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Abstract 

The aim of this study was to investigate the role of relationships beliefs in co-creation 

mediated by conflict management styles among faculty members of University of Birjand. 

The research method was descriptive-correlation and the statistical population included all 

faculty members of University of Birjand in the academic year of 1998-99 to 322 people. 

Using proportional stratified sampling method, 240 questionnaires were randomly 

distributed and 207 questionnaires were analyzed. And was reviewed. To measure 

all-creation, Taherpour et al.'s (2015) questionnaire was used, for relationships beliefs, a 

researcher-made questionnaire was used, and Robbins' (1998) questionnaire was used to 

measure conflict management styles. The reliability coefficient of the questionnaires was 

estimated to be 0.95, 0.82 and 0.80 using Cronbach's alpha coefficient, respectively. The 
findings showed that the belief in the destructiveness of opposition and gender differences 

played a predictive role in co-creation, and despite them, co-creation of faculty members 

decreased. Relationships beliefs were predictive of all three conflict management styles. 

Conflict management styles were also predictors of co-creation and their correlation 

coefficient was significant. Also, the conceptual models of the research had the necessary 

fit and conflict management styles played a mediating role. 
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 یها سبک یگر یانجیبا م ینیآفر در هم یارتباط ینقش باورها

 رجندیعلمی دانشگاه ب هیئت یتعارض در اعضا تیریمد
 

 فرد ، حسین شکوهیفاطمه طاهرپور

 سعیده سمائی

 62/26/6522تاریخ دریافت: 

 66/22/6522تاریخ پذیرش نهایی: 

 چکیده
تعارض  تیریمد یها سبک یگر یانجیبا م ینیآفر در هم یارتباط ینقش باورها یبا هدف بررس ،پژوهش حاضر

آماری شامل   جامعه وهمبستگی  -انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی  رجندیعلمی دانشگاه ب هیئت یاعضا در
کده بدا اسدتفاده او روش     بدود  نفدر  666به تعدداد   99-99در سال تحصیلی  رجندینشگاه بعلمی دا اعضای هیئت یتمام
و  لید مدورد تحل  شنامهپرس 622 ود شصورت تصادفی ساده توویع  پرسشنامه به 652تعداد  ،یای نسبت گیری طبقه نمونه
 یباورهدا رای سدنجش  بد (، 6695طاهرپور و همکدارا     ی آفرینی، او پرسشنامه قرار گرفت. برای سنجش هم یبررس
 .دش( استفاده 6999  نزیراب  تعارض او پرسشنامه تیریمد یها سبکبرای سنجش ساخته و  محقق  او پرسشنامه یارتباط

. دید بدرآورد گرد  92/2و  96/2، 94/2برابر با  ترتیب بهها با استفاده او ضریب آلفای کرونباخ  ضریب پایایی پرسشنامه
 یند یآفر در هدم  یا کنندده  یند یب شینقش پ یتیجنس یها مخالفت و تفاوت یکنندگ بیتخر نشا  داد که باور به ها افتهی

هر سه سبک   کننده ینیب شیپ یارتباط ی. باورهاافتی یعلمی کاهش م هیئت یاعضا ینیآفر داشتند و با وجود آنها هم
بود.  دار یارتباط آنها معن بیو ضر ینیآفر هم  کننده ینیب شیپنیز تعارض  تیریمد یها تعارض بودند. سبک تیریمد

 یگر تعارض نقش میانجی تیریمد یها برخوردار بودند و سبکم الو براوشو پژوهش ا یالگوهای مفهوم نیهمچن
 کردند. ایفا می

 

 رجندیدانشگاه ب ؛علمی هیئت یاعضا ؛تعارض تیریمد یها سبک ی؛نیآفر هم ی؛ارتباط یباورها: کلیدواژه
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 مقدمه

هدا   هدا او گدروه   سداوما   گدر یهمانندد د نیدز  ها  است. دانشگاه دهیچیبزرگ و پ یاه عصر ما، عصر ساوما 

 یبدردار  و بهدره  جادیا  نهیوم ،یبر کار گروهدیتأکو با کنند یخود استفاده م یواحدها یربنایعنوا  مبنا و و به

را  یادفدراهم نمدوده و افدر    ار یریپدذ  تیتعاو  و مسئول ،یهمکار  هیمختلف و گسترش روح یها او مهارت

 یریکدارگ  دنبدال بده   و حل مسدالل مشدارکت دارندد و بده     ها یریگ میطور مداوم در تصم که به کنند یم تیترب

 .(96: 6692 ،یبهمن دخت یو نوغان ا یآهنچ ،یشده هستند  ناد کسب یها مهارت

کندا   موفق شوند که کار توانند یم یجو هستند و ومان مشارکت ییها نظام ،یدانشگاه یآمووش یها نظام

داشدته   لید تما گریکدد یمتقابدل بدا    یهدا  یو همکدار  قیعم ،یتعامل ک،یبه ارتباط نزد ،علمی هیئت یو اعضا

و  یجمعد  نشیآفدر  یمعنا به ینیآفر هم". است 6ینیآفر هم نه،یوم نیمهم در ا اریبس یها نهیاو وم یکیباشند. 

 (.666: 6692 طاهرپور،  "است یو دانش جمع ها مهارتها،  ها، خالقیت تواناییمشترک با استفاده او 

رند  کنندد و    کدم گسدترده را   یهدا  و تفداوت  هدا  یکده نداهمگن   سداود  یها را قدادر مد   ساوما  ینیآفر هم

و ارالده   دهدد  یچه که سداوما  انجدام مد   دارد و آن اویکننده ن آنچه که مصرف نیب ترشیب یهماهنگ قیطر نیا او

را شدکل   یند یآفر دارد و آنچده هدم   یارتبداط  یتیماه ،ینیفرآ . هم(69: 6695 طاهرپور،  کنند جادیا کند، یم

متقابدل   دیید تأ ییدارند، تواندا  گریکدیبا  یکه ارتباط مؤثر همکارانیدهد، نوع و شدت ارتباطات است.  یم

 ،گدوش کدرده و پاسدخ دهندد     یدفداع ریصدورت غ  بده  گریکدد ی یاوهدا یبده ن  توانندد  یها وجود دارد و مدر آن

ارتباط برقدرار   گریکدیبا  زیآم طور مسالمت آمده متمرکز شده و به شیپ  بر مسئلهتفاهم،  صورت بروو سوءدر

و  یسدداومان ارتباطددات درو  .(49: 6696 ،یآبدداد هاشددم یو قنبددر ییایددمیبورندددر ، ک ی عباسدد کننددد یمدد

 ست.آنها 6یارتباط یجمله باورهااو یافراد متأثر او عوامل مختلف یساومان برو 

 یکدرده و باعدر رشدد شخصد     لیافدراد را در ارتباطشدا  تسده    یکه ساوگار یطبه شر یارتباط یباورها

. اگدر  (6: 6692فدر،   ییو تمندا  یدگلید ب یند  رضداحاج شدو سدالمت روا    یموجدب ارتقدا   توانندد  یشوند، م

 دید تعدارض با  نید کده ا  شدود  یمد  منجر بده تعدارض   ،ناکارآمد باشد گریکدیافراد نسبت به  یارتباط یباورها

 ماتیو تصدم  هدا  دگاهید نظرها، د د،یگروه در عقا یعدم توافق اعضا یمعنا رض در کار بهشود. تعا تیریمد

                                                                                                                                             

1. Co creation 

2. Relationship beliefs 



 (و همکاران طاهرپور) ...علمی  هیئت یتعارض در اعضا تیریمد یها سبک یگر یانجیبا م ینیآفر در هم یارتباط ینقش باورها

2 

 (. 459: 6695 ،یچالشتر یو مراد یگله، جبار ینقل او جمال ؛ به6222، 6پترسو و  مو ی س "است

متفداوت افدراد او مندابع موجدود       که عبارتند او: اسدتفاده  شوند یسبب بروو تعارض در ساوما  م یعوامل

، تفدداوت در ادراک و شددناخت، منددابع محدددود و  (662: 6692و مختددارپور،  یرجددیا ،یمختددارپور، خددادم 

: 6694 ،یدمدرا  یمختلف  سرحد یها تیفعال یتعارض در نقش، وابستگ ها، فهیوظ  طهیمشترک، ابهام در ح

هدا،   وما سدا  یاطالعدات  نظدام و سداوما ، نقدد در    یاجتمداع  رییو سبک افراد، تغ تی، تفاوت در شخص(66

 .(66-65: 6695 ،یپرداخت  اکبر یها نظامو  یابیاروش یارهایو تفاوت در مع فهیمتقابل وظ یوابستگ

شدود.   تیریچو  ارتباطات مؤثر، حل مسدئله و مدذاکره، مدد    ییها با استفاده او مهارت تواند یتعارض م

 ردید گ یکدار مد   وه خود بده حل تعارضات در گر یاست که هر فرد برا یتیری، مد6تعارض تیریمدمنظور او 

 .(25: 6262، 6، پرل مارین و دیاونریگ بزی ر

ویدژه   انند موفق شوند که کارکنا  آ  بهتو جو هستند و ومانی می هایی مشارکت نظامهای آمووشی،  نظام

هدا دارای مندابع بدالقوه     های متقابل داشته باشدند. دانشدگاه   ، با یکدیگر ارتباط و همکاریعلمی هیئتاعضای 

آفریندی بدین    کلدی، هدم   بیدا   هدای عمیدق و مسدتمر و بده     ند همکاریادی هستند و استفاده او این منابع نیاوموی

ساود.  اطالعات شفاف و روشن را فراهم می  گو و ارالهآفرینی امکا  گفت است. ویرا هم علمی هیئتاعضای 

ه محیط دانشگاه محیطی همیارانه پذیر است ک ومانی امکا  علمی هیئتهای متنوع اعضای  استفاده او توانایی

بلکده ایدن    ،کنندد  احسدا  اروشدمندی مدی    علمدی  هیئدت تنها اعضای  آفرینانه باشد. در چنین محیطی نه و هم

هدای آمووشدی و    فعالیدت   دهندد و بدا ارالده    های علمی و آمووشی خود نیدز سدرایت مدی    احسا  را به فعالیت

 یبدرا (. 6522امعه را تضمین خواهند کدرد  طداهرپور،   تر، موفقیت دانشجویا  و ج پژوهشی گسترده -علمی

ویدرا  کنندد،   تیری، تعارضات موجدود را مدد  علمی هیئتی در دانشگاه الوم است که اعضا ینیآفر تحقق هم

آفریندی خواهدد    و درنتیجه افزایش هم علمی هیئترفع منابع تعارض باعر بهبود کیفیت ارتباط میا  اعضای 

معتقدد باشدند کده     اعضدا  کده نیدارد؛ اهدا بسدتگی   آنی ارتبداط  یها بده باورهدا   تعارض نیا تیریمد کنیلشد. 

