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و  پیامدهای آتی سازمان، هوشیارّفوق  الگوهای تصمیم گیری، الگوهای تصمیم گیری هوشیارواژگان کلیدي: 

 سبک های مدیریت تعارض

بررسی رابطهه در نرهر گهرفتن پیامهدهای آتهی سهازمان بها سهبک ههای مهدیریت تعهارض از طریه  هدف از انجام این پژوهش، 

 از نههو بههر اسهاد هههدف   یههروش تحقباشهد  مههیالگوههای تصههمیم گیهری هوشههیار )مههورد مطالعههه سههازمان هههای دولتهی یزد(

 زدیه یسهازمان ههای دولتهمهدیران  جامعهه آمهاری ایهن پهژوهش کلیههاسهت   همبسهتگی -یفیتوصهو از جهت ماهیت  یکاربرد

مهورد و بهه روش تصهادفی سهاده  نفهر بهرآورد 162بهه اسهتناد جهدول مورگهان نجهم نمونهه برابهر بها باشهد  می 280به تعداد 

پرسشهنامه توسه   یهیسهاال بهود کهه روا 16شهام   هها در مهورد پرسشهنامه اسهتانداردداده یابهزار گهردآوربررسی قرار گرفتند  

همههه  یکرونبههاب بههرا یآلفهها بیمحاسههبه  ههر  یههههها از طر آن پایههاییو  تیری، کارشناسههان مههدمتخصصههانراهنمهها و  دااسههت

و  هیههتجز ی  بههراشههد ارائههه فر ههیه 6 ادبیههات و مههدل مفهههومی اسههاد بههر پههژوهش نیههشههد  در ا دییههتأ 7  0از  شههتریب  یشههرا

( اسههتفاده PLS)بهها اسههتفاده از نههرم افههزار  ی( و آمههار اسههتنباطSPSS)بهها اسههتفاده از نههرم افههزار  یفیداده ههها از آمههار توصهه  یههتحل

ثابهت کهرده اسهت کهه  هاهیآزمهون فر ه  کنهد یمه دییهرا تا  یههها و بهرازش مناسهب مهدل تحق هیفر ه یتمهام یافته ههاشد  

ش هههای کارکنههان، در ایههن راسههتا درک تعههارض و وگههونگی مههدیریت آن در سههازمان، امههوری نیههاتی هسههتند و بیشههتر تههال

است، تأثیرگذاری کارمندان، گهروه هها و سهازمان هها، بهه وگهونگی مهدیریت تعهارض در محه  کهار، توسه  افهراد بسهتگی دارد، 

نتههایت تحقیهه  نا ههر بینشههی نسههبت بههه فرآینههدهای روانههی ارائههه مههی دهههد کههه زمینههه سههاز اولویههت بخشههی بههه سههبک هههای 

ر سهبک ههای مهدیریت تعهارض رقهابتی هسهتند  نتهایت، پشهتیبانی قهوی بهرای ایهن ادعها ارائهه مدیریت تعارض تعهاملی در برابه

بها سهبک ههای مهدیریت تعهارض، پیونهد دارد  یافتهه ههای ایهن تحقیه  دارای مفهاهیمی پیامدهای آتهی سهازمان می نمایند که 

ی آتهی، مهی توانهد بهرای ههر دو برای طهرف ههای مهذاکره کننهده و تعهامالت اسهتراتژیک اجتمهاعی اسهت  تمرکهز بهر پیامهدها

 طرف مذاکره کننده دارای مزیت هایی باشد 
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 مقدمه

، شههایع اسههت  تعههارض، درک تفههاوت هههای منههافع میههان افههراد اسههت امههری تعههارض در زنههدگی اجتمههاعی و نرفههه ای،

زمههانی کههه تصههمیمات گرفتههه مههی شههوند، تعار ههات اجتنهها  ناپههذیر هسههتند و بهتههرین راه بههرای مقابلههه بهها تعار ههات، 

مههدیریت آن ههها اسههت  روشههی کههه از طریهه  آن تعههارض ناصهه  مههی شههود، سههازنده بههودن یهها مخههر  بههودن آن را 

(  تعار هات مهی تواننهد سهازنده باشهند و تتییهرات مابتهی را ایجهاد نماینهد و یها 1ه 2021دههای، آپامشخص می نماید )

بهها توجههه بههه مخههاطرات زیههادی کههه اتلههب در مههدیریت  ،مخههر  باشههند و منجههر بههه ایجههاد تلفههات، درد و رنههت شههوند

نههائز اهمیههت  ،رضهههای افههراد در سهبک هههای متفههاوت مهدیریت تعهها تعار هات نقههش دارنههد، درک روانشناسهی اولویههت

سههبک مههدیریت تعههارض فههرد، جهههت گیههری رفتههاری وگههونگی نحههوه بر ههورد و رویههایی بهها    (1ه 1،2018)مورفیاسههت

ایهن الگوهها، ، تعارض اسهت کهه افهراد الگهویی از اصهول را بهرای راهنمهایی  هود در فرآینهد تعهارض اتخها  مهی نماینهد

تحقیقهات گسهترده ای بهر روی درک ، آنهان تبهدی  مهی شهوداعمال و واکنش هایی را در برمی گیرنهد کهه بهه ))سهبک(( 

و رقابهت بهه عنهوان  )تعامه ( اهمیهت تعهاون(  2ه 2021آپادهای، ی بر ورد افهراد بها تعار هات متمرکهز هسهتند)گوگون

روش ههای رقهابتی زمهانی رهاهر مهی ، دو فرآیند اصلی که زمینه ساز ن  تعارض هسهتند، بهه  هوبی مسهتند شهده اسهت

 ههای تعهاونیش ابی بهه اههداف یهک طهرف، مهانع از دسهتیابی بهه اههداف دیگهر طهرفین مهی شهود  روشوند کهه دسهتی

زمههانی رههاهر مههی شههوند کههه هههر دو طههرف مههی تواننههد بههه صههورت همزمههان بههه اهههداف  ههود دسههت یابنههد   )تعههاملی(

محتهوای آن و  همچنین، تحقیقات نشان داده انهد کهه افهراد کهامال  بها نالهت ههای نه  تعهارض  هود، در دا ه  و تمهام

از ایهن گذشهته، تفهاوت ههای ، نیز ههم در تعار هات واقعهی و ههم در تعار هات فر هی بهین شخصهی، سهازگاری دارنهد

فردی بسیار گسترده ای در سبک های ترجیحی مهدیریت تعهارض وجهود دارنهد و ایهن تفهاوت هها مهی تواننهد بها اسهتفاده 

گیههری را جههوهره تصههمیم(  1ه  2022، 2یچینیو) مههااز ویژگههی هههای  هنههی و شخصههیتی  اصههی، پههیش بینههی شههوند

هههای انتمههالی متفههاوتی گرفتههه طههور هدفمنههد از میههان گزینهههداننههد  هههر تصههمیمی بهههاصههلی نکمرانههی و مههدیریت می

نفعههان  ههود را دسههتخوش تتییههرات سههازی تههوان آن را دارد تهها آینههده سههازمان و کلیهه   یشههودا امّهها در زمههان پیههادهمههی

گهذاران و مهدیران وهه در بخهش  صوصهی مشهیبهدی  بهرای  ه گیری به علمهی بهیرو، علم تصمیمبسیاری کند  ازاین

)دانایی گیهری اسهتهها و فنهون تصهمیمبخشهی از ایهن علهم متمرکهز بهر روش .شهده اسهت و وه در بخش دولتی تبدی 

سههبک هههای تصههمیم گیههری را سههبک هههایی ثابههت در نرههر مههی گیرنههدا الگوهههایی از  ( 16ه 1401فههرد و همکههاران،

رویکردهایی مناسب کهه بهرای تصهمیم گیهری فرا وانهده مهی شهوند، ایهن سهبک ههای تصهمیم گیهری، انتمهال انجهام 

بها  رفتار در موقعیت ها و نوزه ها را ارائهه مهی دهنهد  بهه عنهوان ماهال، فرآینهدهای نسهاد )هوشهیارانه( تصهمیم گیهری

بررسی کام  تمام گزینه ههای موجهود، آزمهایش مجهدد و بررسهی داده هها قبه  از تصهمیم گیهری، مشهخص مهی شهوند 

و استراتژی های فوق نساد )فوق هوشهیارانه( بها توجهه بهه گزینهه ههای محهدود، ارزیهابی سهریع داده هها و انتخها  راه 

(  تمایه  بهه اسهتفاده از یهک 2ه 2021ههای، آپاد)نلی بدون بررسی گسهترده یها ارزیهابی مجهدد، مشهخص مهی شهوند 

 -وابسهتگی، مرکهز کنتهرل،  هوش بینهی -الگوی تصمیم گیری  اص، شهدیدا  بهه متتیرههای شخصهیتی ماننهد اسهتقالل

بدبینی، بهره وری شخصهی و دیگهر مشخصهه ههای تصهمیم گیرنهده ماننهد سهبک مقابلهه )تحمه ( همیشهگی و توانهایی 
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( زمههانی کههه افههراد، تعار ههات را مههدیریت مههی 28ه  2020و همکههاران، 3وینتههرهههای پههردازش اطالعههات بسههتگی دارد) 

کننهدا بلکهه الگوههایی رفتهاری ایجهاد مهی نماینهد کهه مهی نمایند، تنها شرایطی آنهی را نه  و فصه  یها مهدیریت نمهی

یت دور نیهز تأثیرگهذار توانند در آینده مورد استفاده قرار گیرند  به عبهارت دیگهر، بهه انتمهال زیهاد ایهن الگوهها بهر روی نتها

