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 چکیده
 ةکنندارض با نقش تعدیلاثر هوش هیجانی بر راهبردهاي مدیریت تعبررسی پژوهش حاضر، هدف 

 -صورت توصیفیبه پژوهشاگبی بانوان ایران بود. روش هاي ارتباطی در بازیکنان لیگ برتر رمهارت

نفر  116به تعداد  1395بازیکنان لیگ برتر راگبی بانوان ایران در سال  همةآماري ة پیمایشی بود. جامع

هاي نامهپرسش پژوهشر گرفته شد. ابزار نظعنوان نمونه درشمار بهبه روش تمام ة آماريجامع .ندبود

یریت تعارض ( و راهبردهاي مد1990هاي ارتباطی بارتون )مهارت(، 1998استاندارد هوش هیجانی شرینگ )

سازي معادالت ساختاري با رویکرد روش وتحلیل اطالعات به کمک روش مدلتجزیه. بودند( 1994نز )رابی

انجام گیري و بخش ساختاري در دو بخش مدل اندازه اسمارت پی.ال.اس.، افزارنرمحداقل مربعات جزئی و 

هوش  .داري دارداعنارتباطی اثر مستقیم، منفی و م هايهوش هیجانی بر مهارتکه . نتایج نشان داد شد

رض مهارت ارتباطی بر راهبرد تعا د.داري داراي مدیریت تعارض اثر مستقیم و معنهیجانی بر راهبردها

مداري حلوش هیجانی بر راهبرد تعارض راهه ،نهایتداري دارد و درامداري اثر مستقیم، مثبت و معنحلراه

کارگیري آموزش به که شودداري دارد. توصیه میاازطریق مهارت ارتباطی اثر غیرمستقیم، منفی و معن

ر دستور کار هاي تعارضی دوقعیتبراي حل م ،مهارت ارتباطی و هوش هیجانی توسط بازیکنان راگبی بانوان

 ن راگبی قرار گیرد.مربیان و سایر مسئوال
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 مقدمه
رقابت  به یكدیگر با مختلف بدنی قدرت و توانایی با بازیكنان آن در که است ایپيچيده ورزش راگبی،

 تيم دو ورزش، این در د.وشمی مشاهده کمتر ورزشی هایرشته دیگر در خاص ویژگی این پردازند.می

 کنند. هدفمی تالش حریف تيم از امتياز کسب و توپ آوردندستبه برای فيزیكی رقابت یك در

 خط پشت توپ )قراردادن 1ترای گرفتن و حریف زمين در آن قراردادن و توپ بردنجلو ،بازیكنان

 توجه با ورزشی هایدر تيم (.1391 ،خليلی شاندیز و حامدی نيا)حقيقی است حریف( زمين عرضی

 ةارائ برای ورزشی هایدارد. تيم وجود جدی ةمسئل یك صورتبه تعارض ،دارند که ماهيتی به

 ایجاد ،ورزشكار افراد روانی و جسمانی سالمت تأمين برای ورزش و دنیبتربيت اصولی هایامهبرن

 ةاستفاد ورزشكاران راگبی بانوان و ورزشی استعدادهای و پرورش رشد برای مساعد هایزمينه

 را هاتعارض و هااختالفات، کشمكش که دارند این به نياز آنان فكری و روانی جسمانی، توان از حداکثر

 (.1389، ، پيمانی زاد، محمد پور و جورابچی بخاراییدوین)فهيمکنند  مدیریت یمؤثرصورت هب

طریق نوعی بازداری ای فرد دیگر را ازهکند کوششای عمومی سعی میگونهروندی که شخص به

ناميده « تعارض» ،عالیقش استاش ناکامی آن فرد در رسيدن به اهداف و نتيجه وخنثی کند 

وجودآمدن تعارض در ، امكان بهمورد ورزش راگبی داده شدشود که با توجه به توضيحی که درمی

یعنی مدیریتی که بتواند در شرایطی که تعارض  ؛. مدیریت تعارضورزشی وجود دارد این رشتة

بين اجزای آن تعادل ایجاد  به بهترین شكل سازمان یا یك تيم ورزشی را اداره کند و ،وجود دارد

راهبرد اصلی به شرح زیر برای مدیریت تعارض سه  2(. رابينز1390 ، شاه بهرامی و آژنده،)فيضی کند

رقابتی در مدیریت تعارض است که در آن مدیر  ةراهبرد کنترل: کاربرد شيو -دهد: الفارائه می

؛ بدون توجه به اینكه این امر موجب تعارض با فرد دیگری شود ،تمایل به برآوردن منافع خود دارد

های همكاری و مصالحه در مدیریت تعارض است و مدیر با گرایی: کاربرد شيوهحلراهبرد راه -ب

دو حل موردتمایل را حل کند و درصدد یافتن راه کند آنکوشش می ،برخورد آگاهانه با تعارض

های اجتناب و تطابق یا سازش در مدیریت تعارض : کاربرد شيوهمقابلهنبود راهبرد  -ج ؛است طرف

وسيله طرف مقابل نظر کند تا بدینخود صرف هایکند از نظرسعی می ، مدیرتطبيق ةدر شيو .است

؛ زیرا، موارد و عوامل دپذیرتعارض از متغيرهای زیادی تأثير می (.1380)مقيمی،را راضی کند 

ساز ایجاد توانند زمينه، عوامل بسياری میشوند و همچنينوجودآمدن تعارض میبسياری سبب به

هوش  ،ثر باشدتواند بر تعارض مؤیكی از عواملی که می .تعارض ناسازگار یا تعارض سازگار شوند

منشأ  تواندمی ،افراد دارد غيرةق و یق، سالیتوجه به تأثيراتی که بر ذهن، عالبا  ت کههيجانی اس
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هوش  ةرابط»با عنوان  پژوهشی( در 1390فيضی و همكاران ) .شودهای زیادی اثرگذاری بر متغير