 .کندد  یهدا اسدتقبال مد    او انتقدادات و مخالفدت   دح ست و تاچهها دهیو ا راتییتغ  رندهیذحد پ تاچههمکارشا  

باشدد و   رگدذار یهدا تأث تعدارض آن  تیریمدد  یهدا  بر انتخدا  سدبک   تواند یافراد م یارتباط یباورها ،نیبنابرا

                                                                                                                                             

1. Simon & Peterson 

2. Conflict management 

3. Ribes-Giner, Perello-Marín & Díaz 
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و تحقدق آ  در   یند یآفر افدراد بده هدم    لید تما زا ید بدر م  تواند یشود، م تیریها چگونه مد تعارض نیا نکه،یا

 ساوما  مؤثر باشد.

 

 ی پژوهش مبانی نظری و پیشینه
هدا،   ، خالقیدت هدا  ییو مشدترک بدا اسدتفاده او تواندا     یجمعد  نشیآفدر  یمعنا به ینیآفر هم"آفرینی:  هم

آ ،  یاست که ط یندیفرا ینیآفر هم"( معتقدند: 6999  6 سویو جم زیبرا. "است یو دانش جمع ها مهارت

 ییزهایبه چ تواند یاو افراد م کیکه هر طوری به ؛شود یم بیترک گریکدیکننده با  چند مشارکت ایمنابع دو 

 یند یفرآ هدم  ی، دو جزء اصدل مشارکت و تعامل ن،یاست. بنابرا ها نبودهبه آن د یقادر به رس ییتنها برسد که به

 (.666-666: 6692 طاهرپور،  "است

 یند یآفر شدود، هدم   جداد یو افراد ا یساومان یو داوطلبانه توسط واحدها یررسمیغ یکه هماهنگ یهنگام

د را بشناسدند، تصدویر روشدنی او آنچده نیداو      در این مورد باید افراد، اهداف و واحدد خدو  . ردیگ یصورت م

 یها گروه یاو هماهنگ ینیآفر در هموما  و اهداف آ  وفق دهند. نظر داشته باشند و خود را با سادارند، در

: 6225، 6پراهداالد و راماسدومی    شدود  یها استفاده مد  توسط خود آ  گروه یررسمیغ یکارهاو ساوو یکار

هدا و   شدوند و داندش   رید درگ گریکدد یبدا   کیدر روابط نزد دیها با ها و بخش افراد، گروه ،ینیآفر در هم(. 4

 یهدا  بخدش افدراد و   ند،یفرا نیکنند. در ا بیترک تر شیب تیبه سود و موفق د یرس ید را براخو یها مهارت

خلدق   ،اروشدمند اسدت   شدا  یرا که برا یزیچآ  کرده تا  بیترک گریکدیخود را با  یها یمختلف، توانمند

 .(654: 6266، 6و همکارا  کنند  تانو

DART مددل با استفاده او ( 6225  یپراهاالد و راماسوام
ی را مطدر   ند یآفر هدم  یهدا  مؤلفده  نیتدر  مهدم  5

گدو، دسترسدی، خطرسدنجی و    گفت هدا عبارتندد او:   (. ایدن مؤلفده  26: 6262 ،و همکدارا   ندر یگ بدز ی ر کردند

 نیبد  هدا  دهید تبادل ا به عمل در هر دو طرف است. شیو گرا قیعم یریدرگی تعامل، امعن به گوگفتشفافیت. 

بده آ    یابیدسدت  گدر ید طیکه در شدرا  دشو یمنجر م ییها حل کشف راه، به تفاوتم یها دگاهید یافراد دارا
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پیددا  بهبدود   یریادگیی جهت ید توانا شود، یافراد حذف م نیب یگفتگو، مروها ا ی. در جرستین ریپذ امکا 

رشدد  ی و یدادگیری جمعدی   مختلدف ارتبداط   یها مهارت قیطراو یاصل یها تیو قابل ها یستگیو شا کند می

خود  یدانش ضمن دینکته اشاره دارد که افراد با نیبه ا یدسترس(. 92: 6229، 6ستوربکا و فروه، ا پان ابدی یم

 ندد یانم لیرا تسده  یسداومان  یریادگید قدرار دهندد تدا     گدرا  ید ارید اختکدرده و در  لیتبدد  حیرا به دانش صدر 

شدود و   یکندد و عضدو گدروه مد     فرد خود را درگیر گدروه مدی   ،ی. در فرایند دسترس(666: 6692 طاهرپور، 

پیوندد. وقتدی حجدم ویدادی او     گروه می عقاید و نظراتنظرات افراد با هم ترکیب و به تفکرات و مجموعه 

همدراه   داندش و اطالعدات را بده    تسدهیم تنهدا   کننده نده  تر  است، گفتگو و ارتباط با مصرفاطالعات در دس

. تعامدل و  بدرد    متقابل را بداال مدی  ساوی اطالعات موجود، سطح درک، اعتماد و اطمینا بلکه با شفاف ،دارد

هدایی چدو     رود و ارمغدا   شدمار مدی   هدای اجتمداعی بده    برای تقویت تعامدل ای  آفرینی، وسیله گفتما  در هم

های مخالف، بالندگی  ارتقای گرایش به همکاری و اقدام جمعی، افزایش تحمل و بردباری در برابر دیدگاه

خطر به احتمال  (.6522 طاهرپور، پی خواهد داشت مسالل را در های نو برای حل راه جمعی و رشد  اندیشه

عهدده  خطدرات را بر  تیفعال باشدند مسدئول    کارکنا  اشاره دارد. اگر کارکنا  مشارکت کننده د ید بیآس

های درگیر بایدد   . خطرسنجی به این مطلب اشاره دارد که طرف(2: 6225 ،ی پراهاالد و راماسوام رندیگ یم

 کهدا مشدارکت نزدید   رند و درجهت رفدع آن ها را بپذیها مطلع باشند و خطرات همراه آن ریسکاو انواع این 

 دهید فهم یدرسدت  است کده قصدد فرسدتنده بده     یاطالعات به شکل د ید ییتوانا یمعنا به. شفافیت داشته باشند

 قید دق زا ید آ  را بده م  گدر یدو برخدی  سدطح وضدو  اطالعدات     یمعندا  را به تیشفاف ،او افراد یهشود. گرو

 .(6522اند  طاهرپور،  اطالعات عنوا  کرده

و  دلسو یااست.  گریکدیاو افراد نسبت به  کیباور درمورد هر ،یارتباط یباورهاباورهای ارتباطی: 

کده همکدارا  نسدبت بده      اسدت  یا دهید عق اید  دگاهید د ،یارتباط یمعتقدند که باورها (262: 6996  6نیاپشتا

( 6996  دلسدو  یو ا نیاپشدتا  دگاهیمطابق د. اند رفتهیآ  را پذ تیو در واقعخود دارند  یساومان ارتباط درو 

 کده نیکارآمدد، مانندد بداور بده ا     یارتبداط  یناکارآمد باشند؛ باورها ایممکن است کارآمد  یارتباط یباورها

 .دهندد  رابطه را ارتقا تیفیکرده و ک قیحفظ رابطه را تشو یکنند، ممکن است رفتارها رییتغ توانند یافراد م

                                                                                                                                             

1. Payne, Storbacka & Frow 

2. Eidelson & Epstein 



 5444(، زمستان 44پیاپی شماره ) 4شماره ، دهممطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

6 

محددود   یارتباط یها افراد را در برخورد با چالش ییناکارآمد ممکن است توانا یارتباط یمقابل، باورهادر

 نید . ا(62-62: 6695، یی، فتحدی و احمددی قوولوجده   منجدر شدوند  رضدا    یارتبداط  یهدا  کنند و به تعارض

 یکننددگ  بید باور به تخری، تیجنس یها مورد تفاوتباور درخوانی،  توقع ذهن ناکارآمد عبارتند او: یباورها

کرد ،  و اظهارنظر نبه گفت اویبدو  ن دیفرد با یعنی یخوان توقع ذهن. همکار یریرناپذییباور به تغو  مخالفت

همکدارا   (. 5: 6692فدر،   ضداحاجی بیددگلی و تمندایی    ر همکار خود را بداندد  یاوهایافکار، احساسات و ن

همکدار خدود را درک و در واقدع     یاوهایقادر باشند ن دیکه با کنند یفکر م گریکدیبه  شا  یوابستگ لیدل به

مدورد  بداور در . (52: 6694 سیاوشدی،   ها باشدد آن میکرد  مستق به مطر  یاوین کهنیا کنند؛ بدو  یخوان ذهن

قالدب انتظدار   و  و مرد در یو شناخت یکیولوژیزیف یها تفاوت حیعدم درک صح ی یعنیتیجنس یها تفاوت

. (5: 6692فر،  ییو تمنا یدگلیب ی رضاحاج اختالف دانستن لیرا دل یمادرواد یها تفاوت این داشت  کسا ی

سددت اخددتالف نظرها یمنفدد ریو تفسدد یندداراحت رشیعددم پددذ  یمعنددا بدده مخالفددت یکنندددگ بیددبداور بدده تخر 

 یبدرا  یکه قدرت کاف کنند یحالت، همکارا  فکر م نی. در ا(22: 6692 ،، جمشیدی و شکوری صاحبدل

 ،یمد کنند  اخدوا  غال  یریاو بروو مشکل و اختالف در ساوما  جلوگ کنند یم یحمل مشکل ندارند و سعت

و تحول رفتارها و تکدرار   رییهمکار در تغ ییاعتقاد به عدم توانانیز همکار  یریرناپذییباور به تغ .(66: 6692

اسدت کده    یهمکدار ومدان   یریپدذ ریی. باور به عددم تغ (22: 6692 ،بدل و همکارا  صاحاست  ندهیآنها در آ

رفتدار و   نیکده چند   کندد  یفکدر مد   گدر ینداشته باشد و همکدار د  یقبول و قابل للادیاو همکارا ، رفتار ا یکی

 ،ی اخدوا  غالمد   دهدد  یهمکارا  رخ نمد   مثبت در رابطه راتییواقع هرگز تغوحشتناک است و در یتیوضع

6692 :66). 

