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  استان مازندرانهبري مدیران تربیت بدنی ر سبک هاي مدیریت تعارض و بررسی
  

  3، رضا اشکوه طاهري 2، دکتر شادمهر میردار1دکتر محمد حسین رضوي

   

 چکیده

مدیران تربیت بدنی آموزش  رهبري سبک هاي مدیریت تعارض وو مقایسه  بررسی پژوهشهدف 

.جامعه آماري این پژوهش مدیران مازندران بود و پرورش و مدیران ادارات تربیت بدنی استان

نفر  32نفر و مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش به تعداد  17ادارات تربیت بدنی به تعداد 

و پرسشنامه استاندارد  سبک رهبري لوتانزتشکیل می شد.ابزار تحقیق شامل پرسشنامه استاندارد 

بود.براي  =%87و  =%89تیب با اعتبار به تر 5و ویلسون  4سبک مدیریت تعارض پوت نام 

ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی استیودنت در تجزیه و تحلیل یافته هاي این پژوهش از 

که سبک هاي مدیریت تعارض مورد  نتایج تحقیق نشان داد استفاده گردید. )p‹0.05(سطح 

بود که  سبک تشریک مساعی، مصالحه ، مدارا ه به طور مشترك به ترتیب شامل استفاده هر دو گرو

ر مدیران تربیت بدنی اما سبک هاي احتراز و تسلط د .تفاوت معنی داري بین آمها مشاهده نگردید

اولویت بعدي برخوردار بود، در حالیکه در مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش به ترتیب از

سبک هاي رهبري مورد استفاده  .ندداولویت هاي بعدي را تشکیل می دا رازسبک هاي تسلط و احت

سبک با اینکه  .بودسبک انسان گرایی سبک سازمان گرایی و  هر دو گروه به طور مشترك به ترتیب شامل

بین سبک سازمان گرایی این دو گروه تفاوت معنی  لیو ر هر دو گروه سبک غالب بودسازمان گرایی د

 عارض در مدیران تربیت بدنیو سبک هاي مدیریت تسازمان گرایی بین سبک  .)p‹0.05(تداشداري در 

با  رابطه معنی داري درانسان گرایی رهبري اما در سبک ه معنی داري وجود نداشت؛طآموزش و پرورش راب

بین نه فقط  در مورد مدیران ادارات  تربیت بدنی  همچنین ).p‹0.05(سبک تشریک مساعی وجود داشت

در  بلکه، ه معنی داري وجود داردطراب )p‹0.05(مصالحه دریت و سبک هاي مدیرسازمان گرایی سبک 

 و با سبک مصالحه ،)p‹0.05(با سبک تشریک مساعیعنی داري رابطه م انسان گراییرهبري  سبک

)p‹0.01(  مدارا در مدیریت و سبک)p‹0.01( گردید. مشاهده   

سان گرایی)با سـبک هـاي مطلـوب مـدیریت     انک مطلوب رهبري (این پژوهش رابطه معنی داري بین سب

)نشـان  )p‹0.01(، و سبک مدارا )p‹0.01(، سبک مصالحه)p‹0.05(تعارض ( سبک تشریک مساعی

  داد.
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  سبک رهبري سازمان گرایی ،  انسان گرایی مدیریت تعارض ، سبک رهبريهاي بک س

   مقدمه

ز بیسـت درصـد ا   بطور کلی. )12(انی و مقتضاي حیات اجتماعی استنسجزء الینفک  زندگی ا 1تعارض

کـه  اشاره دارد 2یشرف). 18(صرف می شود یدگی به نوعی تعارضدر رس وقت مدیران  سطوح باال و میانی

عامل تعیـین کننـده در توفیـق مـدیریت واثـر بخشـی  سـازمان        ،مهارت مدیریت در رسیدگی  به تعارض

که اگر بتوان تعارض را به خوبی شناخت و هدایت کرد ، مـی تـوان از آن    دبیان می دار 3ستین. )17(است

