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و  يآموزش يرانتعارض مد يريتمد يهابا سبك (MIS) يريتاطالعات مد يستمرتباط استقرار سا
 تهران) يشهردارمطالعه موردي: ورزش ( يياجرا

  
   3 حميد سجادي هزاوه  – 2 فريده اشرف گنجوئي – 1محسن عالئي راد

هران، ت ،يدانشگاه آزاد اسالم ،يواحد تهران مركز ،يورزش تيريمد يعلوم انسان يگروه آموزش ،يتخصص يدانشجو دكتر .1
  رانيا تهران، ،يدانشگاه آزاد اسالم ،يواحد تهران مركز ،يورزش تيريمد يعلوم انسان يگروه آموزش ار،يدانش .2رانيا

 انريتهران، ا ،يدانشگاه آزاد اسالم ،يواحد تهران مركز ،يورزش تيريمد يعلوم انسان يگروه آموزش ار،ياستاد .3

 )1398 /11 / 26 ، تاريخ تصويب :   1398/ 07 / 09(تاريخ دريافت : 

 
 

 چكيده

 هاييطدر مح اغلبوجود دارد،  يكه در آن تعارض كمتر ييهات. سازمانسا يسازمان يزندگ يرو فراگ ياساس يبخش ي،تعارض سازمان
 را اثربخشي سازمانتعارض،  با استفاده از تواننديتعارض را از بين ببرند، م ةريش اينكه يجامديران به .شونديبا شكست مواجه م يرقابت

 و يآموزش يرانتعارض مد يريتمد يهابا سبك يريتاطالعات مد يستمارتباط استقرار س يحاضر با هدف بررس پژوهش .افزايش دهند
و  يارشد آموزش يرانمد يتمام يآمار ة. جامعبود پيمايشي–يفيو روش، توص يكه از نظر هدف، كاربرد گرفتورزش انجام ش يياجرا
جم محدود . با توجه به حبودمختلف  يهابخش يرانو مد يسرئيبنا يس،شامل رئتهران  يشهردار يبدن يتترب يورزش در واحدها يياجرا

ينز تعارض راب يريتاطالعات پرسشنامه سبك مد يدآور. ابزار گرشد يينتع يآمار ةعنوان نموننفر به 220شمار، با روش تمام يقجامعه تحق
 SPSS23 يافزارهااز نرم يآمار يهاداده وتحليليهمنظور تجز. به) بود1390ي (اكبر )MIS( يريتاطالعات مد يستمس ة) و پرسشنام1991(

اند تعارض كه عبارت يريتمد يهاو سبك (MIS) يريتاطالعات مد يستماستقرار س يننشان داد ب يجاستفاده شد. نتا SmartPLS2.0و 
 ين. همچنوجود دارد دارياعنم ةرابط يي ورزش شهرداري تهرانو اجرا يآموزش يراندر مد يمصالحه و همكار از رقابت، اجتناب، گذشت،

 يرانر مدتعارض د يريتمد يهاسبك يينجهت تع يمناسب بينيشعنوان پبه يفرهنگ ي،ساختار ي،آموزش يطي،مح ي،عوامل اقتصاد
اطالعات با  يستماستقرار س بررسي رابطة حاكي از آن است كه نتيجة پژوهشمشخص شدند.  ش شهرداري تهرانورز ييو اجرا يآموزش
 شوديم ياطالعات يستمس يناز ا ينهبه ةاستفاد موجبتهران  يشهردارورزش  ييو اجرا يآموزش يرانمد ينتعارض در ب يريتمدي هاسبك

 .داشتخواهد  يرا در پ يريتيمد يماتبه رشد تصم و روند رو

  
  هاي كليديواژه

  دولتي، همكاري. يرانمدرقابت، ، )MIS( يريتاطالعات مد يستم، سسازماني تعارض
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  مقدمه
 انديشة كه است موضوعي 1تعارض امروزي جوامع رد