تی معقول، منصفانه و صور تعارض به  ناخت و ادارهمدیریت تعارض، شهای مدیریت تعارض:  سبک

تعدارض مطدر     تیریمدد  یها در رابطه با سبک یگوناگون اتینظر(. 6: 6699ست  کیانفر و رشیدی، کارا

بهتر بین فدرد و    تواند در ایجاد رابطه های مناسب حل تعارض، می پژوهشگرا  معتقدند که سبک شده است.

 (.26: 6699 نقل اوحسنی و خانجانی وشکی، ؛ به6262 ،6لو و وان   دهمکارا  در محیط کار مؤثر باش

سدبک  اندد. هددف    کدرده ی تعدارض را معرفد   تیریپدن  سدبک مدد    ،(6996  6اهیمو ر( 6922  6 توما

                                                                                                                                             

1. Lu & Wang 

2. Thomas 

3. Rahim 
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هدر دو طدرف اسدت     یقبول بدرا  قابل و تدابیر ها حل راه یبرخ افتنی(، گرا یبه خود و د یمصالحه  توجه نسب

خدود را دنبدال    قلد اهدداف و عال که فرد نده   . هنگامیهر دو طرف شودو منافع داف اه یتحقق نسبباعر که 

آ  را  اید تعدارض طفدره رود    تید کده او موقع  کندد  تالش می ترشیرا و ب گرا ید قلاهداف و عالو نه  کند یم

سدبک  . در ( اسدت گدرا  یسبک اجتنا   توجده کدم بده خدود و د     ،کند یریگ او آ  کناره ایانداود  قیتعو به

گی سدتاد یآورد  مندافع خدود محکدم ا    دسدت  بده  یبدرا  هر دو طرف( گرا یبه خود و د ادی توجه و یکارهم

 رندد یگ ینظدر مد  درنیدز  هستند و منافع طدرف مقابدل را    گریکدیبا  یحال خواها  همکار نیعاما در ،کنند می

بده   ادید و سدبک گذشدت  توجده کدم بده خدود، توجده        .(66: 6692، واده و قربدانی پداجی   ، قربانییدنقوی س

. تدا تعدارض را فروبنشداند    گدذرد  یخود م یها او خواسته لیطرف به هر دل کنیز ومانی است که ی (گرا ید

 گددرا ،یبدده د یو وابسددتگ یاجتمدداع یقددو یهددا زهیددانگ یکدده دارا کننددد یسددبک اسددتفاده مدد نیدداو ا کسدانی 

فردی کده او   .(46: 6692، دنیپور و م ، رجاییواقع شد  هستند  افشار گرا ید دییو مورد تأ یطلب تیمحبوب

 یهدا  تنها بر اهداف، منافع و خواسته کند یاستفاده م (گرا یبه خود، توجه کم به د ادیسبک رقابت  توجه و

 . (66: 6692و همکارا ،  یدنقوی س ردیگ یم دهیرا ناد گرا یکرده و اهداف و منافع د یخود پافشار

 کرد که عبارتند او: یبند ه راهبرد دستهمذکور را با عنوا  س  وهیپن  ش نزیبعدها راب

 ؛تو مصالحه اس یهمکار یها وهی: شامل شییگرا حل راهبرد راه. 6

 ؛اجتنا  و گذشت است یها وهیراهبرد عدم مقابله: شامل ش. 6

کده بده    کنندد  یخود توجه م یاست و افراد فقط به منافع فرد کسا ی یرقابت  وهیراهبرد کنترل: که با ش. 6

 .(29: 6699خواه و واهد بابال ،  ، خالقپور دالور می ابراه شود یم تضاد منجر

 ،یهمکدار  رید تعدارض نظ  تیریمثبدت مدد   یهدا  سدبک  نشیاو پژوهشگرا  اعتقاد دارندد کده گدز    یبرخ

 یسداومان  یاثربخشد  شیافدزا  جهینتکارکنا  و در ا یارتباط م تیفیانسجام، مصالحه و ساوش، باعر بهبود ک

و  تباطدات ار تید فیک فیتعارض سبب تضع تیریمد یمنف یها باورند که سبک نیابر  نیچنهم .خواهد شد

 (.629: 6222، 6دلیفن  و تجو  و ییخواهد شد   یساومان یور کاهش بهره جهینتدر

ها، تعارضات موجدود   گروه یجمله دانشگاه الوم است که اعضاها، او در ساوما  ینیآفر تحقق هم یبرا

حدد   افراد تاچده  کهنیافراد دارد؛ ا یارتباط یبه باورها یها بستگ تعارض نیا تیریمد کنیکنند، ل تیریرا مد

                                                                                                                                             

1. Yi‐Feng & Tjosvold 
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هدا اسدتقبال    او انتقدادات و مخالفدت   دحد  سدت و تاچده  ها دهید و ا راتییتغ  رندهیمعتقد باشند که همکارشا  پذ

باشدد   گذارریها تأثتعارض آن تیریمد یها بر انتخا  سبک تواند یافراد م یارتباط یباورها نی. بنابراکند یم

و تحقدق آ  در   یند یآفر افدراد بده هدم    لیتما زا یبر م تواند یشود، م تیریها چگونه مد تعارض نیا که،نیو ا

 ساوما  مؤثر باشد. 

 یگر یانجیبا م ینیآفر در هم یارتباط ینقش باورها یموارد، هدف پژوهش حاضر، بررس نیبه ا توجهبا

 است. رجندیدانشگاه ب علمی هیئت یاعضا نیتعارض ب تیریمد یها سبک

 

 پژوهش  پیشینه
 

 تحقیقات داخلی و خارجی  . پیشینه5جدول 

 ها یافته عنوان پژوهش محقق

حجاویا ، جباری و 

 (6699صادقی  

هدای مددیریت    بررسی رابطه بین سدبک 

تعارض مدیرا  بدا فرهند  سداومانی و    

میزا  خالقیت معلما  مددار  ابتددایی   

 گرگا 

داری بددین سددبک  مثبددت و معنددی  ابطددههددا نشددا  داد کدده ر یافتدده

منفدی و    مدیریت تعارض اجتنابی و خالقیت و همچندین رابطده  

کداری   داری بین سبک مدیریت تعارض کنترل و محافظده  معنی

 در معلما  ابتدایی شهر گرگا  وجود دارد.

بابالی، پورحسین و 

 (6699قنبری  

هددای رهبددری و    رابطدده بددین بدداودهی   

ض بر خالقیت راهبردهای مدیریت تعار

 موردمطالعه کارکندا  بیمارسدتا  امدام    

 رضا آمل(

بین راهبردهای مدیریت تعدارض بدا خالقیدت کارکندا  رابطده      

های مدیریت تعدارض  همکداری و    وجود دارد. همچنین مؤلفه

 کنند. بینی می اجتنا ( خالقیت کارکنا  را پیش

فرد و امانی  آوادی

 6694) 

هدای   باورهدای ارتبداطی و سدبک     رابطه

 حل تعارض با رضایت وناشویی

هدای   باورهای ارتباطی و سبک  هدف این مطالعه، بررسی رابطه

حل تعارض با رضایت وناشویی در ونا  بدود و براسدا  نتدای     

بیندی متغیدر رضدایت     آمدده، هدر دو متغیدر، تدوا  پدیش      دسدت  به

 وناشویی را دارا بودند.

صادقی و آقامحمدیا  

 (6696شعرباف  

ی تفکیددک خویشددتن و  بطددهبررسددی را

باورهای ارتباطی با راهبرد حل تعدارض  

 اجتنا  دانشجویا  متأهل

هدای تعارضدی انتخدا      افرادی که سبک اجتنا  را در موقعیت

بر خطاهای شناختی  کنند، باورهای عمیق و عقاید اصلی مبنی می

ودگی و عدم تحمل ناکامی دارند. آنهدا   کنندگی، وحشت حکم

کنند خصوصیات شخصیتی و فدردی طدرف   پیش او آنکه سعی 

ای  مقابل خدود را بشناسدند، او را براسدا  خصوصدیات کلیشده     

جنسددیتی کدده در باورهددای آنهددا جددای گرفتدده اسددت قضدداوت   
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 ها یافته عنوان پژوهش محقق

کنند؛ بنابراین، در برخورد با تعارضات در روابدط خدود، بده     می

فصدل تعارضدات اجتندا      و حل مسئله امیددی نداشدته و او حدل   

 کنند. می

شایسته  جهانیا  و

 6696) 

هدای مددیریت    بررسی رابطه بین سدبک 

تعارض و خالقیت مددیرا  در مددار    

 متوسطه شهر تهرا 

بین سبک مصالحه، سدبک مددارا و سدبک تشدریک مسداعی و      

دار وجود دارد  ای مثبت و معنی خالقیت مدیرا  آمووشی رابطه

جویی و خالقیدت مددیرا     اما بین سبک اجتنا  و سبک رقابت

 معکو  برقرار است.  ابطهآمووشی ر

 (6692رواقی الوندی  

آگاهی، باورهای غیرمنطقدی   نقش ذهن

فدردی در   های حل تعارض بدین  و سبک

 رضایت وناشویی ووجین

آگداهی، باورهدای    آمده نشدا  داد کده بدین ذهدن     دست نتای  به

  های حل تعارض، با رضایت وناشویی رابطده  غیرمنطقی و سبک

 داری وجود دارد. معنی

راد،  مقدم، تقوی نکویی

پور، شفیعی و  حکیمی

 (6699گودروی  

هدای مددیریت    بررسی رابطه بین سدبک 

تعددددارض و خالقیددددت کارکنددددا  در  

های آمووشی شهر کرما  در  بیمارستا 

 6692سال 

مدددیرا  و خالقیددت  خالقیددت و   بددین سددبک اجبددار و مددذاکره

  شدود( کارکندا  اداری، رابطده    آفریندی مدی   نوآوری باعدر هدم  

توا  برداشت کرد کده بدا    دار و معکوسی وجود دارد و می معنی

افزایش سبک مذاکره و اجبار در بیمارستا ، خالقیت کارکندا   

 یابد. در ساوما  کاهش می

 (6264  6اعوا  و انجم
کارمندا   یگردش مالباالی نرخ   هنیهز

 در صنعت نفت پاکستا 

گیدری   مدیریت درسدت شدامل تدروی  ارتباطدات بداو، تصدمیم      

موقدع   بر همکاری و مشارکت، بداوخورد مدنظم و حدل بده     مبتنی

های جدید  تعارضات است. همکاری و ارتباطات باو، تولید ایده

تواندد بدر    را افزایش داده و روابط کاری را تقویت نموده و مدی 

 کارکنا  تأثیرگذار باشد.  روحیه

یی فن  و تجو  ویلد 

 6222) 

 یکددردی: رویتعددارض تعدداون تیریمددد

 یخارج را یمد نیروابط ب تیتقو یبرا

 ینیو کارمندا  چ

هدای مثبدت مددیریت تعدارض نظیدر همکداری،        گزینش سبک

 -انسجام، مصالحه و ساوش باعر بهبدود کیفیدت ارتبداط مددیر    

کارمنددد و درنتیجدده افددزایش اثربخشددی سدداومانی خواهددد شددد.  