به این نتيجه رسيدند که  «هيجانی با راهبردهای مدیریت تعارض مدیران دانشگاه علوم پزشكی ایران

نبود ترتيب به ،مقابلهنبود گرایی و راهبرد حلران با راهبرد کنترل، راهبرد راهبين هوش هيجانی مدی

 پژوهشی( در 1391)، سيدعامری و سعيدی زادهمحرم .منفی وجود دارد ةو رابط مثبت ةرابطه، رابط

طفی و راهبردهای مدیریت تعارض درميان مدیران هوش عا ةگانهای پنجلفهؤارتباط م»با عنوان 

هوش عاطفی با راهبرد به این نتيجه رسيدند که  «بدنی استان آذربایجان غربیادارات تربيت

مقابله و نبود ش عاطفی با راهبردهای هوهمچنين، و  ی دارددارامثبت و معن ةگرایی رابطحلراه

( در 1390) ، حاتم، رضایی و لطفیكارانکشت ،همچنينداری دارد. امنفی و معن ةکنترل رابط

هوش هيجانی با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران آموزشی و  ةرابط»با عنوان  پژوهشی

با راهبردهای  وش هيجانیبه این نتيجه رسيدند که بين ه «پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی شيراز

 ةسابقمعناداری مشاهده نشد. در مدیران آموزشی، بين راهبرد کنترل و ة مدیریت تعارض رابط

نبود بين هوش هيجانی و راهبردهای  د. در مدیران مرد،شمعنادار منفی مشاهده  ةمدیریت رابط

راهبردهای  ة( در مقایس2005) 1هانگ .معنادار منفی وجود داشت ةگرایی رابطحلمقابله و راه

ر کره راهبرد اجتناب مدیریت تعارض بين کشورهای کره و آمریكا به این نتيجه رسيد که مردم کشو

 ( در2014) 2، سيت و الو چانکنند. ها از راهبرد رقابتی استفاده میدهند و آمریكاییرا ترجيح می

مناسبی برای  ةکنندبينیهيجانی پيشری نشان دادند که هوش روی دانشجویان پرستاپژوهشی 

های عمومی به روی سازمان پژوهشی( در 2010) 3شی و سوسانتو. استهای مدیریت تعارض سبك

های مدیریت تعارض برای ای از سبكن نتيجه رسيدند که هوش هيجانی مقدمه و پيشينهای

خصوص را به فرد هر رفتار عواملی که از یكی ن،بنابرای ؛سازی و خطرآفرین داردهای یكپارچهسبك

 به توانایی هيجانی هوش است. هيجانی هوش دهد،می قرار تأثيرتحت شدتبه، حل تعارض درزمينة

 نيز و هاآن درمورد کردناستدالل ها،آن روابط بين هيجانات، معانی و تشخيص مفاهيم و شناسایی

ورزش توجه به شرایط  با ،بنابراین (؛1393)کشاورز و آزادواری،  دارد اشاره اساس بر آن لهئمس حل

های هيجانی خود و از قابليت بشناسندو احساسات خود را بهتر  اتجاناگر بازیكنان راگبی هي ،راگبی

اثرگذاری  کنند،مربيان روابط بهتری برقرار ها و تيمیبتوانند با هم ،بهتر استفاده کنند و همچنين

اهميت و تأثير هوش هيجانی در موفقيت و زندگی  ةدهندتری خواهند داشت. این موضوع نشانبيش

فيضی و ) ثرتر باشدؤم نيزتواند از هوش منطقی زمينه حتی میو دراین استان راگبی بازیكن شخصی
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 خودآگاهی، :از اندعبارت هيجانی هوش هایمؤلفهکه  است معتقد 1گلمن (.1390همكاران، 

تعاریف اجزای هوش هيجانی به شرح زیر  .اجتماعی هایو مهارت همدلی خودانگيزی، خودکنترلی،

 از بتوانيم و داریم احساسی چه ما خاص ةلحظ یك در بفهميم اینكه توانایی خودآگاهی: -الفاست: 

 تا احساسات ةادار توانایی خودتنظيمی: -بم؛ کني استفاده گيریتصميم در عنوان راهنماییبه آن

 ترینعميق از استفاده خودانگيختگی: -ج م؛باشي داشته کنترل ،گيردمی انجام که بر کاری بتوان

 دیگران آنچه کردنحس توانایی همدلی: -د ؛اهداف است سمتبه هدایت و دادنبرای حرکت قیعال

 توانایی اجتماعی: هایمهارت -ه ؛کنند درك را هاآن دیدگاه باشند قادر اینكه و کننداحساس می

 دیگران با خوبی روابط بتوان تا خود احساسات بر داشتنکنترل و های اجتماعیموقعيت تشخيص

تغير هوش هيجانی و راهبردهای مدیریت تعارض (. مسير بين دو م2011، 2رحمان) ردک برقرار

. هستندهای ارتباطی یكی از این متغيرها مهارت .گيردتأثير متغيرهای زیادی قرار ممكن است تحت

ه نحوة ارتباطات کطور؛ همانداردهوش هيجانی امكان تغييرات در نحوة ارتباطات یك فرد  ،واقعدر

 ، نوربخش و سپاسیدشتمرادیآفرین باشد. نقش هاتواند در تعارضخوب یا حتی ضعيف می

های ارتباطی، بهترین بين هوش هيجانی و مهارتبه این نتيجه رسيدند که از پژوهشی( در 1393)

با  پژوهشی( در 1393نوری و همكاران ) .رفتگی، هوش هيجانی استبين برای تحليلمتغير پيش

آموزان دبيرستانی شهر همدان های ارتباطی دانشيجانی و مهارتبين هوش ه ةبررسی رابط»عنوان 

های بين هوش هيجانی و مهارتبه این نتيجه رسيدند که « مبنای تئوری حمایت اجتماعیبر

( در 2006) 3هارلود و وود ،د. همچنيند دارداری وجواآموزان موردبررسی ارتباط معنارتباطی دانش