 كرده مشغول خود به ديگري مسئلة هر از بيش را انسان

 گوناگوني يهاصورت به هاسازمان همة در امر اين و است

 تعارض كارگر، و كارفرما مرئوس، و رئيس بين تعارض مانند

 .دارد وجود يفرددرون تعارض حتي و همكاران بين

 شوديم ظاهر هاگروه و افراد بين گوناگون علل به تعارضات

 آن مانند و سياسي اعتقادي، شخصيتي، ادراكي، يهاتفاوت

 يهاهدف مورد در مختلف يهااستنباط و طرف يك از

 گوناگوني تعارضات ديگر، سوي از جامعه و سازماني فردي،

 تعارض). 25كند (يم ايجاد يجمعدسته هاييطمح در را

 عملكرد و حاصل آن به است كه يادولبه شمشيربه مانند 

 دارد. ياستفاده از آن بستگ يعامل، نحوة عمل و چگونگ

 يانهجوو انتقام يچه تعارض در جهت مقاصد شخصنچنا

 جهت اگر در يول ،است يركاركرديغ مضر و كار رود،به

 قرار يبرداربهره و خلق استعدادها مورد يمقاصد سازمان

  .)10( خواهد بودي و كاركرد يدمف يرد،گ

 ايصورت مسئلهها تعارض بهاز سازمان ياريدر بس

 چنان يدارا يدهپدين ا در همه جا يدوجود دارد، شا يجد

 يدتردبي يد، ولشوكه موجب انحالل سازمان  ي نباشدقدرت

 يطيشرا يا، سازمان اثرات ناگوار بگذارد بر عملكرد توانديم

 مد خوداكار يروهاياز ن ياريوجود آورد كه سازمان بسبه را

  .)9( را از دست بدهد

 لكه درب نيست،مضر  سازمان يتنها برانه وجود تعارض

 يدالعاده مففوق و رقابتي محورتيم يكار شرايطاز  يبرخ

  ). 24( است

 نشان سازماندر  تعارضگذشته در مورد  يقاتتحق

 درصد از وقت 20ممكن است حداقل  يرانكه مد دهديم

  ).14( به مديريت تعارض اختصاص دهندخود را در كار 

                                                            
1 . Conflict 

 يهاسازماني مديران در هامهارتمديريت تعارض از 

 . دراستسبك  5ورزشي است. مديريت تعارض داراي 

 سبك همكاري يا تشريك مساعي فرد هم به منافع خود و

 افراد گذشت، سبك كند. دريمهم به منافع ديگران توجه 

 منافع ديگران به و بگيرند ناديده را خود منافع دارند تمايل

 منافع به رسيدن براي افراد رقابت، در سبك كنند. توجه

 مقابل طرف منافع به و دهنديم نشان زيادي عالقة خود

 بازنده – برنده استراتژي صورتبه سبك اين اند.توجهيب

 تا كننديم تالش بسيار افراد در آن كه كنديم پيدا ظهور

 افراد اجتناب، در سبك ).12( داشته باشند را برنده موقعيت

 نشان توجهي ديگران منافع به هم و خود منافع به هم

 برد، وجوديمكار دهند. مديري كه اين سبك را بهينم

 گيري در مورد تعارضيمتصمگيرد. او يمتعارض را ناديده 

 اندازد، به اميد اينكه گذشت زمان مسئله رايمرا به تعويق 

 خود منافع حدي تا مصالحه، افراد ). در سبك22( حل كند

 توجه ديگران منافع به حدي تا و گيرنديم نظر در را

 يبرا ي مديريت تعارضهاسبك ينا). 17( كننديم