هسههتند  نساسههیت )هوشههیاری( بههیش از نههد را بههدین شههک  تعریههت نمودنههد ))فعالیههت متههزی نامرتههب کههه در آن، فکههر 

کردن ساده انگارانه تر می شهود(( و تصهمیم گیرنهدگان بهیش از نهد نسهاد )هوشهیار( بهه صهورت ناگههانی و تیهرارادی 

ه 2021آپادههای، )مهی رسهند آرامشهی آنهی را ت همین مهی نماینهد به راه ن  هایی سوق داده مهی شهوند کهه بهه نرهر 

(  کسانی که از الگوههای بهیش از نهد نسهاد )هوشهیارانه( اسهتفاده مهی نماینهد، نسهبت بهه کسهانی کهه از اسهتراتژی 3

هوشیار بیشتر سازمان یافته ای استفاده مهی نماینهد، تهالش  هنهی کهم تهری را گهزارش مهی نماینهد  تحقیقهات گذشهته، 

 سهازمان و تکانشهگری ایجهاد نمهوده اسهت، بنهابراین، بها پیونهد دادن توجهه بهه  پیامهدهای آینهده ندی بین توجهه بههپیو

پیامهدهای  و الگوهای تصهمیم گیهری بهیش ازنهد هوشهیارانه، انترهار مهی رود کهه افهرادی بها توجهه بهه پیامدهای آینده

گیرنهد و نبایهد از گسهتره کامه  انتخها  ههایی کهه قبه  از باال، نتایت دور بهالقوه رفتارههای فعلهی  هود را در نرهر  آینده

 زانیهم ،یآته یامهدهایدر نرهر گهرفتن پ ( 3ه 2021آپادهای، )تصمیم گیری پهیش رویشهان اسهت، وشهم پوشهی نماینهد

بهالقوه قهرار دارنهد  تینتها نیها ریکهه آنهان تحهت تهأث یزانهیآنهان و م یفعله یبالقوه بلندمدت رفتارها تیدر نرر گرفتن نتا

 ن،ییپها یآته یامهدهایدر نرهر گهرفتن پ زانیهم یدهنهد کهه افهراد دارا ینشهان مه یقاتیتحق یها افتهیدهد   ینشان مرا 

 یامهدهایدر نرهر گهرفتن پ زانیهم یکهه افهراد دارا یدهنهدا در نهال یمه شهانیرفتارها یفهور یامدهایپ هب یادیز تیاهم

 یآته یامهدهایکهه افهراد پ ی هود قائه  هسهتند، زمهان یرفتارهها یآته یامهدهایپ یبهرا یادیهز اریبسه تیهبهاال، اهم یآت

 یشههتریب تیههاز اهم ،ینههممکههن اسههت فکههر کننههد کههه اهههداف آ رنههد،یگ ی ههود را در نرههر نمهه یفعلهه یانتخهها  ههها

افکهار مربهوب بهه  ،ی لهذا توجهه بهه عواقهب آتهرندیگ یاعمهال  هود قهرار مه یعواقهب آنه ریتحت تهأث دا یبر وردارند و شد

 میآنجهها کههه تصههم از.(4ه 2021 ،ینگههرش ههها و رفتارههها دارد )آپادههها یبههرا ییامههدهایو پ ردیههگ یرا در برمهه نههدهیآ

کهه  یدر مهورد مسهائل رانیبهه موقهع مهد یریهگ میاسهت، لهذا تصهم یکهار یههامیت تیهاسهاد موفق تیریدر مهد یریگ

 یبههه فاکتورههها تیریدر مههد یریههگ میتصههم نههدیفرا یاسههت، از طرفهه یاتیهههسههتند، ن یو فههور عیتوجههه سههر ازمنههدین

در سهازمان بهتهر  یریهگ میاز انهوا  تصهم کیه داممو هو  کهه که نیهبهر سهر ا یاریبس یهادارد، بحث یبستگ یمختلف

  رایهز رود،یبهه شهمار مه ریههر مهد یهاتیمسهئول نیتهراز مهم یکهی ت،یریدر مهد یریهگ میاست، وجود دارد،ورا که تصم

راسهتا  نیه  در ازنهدیم نیاشهتباه، سهازمان را زمه میتصهم کیهسهازمان را بهه اوب برسهاند و  توانهدیدرست م میتصم کی

مو هو  توجهه  یبهه بررسه ،یدولته رانیمهد ریهگ میمو هو   صوصها در نهوزه تصهم نیها تیهپژوهش نا ر بدنبال اهم

 رییههگ میصههمالگوهههای ت یآن بههر رو راتیپههردازد  و تههأث یتعههارض  مهه تیریمطالعههه مههد یبههرا نههدهیآ یامههدهایبههه پ

نا هر بها تمرکهز بهر مقدمهه هها و  پهژوهش کنهد  یرا مطالعهه مه ارانهیفهوق هوشه رییهگ میو الگوهای تصهم ارانهیهوش

پیامهدهای  و توجهه بههعار ات، منجر به تهرجی  سهبک ههای رقهابتی یها تعهاملی مهی شهوند، تیریت دکه در م یفرآیندهای

یریت درا بههرای مطالعههه مههدیریت تعههارض معرفههی مههی نمایههد و تههأثیرات آن بههر روی سههبک هههای مهه سههازمان آینههده

بها توجهه بهه مطالهب بهاال ایهن پهژوهش بهدنبال . بررسهی مهی نمایهد را از طری  الگوهای تصمیم گیری هوشیار عار اتت

ارض از طریهه  در نرههر گههرفتن پیامههدهای آتههی سههازمان بهها سههبک هههای مههدیریت تعههپاسههب بههه ایههن سههوال اسههت کههه 
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وهه رابطهه  سهازمان ههای دولتهی یهزد انه دراریهوشهفهوق  رییهگ میالگوههای تصهمانه و اریهوشه رییگ میالگوهای تصم

 ای دارد؟

 

 مبانی نظري پژوهش

 پیامدهاي آتی سازمان

و میزانهی کهه آنهان تحهت تهأثیر ایهن نتهایت بهالقوه  کارکنهانمیزان در نرر گرفتن نتایت بالقوه بلندمهدت رفتارههای فعلهی 

کنهد کهه افهراد تها وهه  یمه نیهیتع   یآته یامهدهایدر نرهر گهرفتن پ ( 4ه 2021آپادهای، قرار دارند را نشان مهی دههد)

نرهر گهرفتن  در .(1ه 2021و همکهاران ،  4ی)شه رنهدیگ ی هود را در نرهر مه یرفتهار فعله نهدهیبهالقوه آ یامدهایاندازه پ

اسهت کهه افهراد ممکهن اسهت  یزانهیشهود کهه نشهان دهنهده م یشهنا ته مه یسازه شهنا ت کیبه عنوان  یآت یامدهایپ

نرههر گههرفتن  در.(663ه 2020و همکههاران ،  ی)مههورف رنههدی ههود را در نرههر بگ یو دور رفتههار فعلهه یفههور یامههدهایپ

 هود را بهه سهمت  ایه شهودیم تیمهدت ههداکوتاه یههاکهه فهرد توسه  پاداش دههدیرا نشهان م یزانیم ندهیآ یامدهایپ

 یزانههیم»بههه عنههوان   یآتهه یامههدهاینرههر گههرفتن پ در.(618ه 2015،  5)بههرودرر انزلههر دهههدیاهههداف بلندمههدت سههوق م

 یامههدهایپ نیههآنههها از ا یریرپههذیتأث زانیههو م رنههدیگی ههود را در نرههر م یفعلهه یدور بههالقوه رفتارههها تیکههه مههردم نتهها

( در نرههر گههرفتن 1994و همکههاران ) اسههتراتمن.(654ه 2010و همکههاران ،  6یشههود )هههو یمهه تیههتعر« بههالقوه

و تها وهه  رنهدیگ ی هود را در نرهر مه یفعله یبهالقوه دور رفتارهها یامهدهایکه افهراد پ یزانیرا به عنوان م  یآت یامدهایپ

 زیمطالعهه متاآنهال کیه ( 2ه 2021،  ایهنمهوده انهد )آپادا تیهتعر رنهدایگ یبهالقوه قهرار مه یامهدهایپ نیها ریند تحت تأث

سهالمت  یبها رفتارهها یبهه طهور قابه  تهوجه  یآته یامهدهایافهراد در مهورد پ یدههد کهه مبهارزه درون فهرد ینشان م

 بیهتعق ،یریگمیتصهم زه،یهبها انگ  یآته یامهدهایپ ن،یه(  عهالوه بهر ا2018،  یو داکهر یآنها مرتب  اسهت )مهورف یفعل

مهرتب   التیو تحصه یامهور مهال سهت،یز یاز جملهه کهار، سهالمت، مح ،یمههم زنهدگ یههانوزه ریهدف و رفتهار در سها

 یو انهر  ینیرا بها  هودب یآته یامهدهایپ نیبه رگهذاریمطالعهه رابطهه مابهت تأث تی(  نتها2020و همکهاران،  یاست )مورف

(، محافرهههت در برابهههر 2019،  زاوایو تهههاک8)کاتائوکههها  یدیهههکل ی(، روابههه   هههانوادگ2018و همکهههاران ، 7)اسههتفان 

و  یمنهیبهه ارتباطهات ا تیری(، تعههد مهد2018و همکهاران ،  9) ائهو دههدینشهان م یشهیپرمهرتب  بها روان ی اشگرپر