هدای منفدی مددیریت تعدارض سدبب تضددعیف       همچندین سدبک  

کارمند و درنتیجه کاهش عملکرد و  -ا  مدیرکیفیت ارتباط می

 وری ساومانی خواهد شد. بهره

 (6224  6همامسی
نقددش باورهددای ارتبدداطی در تعددارض    

 وناشویی

باورهای ارتباطی بدا میدزا  تعارضدات وناشدویی ارتبداط مثبدت       

داشته و سطح تنش در روابط وناشویی و همچنین ساوگاری بدا  

 کند. بینی می تعارضات را پیش

                                                                                                                                             

1. Awan & Anjum 

2. Hamamci 
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 دل مفهومی پژوهشم
 شود: ( پیشنهاد می6صورت شکل   پژوهش، مدل مفهومی پژوهش به  اسا  مبانی نظری و پیشینهبر

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش5شکل 

 

با یکدیگر ارتباط نزدیک، عمیدق و تعداملی برقدرار سداوند و او مندابع       علمی هیئتکه اعضای  درصورتی

شی استفاده نمایندد و  راستای تحقق اهداف آمووشی، علمی و پژوههای یکدیگر در واناییشگاه و تدان  بالقوه

 یند یآفر هدم  زا ید مافتد.  آفرینی اتفا  می اطالعات شفاف و روشن را فراهم ساوند، هم  گو و ارالهامکا  گفت

 است. های مدیریت تعارض آنا  و سبک هاآن یارتباط یوابسته به باورها یادیواعضا تاحد

آفریندی،   بنابراین در پژوهش حاضر تالش شده است ضمن بررسی رابطده بدین باورهدای ارتبداطی و هدم     

 های مدیریت تعارض نیز بررسی شود. نقش میانجی سبک

 

 پژوهش یها هیفرض

 است. علمی هیئت یتعارض اعضا تیریمد یها سبک  کننده ینیب شیپ یارتباط یباورها. 6

 است. علمی هیئت یاعضا ینیآفر هم  کننده ینیب شیپ یارتباط یباورها. 6

 است. علمی هیئت یاعضا ینیآفر هم  کننده ینیب شیتعارض پ تیریمد یها سبک. 6

 

 کنترل عدممقابله گراییحلراه

 وگوگفت

 دسترسی

 خطرسنجی

 شفافیت

 آفرینیهم
هایسبک

 مدیریتتعارض

باورهای

 ارتباطی

 خوانیتوقعذهن

درموردباور

 هایجنسیتیتفاوت

باوربه
کنندگیتخریب

 مخالفت

باوربهتغییرناپذیری

 همکار
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 فدا یا یانجید نقدش م  یند یآفر و هدم  یارتبداط  یباورهدا  نیبد   تعدارض در رابطده   تیریمد یسبک کنترل. 6

 .کند یم

 فایا یانجینقش م ینیآفر و هم یارتباط یرهاباو نیب  تعارض در رابطه تیریمد ییارویسبک عدم رو. 5

 .کند یم

 فدا یا یانجید نقش م ینیآفر و هم یارتباط یباورها نیب  تعارض در رابطه تیریمد ییگرا حل سبک راه. 4

 .کند یم

 پژوهش او براوش الوم برخوردار هستند. یها مدل. 2

 

 شناسی پژوهش روش
 یو او ندوع همبسدتگ   یفیاطالعات توص یگردآور  نظر نحوهو او ینظر هدف، کاربردپژوهش حاضر او

 علمدی  هیئت یپژوهش، اعضا نیا یآمار  جامعه .ی بودمعادالت ساختار یابی بر مدل یطور مشخد مبتن و به

که حداقل حجم نمونه جهدت انجدام تحلیدل عداملی     اوآنجا. بودنفر  666ها که تعداد آنبودند رجندیدانشگاه ب

منظور پیشگیری او ریدزش نمونده،    اسا  و به نمونه باشد، براین 622ی باید تأییدی و انجام معادالت ساختار

پرسشنامه  622های مخدوش،  توویع شد که پس او حذف پرسشنامه هصورت تصادفی ساد هپرسشنامه ب 652

 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

 

 ها ابزارهای گردآوری داده

 استفاده شد:ها  برای گردآوری دادهپرسشنامه  6در این پژوهش او 

پراهداالد و راماسدومی    اسا  تئوریاین پرسشنامه بر(، 6695آفرینی طاهرپور و همکارا    هم  پرسشنامه

است.  دهشگو، دسترسی، خطرسنجی و شفافیت تنظیم گفت  مؤلفه 5سؤال برای سنجش  66قالب (، در6225 

  اسدت و ضدریب پایدایی پرسشدنامه     جهت سنجش روایی پرسشنامه او روایی محتوایی و ساوه اسدتفاده شدده  

بدوده و حداکی او پایدایی بداالی ابدزار       دار معندی  226/2ده اسدت کده در سدطح    شد بدرآورد   94/2آفرینی  هم

 گیری است.انداوه

ای اسدتفاده شدده    بدرای سداخت پرسشدنامه او روش نظریده    باورهای ارتبداطی کده     ساخته محقق  پرسشنامه

معیندی آغداو     ماهیدت خصیصده    ای دربداره  ام آ  پیدا اسدت، بدا نظریده   که او نورط ای هما  است. روش نظریه



 5444(، زمستان 44پیاپی شماره ) 4شماره ، دهممطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

52 

ای  گونده  کند محتوای آ  را بده  ومو  سعی میآ  راستا، ساونده گیری شود. دراین که قرار است انداوهشود  می

باورهدای ارتبداطی، بعدد او بررسدی       منظور ساخت پرسشنامه مذکور همساو باشد. به  انتخا  کند که با نظریه

مؤلفه  5ای با  ( انتخا  شد و پرسشنامه6996ریات و ادبیات پژوهشی، مدل پیشنهادی اپشتاین و ایدلسو   نظ

کنندگی مخالفدت،   های جنسیتی همکارا ، باور به تخریب مورد تفاوتخوانی او همکار، باور در وقع ذهن ت

او روایدی محتدوایی و سداوه     منظور سنجش روایی پرسشنامه تغییرپذیری همکار( طراحی شد. به باور به عدم

( ضدریب آلفدای   6د. در جددول   شاستفاده شد و پایایی آ  نیز با استفاده او ضریب آلفای کرونباخ محاسبه 

 ی باورهای ارتباطی محاسبه شده است. های پرسشنامه کرونباخ مؤلفه

 
 یارتباط یباورها ی های پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه. 2جدول 

 ها مؤلفه
ادیر آلفای مق

 کرونباخ

پایایی کلی 

 پرسشنامه

سطح 

 یدار معنی

 26/2 خوانی همکار توقع ذهن

96/2 22/2 
 22/2 های جنسیتی مورد تفاوتباور در

 96/2 کنندگی مخالفت همکار باور به تخریب

 92/2 باور به عدم تغییرپذیری همکار

 

سبک مدیریت  4سؤال است و  62مشتمل بر ه ک (6999  نزیتعارض راب تیریمد یها سبک  پرسشنامهو 

دهد. روایی و پایایی  گرایی مورد سنجش قرار می حل راهبرد کنترل، عدم مقابله و راه 6تعارض را در درو  

در پدژوهش حاضدر بدا اسدتفاده او      ییدد قدرار گرفتده اسدت و    أاین پرسشنامه در پژوهش های متعددی مورد ت

 د.شبرآورد  92/2ضریب آلفای کرونباخ، پایایی آ  

 

 های پژوهش یافته
 ی و گروه آمووشی آورده شده است.علم  رتبهجنسیت، شامل  ( توویع آماری متغیرهایی6در جدول  
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 . جدول فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه2جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی متغیر

 جنسیت
 6/69 2/69 52 و 

 2/92 2/22 622 مرد

 علمی  رتبه

 ¾ 6/5 9 مربی
 6/22 2/25 669 استادیار

 6/62 6/64 45 دانشیار

 5/6 6/6 4 استاد

 گروه آمووشی

 6/62 2/62 42 علوم انسانی

 6/64 6/65 46 فنی مهندسی

 9/52 2/52 99 علوم پایه

 

 AMOS افدزار  ندرم  در ،های تأثیرگدذار  های پرت و داده و وجود داده رهیچندمتغبود   برای بررسی نرمال

 مقددار  میتقسد  او کده ی بحراند های  نسبت مطلق قدر اگر .شد استفاده 6و فاصله ماهاالنوبیس 6ایمرد آومو  او

 تفداوت  رهدا یمتغ عید توو باشدد،  49/6 او بزرگتدر  ،اسدت  شدده  حاصل آنها اریمعی خطا بری دگیکش وی کج

 (.6699 ،یقاسم  دارد نرمال عیتوو باداری  معنی

 ( آمده است.5در جدول   ها همؤلف روفیآومو  کلموگروف اسم
 

 ها مؤلفه روفیجدول آزمون کلموگروف اسم. 4جدول 

 مقدار بحرانی برجستگی مقدار بحرانی چولگی حداکثر حداقل ها مؤلفه

942/6 یریرناپذییباور به تغ  942/5  526/2-  642/6-  26/6  696/6  

-696/2 9 6 تیشفاف  296/6-  296/2-  269/6-  

 یکنندگ بیباور به تخر

 مخالفت
24/6  64/4  624/2  962/2  224/2  624/2  

 یها باور به تفاوت

 یتیجنس
942/6  265/5  26/2-  252/2-  452/2  622/6  

                                                                                                                                             

1. Mardia 

2.Mahalanobis Distance 
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 مقدار بحرانی برجستگی مقدار بحرانی چولگی حداکثر حداقل ها مؤلفه

265/6 یخوان توقع ذهن  4 269/2-  29/2-  226/2  222/2  

-625/2 9 6 گفتگو  224/2-  964/2-  626/6-  

656/6 یدسترس  9 62/2-  295/2-  256/2-  262/6-  

426/6 یریپذ سکیر  9 466/2-  696/6-  269/2-  229/6-  

969/6 ییگرا حل راه  696/4  666/2-  449/6-  669/2  665/2  

222/6 عدم مقابله  496/4  66/2-  462/2-  225/2  422/6  

942/2 6 کنترل  222/2  666/2  226/2-  229/2-  

596/6     چندمتغیره  696/6  

 

ها دارای توویع نرمال    گفت که دادهتوا است، می 49/6تر او که کوچک 696/6به مقدار بحرانی  باتوجه

 هستند.  