 ي، اثربخشي، از جمله عملكرد شغليجبر نتا يرگذاريتأث

 ييشناسا يو نوآور ياشبكهي و سازمان يترهبر، موفق

  ).12( اندشده

 يناش يلفاز عوامل مخت تواننديم يسازمان يهاتعارض

 رخ زاتعارضعوامل  يل وجوددلتعارضات به ةهم وشود 

 ايندهايختلف فرمدر مراحل  تواننديها متعارض .دهنديم

 افبه اهد يدنرس يكه برا ييابزارها توسطو بعضاً  يريتيمد

 هازمانسادر تعارض وجود آمده باشند. ، بهشونديستفاده ما

 )2، (ي) عوامل فرد1( گيرديچهار عامل شكل م ينبا ا

 ) مشكالت4) عوامل مرتبط با كار و (3، (يعوامل سازمان

   ).13ي (ارتباط

 اغلب و است انساني ارتباطات طبيعي نتيجة تعارض

 و هاارزشافكار،  بين تفاوت از دروني، سوءتفاهم عنوانبه
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  ).18( شوديم ناشي فرد يا سازمان دو بين احساسات

د خو نظرات به افراد كه است نكته اين مبين تعارض

 رشد آن براي از معقولي ميزان ينكها ضمن ند،مندعالقه

  ).15رسد (يم نظربه ضروري و الزم سازماني و فردي

 ها و ابهامات موجود در سيستم ادارييينارسادليل به

 غيرشفاف بودنفعلي، غيرمدون بودن روابط و رفتارها و 

 كارامدعمليات و نيز تنوع و تعدد قوانين و مقررات سنتي و نا

 ضرورت كه است ياگونهبهحاكم، عادات و ساليق مجريان 

 سيوناتوما و كار انجام يهاروش و فرايندها بهبود تدوين و

 را مناسب هاييورافن از يريگبهره ها ويتفعال

 ياتيعات ابزاري حاطالفناوري ). 5سازد (يمير ناپذاجتناب

 وريو نوآ يرقابت يتبه مز دستيابي ها دربراي سازمان

 يفناوري اطالعات زمان يزيربرنامه است. بحث يسازمان

 هاييستماطالعات و س فناوري شد كه استفاده از يجادا

 كرده يداپ يشافزا اييندهفزا طورها بهدر سازمان ياطالعات

 اطالعات و فناوري يكمتوجه نقش استراتژ يرانو مد

 نروزافزو شدند؛ با توجه به نفوذ ياطالعات هاييستمس

 آن ها ازسازمان يمندها، بهرهفناوري اطالعات در سازمان

 و يرقابت يژهو هاييتسازمان به مز تا شوديسبب م

). 21يابد ( وكار دستكسب يزكنندهمتما هاييتقابل

 مگر با گرددينم يسرم يكنون يايبقا و رشد در دن روازاين

 به يابيدست يرو شناخت كه جز از مس يعلم، آگاه داشتن

 تمام است كه يهمان ضرورت ين. اآينديدست نمبه اطالعات

 ها را ملزم به حركت در جهت فناوريسازمان افراد و

 هاييستمنقش س يانم يندر ا ).4سازد (ياطالعات م

   است. يتحائز اهم ياربس ي مديريتاطالعات

 يجادبه ا كنيميم يكه در آن زندگ يجيتالير دعص

 ها منجر شده است كهاز داده يتوجه شايان ياربس يرمقاد

 شوند و وتحليليهشوند، تجز يساختاربند يدرستبه يدبا

                                                            
1 . Management Information System (MIS) 