نتيجه رسيدند که درك تعارض و به این  «های آنحلمدیریت تعارض و راه»با عنوان  پژوهشی

تعارض  ةطات از محورهای اساسی در حل مسئلو ارتبا استی آن از اصول حياتی رهبری هاحلراه

انتقال  ،های رفتار فرد در یك سازمان یا یك تيم ورزشیاز جنبه یكی ،دانيممیکه طورهمان. است

ز اجزای همواره یكی ا ،ثر در سازمانؤباط است. وجود ارتباطات صحيح و مپيام یا فرایند ارت درست

ت شده است که اگر ارتباطات صحيحی در سازمان یا یك ابثاه بتجر. بهاستمدیریت در مهم توفيق 

له شوند. ارتباط ضعيف ازجمو کارها آشفته می شودمیگردش امور مختل  ،تيم ورزشی برقرار نباشد

اری روی پيوستاما با توجه به اینكه  ؛کندبين افراد تعارض و تضاد ایجاد میکه  استای عوامل عمده

تواند عوارض نامطلوبی آن می ةنشدميزان کنترل ،گيردتواند قرار از اختالف سليقه تا دشمنی می

تعارض  ةورندآوجودیكی از علل به بنابراین، ؛(1392)واصفيان و خسروی ،  برای افراد داشته باشد

هایی هستند که از دشواری معنایی، توافقنبود های ارتباطی اند اختالف ارتباطی باشد. اختالفتومی
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مرتكب  . اشتباهی که بسياری از افرادگيرندنشأت میختالف در کانال ارتباطی و ا برداشت هاءسو

تعارض ميان  ،بنابراین ؛دانندبا دیدگاهشان یكی میا با موافقت این است که ارتباط خوب ر ،شوندمی

حل برای یك راه ،بنابراین ؛(2007، 1و سنزو )رابينز ارتباط ضعيف قرار گرفته است ةافراد برپای

شناسان و پژوهشگران علوم جامعه ؛ زیرا،های ارتباطی باشدتواند افزایش مهارتکاهش تعارض می

کنند )واصفيان و افزایش ارتباطات را توصيه می هاکاهش تعارض برایتاری و ارتباطات سازمانی رف

از فرستنده به گيرنده است.  شامل روند تبادل اطالعات افكار و احساسات ،(. ارتباط1392خسروی، 

های ارتباطی مهارتقادر به استفاده از  اما ؛کننداحتی با دیگران ارتباط برقرار میربسياری از افراد به

 را خصوص ورزشكارانو بهتوان افراد های ارتباطی میموزش مهارتدر شرایط مناسب نيستند. با آ

، معينی، کریمی شاهنجرینی، فردمال، قلعه ای ها )نوریکرد  ها آمادهبا مشكالت و تنش برای مقابله

 (. 1393،  و اثنا عشری

ای ورزشی است که هکه ورزش راگبی یكی از رشته کردتوان بيان می ذکرشدهبا توجه به توضيحات 

ير پيشرفت و توسعه این رشته در مسدر ایران، های زیادی داشته است و های اخير موفقيتدر سال

ش . ورزاهميت داردموفقيت بيشتر  برایورزشی  ةاین رشتة درزمين پژوهش ،بنابراین ؛قرار دارد

 ؛دنورزشی وجود دار ةشتزیادی در این ر اتها و هيجانپربرخوردی است و تنش ةراگبی رشت

برای  هابردن آنکارخود و دیگران و به اتشناخت هيجانی درك و امعنهوش هيجانی که به ،بنابراین

خصوص به تواند کمك زیادی به کنترل و حل مشكالت ورزشكاران راگبیمی ،حل مشكالت است

های در برخورد با مربی در موقعيت ،در شرایط مسابقه ،همچنين کند.بانوان حاضر در این رشته 

ید و ورزشكار مجبور آوجود آميزی بهشته شرایط تعارضمختلف ممكن است برای ورزشكاران این ر

بانوان  تواند به ورزشكاران راگبیهوش هيجانی می کند.بردهای مختلف تعارض استفاده شود از راه

 ،. همچنينکنندآميز انتخاب را برای حل موقعيت تعارض یکمك کند که راهبرد تعارضی مناسب

داشتن  ،ثير قرار دهدأتهوش و راهبرد تعارض را تحت ةرابطاین تواند یكی از متغيرهایی که می

برخوردار باشند اگر ورزشكاران راگبی از مهارت ارتباطی مناسبی  .های ارتباطی مناسب استمهارت

پذیری از ثيرأتوانند با تمی کنند،مناسبی استفاده  صورتاشته باشند که از ارتباطات بهدو توانایی 

ثر باشند و ؤر راهبرد تعارض مد ،دهدتأثير قرار میه باالبودن آن ارتباطات را تحتهوش هيجانی ک

برای  ،. با توجه به مبانی نظری پژوهشکندا برای حل تعارض خود انتخاب ن راهبرد رورزشكار بهتری

راهبردهای  ،زامتغير برون عنوانبه شود که هوش هيجانیظر گرفته مینیك مدل در پژوهشاین 

های ارتباطی نيز زا و مهارتعنوان متغير درونمداری( بهحلراه و )رقابت، اجتناب مدیریت تعارض

پژوهش هدف  ،بنابراین ؛(ل شمارة یكشوند )شكدرنظر گرفته می پژوهشوان متغير ميانجی عنبه

                                                 

1. Robbins & Senzo 
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 ةکنندردهای مدیریت تعارض با نقش تعدیلمستقيم هوش هيجانی بر راهبسنجش اثر غير حاضر،

 .ی استهای ارتباطمهارت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشمدل مفهومی  -1 شکل
 

 پژوهششناسی روش
 ازنوع توصيفی و پيمایشی اطالعات، روش گردآوری ازحيث و کاربردی هدف، ازنظر ،پژوهش این

نفر بودند که  116بازیكنان ليگ برتر راگبی بانوان ایران به تعداد  همةآماری پژوهش  ة. جامعاست