نیز مهارت هاي حل مشکالت 4مکین تایر .)15(بعنوان یکی از مهمترین ابزار رشد سازمانی بهره گیري نمود

از مهمترین مهارت هاي رهبري برشمرده و بیان می دارد که رهبران زاده نمی شـوند بلکـه سـاخته مـی      را

  . )23(و می توان از طریق یک برنامه آموزشی ، مهارت هاي رهبري را آموزش دادشوند 

و  "برلسـون "که معانی مختلفی از آن برداشت می شود. بـه نظـر  اصطالح تعارض از جمله مفاهیمی است 

زگار ، یا حداقل ظـاهرا ناسـازگار، بـه    دنبال کردن اهداف متضاد و ناسا"تعارض عبارت است از  5"استیز"

درخصوص سیر 6رابینز استیفن.)12(به یکی به بهاي از دست دادن منافع دیگري باشد که دست یابی طوري

را خاطر نشـان مـی   9و دیدگاه تعامل  8، دیدگاه روابط انسانی 7تکاملی نگرش به تعارض سه دیدگاه سنتی

ل می کند که  استدال. دیدگاه روابط انسانی اینگونه ناب از تعارض را توصیه می کندکند. دیدگاه سنتی اجت

داراي استعداد بـالقوه اي اسـت کـه مـی     غیر قابل اجتناب است و الزاما نباید آنرا شر نامید ، بلکه  تعارض

بیان مـی دارد  نوظهور تعامل به صورت نیروي مثبت  درآید و عملکرد گروه را بهبود بخشد. دیدگاه  تواند

وجود تعارض امري واجب و بسیار ضروري است  بلکه تنها در گروه یک نیروي مثبت است که تعارض نه

،  10تسـلط : .شیوه ها و راهبردهاي مقابله با تعارض (سبک هاي مدیریت تعارض) در پنج سـبک )10،9،3(

 ).10،3(شده است تقسیم بندي 14و تشریک مساعی13مصالحه،  12، احتراز 11مدارا

و آنرا مضر دانست ، مفیـد یـا مضـر    که نباید تعارض را بطور یک جانبه نفی کرد نشان داده است  15ایوان

به تفاو  16). ستین12، محیط و سبک و شیوه رهبري دارد(بودن تعارض بستگی به افراد ، سازمان ، موقعیت 
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به سطح تحصـیالت و اخـتالف    1همچنین دیالور سبک رهبري و نگی وهزمینه هاي فر ،ت هاي شخصی 

 .)15،16(نـد وثر بـر مـدیریت تعـارض اشـاره دار    در نوع تسهیالت به افراد یک سازمان بعنوان عوامـل مـ  

د که برخی از سبک هاي رهبري باعث بر انگیختن  واکنش هاي منفی و ناسازگاري می دهنشان  تحقیقات

و رفتـار آنـان در شـرایط مختلـف ،      زیردستانبر اساس شیوه برخورد رهبران با ).5زیردستان می شود(در 

.رهبران انسـانگرا  )1(یی و سازمان گرایی تقسیم بندي کرده اندسبک و شیوه رهبري را به سبک انسان گرا

رهبران سـازمانگرا اهـداف و   در مقابل  ،در سازمان حداکثر توجه خود را معطوف اعضاي سازمان می کنند

 در اغلب تحقیقات رهبران انسانگرا با عالقه مندي بیشتر. دماموریت هاي سازمان را مقدم بر افراد می دانن

از خدمت مان گرایی تاکید می ورزند  با بی عالقگی و خروج بر ساز برو می شوند و کسانی کهارکنان روک

  .)1،10(پرسنل مواجه بوده اند

، دور منافع به میزان زیادي وجود دارد چون آموزش و پرورش که تضاد و عالیق و پیچیدهان در یک سازم 

ت بدنی و ورزش از اجـزاي مهـم تعلـیم و    تربی که استواضح  ).4ض روي دهد(انتظار نیست که تعاراز 

زمینه را بـراي بسـیاري از تضـاد هـا و      . بی شک ماهیت تربیت بدنی و ورزش،)13(آیدتربیت بشمار می 