 ينا يايارائه شوند تا كاربران بتوانند از مزا يقطور دقبه

  ).19( مجموعه اطالعات استفاده كنند

 است كه امكان يستميس 1يريتاطالعات مد يستمس

 روزمره فراهم هاييمروزمره را براي تصم يريت اطالعاتمد

 هايستمسين ا يجاداز ا ييهدف نها). 23سازد (يم

 ي،سازفشرده پردازش، وتحليل،يهتجز يش،گردآوري، پاال

 و سازمان كردن و انتقال اطالعات گذشته و حال يصتلخ

 با متمركز يبانك اطالعات يكمرتبط با آنها در  هاييدهپد

 ).19( آنهاست يرانبراي مد يعسر يامكان دسترس

 ياطالعات هاييستماز توسعه س يناش امكانات از يريگبهره

 ةاداري و عرض ياتدر عمل يعتسر يانه، برايبر را يمبتن

 يديو محصوالت تول خدمات و مقرون به صرفه يعسر

 يافته،هدركشورهاي توسع شده است كه سببها سازمان

 كار گرفتهبه هاينهزم ها ورشته يشتردر ب هايستمس گونهينا

 توسعه در حال از كشورهاي ياريشوند. در حال حاضر بس

 آگاه اييانهراين نو هاييستمس يريكارگبه يامدهايبه پ يزن

 هاييستمس خود به يسنت يهاروش يلشده و براي تبد

  ).7( اندكرده يداپ يشتريب يلتما ين،نو يشرفتهپ

 ي مديريتهاسبك)، با بررسي 1390افشار و همكاران (

 مديران ترجيح ة خود نشان دادند كهدر مقالتعارض 

 تعارض، سبك مديريت براي دانشگاهي يهاكتابخانه

 يهاسبك سپس و سازش و اجبار يهاسبك است. همكاري

 ).2بعدي مديران هستند ( ترجيح اجتناب و گذشت

 ) به بررسي2016و همكاران ( 2چولنكورفهمچنين 

 ي تعارض در مديران ورزشي پرداختند. آنها نيزهاسبك

 ) نشان دادند كه ترجيح مديران ورزشي2مانند افشار (

 استفاده از سبك همكاري است و سپس گذشت بيشتر از

 . )21شود (يماستفاده  هاسبكساير 

ران جنسيت توسط ازمشا و همكا براساستفاوت تعارض 

يران بررسي شد و جوانان كشور ا ورزش در وزارت) 1396(

2 .Schulenkorf 
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مناسب بودن  يزاناط با مبزنان و مردان در ارت يدگاهدكه 

ير تأث). در مقولة 1( بود يكسان ابعاد آن و يتعارض سازمان

ي مديريت تعارض نيز تحقيقاتي صورت گرفته هاسبك

 ) كه در1395است مانند پژوهش قهرماني و همكاران (

به  ،شهر تهران يهادانشگاهي كارشناسان تربيت بدنان مي

و  يارتباط يهامهارتهاي ياسمقخرده ينببررسي ارتباط 

). در 9پرداختند ( سودمند حل تعارض ارتباط يهاسبك

ي هاسبك) دريافت كه بين 1395همين زمينه سليماني (

مديريت تعارض رقابت و همكاري با اثربخشي كاركنان 

  ).6معناداري وجود دارد (رابطة 

همچنين در زمينه سامانه مديريت اطالعات پژوهش 

) قابل ذكر است كه در آن 2014و همكاران ( 1الماماري

منابع  پول، در زمان، توانديم دريافتند خودكارسازي

 گردش افزايش و تعداد كاركنان يي و به كاهشجوصرفه

 يوربهره شافزاي اين به برعالوه .شوديممنجر  سازماني

كار  بازده مشتري و رضايت افزايش اثربخشي، سازمان،

 ).11كند (يمكمك 

با توجه به گستردگي و تنوع وظايف، مديران آموزشي 

و اجرايي در حيطه ورزش با حجم وسيعي از اطالعات 

در كشور، در  هگرفتانجامبه مطالعات  اند. ولي با توجهمواجه

ر ورزشي مانند ساي هاييونفدراسو  هاسازماناغلب 

ديران ، هنوز سيستم اطالعات مديريت كه بتواند مهاسازمان

گيري كمك كند، رايج نشده است. در اين يمتصمرا در امر 

زمينه تحقيق حاضر بدر پي پاسخ علمي به اين پرسش 

اساسي است كه استقرار سيستم اطالعات مديريتي با 

ايي ورزش ي مديريت تعارض مديران آموزشي و اجرهاسبك

 داراي رابطه است يا خير؟

  