شرکت کردند. نمونه به روش  1395در مسابقات ليگ برتر راگبی بانوان در استان گلستان سال 

 92 ،هانمونه ةها درميان همنامهپس از توزیع پرسش .برابر با جامعه درنظر گرفته شدشمار و تمام

استاندارد  ةمناپرسش سه ،استفاده در این پژوهش. ابزار موردشدندوتحليل صحيح تجزیه ةنامپرسش

شامل و دارد ال ؤس 33که  (1998) 1هوش هيجانی شرینگ ةنامپرسش -الف :هستندبه شرح زیر 

؛ هوشياری اجتماعی و های اجتماعیمهارت خودانگيزی، خودکنترلی، : خودآگاهی،شودمی بعد پنج

 و لفه )بازخورد، شنودؤال و سه مؤس 18( که 1990) 2های ارتباطی بارتونمهارت ةنامپرسش -ب

های ارتباطی خود بينش درمورد مهارت دستيابی بهکمك به فرد برای  ،آنو هدف  داردکالمی( 

سه  وگویه است  30( که دارای 1994راهبردهای مدیریت تعارض رابينز ) ةنامپرسش -ج است؛

مداری حلرقابت )اجتناب(، راهنبود و  یرویارویفقدان : شودزیرمقياس برای آن محاسبه می

ارزشی ليكرت شده براساس مقياس پنجرهای ذکنامهپرسش کنترل )رقابت(. و )همكاری و مصالحه(

شناسایی ویژگی  برای( غيرهار توصيفی )ميانگين، فراوانی و ها از آموتحليل دادهبرای تجزیه .هستند

 روش از ،هاآن آزمون و پژوهش هایفرضيه بررسی براید. شها استفاده شناختی نمونهجمعيت

                                                 

1. Shering 

2. Barton 
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 افزارکمك نرمگيری و مدل ساختاری بهساختاری در دو بخش مدل اندازه معادالت سازیمدل

 ،2های پایایی ترکيبیاز شاخص ،استفاده شد. برای سنجش مدل مفهومی پژوهش 1پی.ال.اس.

، 2Rبررسی برازش مدل از مقدار  برایاستفاده شد. و روایی واگرا  3شدهميانگين واریانس استخراج

های پژوهش بر ربررسی اثر متغيبرای همچنين،  د.شاستفاده  2Qو  GOF4 شاخص نيكویی برازش

برای بررسی  6تخمين استاندارداز همچنين، ها و برای بررسی فرضيه 5اعداد معناداری ازیكدیگر 

 د. شثير متغيرها بر هم استفاده أشدت ت

 

 نتایج 
 3/29سال،  20تا  16درصد  7/20 ،اساس سنها نشان داد که برشناختی نمونهویژگی جمعيت

 8/22 ،اساس تحصيالتسال سن داشتند. بر 25االی بها درصد نمونه 50سال و  25تا  21صد در

بودند.  و باالتر ارشدکارشناسیدرصد دارای مدرك  7/20 و کارشناسیدرصد  6/56درصد دیپلم ، 

درصد  7/20ل و سا 10تا  ششدرصد  2/52سال،  پنجدرصد کمتر از  2/27 ،ورزشی ةبراساس سابق

درصد از حمایت خانواده برای حضور در  2/90 ،ورزشی داشتند. همچنين ةسال سابق 11باالی 

کاری با  ةصد فاقد حمایت خانواده بودند. براساس سابقدر 8/9راگبی برخودار بودند و فقط ورزش 

ل سا 10تا  ششدرصد بين  2/40سال،  پنجدرصد کمتر از  5/56 ،مربی فعلی خود در ورزش راگبی

 داشتند.  فعاليت با مربی فعلی ةسال سابق 11درصد باالی  3/3 و

استفاده شد و  (پی.ال.اس.از روش حداقل مربعات جزئی ) ،با استفاده از معادالت ساختاری ،در ادامه

 د.شمدل ساختاری تحليل  ،گيری و سپسمدل اندازه ةدر دو مرحل پژوهشمدل 

و  4/0 ،ميانگين واریانس تبيين شده( مقادیر 1981) 7فرنل و الرکر ،شدهبرای مقادیر واریانس تبيين

درصد یا بيشتر واریانس  40موردنظر حدود  ةکه سازمعنا است . این بدینکنندتوصيه میبيشتر را 

( 1998) 8ها، چاینکند. برای بررسی اعتبار ترکيبی هریك از سازهنشانگرهای خود را تبيين می

شمارة  باشد که طبق جدول 7/0کند که باید بيشتر از گلدشتاین را پيشنهاد می –ریب دیلون ض

  ها دارای پایایی مناسب هستند.می سازه، تمایك

                                                 

1. PLS 

2. Composite Reliability (CR)  

3. Average Variance Extracted (AVE)  

4. Goodness of Fit (GOF) 

5. T-Values 

6. Standardized Estimation 

7. Fernel & Larker 

8. Chine 
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 پی.ال.اس. افزارپایایی با استفاده از نرم ةمحاسب -1 جدول

  شدهنیمیانگین واریانس تبی پایایی ترکیبی  متغیر ردیف

 54/0 81/0 هوش هيجانی 1

 70/0 88/0 های ارتباطیمهارت 2

 42/0 71/0 راهبرد تعارضی کنترل 3

 42/0 76/0 مداریحلراهبرد تعارض راه 4

 42/0 83/0 راهبرد تعارض اجتناب 5

 

 از شده نييتب انسیوار نيانگيم جذر مقادیر تمام ،شودمی مشاهده شمارة دو جدول در کهگونههمان

روایی  شمارة دو جدول نتایج بنابراین، ت؛اس شده بيشتر دیگر هایسازه با سازه آن همبستگی ضرایب

پرداخته می  پژوهش یمدل ساختاردر ادامه به بررسی  دهد.نشان می را اهسازه قبولقابل واگرای

 شود.
 

