیبا رضا انیمرب یرهبر
 .واحد تهران مرکز .یارشد، دانشگاه آزاد اسالم ینامه کارشناس انی. پا«انیناشنوا 5388 کیالمپ

 بر عملکرد کارکنان  یتعارض درون سازمان ریتأث یبررس(. »1317. )یمرتض ،یآالشت یاکبر
ن علوم و فنو «.آجا()ص(  اءیاالنبخاتم یی: ستاد قرارگاه پدافند هوای)مطالعه مورد وریپا

  .143-111(. صص 41)14. ینظام
 نیرابطه ب یبررس(. »1313کاظم. ) ،یرجندیو چراغ ب مهیکالته، فه یحسن؛ عباس ،یبهمد 

 یالملل نیکنفرانس ب نی. سوم«یورزشکاران خراسان جنوب یورزش تیبا موفق یسرسخت
 https://civilica.com/doc/914848.یتیمشاوره و علوم ترب ،یشناسپژوهش در روان

 یرهبر یسبک ها نیرابطه ب(. »1312). راحمدیام ،یو مظفر دونیفر س،یتندنو د؛یحم ،یجنان 
طرفدار  یها گیل انیمرب نیتعارض در ب تیریمد یتحول گرا و معامالت با راهبرد ها

 .17-47صص  ،(1)3. یو رفتار حرکت یورزش تیریدر مد قی. تحق«رانیفوتسال ا
 تیتعارض با خالق تیریمد یسبک ها نیرابطه ب(. »1311. )یعل ،یزهرا و زارع ،یداوود 

 یناسنامه کارش انی. پا«انیورزش ناشنوا ونیفدراس یمل یها میت یفنکادر  یشغل تیو رضا
 .واحد تهران جنوب ،یارشد، دانشگاه آزاد اسالم

 یرابطه هوش اخالق(. »1317سجاد. ) ه،یترگسلو یو غالم ،حامدیفرز ن؛یریش ان،یزردشت 
. «یجام تخت یالملل نیدر مسابقات ب رانیگ یکشت یورزش تیآن با موفق یومولفه ها

  .143-131صص  ،(2)12. یورزش تیریو مد یولوژیزیف قاتیتحق
 ا ب شرفتیپ زهیو انگ یورزش ییگراارتباط کمال(. »1316زهره. ) ،ییو رضا حهیمل ،یسرابند

. یورزش یشناس. مطالعات روان«یورزشکاران رشته کبد ی: مطالعه موردیورزش تیموفق
 doi: 10.22089/spsyj.2017.3415.1353 .63-17 صص ،(11)6
 ا ( بیفرد نیتعارض )ب تیریمد یرابطه سبک ها نییتب(. »2221. )رحسنیم ،یدعامریس

 . فصلنامه پژوهش«هیشهر اروم یبدن تیاداره ترب یورزش انیمرب یشغل تیو رضا هیروح
 .67صص  ،(1)6. یدر علوم ورزش

 کاربرد ( »1311. )یمحمود، منصف و عل ؛ینصراهلل، گودرز ؛یبهار؛ غالمرضا، عرفان ،یشعبان
ر د رانیا یها میت یورزش تیمؤثر بر موفق یشاخص ها نییدر تب ریمس لیمدل تحل

 (.3)11. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. «یالملل نیب یدادهایرو
 یراهبرد ها سهیمقا(. »1312. )دیفرد، فر یو کوثر نایفرد، س یفرخ؛ کوثر ا،یرضا؛ ک ،یصابونچ 

آنان در  تیبا توجه به سطوح مختلف موفق یدر ورزشکاران رزم یمقابله با اضطراب رقابت
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صص  ،(4)1. یورزش تیریدر مد یکاربرد یپژوهش ها یپژوهش - یفصلنامه علم«. مسابقات
37-12.  

 ادراک تعارض  نیرابطه ب یشناخت چگونگ(. »1314افشار, م. ) &ماسوله، س و  یعسگر
در علوم  نینو یافق ها یکنفرانس جهان«. تعارض در دانشگاه شاهد تیریمد یو سبک ها

 https://civilica.com/doc/485887 ..یسازو توانمند  یپژوه ندهیآ .یانسان
 ارتباط استقرار »(. 1311). دیهزاوه، حم یو سجاد دهیفر ،یراد، محسن؛ اشرف گنجوئ یعالئ

 ییو اجرا یآموزش رانیتعارض مد تیریمد یبا سبک ها (MIS) تیریاطالعات مد ستمیس
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