                                                            
1 . Al-Mamary 

  ي تحقيقشناسروش
و  كاربردي ، از نوع مطالعاتهدف حاضر از نظرتحقيق 

است. جامعة آماري موجود  پيمايشي-از نظر روش، توصيفي

در اين مطالعه تمامي مديران ارشد آموزشي و اجرايي ورزش 

ي تربيت بدني شهرداري تهران است كه شامل واحدهادر 

شود. با يمي مختلف هابخشرئيس و مديران يبنارئيس، 

نفر  220توجه به اينكه حجم جامعة آماري در اين پژوهش 

علت حجم محدود شمار بهو با توجه به روش تمام است

 نفر است 220اين پژوهش  يهاتعداد نمونهجامعة آماري، 

ي واحدهامديران ارشد آموزشي و اجرايي ورزش در از  كه

ده است. شجهت پرسش استفاده  هرداريتربيت بدني ش

ي اپرسشنامهي و اكتابخانهي اطالعات به دو روش آورجمع

  انجام گرفته است. 

ي اطالعات شامل پرسشنامة سبك آورجمع ابزار

) و پرسشنامة سيستم 8مديريت تعارض استيفن رابينز (

سبك  ةپرسشنام) بود. 3) اكبري (MISاطالعات مديريت (

 5است در  سؤال 15شامل  ينزراب يفنتعارض است يريتمد

گويه (سبك رقابتي، سبك مديريت سازش، سبك مديريت 

مصالحه، سبك مديريت همكاري و سبك اجتناب) كه 

سنجش ميزان استفاده مديران از پنج سبك رقابت، 

همكاري، ايثار، اجتناب و مصالحه در مديريت تعارض 

ي پاسخ اهدرج 5س بر روي يك مقيا سؤالپردازد. هر يم

و حداكثر  3 هاسبكه در هر يك از شود. حداقل نمريمداده 

يري سبك گاندازه منظوربه 7و  5، 1 سؤاالتاست.  15آن 

مربوط به سبك همكاري؛  12و  9، 4 سؤاالترقابت؛ 

 10، 6 سؤاالتمربوط به سبك ايثار؛  14و  11، 3 سؤاالت

سبك  13و  8 ،2 سؤاالتمربوط به سبك اجتناب؛ و  15و 

  سنجيدند. يممصالحه را 

) اكبري در MISپرسشنامة سيستم اطالعات مديريت (

) استفاده شد و داراي پايايي و روايي 1390پژوهش اكبري (



                       ...   و يآموزش يرانتعارض مد يريتمد يهابا سبك (MIS) يريتاطالعات مد يستمرتباط استقرار سا
 

 

گويه (مرتبط بودن  5مناسب است. اين پرسشنامه داراي 

اطالعات، دقت اطالعات، صحت اطالعات، ايمني اطالعات و 

بر روي  سؤال. هر است سؤال 18ميزان و نوع اطالعات) و 

 3تا1 سؤاالتشود. يمي پاسخ داده ادرجه 5مقياس 

دقت در  6تا 4 سؤاالتمرتبط بودن اطالعات،  منظوربه

، شدهارائهصحت اطالعات  9تا  7 سؤاالت، شدهارائهاطالعات 

براي ايمني اطالعات و براي ميزان و نوع  13تا  10 سؤاالت

استفاده گرديده است.  18ا ت 14 سؤاالتاطالعات نيز 

 خبرگانو  تاداناز نظر اسا روايي محتوا، يريگاندازه منظوربه

 و آن شناسايي ساختاري اشكاالت استفاده شد. در نتيجه

  صورت پذيرفت.  الزم اصالحات

پرسشنامه، از روش از  ييدست آوردن روامنظور بهبه

منظور يناستفاده شده است. بد ياعتبار محتوا و اعتبار عامل

نظر چند استاد دانشگاه و چند صاحب يارپرسشنامه در اخت

آنها،  يشنهادشدهقرار گرفت و پس از اعمال اصالحات پ

 يينمنظور تعبه .دست آوردپرسشنامه اعتبار الزم را به

كه مقدار آن كرونباخ استفاده شده  ياز روش آلفا يايي،پا

طالعات ا و براي سيستم 82/0 تعارض يريتسبك مدبراي 

 بررسيمنظور بهآمد. همچنين  دستبه 87/0يريت مد

 -كولموگروف آزمون ازها بودن داده طبيعي يتوضع

  .شداستفاده  اسميرنوف

 