 روایی واگرایی مدل -2جدول 

 مداريحلراه کنترل اجتناب ارتباط هوش هیجانی متغیر ردیف

     73/0 هوش هيجانی 1

    83/0 -57/0 های ارتباطیمهارت 2

   64/0 -15/0 -43/0 راهبرد تعارضی اجتناب 3

  64/0 35/0 -26/0 63/0 راهبرد تعارض کنترل 4

 64/0 -14/0 -51/0 56/0 56/0 داریمحلراهبرد تعارض راه 5

 

های مقادیر ضعيف، متوسط و قوی ترتيب مالكرا به 67/0 و 33/0، 19/0( سه رقم 1998چاین )
2R توان نتيجه گرفت که در جدول شمارة سه می شدهدادهبا توجه به مقادیر نشان کند.معرفی می

 ،5/0باالتر از  شاخص نيكویی برازشکنند. برازش مدل را درحد مطلوب تأیيد می 2R مقادیر

مدل  ،است 0/ 51برابر با  GOFمقدار  کهازآنجایی ،بنابراین ؛برازش مناسب مدل است ةدهندنشان

و  15/0، 02/0ر زا سه مقدادرون ةمورد یك سازدر 2Qصورتی که مقدار در برازش مناسبی دارد.

های زهبينی ضعيف، متوسط و قوی سازه یا ساقدرت پيش دهندةترتيب نشان، بهکندرا کسب  35/0

 .برای هر متغير نشان داده شده استاین مقادیر  شمارة سه،و در جدول  استزای مربوط به آن برون
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 هاي برازش درونی مدلشاخص -3 جدول

 (GOF)شاخص نیکویی برازش )2Q(بینی مدلمعیار قدرت پیش 2R متغیر

 32/0 - هوش هيجانی

51/0 

 42/0 33/0 مهارت ارتباطی

 05/0 42/0 راهبرد کنترل

 15/0 40/0 مداریحلراهبرد راه

 21/0 19/0 راهبرد اجتناب

 

 ،35/0و  15/0، 02/0کند و مقادیر های مدل را تعيين می( رابطة ميان سازه2Fتأثير ) ةمعيار انداز

که این مقادیر  دیگر است ةساز تأثيرکوچك، متوسط و بزرگ یك سازه بر ةانداز دهندةترتيب نشانبه

  .اندنشان داده شده شمارة چهاردر جدول 

 
 2Fثیر یا مقدار أشدت ت -4 جدول

 راهبرد اجتناب مداريحلراهبرد راه راهبرد کنترل مهارت ارتباطی متغیر

 21/0 14/0 62/0 49/0 هوش هيجانی

 02/0 14/0 03/0 - مهارت ارتباطی

 

اعداد معناداری برای بررسی در دو حالت  پی.ال.اس. افزاراز روش معادالت ساختاری و نرم ،در ادامه

د که نتایج آن شاستفاده  ثير متغيرها بر همأخمين استاندارد برای بررسی شدت تها و تفرضيه

 ارائه شده است. ارة پنجمشو جدول شمارة دو و شمارة سه های ترتيب در شكلبه
 

 
 پژوهشضریب مسیر مربوط به مدل  -2 شکل



 1397، آذر و دي 51مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                             276
 

 
 پژوهشمربوط به مدل تی مقادیر  -3شکل 

 

 مستقیمختاري براي مسیرهاي مستقیم و غیرنتایج نهایی تحلیل مسیر مدل سا -5جدول 

 نتیجه مقدار تی اثر کل غیرمستقیم اثر اثر مستقیم ساختاري مسیر ردیف

1 
های مسير هوش هيجانی و مهارت

 ارتباطی
 يدأیت 29/9 -57/0 - -57/0

 یيدأت 36/9 73/0 - 73/0 مسير هوش هيجانی و راهبرد کنترل 4

5 
مسير هوش هيجانی و راهبرد 

 مداریحلراه
 یيدأت 85/2 -35/0 - -35/0

 یيدأت 68/4 51/0 - 51/0 مسير هوش هيجانی و راهبرد اجتناب 6

7 
های ارتباطی و راهبرد مسير مهارت

 کنترل
 نشدهیيدأت 29/1 16/0 - 16/0

8 
های ارتباطی و راهبرد مسير مهارت

 مداریلحراه
 یيدأت 3 36/0 - 36/0

9 
های ارتباطی و مسير راهبرد مهارت

 راهبرد اجتناب
 نشدهیيدأت 64/0 14/0 - 14/0

10 
مسير هوش هيجانی و راهبرد کنترل 

 ازطریق متغير ميانجی مهارت ارتباطی
 نشدهیيدأت 28/1 63/0 -09/0 73/0

11 
مسير هوش هيجانی و راهبرد 

 مداری ازطریق مهارت ارتباطیحلراه
 یيدأت 86/2 -55/0 -20/0 -35/0

12 
مسير هوش هيجانی و راهبرد اجتناب 

 ازطریق مهارت ارتباطی
 نشدهیيدأت 64/0 44/0 -07/0 51/0
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ارتباطی اثر مستقيم، منفی و  هایمهارتول شمارة پنج، هوش هيجانی بر با توجه به به نتایج جد

رد کنترل اثر مستقيم، هوش هيجانی بر راهب ،( همچنين29/9t =  ،57/0- = β) داری داردمعنا

مداری اثر مستقيم، حله( و هوش هيجانی بر راهبرد را36/9t =  ،73/0 = β) داری داردمثبت و معنا

د اجتناب اثر مستقيم، مثبت هوش هيجانی بر راهبر(. 94/5t =  ،35/0- = β) داری داردمنفی و معنا

مداری اثر مستقيم، مثبت حل. مهارت ارتباطی بر راهبرد راه(68/4t =  ،51/0 = β) داری دارداو معن

های ارتباطی بر راهبرد هوش هيجانی ازطریق مهارت ،نهایتدر .( 3t =  ،36/0=  β) داری دارداو معن

که  شودذکر  استالزم  .(86/2t =  ،55/0- = β) داری دارداعنمستقيم مثبت و ممداری اثر حلراه

