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 توجه !

 

 این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل 

 با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، اینجا کلیک Qایید.

http://iranarze.ir/styles+managing+team+conflict+professional+sports+greece
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بحث

 این مطالعه سعی بر آن داتش تا به ارزیابی 

 ایده های مربیان در خصوص کارامد ترین

 سبک های  حل اختالف تیم بپردازد. مربیان

 عوامل متعدد تعارض را بررسی کرده و به

تامیز به رفتار تعارض واکنش نشان  طور 

 دادند. شناسایی کارامد ترین سبک های حل

 اختالف در میان مربیان حل مسائل شغلی

 می باشد و تفاوت های میان ورزش های

 مختلف می تواند اطالعات مناسبی را برای

 کمک به مربیان جهت حل اختالف در اختیار

 بگذارد. اگرچه انسجام تیمی یک عامل مهم

 برای  تحریک و انگیزش ورزشکاران و

 موفقیت تیم ها است، مطالعات اندکی در

.یونان صورت گرفته است

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت

ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، اینجا کلیک Qایید. 

 همچنین برای مشاهده سایر مقاالت این رشته اینجا کلیک Qایید.
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