تربیت بدنی  گریبانگیر مدیران و دست اندرکارنتعارضات  فراهم می سازد و مشکالت فراوانی به تبع آن  

زمینه می توانـد صـدمات جبـران ناپـذیري بـر پیکـره نظـام         و امور ورزشی خواهد بود و کوتاهی در این

. این موضوع از این نظر اهمیت دارد که شناخت مدیران نسبت به )8(کشور وارد نمایدو ورزشی آموزشی 

ماهیت ، ویژگی ها و علل بروز تعارض در کنترل و نحوه برخورد بـا آن و کـاهش مسـایل ناشـی از آن ،     

ژوهش حاضر کوشیده شده است  تا با بررسی سبک هاي مدیریت تعارض و لذا در پ .تاثیري شگرف دارد

رهبري در مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش و تربیت بدنی استان ، میزان بهره گیري آنها را از سـوي  

  مدیران مذکور مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل دهد.

  

  روش شناسی پژوهش

. گرفـت آوري اطالعات از طریق مطالعات میدانی صورت  جمع کهاست زمینه یابی از نوع حاضر پژوهش 

و سـبک  ) 1989( سبک رهبـري لوتـانز   معتبر و استاندارد شدههاي  ،از پرسشنامه آوري اطالعاتگردبراي 

پرسشنامه هاي مذکور طی یک  ضریب پایایی.  استفاده گردید)1991(مدیریت تعارض پوت نام و ویلسون 

واز طریـق فرمـول آلفـاي    از مدیران تربیت بدنی استان خراسـان رضـوي   نفر  20مطالعه مقدماتی بر روي 

و ضـریب پایـایی    α =%89پرسشـنامه سـبک مـدیریت تعـارض     ضـریب پایـایی    کرانباخ محاسبه گردید.

ضریب پایایی مذکور توسط ابوطالب سخایی قلعه رودخانی به دست آمد. α= %87پرسشنامه سبک رهبري 

نمونه آماري تحقیق  درصد گزارش شد. 85یرسان هاي استان گیالن بیشاز بر روي مدیران دب 1378در سال 

مـدیران  نفـر   17و  مدیران تربیت بدنی ادارات آموزش و پـرورش نفر  32، جامعه تحقیق شاملشامل کل 

   بود. ادارات  تربیت بدنی استان مازندران

                                                
1 Dilaver 
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آموزش و پرورش استان به صورت ارسال و دریافت پرسشنامه ها از طریق اداره کل تربیت بدنی و سازمان 

، جهت برآورد پایایی از آزمون همبستگی پیرسون براي تجزیه و تحلیل داده ها مکاتبه اي صورت گرفت. 

استفاده شد. تمام این تجزیه و )T-test(درونی پرسش نامه ازضریب آلفاي کرونباخ و آزمون تی استودنت 

  .انجام گرفت α= 05/0و با سطح احتمال خطا پذیري  spss(13)تحلیل ها با استفاده از نرم افزار پیشرفته 
  

  نتایج و یافته هاي تحقیق

  ویژگی هاي فردي 

  نشان داد:در خصوص جنسیت این پژوهش نتایج 

مـدیران تربیـت    ،تعداددرصد)3/6نفر، 1زن( درصد) و70/93نفر،15ربیت بدنی مرد(تعداد مدیران ادارات  ت

  )1(نمودار شمارهمی باشد.درصد)100ر،فن28(ادارات آموزش و پرورش بدنی

جنسیت

6.30%

100%93.70%

0%
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

زن مرد

مدیران ادارات سازمان
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  به تفکیک مرد و زن مدیرانفراوانی  درصد توزیع. 1نمودار

  نتایج این پژوهش در خصوص سطح تحصیالت نشان داد:

ــپلم(   ــدنی دی ــت ب ــدیران ادارات  تربی ــداد م ــر،3تع ــد)،8/18نف ــپلم(   درص ــوق دی ــر، 4ف ــد) 25نف درص