(  نحههوه 3ه 2021و همکهاران،  ی)شه   داریهو مصهرف پا T یانسهان ییآ  و هههوا راتییهو پاسهب بهه تت رشی، پهذ یمنهیا

رفتار افراد در هر نقطه از زمهان بسهتگی بهه ایهن دارد کهه آنهها دیهدگاه کوتهاه مهدت یها بلندمهدت داشهته باشهند )آپادایها، 

میزان ارزیهابی افهراد از نتهایت آتهی رفتهار فعلهی  هود را ارزیهابی مهی کنهد  ایهن  در نرر گرفتن پیامدهای آتی( 5ه 2021
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شهود، امها تحقیقهات ا یهر ارتبهاب نرهری و طور سنتی به عنوان یهک سهازه تهک بعهدی اسهتفاده میویژگی شخصیتی به 

ه 2022، 10انههد )ویههالر و همکههارانتجربههی را در تمههایز بههین در نرههر گههرفتن پیامههدهای فههوری و آینههده برجسههته کرده

3428 ) 

 سبک هاي مدیریت تعارض

بر هورد و رویهایی بها تعهارض اسهت کهه افهراد الگهویی از بک مدیریت تعارض فرد، جهت گیری رفتهاری وگهونگی نحهوه 

اصول را بهرای راهنمهایی  هود در فرآینهد تعهارض اتخها  مهی نماینهد  ایهن الگوهها، اعمهال و واکهنش ههایی را در برمهی 

 یدر مه یاسهت کهه در آن فهرد ینهدیتعهارض فرا ( 3ه 2021آپادهای، گیرند که بهه ))سهبک(( آنهان تبهدی  مهی شهود)

 گهریگذاشهته اسهت  بهه عبهارت د ریکنهد تهأث یمه بیهکهه او تعق یزیهآن و یرو یبهه طهور منفه یگریدکه شخص  ابدی

 بیهکهه او تعق یزیهآن و یرو یبهه طهور منفه یگهریکهه شهخص د ابهدی یدر مه یاست که در آن فهرد یندیتعارض فرا

ونههد نفههر از  ایهدههد کههه دو  یرب مهه یتعههارض زمهان ( 70ه 1398 ،یو فالنه یگذاشههته اسهت )آسههترک ریکنههد تهأث یمه

 بهایآنهها متفهاوت اسهت  تعهارض تقر ی واسهته هها، اههداف و ارزش هها ازهها،ین رایهز رنهدیقهرار گ گریکدیافراد در مقاب  

کهه تعهارض و برداشهت مها از  یتهرد همهراه اسهت  در نهال ایهرنهت، ا هطرا   ،یدرمانهدگ ت،یبا انساد عصبان شهیهم

 یزیهبرنامهه ر نهدیتعهارض فرا تیری  مهدسهتین یمنفه یدارد، امها تعهارض لزومها امهر شیگهرا یر منفهیتصو یآن به سو

دههد اسهت  یکهه رب مه یینه  تعهارض، جها یآن بهرا یکهه ممکهن اسهت و سهازمانده ییاز تعارض در جها زیپره یبرا

کنهده سههبک  یمه یتعهارض معرفه تیریمهد یبهرا یکنهت تومهاد پهنت سهبک اصههل ( 70ه 1398 ،یو فالنه ی)آسهترک

سهبک هها بهر اسههاد  نیهاز ا کیهو سهبک اجتنها  ا ههر   ی، سبک سازش ، سهبک مصهالحه ، سهبک همکهار یرقابت

سهبک هها بهه نه  درسهت و مهاثر تعهارض و  نیهاسهت  شهنا ت ا گهرانیدو بعد توجهه بهه  هود و توجهه بهه د هبیترک

( 2009) زنههیراب دگاهیهتعهارض از د تیریمهد یسهبک ههها  (10ه 1395 ،ینیکنهد )نسه یمهه مهککارآمهد آن ک رتیمهد

و عهدم رقابهت (اجتنها ( صهورت  ییارویهو مصهالحه(، عهدم رو ی)همکهار یکنتهرل )رقابهت(، راه نه  مهدار وهیبه سه ش

مههدیر بایههد راهههی بیابههد کههه تعههارض هههای موجههود در سههازمان ههها را در  ( 70ه 1398 ،یو فالنهه ی)آسههترک ردیپههذ یمهه

نا ت ویژگهی هها و تیها ههای شخصهیتی افهراد درون کهار گیهرد  ایهن امهر مهی توانهد بها شه - دمت اهداف سازمانی به

سازمان صورت گیرد تا بتوان هر شهخص را بها توجهه بهه ویژگهی ههایی کهه دارد مهورد ق هاوت و شهنا ت قهرارداد تها از 

 ( 122ه 2016،  رامیو ا11 ایبروز هر گونه تعارض مخربی جلوگیری کرد )شاز

  

 الگوهاي تصمیم گیري هوشیار

ماننهد از رویکردههایی مناسهب  -را سهبک ههایی ثابهت در نرهر مهی گیرنهدا الگوههایی صهفتسبک های تصهمیم گیهری 

که برای تصمیم گیری فرا وانهده مهی شهوند، ایهن سهبک ههای تصهمیم گیهری، انتمهال انجهام رفتهار در موقعیهت هها و 

رسههی کامهه  ( فرآینههدهای نسههاد )هوشههیارانه( تصههمیم گیههری بهها بر2ه 2021آپادهای، )نههوزه ههها را ارائههه مههی دهنههد
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آپادهای، )تمههام گزینههه هههای موجههود، آزمههایش مجههدد و بررسههی داده ههها قبهه  از تصههمیم گیههری، مشههخص مههی شههوند

(  استراتژی های فوق نساد )فهوق هوشهیارانه( بها توجهه بهه گزینهه ههای محهدود، ارزیهابی سهریع داده هها و 2ه 2021

تصهمیم گیهری (  2ه 2021آپادهای، )شهوند انتخا  راه نلهی بهدون بررسهی گسهترده یها ارزیهابی مجهدد، مشهخص مهی

ه 1398یک فرآیند  هنی است که تمام افهراد بشهر در سراسهر زنهدگی  هود بها آن سهرو کهار دارنهد )آسهترکی و فالنهی، 

(  فرآیند تصمیم گیری در پرتهو فرهنه ، ادراکهات، اعتقهاد و ارزش هها، نگهرش هها، شخصهیت، دانهش و بیهنش فهرد 70

بهر یکهدیگر تهأثیر متقابه  دارنهد  در مهدیریت معاصهر تصهمیم گیهری بهه عنهوان فرآینهد  صورت می گیرد و ایهن عوامه 

فرآینهدهای تصهمیم گیهری ، ن  مسأله تعریت شده اسهت و اتلهب بهه تصهمیم گیهری، نه  مسهأله نیهز گفتهه مهی شهود

ص هوشیار با بررسی کامه  همهه گزینهه ههای موجهود، بررسهی مجهدد و بررسهی داده هها قبه  از تصهمیم گیهری مشهخ

بیههانگر تمایهه  تصههمیم گیرنههده  تصههمیم گیههری (فراینههدهای نسههاد )هوشههیارانه(  الگههوی 3ه 2021مههی شههود )آپادایهها، 

به شناسایی تمامی راهکارههای ممکهن ، ارزیهابی نتهایت ههر راهکهار از تمهامی جنبهه ههای مختلهت در و نهایهت انتخها  

شهرای  تصهمیم گیههری مهی باشهد )الجههوردی و  راهکهار بهینهه و مطلههو  توسه  تصهمیم گیرنههده در هنگهام مواجههه بهها

اسههتراتژی هههای تصههمیم گیههری بههیش از نههد هوشههیار بهها در نرههر گههرفتن گزینههه هههای محههدود،  ( 84ه 1395کههوکبی، 

 ( 3ه 2021ارزیههابی سههریع داده ههها و انتخهها  راه نهه  بههدون بررسههی یهها ارزیههابی مجههدد مشههخص مههی شههود )آپادایهها، 

ری بر هوردار هسهتند در هنگهام مواجهه شهدن بها موقعیهت تصهمیم گیهری، بالفاصهله افرادی از که این الگوی تصمیم گیه

و بی درن  تصمیم اصلی  ود را اتخها  مهی کننهد  ایهن الگهو بیهانگر انسهاد ا هطرار تصهمیم گیرنهده و تمایه  وی بهه 

راین، بها بنهاب ( 85ه 1395ا ذ تصمیم نهایی در کوتهاه تهرین و سهریع تهرین زمهان ممکهن اسهت )الجهوردی و کهوکبی، 

 در نرر گرفتن پیامهدهای آتهی و الگوههای تصهمیم گیهری بهیش از نهد هوشهیار، انترهار مهی رود کهه افهراد دارای پیوند

بهاال، پیامهدهای بهالقوه دور فعلهی  هود را در نرهر بگیرنهد و ممکهن اسهت قبه  از تصهمیم  در نرر گرفتن پیامدهای آتهی

در نرهر گهرفتن  افهراد بها ( 5ه 2021نادیهده نگیرنهد )آپادایها، گیری، طیت وسهیعی از انتخها  ههای پهیش روی  هود را 

بهاال پیامهدهای اعمهال فعلهی  هود را ارزیهابی مهی کننهد و قبه  از انتخها  بهه دقهت فکهر مهی کننهدا از  پیامدهای آتهی

طرفی افراد هنگهام مهدیریت تعهارض، صهرفا  در نهال نه  و فصه  یها مهدیریت یهک موقعیهت فهوری نیسهتند، بلکهه در 