  هاافتهي
 شناختييتجمععات الاط ٔەدهندنشان يفيآمار توص يجنتا

 آمده است. 1در جدول  يقكننده در تحقافراد شركت

 
  هايآزمودن شناختييتعات جمعالاط .1جدول 

  درصد فراواني  فراواني هاشاخص  مؤلفه

  جنسيت
  2/73  161  مرد

  8/26  59  زن

  سن

 1/9 20 سال 30كمتر از 

 3/12 27 سال 40-30

 7/32 72 سال 50-40

 9/49 101 سال 50باالتر از 

  تحصيالت

  4/6  14  يپلمدفوق

  7/52  116  كارشناسي

  2/28  62  كارشناسي ارشد

  7/12  28  دكتري

  سابقة خدمت

 3/7 16 سال 5كمتر از 

 1/14 31 سال 10-5

 2/18 40 سال 15-10

 6/28 63 سال 20-15

 8/31 70 سال 20از  يشب

 

نفري كه پرسشنامه را پر  220از  1با توجه به جدول 

نفر زن بودند. از نظر سني  59نفر مرد و  161كردند، 

سال  50درصد) در گروه سني باالي  9/49بيشترين تعداد (

 30درصد) در گروه سني كمتر از  1/9و كمترين تعداد (

ها يآزمودندرصد  7/52سال قرار داشتند. ميزان تحصيالت 

درصد  7/12درصد كارشناسي ارشد،  2/28ي، كارشناس
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 بررسيمنظور به يپلم بوده است.دفوقدرصد  4/6دكتري و 

 -كولموگروف آزمون ازها بودن داده طبيعي يتوضع

ة آماراز حاصل  مقادير بررسيبا د. استفاده ش اسميرنوف

كه توزيع مورد  شداستنباط  ،اسميرنوف – لموگروفوك

تفاوت  شده براي تمام متغيرهاانتظار با توزيع مشاهده

ست. ابنابراين توزيع اين متغيرها نرمال  ،داردن دارييمعن

پارامتريك استفاده  يهابراي آزمون از آماره بايد روينازا

  د.كر

  برازش مدل ساختاري

و  2Rبراي بررسي برازش مدل ساختاري از معيارهاي 
2Q  براي  2استفاده شده است كه مقادير هر يك در جدول

براي مديران اجرايي آمده و  3مديران آموزشي و در جدول 

 ة برازش مناسب مدل ساختاري است.دهندنشان

 

  براي مديران آموزشي 2Qو  2R. معيارهاي 2جدول 
  2R  2Q  سيستم اطالعات مديريت

  00000/0  721897/0  سبك همكاري

  258345/0  921847/0  سبك مصالحه

  261879/0  701254/0  سبك گذشت

  289121/0  945215/0  سبك اجتناب

  260180/0  789152/0  سبك رقابت

  271524/0  781542/0  عملكرد آموزشي

 
  براي مديران اجرايي Q2و  R2. معيارهاي 3جدول 

  2R  2Q  سيستم اطالعات مديريت
  00000/0  861287/0  سبك همكاري

  235788/0  751455/0  سبك مصالحه

  245785/0  712584/0  سبك گذشت

  263896/0  938748/0  سبك اجتناب

  260025/0  779658/0  سبك رقابت

  277485/0  757845/0  عملكرد اجرايي

 

  برازش مدل كلي

يري گاندازهبراي برازش مدل كلي كه هر دو بخش مدل 

استفاده  1GOFكند، از معيار يمو ساختاري را كنترل 

 عنوانبه 36/0، 25/0، 01/0با توجه به سه مقدار  شود.يم

، مقدار GOFمقادير ضعيف، متوسط و قوي براي 

نشان از برازش قوي  GOFبراي  آمدهدستبه485212/0

                                                            
1 . Goodness of Fit 

، مدل تحقيق را در حالت 2و  1هاي شكل مدل كلي دارد.