آمـوزش و پـرورش   مدیران تربیت بدنی ادارات  وصد) در2/6نفر،1فوق لیسانس(درصد)،50نفر،8لیسانس(،

 درصـد) مـی باشـد.   2/7نفـر، 2فـوق لیسـانس(   درصد)،4/71نفر، 20،لیسانس(درصد)4/21نفر، 6فوق دیپلم(

  )2(نمودار شماره
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سطح تحصیالت
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  بر حسب تحصیالتمدیران فراوانی  درصد توزیع.2نمودار 

  

  نشان داد:نتایج این پژوهش در خصوص سن 

نفـر،  5سـال (  40تـا   35، درصـد) 5/12نفـر، 2سـال(  35سازمان تربیـت بـدنی زیـر     تعداد مدیران ادارات 

 50درصـد) بـاالتر از   7/18نفـر،  3سـال (  50تـا   45درصـد) ،  2/31نفـر،  5سـال (  45تا  40درصد) ، 2/31

 35تعـــداد مـــدیران تربیــت بـــدنی ادارات  آمـــوزش و پـــرورش زیـــر و درصـــد) 2/6نفـــر، 1ســال( 

 50تـا   45درصد) ،4/21نفر، 6سال ( 45تا  40درصد) ، 9/17نفر، 5ل (سا 40تا  35درصد)،5/21نفر،6سال(

  )3(نمودار شماره درصد)  می باشد.6/3 نفر،1سال( 50درصد)،باالتر از 7/35نفر، 10سال (

سن
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  بر حسب سنمدیران فراوانی  درصد توزیع. 3نمودار 

  

  نتایج این پژوهش در خصوص سابقه خدمت نشان داد:

نفر، 2سال ( 10تا 6درصد) ، 2/6نفر،1سال( 5سازمان تربیت بدنی با سابقه خدمت تا تعداد مدیران ادارات  

درصد) 2/56نفر، 9سال ( 15درصد) ، سازمان تربیت بدنی بیشتر از 25نفر، 4سال ( 15تا  11درصد) ، 5/12

تـا  6درصـد) ،  1/7نفر،2سال( 5تعداد مدیران تربیت بدنی ادارات  آموزش و پرورش با سابقه خدمت تا  و
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درصـد)  1/32نفر، 9سال ( 15بیشتر از  ودرصد) 1/32نفر، 9سال ( 15تا  11درصد) ، 6/28نفر، 8سال ( 10

  .)4(نمودار شمارهمی باشد
  

  

سابقھ خدمت
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  مدیران بر حسب سابقه خدمتفراوانی  درصد توزیع. 4نمودار 

  

  سبک مدیریت تعارض 

بـه ترتیـب     ک هاي مدیریت تعارضسبمدیران ادارات سازمان تربیت بدنی از نتایج پژوهش نشان داد که 

 و )%21/16( و تسـلط  )%02/15(احتراز ، )%61/20(مدارا  ،)%51/22( )، مصالحه %66/25تشریک مساعی (

و  )%98/22(، مصـالحه   )%92/26(تشـریک مسـاعی   از به ترتیب   مدیران  تربیت بدنی آموزش و پرورش

 عـالوه بـر ایـن    .)5شماره ( نمودارفاده می کردنداست )%32/15(و احتراز )%13/15(تسلط ) ،%64/19( مدارا

مدیریت تعارض مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش و مدیران ادارات سـازمان تربیـت    هاي بین سبک

  ).1شمارهجدول بدنی تفاوت معنی داري وجود نداشت(

  

  

سبکھا

26.92%

16.20%

20.61%

15.02%

22.51%

25.66%

15.13%

19.64%

15.33%

22.98%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

تشریع مساعی مصالحھ احتراز مدارا تسلط

مدیران ادارات
سازمان تربیت بدنی

مدیران ادارات
تربیت بدنی ادارات
آموزش و پرورش

  
  توزیع درصد فراوانی سبک هاي مدیریت تعارض مدیران .5نمودار 
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  مدیران تربیت بدنی استان مازندران. مدیریت تعارض هاي سبک ک هايمقایسه سب .1جدول 