جاد الگوهای رفتاری هستند که ممکهن اسهت در آینهده اعمهال شهوند  بهه عبهارت دیگهر، ایهن الگوهها بهه انتمهال نال ای

 ( 3ه 2021)آپادایا،  گذارندزیاد بر نتایت دیستال نیز تأثیر می
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 جدول پیشینه هاي پژوهش -1جدول 

 نتیجه سال عنوان سندهینو

و  12شههههابانی

 همکاران
 میو مفهاه ییمعنها یادتام الگوهها"

 یمههرز هیههکههاهش نان یبههرا یفههاز

 سه جانبه یریگ میدر تصم

هههای نتههایت تجربههی تأییههد مههی کنههد کههه ادتههام مفههاهیم فههازی و الگو 2022

هیم معنههایی عملکههرد طبقههه بنههدی بهتههری نسههبت بههه اسههتفاده از مفهها

دهههد کههه ادتههام فههازی بههه تنهههایی دارد  ایههن همچنههین نشههان می

مههاثری بههرای نمههایش بیشههتر نرههرات نهه  هههای وندگانههه راهویژگی

بخشهد و بنهدی را بهبهود میاست، در نتیجه بهه طهور مهاثر دقهت طبقه

طرفه را کهههاهش بنهههدی نرهههرات سههههمرزههههای نامشهههخص در طبقه

 دهدمی

 13یارسهه نیهها

 و همکاران

  هیم نهدر نتیجه مطالعات  ود بیان کهرد ایهن مقالهه بهه بررسهی مفها 2022 سازنده و ن  تعارض تیریمد

ارض و مههدیریت تعههارض مههی پههردازد و مههروری بههر مقههدمات و تعهه

پیامههدهای کلیههدی تعههارض مخههر  و سههازنده، انههوا  مختلههت آن 

)وریفههه، رابطههه و فرآینههد(، سههبک هههای اصههلی مههدیریت تعههارض، 

 رفتارها، و مذاکره و میانجیگری ارائه می کند 

 یجهانیکننهده ههوش ه  یتعد نقش  14وینیچیما

 تیریمهد یسهبک هها نیدر رابطه ب

در  یشهههتل یتعهههارض و فرسهههودگ

 آتش نشانان انیم

 نی کههدر نتیجه مطالعات  ود بیهان کهرد در نهالی کهه عوامه  سهازما 2022

سهی عام  فرسودگی آتش نشهانان هسهتند بهه طهور گسهترده مهورد برر

ات و قرار گرفته اسهت، عوامه  فهردی مهرتب  بها نحهوه تنرهیم تعار ه

 بررسی شوند انساسات بین فردی آنها همچنان باید 

و  یآتهههه یامههههدهایپ یبررسهههه" یآپادها

بهه عنهوان  یریهگ میتصهم یالگوها

در سههبک  یریههگ میعوامهه  تصههم

 تعارض تیریمد یها

ههای  در نتیجه مطالعهات  هود بیهان کهرد ایهن تحقیه ، تهأثیر بررسهی 2021

ض زمانی مربوب به اولویهت ههای سهبک ههای متفهاوت مهدیریت تعهار

 تههأثیرات تیرمسههتقیم الگوهههایرا بررسههی مههی نمایههد  همچنههین، 

 د متفاوت تصمیم گیری در تعیین این سبک ها را کشت می نمای

و  15یلهههههههه

 همکاران
ههوش  ،یتفکهر انتقهاد یسبک ها"

تعههههارض  تیریو مههههد یجههههانیه

در نتیجههه مطالعههات  ههود بیههان کههرد تفکههر انتقههادی یههک مهههارت  2021

 روری است کهه دانشهجویان پزشهکی بهه دلیه  لهزوم ق هاوت ههای 

                                                           
12Shabani 
13Ensari 
14Michinov 
15Li 
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مطالعههه  کیههه یپزشههک انیدانشههجو

 یمقطع

پیچیههده در محههی  هههای مراقبههت هههای بهداشههتی بایههد بههر آن مسههل  

 شوند 

و  یشهههههههه

  همکاران

در نرههر گههرفتن  ادیههمق یبررسهه

 انیهههههدر م نهههههدهیآ یامهههههدهایپ

  ییایبزرگساالن جوان مالز

مقطعههی اتخهها  شههد  در ایههن  شناسههیروش)در ایههن پههژوهش رویکههرد  2021

( کههه 40تهها  25بزرگسههال جههوان )محههدوده سههنی  529مطالعههه 

معیارهههای ورود بههه مطالعههه مقالههه را بههرآورده کردنههد، انتخهها  شههدند  

روایههی سههازه بهها اسههتفاده از روایههی محتههوایی، روایههی همگههرا و روایههی 

دونالههد و میههانگین  کرونبههاب، امگهها مههک آلفههایتمههایز ارزیههابی شههد  

بههرای ارزیههابی سههازگاری درونههی  (AIC) همبسههتگی بههین گویههه ای

سهها تار دو  (CFA) مقیههاد اسههتفاده شههد   تحلیهه  عههاملی تاییههدی

عاملی مقیاد در نرر گرفتن پیامهدهای آتهی را بها اعتبهار سهازه  هو  

 پشتیبانی کرد 

فههرد و  ییدانهها

 همکاران

نه فهههم در سههازما یریههگمیتصههم

 یاسهههلو  اجهههرا ،یفلسهههف یمبهههان

 و عملکههرد−تیههاهم  یههروش تحل

 آن نقد

گیههری را جههوهره اصههلی در نتیجههه مطالعههات  ههود بیههان کههرد تصههمیم   1401

طهور هدفمنهد از میهان داننهد  ههر تصهمیمی بههنکمرانی و مدیریت می

سهازی شهودا امّها در زمهان پیهادههای انتمالی متفاوتی گرفته مهیگزینه

نفعهههان  هههود را را دارد تههها آینهههده سهههازمان و کلیههه   ی تهههوان آن

 دستخوش تتییرات بسیاری کند

فهرد و  یعالئ

 همکاران

 سههتمیاسههتقرار س ریمههدل تههاث ارائههه

 یبهر سهبک هها یتیریاطالعات مهد

 یآموزشهه رانیتعههارض مههد تیریمههد

 ورزش

در نتیجههه مطالعههات  ههود بیههان کههرد سیسههتم اطالعههات مههدیریت مههی  1400

 تیههار قههراردادن اطالعههات طبقههه بنههدی شههده و نیههز توانههد بهها در ا

اطالعههات مههورد نیههاز بههرای تصههمیم گیههری بههه مههدیران جهههت ا ههذ 

بهتههرین تصههمیمات بههر پایههه اطالعههات کنههونی و پیشههین کمههک کنههد  

 5نتایت ناکی از آن است کهه اسهتقرار سیسهتم اطالعهات مهدیریت بهر 

کههاری، سههبک کههه عبارتنههد از رقابههت، اجتنهها ، گذشههت ،مصههالحه، هم

 در مدیران آموزشی موثر است 

و  یسهههههرور

 همکاران

در  یاسههیهههوش س ریتههاث یبررسهه

 تعارض تیریمد یانتخا  سبکها
ترین رابطهه را سهبک رقابهت در نتیجه مطالعات  ود بیهان کهرد ، قهوی 1400

بها ههوش سیاسههی نشهان داده و بهدان معناسههت کهه مهدیران از سههبک 

و ایهن کهار اثهر منفهی بهر جهای زورمدارانه در مدیریت تعارض اسهتفاده 

 . واهد گذاشت
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و  طههههاهرپور

 همکاران

در  یارتبههههاط یباورههههها نقههههش

 یگریانجیههههبهههها م ینههههیآفرهم

تعهههارض در  تیریمهههد یهاسهههبک

دانشهههگاه  یعلمههه اتیهههه یاع ههها

 رجندیب

کننههدگی در نتیجههه مطالعههات  ههود بیههان کههرد کههه بههاور بههه تخریب 1400

ای در کننهههدهیبینههههای جنسهههیتی نقهههش پیشمخالفهههت و تفاوت

علمی آفرینههی اع ههای هیئههتآفرینههی داشههتند و بهها وجههود آنههها همهم

هههر سههه سههبک  کننههدهبینییافههت  باورهههای ارتبههاطی پیشکههاهش می

 مدیریت تعارض بودند

 یریهگ میتصهم نهدیبها فرآ ییآشنا " یملک

 یریگ میتصم یو انوا  مدل ها

ماننهد بر هی دیگهر در نتیجه مطالعات  هود بیهان کهرد تصهمیم سهازی  1399

از مفههاهیم در تئههوری سههازمان، یههک سهها ت مصههنوعی، یههک مفهههوم 

نقههش  در اینصههورت روان شههنا تی از تعامهه  تعهههد و عمهه  اسههت،

در تصههمیم گیههری برجسههته مههی شود تصههمیم گیههری ونههان  شخصههیت

بهها  صوصههیات روانههی تصههمیم گیرنههده آمیختههه اسههت کههه نمههی تههوان 

 لعه قرار دادیکی را بدون دیگری مطرح و مورد مطا

پههور و  طحهان

 همکاران
 یتوانمندسهههازها ریتهههأث یبررسههه"