  نشدند.یيد أت ،تر بودندپایين 96/1از  تی سایر مسيرها با توجه به اینكه مقدار

 

 گیریبحث و نتیجه
آنچه بر اهميت این موضوع  .برخوردار است ایض در یك تيم ورزشی از اهميت ویژهوجود تعار

هوش  برند.کار میبهها مربيان و بازیكنان برای حل تعارضكارهایی است که راه ،افزوده است

، رئيسی و خواهوطن) حل تعارض در یك تيم ورزشی داشته باشد درتواند نقش مهمی هيجانی می

 ميزان دارد، مربيان یا بازیكنان مدیریت تعارض سبك انتخاب در بسزایی تأثير آنچه(. 1386، کلهر

د. ندار بسزایی اهميت کار در ارتباطی هایاست. مهارت ارتباطی هایمهارتاز  هاآن برخورداری

 .(1389دوین و همكاران، شوند )فهيممی مشكل دچار پایين ارتباطی هایمهارت داشتن با بازیكنان

 ةکنندتعدیلردهای مدیریت تعارض با نقش اثر هوش هيجانی بر راهب پژوهش،هدف از انجام این 

نشان داد که  پژوهشاول  ةیافت اگبی بانوان ایران بود.های ارتباطی در بازیكنان ليگ برتر رمهارت

داری انهای ارتباطی اثر مستقيم، منفی و معبر مهارت -57/0انی با ضریب مسير هوش هيج

( و نوری و 1390) ، اشرفی ریزی، پاپی، بهرامی و سموعیامرایی مطالعاتگذارد. این یافته با می

در دانشگاه علوم  پژوهشیانجام ( با 1390) امرایی و همكاران ی ندارد.خوان( هم1393) همكاران

مثبت و  ةهوش هيجانی و مهارت ارتباطی رابطپژشكی اصفهان به این نتيجه رسيدند که بين 

ی شهر همدان به هادر دبيرستان ایانجام مطالعه( با 1393وری و همكاران )داری وجود دارد. نامعن

داری وجود دارد. امثبت و معن ةهای ارتباطی رابطسيدند که بين هوش هيجانی و مهارتاین نتيجه ر

 هایپيام از شخص درك احساسات، و عواطف ها،هيجان کنترل توان گفت بادر تفسير این یافته می

 ،شود. همچنينمیی منجر بهترهرچه ارتباط برقراری به و یابدمی افزایش فرستنده ازسوی شدهارسال

 تأخيرانداختنبه و داری هيجانیخویشتن هدف، سوی و سمت به هاهيجان و هدایت دادنجهت با

 به برقراری و یابدافزایش می اطراف محيط به نسبت شخص بينش ،خودانگيزی( ة)مؤلف هاخواسته

ارتباط ة دهندحاضر نشان پژوهش ةاما نتيج ؛(1390شود )امرایی و همكاران، میمنجر  ارتباط بهتر
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که بازیكنان راگبی  دهدن میکه این مطلب نشابود بين هوش هيجانی و مهارت ارتباطی منفی 

 مطلوبی از هوش صورتتوانند بهو احساسات خود دارند و نمی اتجانبانوان ایران کنترل اندکی بر هي

که راگبی یكی  تواند این باشددليل این امر می ند.کنهيجانی خود برای باالبردن ارتباطات استفاده 

هم برخورد  و مدام بازیكنان در آن با سرعتی است -های پربرخورد هوازی و قدرتی از اولين رشته

رسانی به عضالت در جریان مسابقه ند و خستگی ناشی از کمبود اکسيژنفيزیكی با سرعت باال دار

توان مهارت ارتباطی در  ،انجامد؛ بنابراینن رشته ورزشی میدهای مداوم در اینيز به تشدید برخور

بانوان حاضر در  اساس،براین ؛شودکم می اتآید و کنترل هيجانورزشی بسيار پایين می ةاین رشت

توانند در جریان مسابقه یا قبل از آن یا حتی در برخوردهایی دیگر نظير ارتباط با ورزش راگبی می

را به  یمناسب ورند که پيامآوجود و احساسات خود شرایطی را بهات کنترل هيجان برعالوه ،مربی خود

 کننده از پيام ارسالی افزایش یابد. شكل درك دریافتتا بدین کنندتيمی و مربی خود ارسال هم

ضی کنترل اثر بر راهبرد تعار 73/0نشان داد که هوش هيجانی با ضریب مسير  پژوهشبعدی  ةیافت

مداری با ضریب حلهوش هيجانی بر راهبرد تعارضی راه ،داری دارد. همچنينامستقيم، مثبت و معن

هوش هيجانی بر راهبرد تعارضی اجتناب با  ،نهایتداری دارد و درااثر منفی و معن -35/0مسير 

، انساری و اسچليرز هایپژوهشین یافته با داری دارد. اااثر مستقيم، مثبت و معن 51/0ضریب مسير 

ن نشا( 2013ليرز و همكاران ). اسچدارد یخوانم( ه1390فيضی و همكاران ) ( و0132) 1کریستين

فيضی و داری وجود دارد. امعن ةهای مدیریت تعارض رابطدادند که بين هوش هيجانی و سبك

يدند که بين در دانشگاه علوم پزشكی ایران به این نتيجه رس پژوهشی( با انجام 1390)همكاران 

نشان دادند  ها، آنهمچنين .داری وجود داردامعن ةهوش هيجانی و راهبردهای مدیریت تعارض رابط

حاضر  پژوهش ةدارد و این بخش با یافتنرابطه وجود ن هوش هيجانی و راهبرد کنترل که بي

کنترل  الزم استراگبی بازیكنان رشتة که توان گفت می ست. در تفسير این یافتهخوان اناهم

بودن این مسئله از توجه به عاطفی در بانوان که با ویژهخود داشته باشند؛ بهبر احساسات  یشدید