ــی داري    محاسبه شده T  سطح معنی داري   Fآماره  نوع سبک ــطح معنـ سـ

  دوطرفه

  776/0  -282/0  295/0  123/1  تشریک مساعی 

  653/0  504/0  043/0  336/4  مصالحه 

  773/0  291/0  327/0  985/0  احتراز

  115/0  633/1  145/0  200/2  مدارا

  165/0  412/1  598/0  283/0  تسلط

 

  سبک رهبري 

تیـب  به تر  آموزش و پرورشسبک غالب رهبري مدیران تربیت بدنی  د کهنتایج بررسی سبک رهبري نیز نشان دا 

و مـدیران ادارات تربیـت بـدنی بـه ترتیـب سـبک       ) %33/53( )و سبک انسان گرایی%67/46سبک سازمان گرایی (

  )6( نمودار شمارهمی باشد)%47/39)و سبک انسان گرایی با (%26/60سازمان گرایی با (

سبک

39.74%

60.26%

53.33%
46.67%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

انسانگرا سازمانگرا

مدیران ادارات
سازمان تربیت بدنی

مدیران ادارات
تربیت بدنی ادارات
آموزش و پرورش

  
  توزیع درصد فراوانی سبک هاي رهبري مدیران .6نمودار 

سبک سازمان گرایی در هر دو گروه سبک غالب می باشـد و بـین سـبک سـازمان      نتایج نشان داد که این

میانگین سبک سازمان گرایی چنین و هموجود دارد.  )p‹0.05(گرایی این دو گروه تفاوت معنی داري در 

مدیران ادارات سازمان تربیت بدنی در مقایسه با مدیران تربیت بـدنی ادارات آمـوزش و پـرورش بیشـتر     

  .)2شماره جدول(است

  مقایسه سبک هاي رهبري مدیران تربیت بدنی استان مازندران.  .2 جدول 

طح معنی داري دو س  محاسبه شده T  سطح معنی داري  میانگین  fآماره   نوع سبک 

  طرفه

  161/0  -428/1  959/0  20/10  003/0  انسان گرایی  



 8

  002/0*  -428/1  947/0  98/12  004/0  سازمان گرایی

  معنی داراست.)p‹0.05(: در سطح *

ه طـ آموزش و پرورش راب عارض در مدیران تربیت بدنیو سبک هاي مدیریت تسازمان گرایی بین سبک  

با سبک تشریک مساعی  )p‹0.05(رابطه معنی داري درانسان گرایی در سبک معنی داري وجود ندارد اما 

  .)3شماره جدول(یت تعارض این رابطه برقرار نمی باشدروجود دارد و با دیگر سبک هاي مدی

  .مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورشهمبستگی بین سبک هاي مدیریت تعارض با سبک هاي رهبري در  .3جدول  

ــریک     سبک تشــــ

  مساعی

  تسلط  مدارا  احتراز   مصالحه  

انســـــــان 

  گرایی

  152/0  106/0  092/0  -033/0  407/0  ضریب همبستگی

  441/0  592/0  641/0  869/0  032/0*  سطح معنی داري

ــازمان  ســـ

  گرایی

  296/0  033/0  028/0  285/0  270/0  ضریب همبستگی

  126/0  869/0  886/0  141  165/0  سطح معنی داري

   معنی داراست. )p‹0.05(: در سطح *

و سبک هاي مدیریت تعارض در مدیران ادارات سازمان تربیت بـدنی فقـط در   سازمان گرایی بین سبک  

رابطـه معنـی داري    انسان گرایی اما در سبک  ، ه معنی داري وجود داردطراب)p‹0.05(سبک مصالحه در 

 )p‹0.01(بک مـدارا در و سـ  )p‹0.01(در ، سـبک مصـالحه  )p‹0.05(با سبک تشـریک مسـاعی در   

  .)4شماره جدول(گردید مشاهده

  مدیران ادارات تربیت بدنی.همبستگی بین سبک هاي مدیریت تعارض با سبک هاي رهبري در  .4جدول  