دانهههش بهههر عملکهههرد  تیریمهههد

بهها در نرههر گههرفتن نقههش  یسههازمان

دانهههش و  جهههادیا نهههدیفرا یانجیهههم

 یهاسههههبک لگرینقههههش تعههههد

)نمونهههه پهههژوهشه  یریگمیتصهههم

  کشور( یاتیسازمان امور مال

هههر سههازمان و عنوان قههدرت درونههی بهها توجههه بههه آنکههه دانههش بههه 1399

ماابههه پهه  ارتبههاطی ایههن قههدرت  سههازهای مههدیریت دانههش بهههتوانمند

های ای بر ههوردار اسههت و سههبکمیههان کارکنههان از جایگههاه ویههژه

گیری شهههودی و عقالیههی مههدیران سههازمان بههرای تفسههیر و تصههمیم

توانههد تههأثیر بسههیاری بههر بهبههود هههای متفههاوت میپاسههب بههه موقعیت

شهد و پژوهشهی نیهز تهاکنون بهه ایهن مسهأله عملکرد سازمانی داشته با

 نپردا ته است
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 (.2021آپادهاي، ) . مدل مفهومی پژوهش منبع:1شکل

 

 فرضیه هاي پژوهش

معنهی  رابطهه زدیه یسهازمان ههای دولتهدر  ارانهیهوشه رییهگ میالگوههای تصهمپیامدهای آتهی سهازمان بهر  .1

 داری دارد 

 رابطههه زدیهه یسهازمان هههای دولتهدر  ارانهیهوشههفهوق  رییههگ میالگوههای تصههمپیامهدهای آتههی سهازمان بههر  .2

 معنی داری دارد 

 رابطهه زدیه یسهازمان ههای دولتهدر  سهبک ههای مهدیریت تعهارضبهر  ارانهیهوشه رییهگ میالگوهای تصهم .3

 معنی داری دارد 

 زدیهه یسههازمان هههای دولتههدر  سههبک هههای مههدیریت تعههارضبههر  ارانهیهوشههفههوق  رییههگ میالگوهههای تصههم .4

 دارد معنی داری  رابطه
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 تیریسههازمان بههر سههبک هههای مههد یآتهه یامههدهایپ نیدر رابطههه بهه ارانهیهوشهه رییههگ میالگوهههای تصههم .5

 ی دارد انجینقش م زدی یتعارض در سازمان های دولت

 تیریسهازمان بهر سهبک ههای مهد یآته یامهدهایپ نیدر رابطهه به ارانهیفهوق هوشه  رییهگ میالگوهای تصم  6

 ی دارد انجینقش م زدی یتعارض در سازمان های دولت

 

 روش شناسی پژوهش

آن پیمایشههی  اطالعهاتیهن پههژوهش از لحهاف هههدف، کهاربردی و از لحههاف روش، از نهو  توصههیفی و نحهوه جمههع آوری ا

در  (2021آپادهههای، )اسههتاندارد اسههتاندارد اسههت   ایههن پههژوهش، براسههاد روش میههدانی و بهها اسههتفاده از پرسشههنامه 

 زدیه یسهازمان ههای دولته رانیمهد هیهپهژوهش کل نیها یشهده ا سهت  جامعهه آمهار زدی یسازمان های دولت رانیمدبین 

 یریهنفهر بهرآورد و بهه روش نمونهه گ 162باشهد  بهه اسهتناد جهدول مورگهان نجهم نمونهه برابهر بها  یم 280به تعداد 

سههازمان  ،یاتیههسههازمان امههور مال ،یسههتیسههازمان بهز ،یاجتمههاع نیکارکنههان سههازمان تههام انیههسههاده مههورد از م یتصههادف

و  گههرید یکارکنههان نسههبت بههه سههازمان ههها یتعههداد بههاال  ی)بههدل زدیههو پههروش، سههازمان ورزش و جوانههان  شآمههوز

و مطالعهه قهرار گرفهت  وهون  یپژوهشهگر( مهورد بررسه یبهرا یدانیهاطالعات بهه صهورت م یجمع آور  یتسه نیهمچن

در ایهن پهژوهش  اسهتانداردده اسهت، پرسشهنامه هها اسهتفاده شه ت سها تاری بهرای تحلیه  دادهالدر این پژوهش از معاد

تخصصههی شههام   سههواالتسههاال و  4عمههومی شههام   سههواالتشههام  دو بخههش سههااالت عمههومی و تخصصههی اسههت  

در آزمههون فر ههیه ههها و بررسههی مههدل پههژوهش اسههتفاده شههد  در پههژوهش  سههواالتباشههد کههه از ایههن  سههاال مههی 16

ههای ایهن پهژوهش، بهه  روشههای گهردآوری داده، مشهخص شهده انهدای لیکهرت  درجهه۵نا ر، پا سب ها روی مقیاد 

ههای مربهوب بهه ادبیهات  تقسهیم اسهت  بهرای گهردآوری داده ای و روشههای میهدانی قابه  دو دسته روشههای کتابخانهه

ای ازجملههه کتههب،  ههها از روش کتابخانههه ههها و مههدل پههژوهش، شناسههایی عوامهه  و مالفههه پههژوهش، تههدوین فر ههیه

هههای  آوری داده هها، جمهع اینترنتهی و بهرای تأییهد عوامه  و مالفهه اطالعهاتیههای  هها و پایگهاه هنامه ، پایهانمجهالت

اسههتفاده  اسههتانداردپههژوهش و آزمهون فههر  ههیه ههها، از روش پیمایشههی نریهر مصههانبه و پرسشههنامه  سههواالتمربهوب بههه 

ا و روایهی واگهرا بهرر سهی شهده ایهن پهژوهش بهه سهه طریه  روایهی صهور ی و روایهی همگهر گیری گردید  روایی اندازه

شده است  به منرور سهنجش روایهی صهوری در ایهن پهژوهش، از نرهر متخصصهان اسهتفاده شهد  بهرای سهنجش پایهایی 

در ایههن پههژوهش، از روش سههازگاری درونههی اسههتفاده شههده اسههت  ایههن روش، بههرآوردی از میههزان همبسههتگی میههان 

دههد  شها ص متهداول بهرای ارزیهابی پایهایی در ایهن  ن مهیمتتیرهایی که سهازه یها مقیهاد مهوردنرر را میسهازند، نشها

 باشد   روش،  ریب آلفای کرونباب می
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 نتایج آزمون الفاي کرونباخ و پایایی مرکب-  2جدول 

 پایایی مرکب آلفای کرونباب متتیر

 0.825 0.799 سبک های مدیریت تعارض  

 0.926 0.702 الگوهای تصمیم گیری فوق هوشیارانه 

 0.923 0.881 الگوهای تصمیم گیری هوشیارانه 

 0.924 0.914 پیامدهای آتی سازمان

 

نتایت ناص  از دو آزمهون آلفهای کرونبهاب و پایهایی مرکهب نشهان داد کهه مقهادیر کسهب شهده بهرای تمهامی متتیرههای 

 توان گفت مدل از پایایی مناسبی بر وردار است  کسب شده، بنابراین می  7/0بیشتر از 

 

 یافته هاي پژوهش

  یهاز قب یشهنا ت تیه  در بخهش اول آمهار جمعباشهدی مه یو آمهار اسهتنباط یفیشهام  دو بخهش آمهار توصه بخش نیا

 یقهرار گرفتهه و در بخهش آمهار اسهتنباط ی( مهورد بررسهSPSSبها اسهتفاده از نهرم افهزار ) التیو تحصه تیسن و جنسه

 شده است  فتهقرار گر  یمورد تحل( PLSپژوهش با استفاده از نرم افزار ) اتیفر  زین

 یافته هاي توصیفی 

 جدول آمار توصیفی -3جدول

 درصد فراوانی داده هاي هر طبقه فراوانی هر طبقه متغیر

 58.6 95 مرد جنسیت

 41.4 67 زن

 9.9 16 سال                30زیر  سن

 44.4 72 سال 30-40
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 18.5 30          سال       40-50

 27.2 44 سال 50 باالی

 2.5 4 دیپلم تحصیالت

 27.2 44 فوق دیپلم

 33.3 54 لیسانس

 0.34 55 فوق لیسانس

 3.1 5 دکتری

 79.6 129 متاه  تاه 

 20.4 33 مجرد

 100 162 ک 
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ابتهدا بایهد انجهام ههای مربوطهه، هها و انتخها  نهو  آزمونبررسی و عیت نو  توزیهع داده،  جههت تجزیهه و تحلیه  داده

 اسمیرنوف برای این منرور به کار گرفته شده است -شود  آزمون کولموگروف

 اسمیرنوف -آزمون کولموگروف -4جدول 

 نتیجه سطح معناداري متغیر

 تیرنرمال 0.002 پیامدهای آتی سازمان

 تیرنرمال 0.011 انهاریالگوهای تصمیم گیری هوش

 تیرنرمال 0.000 انهاریهوشفوق  رییگ میالگوهای تصم

 تیرنرمال 0.016 سبک های مدیریت تعارض

 

 05/0از مقهدار  طها تمهامی متتیرهها کمتهر سهط  معنهاداری بهرای مشهخص شهده کهه  فهوق تحلیه  نتهایت به توجه با

 ههایروش از بایهد اسهتنباطی آمهار بهرای بنهابراینباشهد  مینرمهال تیهر هها دارای توزیهع نتیجهه داده درباشهد  می

  .شود استفادهاز روش نداق  مربعات جزئی  باید سا تاری معادالت های از روش استفاده برای و ناپارامتریک

 نتایج آزمون همبستگی میان متغیرهاي پژوهش  -5  جدول

سههههط   متتیروابسته متتیرمستق 

  طا

سههههههط  

 معناداری

 ههههههریب 

 همبستگی

الگوهههههای تصههههمیم گیههههری  پیامدهای آتی سازمان

 انهاریهوش

0.01 0.000 0.334 

فههوق  رییههگ میالگوهههای تصههم پیامدهای آتی سازمان

 انهاریهوش

0.01 0.000 0.405 

 0.341 0.000 0.01 سبک های مدیریت تعارض انهاریالگوهای تصمیم گیری هوش

فهههوق  رییهههگ میالگوههههای تصهههم

 انهاریهوش

 0.466 0.000 0.01 سبک های مدیریت تعارض
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کمتهر اسهت  در نتیجهه بها  05/0مهی شهود سهط  معنهاداری تمهام متتیرهها از سهط   مشهاهده 5همچنان که در جدول 