دهد. با توجه به يم) نشان T_valuesايب (معناداري ضر

توان گفت، وقتي آمارة تي براي هر يك از ضرايب يمآن 

توان يم) باشد، 96/1مسير، باالتر از آستانة معناداري (

در مديران مذكور در  MISنتيجه گرفت رابطة استقرار 

 شود.يمييد تأدرصد  95با سطح اطمينان  موردنظرسبك 



                       ...   و يآموزش يرانتعارض مد يريتمد يهابا سبك (MIS) يريتاطالعات مد يستمرتباط استقرار سا
 

 

  ورزش ييو اجرا يآموزش يرانتعارض در مد يريتمد يهاسبك يسةمقا. 4 جدول

  سبك
  ) MISاستقرار (

  در مديران آموزشي
  ) MISاستقرار (

  در مديران اجرايي
  عدد معناداري  حالت استاندارد  عدد معناداري  حالت استاندارد

  962/9  439/0  421/9  317/0  سبك همكاري

  029/8  729/0  112/5  716/0  مصالحهسبك 

  361/4  417/0  198/7  493/0  سبك گذشت

  378/6  666/0  639/8  781/0  سبك اجتناب

  021/7  793/0  745/10  801/0  سبك رقابت

 

 
 براي مديران آموزشي پژوهش در حالت استاندارد يمدل ساختار. 1شكل 
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 مديران آموزشيداري براي اپژوهش در حالت معن يمدل ساختار. 2شكل 

 
 براي مديران اجرايي پژوهش در حالت استاندارد يمدل ساختار. 3شكل 



                       ...   و يآموزش يرانتعارض مد يريتمد يهابا سبك (MIS) يريتاطالعات مد يستمرتباط استقرار سا
 

 

 
 داري براي مديران اجرايييپژوهش در حالت معن يمدل ساختار. 4شكل 

 
  يريگجهينت

نتايج پژوهش نشان داد كه استقرار سيستم اطالعات 

ي مديريت تعارض در مديران هاسبك) با MISمديريت (

آموزشي و اجرايي ورزش شهرداري تهران داراي رابطه است. 

) با MISسيستم اطالعات مديريت ( است قرار ينهمچن

مدل كاربردي مديريت تعارض مديران آموزشي و اجرايي 

  ورزش از برازش مناسب برخوردار است.

)، فتاحي 1390نتايج تحقيقات عليزاده و پورسلطاني (

) با نتايج 1390) و مظفري و همكاران (1395مكاران(و ه

)، افشار 1390اين پژوهش همسو و نتايج تحقيقات راستگو (

با نتايج ) 1392مرزبان ( و ) و مهرآرا1390و همكاران (

  .ستپژوهش ناهمسو

نتايج اين پژوهش به اميد تداوم تحقيق و پژوهش در 

ه جامعة ي از نتايج آن، ببرداربهرهخصوص اين موضوع و 

رو ارائة ينازاشود. يمصالح ارائه يذپژوهشگران و مسئوالن 

تواند راه را براي مطالعات بعدي و نيز يمها يشنهادپ

هاي اجرايي در آن خصوص هموار سازد. در گيرييمتصم

هاي كاربردي يشنهادپهايي در قالب يشنهادپاين پژوهش 

ربط يذهاي اجرايي و توجه مسئوالن گيرييمتصمبراي 

  ارائه شده است.
پردازش و  علت ناكافي بودن توانايي بشر دربه

بايست نسبت به استقرار سيستم يم سازي اطالعاتيرهذخ

اطالعات مديريت در بين مديران آموزشي و اجرايي ورزش 

 باتدارك برنامه شهرداري تهران تالش كرد، و از آنجا كه 

و  تواند بهبود بخشديم را پروژه پيشبردكت مدير مشار

بايست از يمرو موجبات موفقيت پروژه را فراهم آورد، ازاين

ي آموزشي و اجرايي ورزش هابخشتمامي كارمندان 

شهرداري تهران جهت پيشرفت و رسيدن به اهداف سازمان 

ود ش فراهماستفاده كرد تا زمينة همكاري بين افراد بيشتر 

شود يمان نيز به اهداف دست يابد. بنابراين پيشنهاد و سازم

كه مديران آموزشي و اجرايي ورزش شهرداري تهران با 

يري از آن نسبت گبهرهاستقرار سيستم اطالعات مديريت و 

  گام برداشته شود. آنهابه رسيدگي به تمام وظايف محوله به 
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و عدم  ييكارانااليل همچنين از آنجا كه يكي از د