تشــــــریک      سبک

  مساعی

  تسلط  مدارا  احتراز   مصالحه  

ــریب   انسان گرایی ضـــ

  همبستگی
604/0  658/0  373/0  655/0  106/0  

سطح معنی 

  داري
*013/0  **006/0  155/0  **005/0  696/0  

ــریب   سازمان گرایی ضـــ

  همبستگی
127/0  544/0  289/0  413/0  486/0  

سطح معنی 

  داري
640/0  *029/0  287/0  111/0  056/0  

  معنی داراست.  )p‹0.01(:در سطح **

  معنی داراست.)p‹0.05(: در سطح *
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  بحث و نتیجه گیري

  

درصد مدیران تربیت بدنی استان را زنان تشکیل می دهند  3/2 تنها یافته هاي توصیف آماري نشان داد که

که با توجه به نیاز برنامه ریزي براي این بخش و خیل عالقمندان و جهعیـت قابـل مالحظـه ایـن قشـر ،      

تربیـت   مدیران درصد از8/6همچنین در حدود  حضور کمی و کیفی مدیران زن ضروري به نظر می رسد.

درصد فوق دیپلم می باشند که با توجه بـه رشـد   7/22ي مدرك تحصیلی دیپلم ودارااستان مازندران بدنی 

ارتقاء علهی آنـان مـورد توجـه قـرار      سترش روز افزون دانشگاه ها شایسته است کهسطح تحصیالت و گ

سال و میانگین سابقه خدمت  75/41در حدود استان مازندران تربیت بدنی  مدیرانمیانگین سنی در  گیرد.

ازدیاد قشر جوان تحصیل کرده لزوم برنامه ریزي وسال می باشد که با توجه به افزایش  10یشتر از در آنها ب

 .هدفمند در جهت جایگزینی نیروي انسانی در سالهاي نزدیک احساس می شود

مـدیران تربیـت بـدنی ادارات    کـل   یعنی سبک هاي مـدیریت تعـارض در  در بررسی متغیر اصلی تحقیق، 

سـبک تشـریک مسـاعی    دیران  سازمان تربیت بدنی به قرار زیر مشخص شـد کـه   آموزش و پرورش و م

مـورد  )%22/15( سـبک احتـراز   ) و%53/15(، سـبک تسـلط    )%20(و مدارا )%58/22()، مصالحه 54/26%(

 کمیـل کـوزان  ، )2004( 2اسـالبرت  ،)2005(1دیـالور ایـن یافتـه هـا بـا مطالعـات       .استفاده قرار می گیرد

)مغـایرت  1374یـزدان آبـادي(  )، همخوانی و با نتـایج مطالعـات   1378( ئی رودخانیابوطالب سخا)،1989(

بـه تعـارض    مهارت مدیریت در رسـیدگی   که چنین استنباط می شود ،تحقیق بر اساس مبانی نظري دارد.

عامل تعیین کننده در توفیق مدیریت واثر بخشی  سازمان است و اگر بتوان تعارض را به خوبی شناخت و 

کرد ، می توان از آن بعنوان یکی از مهمترین ابزار رشد سازمانی بهره گیري نمـود.در مقابـل عـدم    هدایت 

از  یپی آمدهاي نامطلوب احتراز و مدارا به از سبک هاي تسلط ، شناخت صحیح تعارض و نیز استفاده نابجا

مبهم ، عدم حل آناختالف و  سرپوش گذاشتن بر علل ،ایجاد جو فشار و اختناق  ،کاهش همکاري  جمله

در سازمان دامـن مـی زنـد. اسـتفاده      و کاهش عملکرد عدم امکان دستیابی به توافق اصولی، ماندن مسایل

مطلوب از هر یک از سبک هاي مدیریت تعارض بستگی به سازمان ، موقعیت ، محـیط و سـبک و شـیوه    

 اسـتان مازنـدران   ت بدنی سبک غالب رهبري کل مدیران تربی ،در بررسی سبک هاي رهبري رهبري دارد.