ورزشی با توجه به  ةسخت تمرینی و مسابقه در این رشت اهميت بيشتری برخوردار است. شرایط

های خصوص بانوان راگبی را با موقعيتبهراگبی  انورزشكاررد آن ممكن است محيط پربرخو

تعارضی مختلفی مواجه کند که باید این بازیكنان از توانایی هوشی باالیی برای انتخاب راهبرد 

اینكه احساساتش را کنترل برای بازیكن اهی گ برای مثال، کنند؛اسب برای حل تعارض استفاده من

 ،که در این سبكرد کار گياش را برای استفاده از راهبرد کنترل بهتوانایی هوش هيجانیکند، باید 

در این راهبرد  .های شخصی خود باشددنبال رسيدن به اهداف و خواستهد بهراگبی بای بازیكن

ی رسيدن به اهداف خود براو بازیكن از هر قدرتی  به دیگران وجود ندارد توجه ، معموالًتعارضی
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تعارض  از همكاری و مصالحه برای حل ، بازیكنانمداریحلدر راهبرد راه ،. همچنينکنداده میاستف

کردن روشی برای تحقق اهداف دنبال پيدابازیكنان راگبی باید به ،ر همكارید .کنندخود استفاده می

 یمربيان و سایر اعضا ،هاتيمیتوانند از مشارکت هممهم میامر دیگران باشند و برای این  خود و

پوشی چشممواضع خود از برخی دو بازیكن یا بازیكن و مربی باید  ،. در مصالحهکننده تيم استفاد

ین االزم است  .قبال آن مقداری امتياز دریافت کنندو مقداری امتياز به طرف مقابل دهند و در کنند

بازیكنان راگبی ممكن است  ،نهایت. دربيشتر تقویت شوند یكنان راگبی بانوان ایراندر بازدو ویژگی 

با افزایش توانایی هوشی که این راهبرد نيز  کننداز راهبرد اجتناب استفاده  برای حل تعارض خود

گيری از موقعيت دنبال کنارهبازیكنان راگبی بانوان باید بيشتر به، در این راهبردیابد. بهبود می

  است.برای حل تعارض  یكار مناسباین نيز راه که شندشدن با مسئله باتعارض و خودداری از درگير

مداری با ضریب مسير حلای ارتباطی بر راهبرد تعارضی راههمهارتنشان داد که  پژوهشدیگر  ةیافت

 واصفيان و خسروی هایپژوهشد. این یافته با نگذاراثر مستقيم، مثبت و معناداری می ،36/0

 پژوهشی( در 1393واصفيان و خسروی ). ی داردخوان( هم1389) همكاراندوین و فهيم و (1393)

های ارتباطی ری به این نتيجه رسيدند که مهارتبختياوروی مدیران مقطع متوسطه چهارمحال

دوین و مداری را دارند. فهيمحلبينی راهبرد تعارضی راهمی، شنود و بازخورد( توانایی پيش)کال

ه این شمالی ب خراسان استان کشتی ورزش در شاغل روی مربيان هشیپژو( در 1389همكاران )

داری امداری همبستگی معنحلراهبرد تعارض راههای ارتباطی و نتيجه رسيدند که بين مهارت

مداری حلمندی از راهبرد تعارضی راهبهره ةالزمتوان گفت که در تفسير این یافته میوجود دارد. 

 به ،دارد وجود برابری و صداقت که راستی، محيطی در فقط و است همكاری و فكریهم مشارکت،

چنين  توانندمی افرادی تنهاکه  گرفت نتيجه توانمی ،بنابراین ؛شودمی واقع مؤثر وجه بهترین

 یجو ایجاد درجهت را موقعيت و باشند ییباال ارتباطی هایمهارت دارای که کنند خلق را هاییمحيط

 ،با توجه به این توضيح کوتاه ،بنابراین ؛(2006، 1)هاو بردوباخت تغيير دهند بدون و دوستانه

های تيمیب صحبت کنند، بازخورد خوبی به همبازیكنان راگبی بانوان اگر بتوانند در موقعيت مناس

راهبرد توانند از می ،دهندصورت مثبت گوش تيمی و مربيان بههای همصحبت بهخود بدهند و 

متعارض که در محيط  هایو بر بسياری از موقعيت کنندمطلوبی استفاده  صورتمداری بهحلراه

د های ارتباطی بر راهبراثر مهارتپژوهش  هایالبته یافته کنند؛ غلبه هستند، ناپذیرورزشی اجتناب

ورزشی محيط پر  ةتکه این رش گفتزمينه توان دراینکه می نكردتأیيد  را تعارضی کنترل و اجتناب

 .شودمی ایجادسختی ارتباط مثبت بهبرقراری  ،ورزش در محيط اینو  دارداز تنش و پربرخوردی 

 ،های ارتباطی برای حل تعارض داردثيرپذیری بيشتری از مهارتأسد آنچه ترنظر میهب ،همچنين
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ازنظر بازیكنان  ،راهبرد دیگرسبت به دو این راهبرد ن زیرا، ؛همين راهبرد مصالحه و همكاری است

و  استحل تعارض  ةگيرد و زمينمناسب قرار می اتتأثير ارتباطبيشتر تحت ،راگبی بانوان ایران

زیكنان راگبی با .کندمصالحه و همكاری را فراهم می ةداشتن ارتباط مناسب زمينست که مشخص ا

ر يثتأ اتو راهبرد تعارضی دیگر از ارتباطبيشتر از د ،مداریحلبانوان معتقد بودند که راهبرد راه

 ،برای حل تعارض ،دنبازیكنان راگبی تقویت شو طی مناسب درهای ارتباپذیرد و اگر ویژگیمی

 گيرد. قرار میتأثير تحتبيشتر  ،مداریحلتعارضی راهراهبرد 

های ارتباطی بر مهارت ةکنندطریق نقش تعدیلزنشان داد که هوش هيجانی ا پژوهشبعدی  ةیافت

 ،همچنين .داری داردامنفی و معنمستقيم، اثر غير، 55/0مداری با ضریب مسير حلراهبرد راه