های توصیفی متغیرهای پژوهش مانند میانگین، انحراف معیدار و ضدریب همبسدتگی در جددول      شاخد

 ( آورده شده است.4 

 
 پژوهش یرهایمتغ نیب یهمبستگ بیضر سی( و ماتراریو انحراف مع نیانگی)م یفیآمار توص جینتا. 1جدول 

 میانگین متغیرها
راف انح

 معیار
5 2 2 4 1 6 7 1 

 به باور

کنندگی  تخریب

 مخالفت

55/6 29/2 6        

خوانی  ذهن به باور

 همکار
       6 26/2٭٭ 24/2 54/6

 عدم به باور

 همکاری ریرپذییتغ
      6 25/2٭٭ 45/2٭٭ 42/2 26/6

درمورد  باور

 یتیجنسی ها تفاوت
     6 55/2٭٭ 56/2٭٭ 62/2٭٭ 59/2 69/6

    6 22/2 62/2٭٭ 56/2٭٭ 56/2٭٭ 92/2 64/5 یکنترل سبک
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 میانگین متغیرها
راف انح

 معیار
5 2 2 4 1 6 7 1 

   6 52/2٭٭ 25/2 62/2٭٭ 65/2٭٭ 62/2٭٭ 24/2 96/6 گرایی حل راه سبک

 عدم سبک

 ییارویرو
  6 66/2٭٭ -62/2٭٭ 29/2 266/2 65/2٭ 66/2 22/2 22/6

 -29/2 -62/2٭٭ -25/2 -62/2٭٭ 56/2٭٭ -46/2٭٭ 26/6 42/4 ینیآفر هم
/59٭٭

2 
6 

 24/2داری در سطح  معنی٭                    26/2 داری در سطح معنی٭٭

 

تغیرهدای پدژوهش آورده شدده    (، میانگین، انحراف معیار و مداتریس ضدریب همبسدتگی م   4در جدول  

در جددول   **و  *ترتیدب بدا    ، بده 26/2و  24/2بود  همبستگی دو متغیر در سدطح  دار است. درصورت معنی

چندین  های جنسیتی و هم آفرینی با باور درمورد تفاوت دهد که هم می   جدول نشا مشخد شده است. نتای

 با سبک عدم رویارویی مدیریت تعارض همبستگی ندارد.

 

 های پژوهش آزمون فرضیه

 است. علمی هیئتاعضای  تعارض تیریمد یها سبک  کننده ینیب شیپ یارتباط ی: باورها6 هیفرض

( 2د. جددول   شد مددیریت تعدارض بررسدی      ارتبداطی بدر سده سدبک     کنندگی چهار باور بینی نقش پیش

 ی است.ارتباط یباورها قیطراو یسبک کنترل ینیب شیپ یبرا رهیچندمتغ و یرگرس لیتحل  دهنده نشا 
 

 بینی سبک کنترلی از طریق باورهای ارتباطی . نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای پیش6جدول 

 B SE Beta T P نیب شیپ یرهایمتغ

 222/2 596/4  242/6 242/62 مقدار ثابت

 226/2 656/6 662/2 666/2 662/2 کنندگی مخالفت تخریب

 226/2 266/6 666/2 645/2 524/2 یخوان ذهنتوقع 

 999/2 669/2 266/2 622/2 266/2 یریرپذییتغعدم 

 292/2 -222/6 -669/2 649/2 -625/2 های جنسیتی باور به تفاوت

:52/2R: R2  نکته   62/2  ADJ.R2:  646/2  
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خدوانی،   اور بده توقدع ذهدن   کننددگی مخالفدت و بد    دهدد کده بداور بده تخریدب      ( نشا  می2نتای  جدول  

ر ایدن دو بداور،   سبک کنترلی مدیریت تعارض هستند و با افزایش یک انحراف اسدتاندارد د   کننده بینی پیش

 وده خواهد شد.بر سبک کنترلی مدیریت تعارض افز 66/2و  66/2ترتیب  به

 قید طراو یدی گرا حدل  سدبک راه  ینیب شیپ یبرا رهیچندمتغ و یرگرس لیتحل  ینتا  دهنده نشا ( 2جدول  

 ی است.ارتباط یباورها
 

 طریق باورهای ارتباطیگرایی از حل بینی سبک راه . نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای پیش7جدول 

 B SE Beta T P بین متغیرهای پیش
 222/2 925/2  562/6 642/62 ابتمقدار ث

 222/2 995/6 696/2 662/2 426/2 کنندگی مخالفت تخریب

 526/2 -956/2 -292/2 -626/2 -652/2 خوانی توقع ذهن

 226/2 226/6 659/2 696/2 669/2 یریرپذییتغعدم 

 666/2 -666/6 -292/2 629/2 -662/2 های جنسیتی باور به تفاوت

:52/2R: R2  نکته   62/2  ADJ.R2:  669/2  

 

  کنندده  بیندی  الفت و عدم تغییرپذیری، پیشکنندگی مخ دهد که باور به تخریب ( نشا  می2نتای  جدول  

ترتیدب   اف اسدتاندارد در ایدن باورهدا، بده    گرایی مدیریت تعارض هستند و با افزایش یک انحر حل سبک راه

 گرایی افزوده خواهد شد. حل بر سبک راه 65/2و  69/2

طریدق  ی سبک عدم رویدارویی او نیب شیپنتای  تحلیل رگرسیو  چندمتغیره برای   دهنده نشا ( 9ل  جدو

 باورهای ارتباطی است.

 
 طریق باورهای ارتباطیبینی سبک عدم رویارویی از ای پیش. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره بر1جدول 

 B SE Beta T P نیب شیپ یرهایمتغ

 222/2 492/9  656/5 224/52 مقدار ثابت

 264/2 -646/2 -262/2 642/2 244/2 کنندگی مخالفت تخریب

 226/2 -692/6 -659/2 665/2 -529/2 یخوان ذهنتوقع 

 692/2 222/6 626/2 662/2 646/2 یریرپذییتغعدم 

 225/2 626/6 694/2 669/2 526/2 های جنسیتی باور به تفاوت

:R  نکته   52/2  R2:  62/2  ADJ.R2:  669/2  
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خددوانی،  اور بدده توقددع ذهددنهددای جنسددیتی و بدد دهددد کدده بدداور بدده تفدداوت  ( نشددا  مددی9نتددای  جدددول  

سبک عدم رویارویی مدیریت تعارض هستند و با افزایش یک انحراف استاندارد در باور بده    کننده بینی پیش

تاندارد در بدا افدزایش یدک انحدراف اسد      ویابد  افزایش می 69/2های جنسیتی، سبک عدم رویارویی  تفاوت

 او سبک عدم رویارویی کاسته خواهد شد. -65/2خوانی،  توقع ذهن

 است. علمی هیئتی اعضای نیآفر هم  کننده ینیب شیپ یارتباط ی: باورها6 هیفرض

یک او کنندگی هر ینیب شیپی بررسی نقش برا رهیچندمتغ و یرگرس لیتحل  ینتا  دهنده نشا  (9جدول  

 است. ینیآفر باورهای ارتباطی بر هم

 
 طریق باورهای ارتباطیآفرینی از بینی هم غیره برای پیش. نتایج تحلیل رگرسیون چندمت9جدول 

 B SE Beta T P نیب شیپ یرهایمتغ

 22/2 24/66  24/66 69/699 مقدار ثابت

 22/2 -92/4 -42/2 42/2 -94/6 کنندگی مخالفت تخریب

 62/2 -52/6 -66/2 29/2 -/92 یخوان ذهنتوقع 

 22/2 56/2 56/2 22/2 66/2 یریرپذییتغعدم 

 26/2 66/6 -65/2 26/2 42/6 های جنسیتی باور به تفاوت

:R  نکته   42/2  R2:  66/2  ADJ.R2:  62/2  

 

 نقدش ی تیجنسد های  به تفاوت باور و مخالفتی کنندگ بیتخر به باور که دهد یم نشا ( 9  جدول  ینتا

 و -42/2 بید ترت بده  باورهدا  نید ا در استاندارد انحراف کی شیافزا با. ددارنی نیآفر هم دری ا کننده ینیب شیپ

 .شد خواهد کاستهی نیآفر هم او -65/2

 است. علمی هیئتی اعضای نیآفر هم  کننده ینیب شیتعارض پ تیریمد یها : سبک6 هیفرض

ض در هدای مددیریت تعدار    طریدق سدبک  آفریندی او  ی همنیب شیپنتای  تحلیل رگرسیو  چندمتغیره برای 

 ( نشا  داده شده است.62جدول  
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 آفرینی بینی هم غیره برای پیش. نتایج تحلیل رگرسیون چندمت54جدول 

 های مدیریت تعارض طریق سبکاز

 B SE Beta T P نیب شیپ یرهایمتغ

 222/2 262/66  299/66 499/692 مقدار ثابت

 222/2 -952/5 -669/2 599/2 -522/6 سبک کنترلی

 222/2 -265/4 -626/2 526/2 -499/6 اییگر حل سبک راه

 222/2 959/6 669/2 629/2 544/6 سبک عدم رویارویی

:266/2R: R2  نکته   624/2  ADJ.R2:  622/2  

 

بده   و باتوجده  26/2تدر او   ر سدطح خطدای کوچدک   د 266/2به میزا  ضریب همبسدتگی چندگانده    باتوجه