موقع  يابيضعيف يا غلط گيرييمها را تصمت سازمانموفقي

اطالعات كافي و مناسب  نبودعلت مديريت سازمان به

شدن براي دليل اهميت كافي قائل نبه توانديدانست و اين م

اطالعات، تأمين نكردن زيربناهاي مناسب، و ضعف در 

اسب، اطالعات من ةو اشاع سازييرهتوليد، سازماندهي، ذخ

رو ازاين هنگام و كامل باشدحيح، قابل اعتماد، بهدقيق، ص

شود نسبت سازماندهي مناسب در شهرداري يمپيشنهاد 

ه تهران، بهبود زيربناي شهرداري از طريق تحقيقات گسترد

  گام برداشته شود. 

 هانگرشبايست توانايي درك نظرها، عواطف، يممدير 

و افكار طرف مقابل را داشته باشد و اين امر مستلزم 

رو پيشنهاد ، ازايناستي ارتباطي هامهارتبرخورداري از 

ي مشاوره براي مديران هادورهشود كه با برگزاري يم

آموزشي و اجرائي ورزش شهرداري تهران، در جهت ارتقاي 

  اين مهارت در بين مديران گام برداشته شود.

اطالعاتي  هاييستمسبا توجه به اينكه  بر اينعالوه

مديران و حتي  هاييمديريت موجبات افزايش آگاه

با و  كارشناسان سطوح مختلف سازمان را فراهم ساخته

اينكه  دانش آنها را در مورد ةتنها حيططرح مفاهيم جديد نه

خواهند  هايييمقادر به انجام چه كارهايي و اتخاذ چه تصم

بهتر انجام دادن  هرچه بلكه آنان را در ،بخشديبود وسعت م

رو رساند، ازاينيياري م هايشانيتو فعال هايتمسئول

هاي اطالعات مديريت را يستمسشود كه يمپيشنهاد 

سازي آن متناسب با وظايف شغلي يادهپتوسعه دهند و به 

مديران آموزشي و اجرايي ورزش كاركنان شهرداري تهران 

 پرداخته شود.
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Abstract 
Organizational conflict is a fundamental and pervasive part of our organizational life. 
Organizations generally fail in competitive environments if there is less conflict. 
Managers can use Conflict to increase the effectiveness of the organization.The purpose 
of this study was to investigate the relationship between management information 
system (MIS) deployment with conflict management styles in educational and executive 
sport managers of Tehran municipality. This research was applied in terms of purpose 
and descriptive-survey in terms of method.The Statistical population in this research 
included all senior educational and executive sport managers in Tehran municipality’s 
sport units, including the chief, deputy chief, and managers of the various departments. 
Due to the limited size of the population study, 220 people were selected as the 
statistical sample. Data collection tools were Robbins Conflict Management Style 
Questionnaire (1991) and Akbari Management Information System (MIS) 
Questionnaire (2011). SPSS-23 and Smart PLS-2.0 softwares were used for statistical 
analysis.The results showed that there is a significant relationship between the 
deployment of MIS and conflict management styles such as competition, avoidance, 
forgiveness, reconciliation, and cooperation in educational and executive sport 
managers. Also, economic, environmental, educational, structural, cultural factors were 
identified as suitable predictors for determining conflict management styles in sports 
education and executive managers.investigate the relationship between information 
system deployment and conflict management styles among educational and executive 
sport managers of Tehran municipality will make optimum use of this information 
system and will lead to a growing trend of managerial decisions. 
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