ی تعارضی اجتناب اهدر هوش هيجانی و راهبردنقش ميانجی مهارت ارتباطی  پژوهشهای این یافته

داری محلهوش هيجانی بر راهبرد راهکه توان گفت . در تفسير این یافته مینكردتأیيد را و کنترل 

کمكی به بهبود  هستند، پژوهشکه متغير ميانجی این  اتارتباط ،بنابراین؛ داری داردااثر منفی و معن

حتی نقش ميانجی ارتباطات در ه است و كردمداری نحلمستقيم بين هوش و تعارض راه ةاین رابط

 .است نداشتهری داا)اجتناب و کنترل( اثر معن هوش هيجانی و دو راهبرد تعارضی دیگر ةرابط

گبی ت بازیكنان راشود که تقویت ارتباطاات بازیكنان راگبی بيشتر دیده میضعف ارتباط ،بيندراین

این وجود اشد. یكی از دالیل های راگبی بانوان بن و مربيان تيمبانوان باید از اولویت مسئوال

نشان ن امر ورزشی باشد. ای ةزیكی و شرایط سخت تمرینی این رشتتواند وضعيت فيمشكالت می

ه از ای استفادهوش هيجانی و کنترل احساسات و هيجانات بازیكنان راگبی برکه باید  دهدمی

 ،بودن این رابطهبا توجه به منفید. نحل تعارض تقویت شو با هدف ،راهبرد همكاری و مصالحه

دیگران نيستند، از  دنبال تحقق اهدافگاه بهدر شرایطی قرار دارند که هيچبازیكنان راگبی بانوان 

از صلح و پذیرش  اعتماد ندارند،خود تيمی برند، به هملذت کافی نمیخود تيمی مشارکت با هم

گيری سریع برای حل مشكالت خودداری کنند، از تصميمخودداری می یا حتی رقباتيمی دیدگاه هم

کنند و بر تيمی استفاده نمیتيمی و بيرونمسائل درون کنند، از برقراری ارتباط مناسب برای حلمی

رند. محيط پر از تنش این کنترلی نداهيجانات و احساسات خود برای غلبه بر مشكالت ورزشی 

نوعی به اگرچه ؛ياز دارد تا کنترل هيجاناتن قدرتمندیهای فيزیكی و بيشتر به روحيه ،ورزش

ر نظهای مورداما این دو متغير از اولویت ،دآیدست تباط ممكن است بهطریق هوش و اراز افزایش قوا

  ند.دنبوهای تعارضی بازیكنان راگبی برای حل موقعيت

های شود که آموزش مهارتراگبی بانوان ایران پيشنهاد میورزش ر بيشتموفقيت هرچه برایبنابراین 

از محيط ورزش در دستور در شرایط مختلف تمرینی و مسابقه و حتی بيرون  هاارتباطی و کاربرد آن

کيفيت  ،منظوربدین .ای ورزشی راگبی بانوان قرار گيردهاندرکاران تيمن و دستکار مسئوال
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ه توانایی یی در تمرینات، همه تا حد زیادی باپيوستگی، روابط خانوادگی و کارهمها، بهدوستی

ا، یك اشاره، یك لبخند، یك گاهی اوقات یك ایم. دنکنکردن کمك میبازیكنان راگبی در گوش

به بازیكنان باید  ،بنابراین ؛دهنده باشدتواند پيامبدن می نوع حرکت دیگری از اعضای یا هراخم 

ی فراهم شود شرایط براین،. افزوناستفاده از این عالئم غيرکالمی داده شود برایراگبی آموزش الزم 

ثر به ؤدادن مگوش هایكنيكبين بازیكنان راگبی بانوان بيشتر شود و تکه همدلی و صداقت در

 ؛خودآگاهیبازیكنان زن راگبی بتوانند  شرایطی فراهم شود که ،بازیكنان آموزش داده شود. همچنين

تمایالت و عواطف خود، شناخت نقاط ضعف و قوت خود و عوامل  ،یعنی بازشناسی احساسات

 و را کنترل کنند. همچنين این بازیكنان بتوانند هيجانات خود را مدیریت کنند هاآن ةآورندوجودهب

ختلف تمرین و مسابقه و کسب رایط معصبانيت در ش ةادار .بر افكار مخل مقاومت کنندبرادر

 برعالوهازیكنان راگبی بانوان بتوانند ثر دیگری هستند تا بؤهای متكنيك ،های اجتماعیمهارت

و  کنندبرطرف ای ارتباطی همهارت ةدرزمينرا های خود ضعف ،بيشتر هوش هيجانیتقویت هرچه

 کنند.مناسب حل تعارض را انتخاب حل و راهبرد های مختلف تعارضی بهترین راهبتوانند در موقعيت
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Abstract 

The purpose of this study was the effect of emotional intelligence on conflict 

Management Strategies with moderating role of communication skills in Iranian 

women's rugby premier league players. The methodology was descriptive survey. 

The population was all of players in Iranian women’s rugby premier league in 

1395 comprising 116 athletes. The Sample was equal to population. The 

instruments of the study were Standard questionnaires, emotional intelligence by 

Shering (1998), communication skills by Barton (1990) and conflict Management 

Strategies by Robinz (1994). Analysis of data was performed by using Structural 

Equation Modeling (SEM) with the approach of partial least square method (PLS) 

and Smart PLS software in two parts, the measurement model and structural 

section. The results showed that there was a negative significant direct effect 

between emotional intelligence and communication skills and there was a 

significant direct effect between emotional intelligence and conflict Management 

Strategies. There was a positive significant direct effect between communication 

skills and Solution-oriented Conflict strategy. Finally there was a negative 

significant indirect effect between emotional intelligence and Solution-oriented 

Conflict strategy with Moderating role of communication skills. It is 

recommended that training and applying communication skills and emotional 

intelligence by women rugby players, were placed on the agenda of coaches and 

other Rugby officials to solve conflict situations.  
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