ه مدل رگرسیونی متشکل او متغیرها، مدل مناسبی اسدت  توا  نتیجه گرفت ک می Fی  داری میزا  آماره معنی

( نشدا   62آفرینی را تبیین کنند. نتای  جدول   توانند تغییرات مربوط به هم های مدیریت تعارض می و سبک

آفریندی   ترتیب هدم  گرایی، به حل ک کنترلی و سبک راهدهد که با افزایش یک انحراف استاندارد در سب می

عددم رویدارویی،    خواهدد یافدت و بدا افدزایش یدک انحدراف اسدتاندارد در سدبک        کاهش  -62/2و  -66/2

 افزایش خواهد یافت.  66/2آفرینی حدود  هم

 فدا یای انجیم نقشآفرینی  همو  یارتباط یباورها نیب  تعارض در رابطه تیریمد سبک کنترلی: 5 هیفرض

 .کند یم

متغیرهدا   میرمسدتق یغستقیم و دیگری اثدر  گری دو مفهوم اساسی وجود دارد؛ یکی اثر م در بحر میانجی

اما اثر  ،باشد دار معنیلحاظ آماری تقیم یک متغیر بر متغیر دیگری اوبر یکدیگر. در مدل میانجی اگر اثر مس

تقیم یدک متغیدر بدر متغیدر     گری وجود ندارد. اگر اثر مس توا  گفت که میانجی نباشد می دار معنیغیرمستقیم 

گدری   تدوا  گفدت کده میدانجی     باشدد، مدی   دار معنینباشد اما اثر غیرمستقیم  دار معنیلحاظ آماری دیگری او

تدوا    باشدد، مدی   دار معندی لحداظ آمداری   او میرمستقیغکامل حاکم است و اگر هر دو اثر یعنی اثر مستقیم و 

 گری جزلی است. گفت که میانجی

کند و  و هم آفرینی ایفا میبین باورهای ارتباطی   سبک کنترلی مدیریت تعارض نقش میانجی در رابطه

 مدل آ  او براوش الوم برخوردار است.



 (و همکاران طاهرپور) ...علمی  هیئت یتعارض در اعضا تیریمد یها سبک یگر یانجیبا م ینیآفر در هم یارتباط ینقش باورها

59 

 
 

 گری سبک کنترلی مدیریت تعارض با استفاده از مدل رگرسیونی . بررسی اثر میانجی2شکل 

 )ضرایب استاندارد(

 

 
 

 گری سبک کنترلی مدیریت تعارض با استفاده از مدل رگرسیونی . بررسی اثر میانجی2شکل 

 تاندارد()ضرایب غیراس

 
 میرمستقیغ. جدول اثرات مستقیم و 55جدول 

 ضریب استاندارد ضریب 

 -42/2 -69/6 اثر مستقیم

 -66/2 -62/2 اثر غیرمستقیم
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توا  استنباط  می ،ساوی که برای این مدل استفاده شده است به آومو  بوت استرپ یا خودگردا  باتوجه

 تعدارض  تیریمدد  کنترلدی سدبک  گدری متغیدر    فرینی با میانجیآ ی بر همارتباط یباورهانمود که اثر مستقیم 

چندین ضدریب   باشدد. هم  دار مدی  معندی اسدت و ایدن اثدر     -42/2و مقدار استاندارد آ  برابر بدا   -69/6برابر با 

تددوا  گفددت مدددل او  شددده مددیبدده مددوارد ذکر باشددد. باتوجدده مددی -66/2برابددر بددا  میرمسددتقیغاسددتاندارد اثددر 

ی کده سدبک کنترلدی    آفرینی، ومان دار است و تأثیر منفی باورهای ارتباطی بر همگری جزلی برخور میانجی

گدری سدبک کنترلدی مددیریت      دیگر، میانجی عبارت یابد. به کار گرفته شود، کاهش می مدیریت تعارض به

 شود. آفرینی می تعارض، باعر افزایش هم

 راوش مناسب الگو است.( حاکی او ب66نتای  تحلیل عاملی تأییدی و براوش مدل در جدول  

 
 . نتایج تحلیل عاملی تأییدی و برازش52 جدول

RMSEA CFI GFI NFI P /dfx2 X2 

9/2 92/2 96/2 95/2 556/2 262/6 62/62 

 

 NFI شداخد بدراوش تطبیقدی( و     CFIدو شداخد  د، او شدو  ( مشاهده می66که در جدول   گونه هما 

دسدت   به 95/2و  92/2 رای این مدل مقدارب NFIو  CFIه بنت( استفاده شده است ک -ر  شاخد براوش بتل

دوم میدانگین مربعدات خطدای      چندین ریشده  گیرد و مورد تأییدد اسدت. هم   ار میقبول قر که در باوه قابلآمده 

توا  گفت که مدل براوش شده مددل متناسدبی    دست آمده است و می به 9/2( برای مدل RMSEAبرآورد  

 باشد.  می 96/2قبول و با مقادیر  قابل  ی براوش( نیز در دامنه شاخد نیکوی GFIاست. شاخد 

 نقدش آفریندی   هدم و  یارتبداط  یباورهدا  نیبد   تعارض در رابطده  تیریمد : سبک عدم رویارویی4 هیفرض

 .کند یم فایای انجیم

آفریندی ایفدا    رابطه بین باورهای ارتبداطی و هدم   سبک عدم رویارویی مدیریت تعارض نقش میانجی در

 و مدل آ  او براوش الوم برخوردار است. ندک یم

 



 (و همکاران طاهرپور) ...علمی  هیئت یتعارض در اعضا تیریمد یها سبک یگر یانجیبا م ینیآفر در هم یارتباط ینقش باورها
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گری سبک عدم رویارویی مدیریت تعارض با استفاده از مدل رگرسیونی  . بررسی اثر میانجی4شکل 

 )ضرایب استاندارد(

 

 
 

گری سبک عدم رویارویی مدیریت تعارض با استفاده از مدل رگرسیونی  . بررسی اثر میانجی1شکل 

 )ضرایب غیراستاندارد(

 
 میرمستقیغ. جدول اثرات مستقیم و 52جدول 

 ضریب استاندارد ضریب 

 -22/2 -56/6 اثر مستقیم

 -269/2 -256/2 اثر غیرمستقیم
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آفریندی بدا    ی بدر هدم  ارتبداط  یباورهدا توا  استنباط نمود که اثر مستقیم  به آومو  بوت استرپ می باتوجه

و مقددار اسدتاندارد آ  برابدر بدا      -56/6برابدر بدا    تعدارض  تیریمدد  عدم رویاروییسبک گری متغیر  میانجی

اسدت.   -269/2برابدر بدا    میرمسدتق یغچنین ضریب استاندارد اثدر  باشد. هم دار می معنیاست و این اثر  -22/2

گری کامل برخوردار است و سبک عدم رویدارویی،   توا  گفت مدل او میانجی شده میبه موارد ذکر باتوجه

 شود. آفرینی می دهد و باعر بهبود هم آفرینی را کاهش می طی بر همتأثیر منفی باورهای ارتبا
 

 . نتایج تحلیل عاملی تأییدی و برازش54 جدول

RMSEA CFI GFI NFI P /dfx2 X2 

22/2 99/2 92/2 92/2 466/2 99/6 92/65 
 

قدرار   6و  2هدای تطبیقدی بدین     یک او شاخدشود، مقادیر هر ( مشاهده می65که در جدول   گونه هما 

کده در  بدرآورد شدده    92/2و  99/2 رای این مدل مقدارب NFIو  CFIبود  مدل است.  مطلو   داردکه نشانه

 22/2( برای مدل RMSEAدوم میانگین مربعات خطای برآورد    چنین ریشهگیرد. هم قبول قرار می باوه قابل

  نیدز در دامنده   GFIشداخد  توا  گفت که مدل براوش شده مددل متناسدبی اسدت.     دست آمده است و می به

 باشد.  می 92/2قبول و با مقادیر  قابل

آفریندی نقدش    بدین باورهدای ارتبداطی و هدم      گرایی مددیریت تعدارض در رابطده    حل : سبک راه2فرضیه 

 کند. میانجی ایفا می

آفریندی ایفدا    بدین باورهدای ارتبداطی و هدم      گرایی مدیریت تعارض نقش میانجی در رابطه حل سبک راه

 کند و مدل آ  او براوش الوم برخوردار است. می
 

 
 

گرایی مدیریت تعارض با استفاده از مدل رگرسیونی  حل گری سبک راه . بررسی اثر میانجی6شکل 

 )ضرایب استاندارد(



 (و همکاران طاهرپور) ...علمی  هیئت یتعارض در اعضا تیریمد یها سبک یگر یانجیبا م ینیآفر در هم یارتباط ینقش باورها
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گرایی مدیریت تعارض با استفاده از مدل رگرسیونی  حل گری سبک راه . بررسی اثر میانجی7شکل 

 )ضرایب غیراستاندارد(

 

 میرمستقیغ. جدول اثرات مستقیم و 51جدول 

 ضریب استاندارد ضریب 

 -26/2 -62/6 اثر مستقیم

 -22/2 -62/2 اثر غیرمستقیم

 

آفریندی بدا    ی بدر هدم  ارتبداط  یباورهدا توا  استنباط نمود که اثر مستقیم  به آومو  بوت استرپ می باتوجه

 -26/2و مقدار استاندارد آ  برابر با  -62/6رابر با ب تعارض تیریمد گرایی حل راهسبک گری متغیر  میانجی

بده   اسدت. باتوجده   -22/2برابدر بدا    میرمستقیغچنین ضریب استاندارد اثر باشد. هم دار می معنیاست و این اثر 

گرایی، تأثیر منفی  حل است و سبک راه گری کامل برخوردار توا  گفت مدل او میانجی شده میموارد ذکر

و  دهدد و باعدر کداهش ایدن اثدر منفدی شدده        آفرینی را تحت تأثیر قرار مدی  بر کاهش همباورهای ارتباطی 

 د.شو آفرینی می نتیجه باعر بهبود همدر
 

 . نتایج تحلیل عاملی تأییدی و برازش56جدول 

RMSEA CFI GFI NFI P /dfx2 X2 

225/2 99/2 92/2 92/2 66/2 95/6 92/64 
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بدود    مطلو   قرار دارد که نشانه 6و  2های تطبیقی بین  و شاخدیک امقادیر هر (،62به جدول   باتوجه

دوم   چندین ریشده  گیدرد. هم  قبول قدرار مدی   و در باوه قابلاست  92/2و  99/2 برابر با NFIو  CFIمدل است. 