تههوان گفههت در تمههامی روابهه ، بههین متتیههر مسههتق  و وابسههته ارتبههاب وجههود دارد  عالمههت مههی 99/0سههط  اطمینههان 

  ریب همبستگی مابت و یا منفی بودن نیز نشانه دهنده جهت رابطه کاهش و یا افزایشی را نشان می دهد  

a.  معیارGOF 

 ( معرفهی شهده اسهت، مهالک کلهی بهرازش2005شا ص دیگری کهه بهرای بهرازش توسه  تهنن ههاود و همکهاران )

(GOF) شود به صورت زیر محاسبه می است که با محاسبه میانگین هندسی میانگین اشتراک و 

𝐺𝑂𝐹 = √𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 × 𝑅2 

کنهد و بهین صهفر تها یهک قهرار دارد و مقهادیر نزدیهک عمه  می های برازش مهدل لیهزرلاین شا ص نیز همانند شا ص

 هی  های مبتنهی بهربه یک نشانگر کیفیت مناسب مدل هسهتند  البتهه بایهد توجهه داشهت ایهن شها ص هماننهد شها ص

پهردازد  بلکهه توانههایی ههای گهردآوری شهده نمیهای لیهزرل بهه بررسهی میهزان بهرازش مهدل نرهری بها دادهدو در مهدل

بینههی متتیرهههای مکنههون دهههد و اینکههه آیهها مههدل آزمههون شههده در پیشلههی مههدل را مههورد بررسههی قههرار میبینههی کپیش

 ؟زا موف  بوده است یا نهدرون

 

 متغیرهاي تحقیق 2Rو  Cummunality مقدار .6 جدول

 Cummunality 2R متغیر

 0.369 0.332 سبک های مدیریت تعارض  

 0.193 0.196 الگوهای تصمیم گیری فوق هوشیارانه 

 0.115 0.543 الگوهای تصمیم گیری هوشیارانه 

 - 0.605 پیامدهای آتی سازمان

 0.225 0.419 میانگین

 

R 2
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𝐺𝑂𝐹 = √𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 × 𝑅2 = √0/225 × 0/419 = 0/307 

 

محاسهبه گردیهده اسهت کهه نشهان از تهوان  307/0، مقهدار 13-4برای مدل پهژوهش مطهاب  بها جهدول  GOFمقدار 

 زای مدل داردبینی متتیر مکنون درونمدل در پیش  و 

b. آزمون مدل درونی یا مدل معادالت ساختاري 

آزمهون شهده اسهت  معهادالت سها تاری،  PLSرابطه متتیرها و یا فر یه ها با آزمهون معهادالت سها تاری و نهرم افهزار  

لهت معنهاداری بهار عهاملی بهین متتیرهها بایهد دههد  در نامدل را در دو نالت معناداری و استاندارد مورد آزمهون قهرار مهی

کسهب شهود تها فر هیه تاییهد ، و در نالهت اسهتاندارد میهزان و شهدت تهاثیر بهین متتیرهها مهورد بررسهی  96/1بیشتر از 

 قرار می گیرد
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 مدل پژوهش در حالت معناداري -2شکل

  هریب)  tمعنهی داری بایهد ارزش در نالهتدههد  نتهایت معهادالت سها تاری را در نالهت معنهاداری نشهان مهی 2شک  

معنهی دار باشهد  متتیرهها یها فر هیات پهژوهش  بهین رابطهه تها باشهد ۹۶/۱ مقهدار از بیشهتر( داری معنهی نالت در مسیر

و متتیهر  متتیرههابدسهت آمهده لهذا رابطهه بهین  ۹۶/۱بیشهتر از مقهدار  رابطه بهین متتیرههابرای  tدر صورتیکه که ارزش 

 است  مورد نرر معنی دار بوده
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 مدل پژوهش در حالت استاندارد 3شکل

در نالهت اسهتاندارد بارههای عهاملی نشهان داده دههد  نتایت معادالت سا تاری را در نالهت اسهتاندارد نشهان مهی 3شک  

 ریب مسیر بیان کننده وجود رابطهه علهی  طهی و شهدت و جههت ایهن رابطهه بهین دو متتیهر مکنهون اسهت     می شود

در نقیقههت همههان  ههریب رگرسههیون در نالههت اسههتاندارد اسههت کههه مهها در مههدل هههای سههاده تههر رگرسههیون سههاده و 

دهنهده ی نبهود رابطهه  نشهان ، شهوند صهفر بها برابهر اگهر کهه اسهت 1+ تها -1 بین عددی وندگانه مشاهده می کردیم  

 ی علی  طی بین دو متتیر پنهان است 
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 یافته ها و پیشنهادات  پژوهش

سییازمان هییاي در  ارانهیهوشیی ريیییگ میالگوهییاي تصییمفرضیییه اول:  پیامییدهاي آتییی سییازمان بییر 

 معنی داري دارد.رابطه  زدی یدولت

 رییههگ میالگوهههای تصههمنتهایت ناصهه  از آزمههون معههادالت سهها تاری بهرای بررسههی تههاثیر پیامههدهای آتههی سهازمان بههر 

 96/1( بدسهت آمهد، کهه ایهن مقهدار بیشهتر از نهد بحرانهی 4.779نشان داد کهه مقهدار معنهاداری برابهر بها ) ارانهیهوش

 (0.339ر نالهت اسهتاندارد نیهز برابهر بها  )کسهب شهده، در نتیجهه فر هیه اول تاییهد شهده اسهت  مقهدار بهار عهاملی د

مابهت و در  ارانهیهوشه رییهگ میالگوههای تصهمدههد کهه تهاثیر پیامهدهای آتهی سهازمان بهر بدست آمده که نشهان مهی

بهاال بها معیهار  در نرهر گهرفتن پیامهدهای آتهی افهراد بهاباشهد  باشد، زیرا  ریب بدست آمده مابهت مهیجهت مستقیم می

فعالیههت  هنههی نههامنرم کههه در آن تفکههر »   همبسههتگی منفههی دارنههد  هوشههیاری بههیش از نههد برنسههب هوشههیاری بیش

کسههانی کهه از الگوهههای بههیش از نهد هوشههیار اسهتفاده مههی کننهد، تههالش  هنههی ، تعریهت مههی شهود« شههودتر میسهاده

زارش مههی کننههد  کمتههری را نسههبت بههه افههرادی کههه از اسههتراتژی هوشههیاری سههازمان یافتههه تههر اسههتفاده مههی کننههد، گهه

دار گری تمای  به عم  بدون تفکهر یها تأمه  اسهت کهه نشهان دهنهده فقهدان  هودکنترلی اسهت  پیامهدهای مهدتتکانش

شهود  ت هاد،  هودکنترلی عهواملی را فعهال مهی کنهد کهه انجهام می اتلب بهه قیمهت از دسهت دادن پیامهدهای بلندمهدت

بهرد در مهذاکرات( و انتمهاال  رفتارههای -تژی ههای انتمهالی بهردتوجه را به نتایت بلندمدت جلهب مهی کنهد )ماننهد اسهترا

در نرهر گهرفتن پیامهدهای آتهی و الگوههای تصهمیم گیهری بهیش از نهد  تکانشی را سرکو  می کند  بنهابراین، بها پیونهد

در  بهاال، پیامهدهای بهالقوه دور فعلهی  هود را در نرهر گهرفتن پیامهدهای آتهی هوشهیار، انترهار مهی رود کهه افهراد دارای

  نرر بگیرنهد و ممکهن اسهت قبه  از تصهمیم گیهری، طیهت وسهیعی از انتخها  ههای پهیش روی  هود را نادیهده نگیرنهد

و  16وینتههر ،(2021آپادهههای )، (1399ملکههی)، (1401دانههایی فههرد و همکههاران) نتههایت ایههن فر ههیه بهها مطالعههات

 مطابقت دارد ( 2019مورفی و همکاران ) و  (2020همکاران)

 ان( گان)کارکنپیونههد بههین پیامههدهای آتههی سههازمان و الگوهههای تصههمیم گیههری مههی توانههد بههه مههذاکره کننههد

آورنهد   ا بهه وجهودکمک نماید تا تعادل الزم بهین رقابهت و تعامه ، منهافع شخصهی و منهافع دیگهر طهرفین ر

افع بهه منه ههم وپیشنهاد می شود برای تصمیم گیرندگان در سهازمان، تعهادل توجهه ههم بهه منهافع شخصهی 

 تی در نرههردیگههران، بههرای تسهههی  راه هههای مشههارکتی بههرای مههدیریت تعار ههات،  بههه عنههوان امههری نیهها

 گرفته شود  

 تح  توجههه مطالعههه پیامههدهای آتههی دارای پیامههدهای زیههادی بههرای مههدیریت در سههازمان ههها اسههت و مسهه

سهت  درتمنهد اقد منبعهی تحقیقاتی بیشتری است  بهه عنهوان ماهال، توانهایی پهیش بینهی وگهونگی پاسهب فهر

ی ده اسهت، مهشهمطالعه ای سیستماتیک از پیامدهای آتهی ا همهان طهور کهه در ایهن تحقیه  بهر آن تهالش 