 20/10) و سـبک انسـان گرایـی بـا میـانگین      %98/55(  98/12به ترتیب سبک سازمان گرایی با میـانگین  

 همخوانی )1375) ، خسروي زاده(1369نیلی احمد آبادي ( نتایج مطالعات نشان داده شد، که با) 02/44%(

ي مدیران تربیت بدنی استان مازندران سـبک  بر اساس این نتایج می توان گفت که سبک غالب رهبر .دارد

مدیران انسان گرا نسبت به مدیران سازمان گـرا رفتـار اثـر     ، اتنتایج تحقیق سازمان گرایی است. براساس

همچنین این پژوهش رابطه معنی داري را بین سبک انسـان گرایـی بـا سـبک هـاي       .)9(بخش تري دارند

و سـبک مـدارا    )p‹0.01(، سبک مصالحه در)p‹0.05(مطلوب مدیریت تعارض ( تشریک مساعی در 

                                                
1 Dilaver 
2 Slabbert 
2 Dilaver 
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در برابـر  انسـان گـرا   مـدیر   .دارد همخـوانی ) 2005دیالور( نتایج مطالعات ، که با)نشان داد)p‹0.01(در

که  می کندو سعی حرمت و ارزش بسیاري براي آنها قائل است ، نظرات انسانها حساسیت نشان می دهد 

اعتمـاد  و  تبادل نظر ،مذاکره  ،تعاون و همکاري  . وجود جو)1(زدوضعیت را براي زیردستانش دلپذیر سا

برنامه  لذا ،شرایط را براي حل صحیح مشکالت و تعارضات آماده می سازد. انسان گرایی سبک متقابل در

مدیران در زمینه سبک هاي رهبري و مدیریت تعارض  مـی  آگاهی و شناخت باال بردن سطح  براي ریزي

و  اي رفتـاري هنگـام مواجهـه بـا تعـارض     ر کسب نوعی خود آگاهی در زمینه الگـو هـ  تواند به مدیران د

بیق سبک خود با با تطنماید. همچنین مدیران می توانند چگونگی برخورد با افراد در محیط سازمان کمک 

اید ب از لحاظ تئوري مطلوب تر هستند، به نقایص خود پی برده و به اصالح آن بپردازند.دیگر مدیران ، که 

اشت که کوتاهی در این زمینه می تواند صدمات جبران ناپذیري بر پیکره نظام ورزشی وآموزشـی  دتوجه 

  کشور وارد نماید.
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A study on  Conflict Management styles  And leadership styles of 

Physical Education Managers In Mazandaran Province  . 

 

Mohamad hossen razavi (Ph.D) , shadmehr mirdar (Ph.D) , reza oshkoh 

taheri  

 

The objective of this research is the comparison on  Conflict 

Management style And leadership style of Physical Education Managers 

In Education Office And In Physical Education Office In Mazandaran 

Province. The method of study is as descriptive research. The 

gathering of data to be through a questionnaire. The questionnaire 

reliability and validity were achieved at researcher and others. (Fred 

Luthans & OCCI1 standard questionnaire) to do so , 17 Physical 

Education Managers In Education Office and 32 Physical Education 

Managers In Physical Education Office were selected to population. 

Both the Conflict Management style and leadership style questionnaire 

were perfected to objectives.  

Data analysis were done using descriptive statistics and Independent 

Sample Test, T tests. 

For the analysis of data is used to spss (13) and Excel 2003 soft ware . 

The following results were obtained: 

1) There are a relation between Conflict Management style And 

leadership style of Physical Education Managers In Physical Education 

Office (P<0.05). 

2) There are a relation between Conflict Management style And 

leadership style of Physical Education Managers In Education Office 

(P<0.05). 

3) There are no significant difference between Conflict Management 

style in  Physical Education Managers (P<0.05).  

4) ) There are a significant difference between leadership style in  

Physical Education Managers (P<0.05) . 

 

Key words: Conflict Management styles , Employee-oriented leadership 

style , task-oriented leadership style. 

 
 

                                                
1 Organizational Communication Conflict Instrument    