مددل  توا  گفت که  دست آمده است و می به 225/2( برای مدل RMSEAمیانگین مربعات خطای برآورد  

 است. 92/2قبول و با مقادیر  قابل  نیز در دامنه GFIمتناسبی است. شاخد مدل  ،شده براوش

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
شدود.   تیریچو  ارتباطات مؤثر، حل مسدئله و مدذاکره، مدد    ییها با استفاده او مهارت تواند یتعارض م

سدالم و   یرقدابت  طیمحد  جداد یا نیعد در توانندد  یدرسدت مد   یکار و رهبدر  طیمح یساو موفق با آماده را یمد

کمک نمدوده   ساوما ی و اثربخش ییکرده و به کارا یریتنش و تعارض در ساوما  جلوگ جادیساونده، او ا

 .(25: 6262و همکارا ،  نریگ بزیشوند  ر ینیآفر و منجر به هم

 ،یخدوان  مخالفدت و بداور بده توقدع ذهدن      یکننددگ  بید نشدا  داد کده بداور بده تخر    پژوهش حاضر   ینتا

 تیریمدد  یدو باور، بدر سدبک کنترلد    نیا شیتعارض هستند و با افزا تیریمد یسبک کنترل  کننده ینیب شیپ

 یکننددگ  بید کده بداور بده تخر    یتدوا  گفدت افدراد    یمد  جده، ینت نیبه ا افزوده خواهد شد. باتوجهنیز تعارض 

بده   بداور . کنندد  یاسدتفاده مد   یدارند، در برخورد با تعارضدات، او سدبک کنترلد    یخوان مخالفت و توقع ذهن

تعدارض   تیریمدد  یدی گرا حدل  سدبک راه   کنندده  یند یب شیپ زین ،یریرپذییمخالفت و عدم تغ یکنندگ بیتخر

 افزوده خواهد شد.یی نیز گرا حل بر سبک راه باورها نیا شیهستند و با افزا

  کنندده  یند یب شیپد  ،یخوان و باور به توقع ذهن یتیجنس یها که باور به تفاوت دهد ینشا  م  ینتا نیچنهم

 یهدا  انحراف اسدتاندارد در بداور بده تفداوت     کی شیتعارض هستند و با افزا تیریمد ییارویسبک عدم رو

در توقدع   انداردانحدراف اسدت   کید  شیبدا افدزا  امدا   ،ابدد ی یمد  شیافدزا یی هدم  اروید سدبک عددم رو   ،یتیجنس

( معتقدندد  6696شدعرباف    ا یو آقامحمدد  یصادق کاسته خواهد شد. ییارویاو سبک عدم رو ،یخوان ذهن

 یاصدل  دید و عقا قید عم یباورهدا  کنندد،  یانتخدا  مد   یتعارضد  یهدا  تیکه سبک اجتنا  را در موقع یافراد

 یکه سدع او آن شیها پدارند. آن یو عدم تحمل ناکام یودگ وحشت ،یکنندگ حکم یشناخت یبر خطاها یمبن

 یا شددهیکل اتیخصوصد اسددا  شددا  را بشناسدند، او را بر طدرف مقابل  یو فددرد یتیشخصد  اتیکنندد خصوصدد 

در برخدورد بدا تعارضدات در     ،نیبندابرا  کنندد؛  یقضداوت مد   ،گرفته است یها جاآن یکه در باورها یتیجنس

( 6692  یالوندد  یرواقد  .کنند یفصل تعارضات اجتنا  مو نداشته و او حل یدیروابط خود، به حل مسئله ام



 (و همکاران طاهرپور) ...علمی  هیئت یتعارض در اعضا تیریمد یها سبک یگر یانجیبا م ینیآفر در هم یارتباط ینقش باورها
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او  یدرک مناسدب  توانندد  یهسدتند مد   یمنطق یارتباط یباورها یکه دارا یافراد نیزدر پژوهش خود نشا  داد

 یمناسب ماتیآمده تصم وجود د و لذا در برخورد با تعارضات بهباشن شتهدا ،افتد یاطرافشا  م طیچه در محآن

 .کنند یرا اتخاذ م

 یند یآفر در هدم  یا کنندده  یند یب شینقش پد  یتیجنس یها مخالفت و باور به تفاوت یکنندگ بیباور به تخر

( در پدژوهش خدود   6264و انجدم    اعدوا   کاسدته خواهدد شدد.    یند یآفر باورها او هدم  نیا شیزابا اف و دارند

و مشدارکت،   یبدر همکدار   یمبتند  یرید گ میارتباطدات بداو، تصدم     یدرست شدامل تدرو   تیریمعتقدند که مد

 شیرا افدزا  دید جد یهدا  دهید ا دید و ارتباطات باو، تول یموقع تعارضات است. همکار باوخورد منظم و حل به

منجدر   یند یآفر باشدد و بده هدم    رگذاریکارکنا  تأث  هیبر روح تواند ینموده و م تیرا تقو یاده و روابط کارد

 شود. 

 یند یآفر هدم  ،یانحدراف اسدتاندارد در سدبک کنترلد     کید  شیکه بدا افدزا   پژوهش حاضر نشا  داد  ینتا

. افدت یخواهدد   شیزاافد  یند یآفر هدم  ،ییاروید انحراف استاندارد در سبک عددم رو  کی شیکاهش و با افزا

 یند یآفر تعدارض و هدم   تیریمد یها سبک  به رابطه میطور مستق که به ی، پژوهشآمده دست به  یبه نتا توجهبا

 یعلمد  یدر انجام کارها علمی هیئت یاعضا ینیآفر در هم کهنیبه ا اشاره کرده باشد، وجود نداشت. باتوجه

 یند یآفر همکدارا  منجدر بده هدم     نیندو بد   یهدا  دهیو ا تیگفتگو و مشارکت دارند و ابتکار، خالق گریکدیبا 

 ها افتهیدارد.  یخوان هم هیفرض نیا  ی( با نتا6699  و همکارا  ا یگفت پژوهش حجاو توا  یلذا م شود؛ یم

 یمنفد   رابطه نیچنو هم تیو خالق یتعارض اجتناب تیریسبک مد نیب یدار معنیمثبت و   نشا  داد که رابطه

شهر گرگا  وجود دارد.  ییدر معلما  ابتدا یکار تعارض کنترل و محافظه تیریمد سبک نیب یدار معنیو 

سدتفاده او سدبک اجبدار و    نشدا  داد کده بدا کداهش ا     زید ( ن6699مقدم و همکارا    ییپژوهش نکو یها افتهی

پدژوهش    ینتدا  .ابدد ی یم شیکارکنا  افزا تیخالق مارستا ،یدر حل تعارضات در ب را یمد یسومذاکره او

 است. تیتعارض و خالق تیریمد یها سبک نیاو وجود رابطه ب یحاک زی( ن6696  ستهیو شا ا یهانج

و هدم   یارتبداط  یباورها نیب  تعارض در رابطه تیریمد یکه سبک کنترل توا  نتیجه گرفت چنین میهم

گفت مددل او    توا یمعبارتی  به و مدل آ  او براوش الوم برخوردار است. کند یم فایای نقش میانجی نیآفر

 یکده سدبک کنترلد    یومان ،ینیآفر بر هم یارتباط یباورها یمنف ریبرخوردار است و تأث یجزل یگر یانجیم

او براوش مناسب  یبراوش مدل، حاک  ینتا نیا بر عالوه. ابدی یکار گرفته شود، کاهش م تعارض به تیریمد

 الگو است.
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نقدش میدانجی    ،یند یآفر و هدم  یارتباط یباورها نیب  در رابطهنیز تعارض  تیریمد ییارویسبک عدم رو
 یگدر  یانجید گفت مدل او م توا  یم ها یافتهبه  باتوجه و مدل آ  او براوش الوم برخوردار است. کند یم فایا

 دهد یرا کاهش م ینیآفر بر هم یارتباط یباورها یمنف ریتأث ،ییارویکامل برخوردار است و سبک عدم رو
 . شود یم ینیآفر و باعر بهبود هم

 یباورهدا  نیبد   تعارض در رابطده  تیریمد ییگرا حل حاضر نشا  داد که سبک راه  هیفرض  ینتاچنین هم
و مدددل آ  او بددراوش الوم برخددوردار اسددت. مدددل او  کنددد یمدد فددایای نقددش میددانجی نددیآفر و هددم یارتبدداط

بدر کداهش    یبداط ارت یباورهدا  یمنفد  ریتدأث  ،یدی گرا حدل  اسدت و سدبک راه   کامدل برخدوردار   یگدر  یانجیم
 یند یآفر باعدر بهبدود هدم    جهینتو در شده یاثر منف نیو باعر کاهش ا دهد یقرار م ریرا تحت تأث ینیآفر هم
 .دشو یم

 آنهدا  تعدارض  تیریمدد  هدای  سدبک بر انتخدا    تواند میافراد  یارتباط یباورها به نتای  پژوهش، باتوجه
و تحقدق آ    آفرینی همافراد به  لیتما زا یبر م اندتو می، ها تعارض چگونگی مدیریت اینباشد و  رگذاریتأث

 خصوص آشنایی بدا شی درآموو های اهکارگشود در گام نخست  پیشنهاد می ،. بنابرایندر ساوما  مؤثر باشد
مدؤثر   یبتوانندد گدام   ،ناکارآمد خدود  یارتباط یبا اصال  باورهاتا اعضا برگزار شود  یبرا یارتباط یباورها

با تعارضات  ترییشب تیبا موفق و بتوانندبردارند  یسطح ساوگار یو ارتقا یق و همدلتواف یرقرارجهت بدر
  آمده برخورد کنند. وجود به

مخر ، تدالش و   های ضحل تعار یبرا اعضانظر گرفته شود تا هایی در شود مشو  نین پیشنهاد میچهم
. قدرار دهندد   گریکدد یدار ی تاخرا شدفاف و صدادقانه، در   دید مف یو شخص یعلم های بهمشارکت نموده و تجر