  تواند به صورت بالقوه به آموزش و یادگیری کاربران مدیریتی و رهبران کمک نماید

 

                                                           
16 Winters 
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سییازمان در  ارانهیهوشییفییوق  ريیییگ میالگوهییاي تصییمفرضیییه دو :  پیامییدهاي آتییی سییازمان بییر 

 معنی داري دارد.رابطه  زدی یهاي دولت

 رییههگ میالگوهههای تصههمنتهایت ناصهه  از آزمههون معههادالت سهها تاری بهرای بررسههی تههاثیر پیامههدهای آتههی سهازمان بههر 

( بدسهت آمهد، کهه ایهن مقهدار بیشهتر از نهد بحرانهی 5.800نشهان داد کهه مقهدار معنهاداری برابهر بها ) ارانهیهوشهفوق 

تیجههه فر ههیه دوم تاییههد شههده اسههت  مقههدار بههار عههاملی در نالههت اسههتاندارد نیههز برابههر بهها  کسههب شههده، در ن 96/1

فههوق  رییههگ میالگوهههای تصههمدهههد کههه تههاثیر پیامههدهای آتههی سههازمان بههر بدسههت آمههده کههه نشههان مههی (0.439)

تصهمیم اسهتراتژی ههای باشهد   باشهد، زیهرا  هریب بدسهت آمهده مابهت مهیمابهت و در جههت مسهتقیم مهی ارانهیهوش

گیری بهیش از نهد هوشهیار بها در نرهر گهرفتن گزینهه ههای محهدود، ارزیهابی سهریع داده هها و انتخها  راه نه  بهدون 

افهرادی از کهه ایهن الگهوی تصهمیم گیهری بر هوردار هسهتند در هنگهام ، بررسی یها ارزیهابی مجهدد مشهخص مهی شهود

ی  هود را اتخها  مهی کننهد  ایهن الگهو بیهانگر مواجه شدن با موقعیت تصمیم گیری، بالفاصله و بهی درنه  تصهمیم اصهل

انساد ا طرار تصمیم گیرنده و تمای  وی بهه ا هذ تصهمیم نههایی در کوتهاه تهرین و سهریع تهرین زمهان ممکهن اسهت 

(  فعالیهت تصهمیم گیهری بها توجهه بهه عامه  زمهان، اطالعهات و شهرای  محیطهی، از 85ه 1395)الجوردی و کهوکبی، 

د اسهتفاده متفهاوت  واههد بهود  در ا تیهار داشهتن زمهان و اطالعهات کهافی بهرای اتخها  جهت الگو و روش و فنهون مهور

تصمیم سبب می شهود تها تصهمیم گیرنهده از الگوههایی اسهتفاده کنهد کهه بهر اسهاد آن فراینهدهای تصهمیم گیهری بهه 

ن کهافی در ا تیهار درستی و با دقت باال طی شده، تمام راه نه  هها شناسهایی و بهتهرین راه نه  انتخها  شهود  اگهر زمها

و محی  تصمیم گیری از ثبهات نسهبی بر هوردار نباشهد و یها ایهن کهه اطالعهات الزم و کهافی در ا تیهار تصهمیم گیرنهده 

در ،قههرار نگرفتههه باشههد، الگههو و روش مههورد اسههتفاده در تصههمیم گیههری قاعههده منطقههی و دقههت کههافی نخواهههد داشههت

ادتی اسهت کهه آنهها در هنگهام تصهمیم گیهری مهورد اسهتفاده قهرار نقیقت الگوی تصمیم گیری افهراد، بیهانگر الگهوی عه

می دهند  به عبارت دیگر، الگهوی تصهمیم گیهری ههر فهرد رویکهرد شخصهیتی او در درک و واکهنش بهه وریفهه تصهمیم 

طحههان پههور و ، ( 1399ملکههی)، (1401دانههایی فههرد و همکههاران)  نتایت ایههن فر ههیه بهها مطالعههاتگیههری  ههود اسههت

 مطابقت دارد ( 2019مورفی و همکاران ) و (2020وینتر و همکاران)، (2021آپادهای )( 1399همکاران)

  در نرهر بگیرنهد،  و سهعی بهر انجهام را  سهازمانپیشنهاد می شود افراد، پیامدهای آتهی رفتهار کنهونی  هود در

کههاری سیسههتماتیک، جسههتجوی اطالعههات برنامههه ریههزی شههده و منطقههی بهها اسههتفاده از تمههام گزینههه هههای 

 وجود داشته باشند و پیش از تصمیم گیری نهایی، هر گزینه را با آرامش ارزیابی نمایند م

 

سیازمان در  سیبک هیاي میدیریت تعیارضبیر  ارانهیهوشی ريییگ میالگوهیاي تصیمفرضیه سو :  

 معنی داري دارد.رابطه  زدی یهاي دولت

سههبک هههای بههر  ارانهیهوشهه رییههگ میتصههمالگوهههای نتههایت ناصهه  از آزمههون معههادالت سهها تاری بههرای بررسههی تههاثیر 

( بدسهت آمهد، کهه ایهن مقهدار بیشهتر از نهد بحرانهی 2.133نشهان داد کهه مقهدار معنهاداری برابهر بها ) مدیریت تعارض

کسههب شههده، در نتیجههه فر ههیه سههوم تاییههد شههده اسههت  مقههدار بههار عههاملی در نالههت اسههتاندارد نیههز برابههر بهها   96/1

سههبک ههای مههدیریت بهر  ارانهیهوشهه رییهگ میالگوههای تصههمدهههد کهه تههاثیر بدسهت آمههده کهه نشههان مهی (0.213)
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سهبک ههای تصهمیم گیهری بها  باشهد باشهد، زیهرا  هریب بدسهت آمهده مابهت مهیمابت و در جهت مستقیم می تعارض

تمههایالت شخصههی مطابقههت دارد  تصههمیم گیرنههدگان تفههاوت هههای فههردی را در عههادات و همچنههین در توانههایی هههای 

از  هود نشهان مهی دهنهده پهردازش اطالعهات،  هود ارزیهابی و  هودکنترلی کهه تهأثیر ثهابتی بهر الگهوی  شنا تی اساسی

پاسههب بههه موقعیههت هههای مختلههت دارد  هههر دو سههبک تصههمیم گیههری و مههدیریت تعههارض نقههش مهمههی در تنریمههات 

ت مناسهب در زمهان ها، مهدیریت تعار هات بهه شهیوه مناسهب و اتخها  تصهمیماسازمانی دارند  برای رشهد سهالم سهازمان

بهرای مههدیریت مههاثر تعههارض، کههاوش و بررسهی دقیهه  گزینههه هههای تصههمیم مهههم   مناسهب بههرای مههدیران مهههم اسههت

اسههت  بنههابراین، اسههتدالل مههی شههود کههه الگوهههای تصههمیم گیههری از منرههر ویژگههی بههر ترجیحههات افههراد بههرای سههبک 

اروههه از طریهه  کهاوش دقیهه  منههافع هههر دو مهدیریت تعههارض تههأثیر مهی گههذارد  از منرههر نرههری، مهدیریت تعههارض یکپ

آسههترکی و ، (1400عالئههی فههرد و همکههاران)   نتههایت ایههن فر ههیه بهها مطالعههاتطههرف )طههرف( امکههان پههذیر اسههت

 مطابقت دارد  (2021آپادهای )و  (2022اری و همکاران)ین سا، (1398فالنی)

  بلندمهدت اعمالشهان شهوند، گروه های درگیهر تعهارض در صهورتی کهه ترتیهب بهه تفکهر در مهورد پیامهدهای

مهی تواننههد بههه صههورت تعههاملی آمهوزش بیننههد  بههه دلیهه  تفههاوت ههای انگیزشههی بههین اع ههای یههک گههروه، 

تعهارض در گههروه ههها شههایع مههی شهود و اگههر ایههن تعار ههات، بههه  هوبی مههدیریت نشههوند، مههی تواننههد بههرای 

رای نفه  بههره وری سهازمانی موفقیت گروه، مخاطره آفرین باشهند  بنهابراین بها مهدیریت درسهت تعهارض، به

 و تأثیرگذاری، به عنوان امری نیاتی باید تمرکز کرد 

 

در  سیبک هییاي میدیریت تعییارضبییر  ارانهیهوشیفیوق  ريیییگ میالگوهییاي تصیمفرضییه چهیار :  

 معنی داري دارد.رابطه  زدی یسازمان هاي دولت

سهبک ههای بهر  ارانهیهوشهفهوق  رییهگ میتصهمالگوههای نتایت ناص  از آزمون معادالت سا تاری بهرای بررسهی تهاثیر 

( بدسهت آمهد، کهه ایهن مقهدار بیشهتر از نهد بحرانهی 8.288نشهان داد کهه مقهدار معنهاداری برابهر بها ) مدیریت تعارض

کسههب شههده، در نتیجههه فر ههیه وهههارم تاییههد شههده اسههت  مقههدار بههار عههاملی در نالههت اسههتاندارد نیههز برابههر بهها   96/1

سهبک ههای مهدیریت بهر  ارانهیهوشهفهوق  رییهگ میالگوههای تصهمدههد کهه تهاثیر ان میبدست آمده که نش (0.736)

گیری افهراد بها الگوههای تصهمیمباشهد   باشد، زیهرا  هریب بدسهت آمهده مابهت مهیمابت و در جهت مستقیم می تعارض

ههها، اوتهای مختلههت را قبهه  از انتخهها  هههر سههبک مههدیریت تعههارض )ماننههد رویههارویی بهها تفهوشههیار بههاال، گزینههه