 یتعدارض بدده اعضددا  تیریمددد هدای  کاو سددب حیصدح   اسددتفاده هددای آمووشدی،  طریدق برگددزاری کارگداه  او
ساونده استفاده  های کهمکارا  او سب ا یآمووش داده شود تا بتوانند در برخورد با تعارضات م علمی هیئت

 آفریندی  مهد  شیافدزا  یبدرا  دشدو  یمد  شدنهاد یپ چندین هم کنند. زیبا تعارضات پره ینموده و او برخورد اجتناب
 یو پژوهشد  یدر تعدامالت علمد   علمدی  هیئدت  یمشدارکت اعضدا   زا ید در دانشگاه فراهم شدود تدا م   یطیشرا
و تبدادل   میمنظور تسده  دانشگاه به در علمی هیئت یاعضا ا یم ینیفرآ مه یاه هگرو اینبر ، عالوهابدی شیافزا

 .مؤثر بردارند ینوآورانه گام های هدیا دیجهت تولدر تا بتوانندایجاد شود  گریکدیدانش با 
هدای کیفدی در گدردآوری     اوجملده اینکده او روش   ؛ایی نیز بدوده اسدت  ه این پژوهش دارای محدودیت

بدود    یدری، پرهزینده  گ هیدری و خطدای اندداو   گ ها مانند مصداحبه و مشداهده اسدتفاده نشدد. اثدرات نموند      ه هداد
ای هد  تشدده و عددم همکداری خبرگدا  اوجملده محددودی       ت بومی انجدام ها، کمبود مطالعا آوری داده عجم

 .پژوهش حاضر است
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 منابع
 شناسی سیبآ تحلیل (،6692  احمدد  پداپی، و  مظفدر  سدهرابی،   چشدمه  محمدود؛  آرا، کیدوا   رضوا ؛ اجاقی،

نامکه   ویکژه ، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشککی ، کیفی تحقیق یک  ساابر: علمدی  سرقتو  تقلب

 .6226-6226:  9، شماره 66، دوره آموزش و ارتقای سالمتتوسعه 

هدای   (، بررسدی تدأثیر ویژگدی   6699خدواه، علدی و واهدد بدابال ، عدادل        دالور، حسینعلی؛ خالق پور میابراه

های مدیریت تعارض معلما  مقطع دبیرستا  شهرستا  بابدل،   های ارتباطی بر سبک شخصیتی و مهارت

 .99-29، سال بیستم، شماره دوم: ی کاربردیشناس دانش و پژوهش در روان

بکر باورهکای ارتبکاطی و     (ACT)بر پذیرش و تعهد  بررسی تأثیر درمان مبتنی(، 6692اخوا  غالمی، مریم  

نامده کارشناسدی    مرکدز قدزوین، پایدا     نور امیپ، به راهنمایی مژگا  حیاتی، دانشگاه سازگاری زناشویی

 ارشد مشاوره و راهنمایی.

هدای مددیریت تعدارض     کارگیری سبک (، بررسی به6692پور، سعید و مدنی، آواده   براهیم؛ رجاییافشار، ا

، سدال اول، شدماره اول:   رسکانی  کتابداری و اطالع  پژوهشنامههای دانشدگاهی،   توسط مدیرا  کتابخانه

54-22. 

، به شهر بیرجندهای مدیریت تعارض مدارس متوسطه  ذهنیت فلسفی با سبک  رابطه(، 6695اکبری، حسن  

 نامه کارشناسی ارشد مدیریت آمووشی. راهنمایی اسداهلل ونگویی، دانشگاه بیرجند، پایا 

هدای حدل تعدارض بدا رضدایت       باورهای ارتباطی و سدبک   (، رابطه6694فرد، صدیقه و امانی، رویتا   آوادی

ردهم، شدماره دوم:  ، دوره چهدا شناسی بالینی و شخصکیت  پژوهشی روان - علمی  دوفصلنامهوناشویی، 

69-52. 

های رهبری و راهبردهای  (، رابطه بین باودهی6699بابالی، محمدمهدی؛ پورحسین، رضا و قنبری، شهربانو  

، شناسکی  رویکش روان مدیریت تعارض بر خالقیت  موردمطالعه: کارکنا  بیمارستا  امام رضا آمدل(،  

 . 64-9سال هشتم، شماره دوم: 

هدای   هوش هیجدانی بدا سدبک     (، رابطه6695، ناهید و مرادی چالشتری، جواد  جمالی گله، محمود؛ جباری

، دوره هفدتم، شدماره چهدارم:    مکدیریت ورزشکی  فعال استا  اصدفها ،    مدیریت تعارض مربیا  کاراته

452-442. 
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هدای مددیریت تعدارض و خالقیدت      (، بررسی رابطه بین سبک6696جهانیا ، رمضا  و شایسته، محمدعلی  

، دوره سدوم، شدماره اول:   ابتکار و خالقیکت در علکوم انسکانی    در مدار  متوسطه شهر تهرا ،مدیرا  

666-662. 

هدای مددیریت تعدارض     (، بررسی رابطه بدین سدبک  6699حجاویا ، فاطمه؛ جباری، نگین و صادقی، الهام  

ملکی   هفتمکین همکایش  مدیرا  با فرهن  ساومانی و میزا  خالقیت معلما  مدار  ابتددایی گرگدا ،   

 . 62-6 :تهرا ، ایرا  ،علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران  مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه

هدای مددیریت تعدارض وناشدویی براسدا        بینی سبک (، پیش6699حسنی، وهرا و خانجانی وشکی، سحر  

سوم، شماره ، سال های کاربردی در مشاوره پژوهشابعاد هوش هیجانی و هوش معنوی پرستارا  و ، 

 .96-26هشتم: 

(، تهدرا : دفتدر   6699، ترجمده علدی پارسدالیا  و سدیدمحمد اعرابدی       رفتار سازمانی(، 6999رابینز، استیفن  

 های فرهنگی. پژوهش

فکردی   های حل تعارض بین آگاهی، باورهای غیرمنطقی و سبک نقش ذهن(، 6692رواقی الوندی، ابراهیم  

نامه کارشناسدی   هنمایی جلیل باباپور خیرالدین، دانشگاه تبریز، پایا ، به رادر رضایت زناشویی زوجین

 شناسی عمومی. ارشد روا 

باورهدای ارتبداطی و دلزدگدی      ، تیر(، بررسی رابطه6692فر، محمدرضا   رضاحاجی بیدگلی، الهام و تمنایی

 . 64-6ایرا : تهرا ،  ،یشناس روانهای اخیر در  المللی نوآوری چهارمین کنفرانس بینوناشویی، 

(، بررسدی اثربخشدی آمدووش شدناختی     6695الده و احمددی قوولوجده، احمدد       رضایی، اعظم؛ فتحی، رو 

، دوره هشتم، زن و مطالعات خانوادهرفتاری بر باورهای ارتباطی ناکارآمد و دانش جنسی ونا  متأهل، 

 .64-59ام:  شماره سی

با ارتباطات  ییمقطع ابتدا رانیتعارض مد تیریدم یها سبک ی رابطه ،(6694  رضا یعل ،یمراد یسرحد

نامه کارشناسدی   پایا و بلوچستا ،  ستا یدانشگاه سنژاد،  ، به راهنمایی ولی مهدیو جو مدرسه یسازمان

 ارشد مدیریت آمووشی.

هکای   هکای ناسکازگار اولیکه و مهکارت     باورهای ارتباطی زوجین، طرحواره  رابطه(، 6694سیاوشی، وحید  

، بده راهنمدایی ایدرا     شکهید چمکران اهکواز    دانشگاهبا دلزدگی زناشویی در کارکنان متأهل ارتباطی 

 شناسی بالینی. نامه کارشناسی ارشد روا  داودی، دانشگاه شهید چمرا  اهواو، پایا 
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های مدیریت تعارض بدا   سبک  (، رابطه6692اهلل و قربانی پاجی، عقیل   واده، وجه سیدنقوی، میرعلی؛ قربانی

 .55-2، سال یاودهم، شماره چهل و سوم: وری مدیریت بهرهوری نیروی انسانی در بانک سینا،  رهبه

ثبداتی   باورهای ارتباطی و میزا  بی  (، رابطه6692رضا و شکوری، وینب   صاحبدل، حسین؛ جمشیدی، علی

 .29-24 ، دوره نهم، شماره سی و پنجم:زن و مطالعات خانوادهاودواج در ونا  و مردا  متأهل، 
تفکیک خویشدتن و باورهدای     ، آبا (، بررسی رابطه6696صادقی، ندا و آقامحمدیا  شعرباف، حمیدرضا  

دومین همایش ملکی پکژوهش و درمکان در    ارتباطی با راهبرد حل تعارض اجتنا  دانشجویا  متأهل، 

 ، تربت جام، ایرا .9-6 ،شناسی بالینی روان

نفس سازمانی در بین  آفرینی با نقش میانجی عزت سایش اجتماعی و هم بین  رابطه(، 6695طاهرپور، فاطمه  

نامده   پور، دانشگاه اصفها ، پایا  ، به راهنمایی سعید رجاییهای برتر ایران علمی دانشگاه اعضای هیئت
 دکترای مدیریت آمووشی.

نفدس سداومانی در    تآفرینی با نقش میانجی عز ی بین سایش اجتماعی و هم (، رابطه6692طاهرپور، فاطمه  

 ، شدماره سدی و سدوم:   انکداز مکدیریت دولتکی    چشکم های برتر ایرا ،  علمی دانشگاه میا  اعضای هیئت

629-669. 

انکداز   چشکم آفریندی در دانشدگاه،    گیدری هدم   اندداوه   (، طراحدی و اعتباریدابی سدنجه   6522طاهرپور، فاطمه  

 ، دوره دواودهم، شماره اول.مدیریت دولتی

  (، بررسدی و مقایسده  6696علدی    آبدادی، بهدرام   سکینه؛ کیمیایی، سیدعلی و قنبدری هاشدم   عباسی بورندر ،

شدناختی روی باورهدای ارتبداطی ووجدین متقاضدی       -تلفیقی و رفتاری -درمانی رفتاری اثربخشی ووج

 .26-46ویکم:  ، دوره هشتم، شماره سیشناختی های نوین روان پژوهشطال ، 

 هککای اجتمککاعی بککا کککاربرد   سککاختاری در پککژوهش   ی معادلککهسککاز مککدل(، 6699قاسددمی، وحیددد   

Amos Graphics، شناسا ، چاپ اول. تهرا : انتشارات جامعه 
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