هههای یکپاروههه( بهها دقههت ارزیههابی و جسههتجو ن ها و اطالعههات و تههالش بههرای جسههتجوی راهگذاری ایههدهاشههتراک

کنند  بررسی مو وعی و کام  همهه بهومی ههای جهایگزین موجهود بها در نرهر گهرفتن منهافع ههر دو طهرف  اولویهت می

قبه  از انتخهها  راه ههای مناسههب بهرای نهه  بهرای رویکههرد مشهارکتی مسههتلزم زمهان کههافی بهرای ارزیههابی ههر گزینههه 

تعههارض اسههت  تصههمیم گیرنههدگان در نههین انتخهها  سههبک هههای مههدیریت تعههارض رقههابتی )ماننههد اسههتفاده از نیههروی 

فیزیکی یا اجبار به طرف مقاب (، دیوانه وار بهه دنبهال راه ههایی بهرای ارائهه راه نه  ههای فهوری بهرای تعهارض هسهتند، 

زیهادی بههرای در نرهر گهرفتن راه هههای سهازنده دیگهر بههرای نه  آنهها صههرف کننهد  آنههها بهدون اینکهه زمههان و تهالش 

ممکن است به سهرعت بهدون بررسهی کامه  و هعیت بهه نتیجهه برسهند  افهرادی کهه مسهتعد الگوههای تصهمیم گیهری 
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الئهی فهرد ع   نتهایت ایهن فر هیه بها مطالعهاتبیش از ند هوشیار هستند، به انتمال زیاد رفتار تکانشهی نشهان مهی دهنهد

 مطابقت دارد (2021آپادهای )و  (2022اری و همکاران)ین سا، ( 1400و همکاران)

  پیشههنهاد مههی شههود کارکنههان در تصههمیم گیههری هههای گروهههی، توجههه بههه پیامههدهای آتههی پههیش از تصههمیم

گیری،  نسبت بهه تصهمیم گیهری عجوالنهه، و نادیهده گهرفتن مهوارد جهایگزین بهرای سههامداران، را در نرهر 

 بگیرند

  تحقیقههات پیشههین، دریافتههه انههد کههه عالئههم افسههردگی و کههاهش اسههتفاده از تصههمیم گیههری هههای فههوق

، با هم ارتبهاب داشهته انهد  همچنهین، انتمهال ایهن کهه افهراد افسهرده بهرای جلهوگیری از تهنش در ارانهیهوش

یران شهرایطی نرر گرفتن گزینهه ههایی، تصهمیماتی سهریع گیرنهد، بیشهتر اسهت، لهذا پیشهنهاد مهی شهود مهد

فراهم کنند که با نمایهت ههای مهادی و معنهوی کارکنهان، تها نهدی انهان را از ف های افسهردگی و یهاد و 

 ناامیدی دور کنند تا در زمان تصمیم گیری های سازمانی، بدرستی بتوانند تعار ات را مدیریت کنند 

 

سییازمان بییر  یآتیی يامییدهایپ نیدر رابطییه بیی ارانهیهوشیی ريیییگ میالگوهییاي تصییمفرضیییه پیینجم:  

 ی دارد.انجینقش م زدی یتعارض در سازمان هاي دولت تیریسبک هاي مد

 بررسی فرضیه پنجم -7جدول 

 P استاندارد معناداری فر یه پنجم

Values 

الگوهههای تصههمیم گیههری هوشههیارانه   <-پیامههدهای آتههی سههازمان 

 سبک های مدیریت تعارض  <-
927/3 

272/0 
0.000 

 

کسهب شهد و وهون ایهن مقهدار بیشهتر  927/3 برابهر بها ینشهان داد کهه مقهدار معنهادار یمعادالت سا تار ی تحل یتنتا

بدسهت آمهده  272/0اسهتاندارد  یب هرکسب شهده در نتیجهه ایهن فر هیه تاییهد شهده اسهت، همچنهین  96/1از عدد 

 تیریسهازمان بهر سهبک ههای مهد یآته یامهدهایپ نیدر رابطهه به ارانهیهوشه رییهگ میالگوهای تصهمکه نشان می دهد 

شهود در نرهر گهرفتن پیامهدهای آتهی رفتهار فعلهی، باعهث می ی دارد انجیهنقهش م زدیه یتعارض در سهازمان ههای دولته

امتیهاز بهاالیی دارنهد،  افهرادی کهه در نرهر گهرفتن پیامهدهای آتهی، فرد بر منافع بلندمدت همکهاری متقابه  تمرکهز کنهد

گیری کلههی بههه زمههان آینههده نیههز امتیههاز بههاالیی دارنههد  افههرادی کههه امتیههاز و جهههت بینیدر تههأ یر ر ههایت، امیههد،  ههوش

گهری،  صهومت و پر اشهگری را گهزارش تری از تکهانشدارنهد، سهط  پهایین در نرهر گهرفتن پیامهدهای آتهی باالیی در

ند اسهت، در افهراد پر اشهگر بهر عواقهب فهوری رفتهار  صهمانه  هود تمرکهز مهی کننهد کهه از نرهر آنهها سهودم کنند می

  نتهایت ایهن نالی که پیامدهای آتی رفتار  ود را کهه ممکهن اسهت بهه روابه  آنهها آسهیب برسهاند، در نرهر نمهی گیرنهد 
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و  (2022اری و همکههاران)یههن سهها، (1398آسههترکی و فالنههی )، (1400سههروری و همکههاران) فر ههیه بهها مطالعههات

 مطابقت دارد ( 2021آپادهای )

  بایهد در تحقیقهات مربهوب بهه مهدیریت تعهارض، مهورد  سهازمان یآته یامهدهایپیافته ها نشان می دهند کهه

بهاالتر باشهد، راه ههای تعهاملی  سهازمان یآته یامهدهایپتوجه قرار گیهرد  یافتهه هها نشهان داد هروهه میهزان 

 اولویت بیشتری دارند و راه ها رقابتی مدیریت تعارض، از اولویت کم تری بر وردارند 

 در مههورد سههبک   یههتحق یبههراپیامههدهای آتهی سهها تار  یمعرفهه  ،یههتحق نیهم امههه یاز مشههارکت ههها یکهی

 ینهیب شیپه یبهالقوه آن بهه عنهوان شا صه یو سهودمند یریهگ میتصهم یتعهارض و الگوهها تیریمهد یهها

توجههه بههه ی و اشههاعه همههاهنگ پیشههنهاد مههی شههود بههاتعههارض اسههت   تیریسههبک مههد  یههکننههده در تحق

 فتهدیب نهدهیدر آ دیهکهه با ی هو  بهر سهر اتفهاق اریبسه یا وهیافراد در تعار ات بهه شه ی،عواقب آتسودمندی 

کمهک  سهازمانی تعهارض تیریبهه آنهان در مهد بتوانهد یرفتهار کنهون یآت یامدهایرسند و توجه به پببه تواف  

  دیمخر  عم  ننما یا وهیو نداق  به ش دینما

 

 

سیازمان بیر  یآتی يامیدهایپ نیدر رابطیه بی ارانهیفیوق هوشی  ريیگ میالگوهاي تصمفرضیه ششم:  

 ی دارد.انجینقش م زدی یتعارض در سازمان هاي دولت تیریسبک هاي مد

 بررسی فرضیه پنجم -8جدول 

 P استاندارد معناداری فر یه ششم

Values 

الگوهههای تصههمیم گیههری فههوق  <-پیامههدهای آتههی سههازمان 

 سبک های مدیریت تعارض  <-هوشیارانه  
154/4 

323/0 
0.000 

 

کسهب شهد و وهون ایهن مقهدار بیشهتر  154/4 برابهر بها ینشهان داد کهه مقهدار معنهادار یمعادالت سا تار ی تحل یتنتا

بدسهت آمهده  323/0اسهتاندارد  یب هرکسب شهده در نتیجهه ایهن فر هیه تاییهد شهده اسهت، همچنهین  96/1از عدد 

سهازمان بهر سهبک ههای  یآته یامهدهایپ نیدر رابطهه به ارانهیفهوق هوشه  رییهگ میالگوههای تصهمکه نشان می دههد 

ای بهر تهأثیر عمهده در نرهر گهرفتن پیامهدهای آتهی ی دارد انجیهنقهش م زدیه یتعهارض در سهازمان ههای دولته تیریمهد

بهاالیی دارنهد در الگوههای تصهمیم گیهری  هود  در نرهر گهرفتن پیامهدهای آتهی گیری دارد  افرادی کههالگوهای تصمیم

بهاال، نتیجهه نههایی انتخها  فعلهی  هود  در نرهر گهرفتن پیامهدهای آتهی کمتر هوشیارتر  واهند بود  افراد بهاهوشیارتر و 

را در نرر مهی گیرنهد و بنهابراین انتمهال بیشهتری دارد کهه بهرای جهذ  و جسهتجوی اطالعهات مهرتب  زمهان بگذارنهد  
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را ارزیهابی مهی کننهد و قبه  از انتخها  بهه دقهت  باال پیامهدهای اعمهال فعلهی  هود در نرر گرفتن پیامدهای آتی افراد با

فکر می کنندا از طرفهی افهراد هنگهام مهدیریت تعهارض، صهرفا  در نهال نه  و فصه  یها مهدیریت یهک موقعیهت فهوری 

نیستند، بلکه در نال ایجاد الگوههای رفتهاری هسهتند کهه ممکهن اسهت در آینهده اعمهال شهوند  بهه عبهارت دیگهر، ایهن 

سهروری و همکههاران    نتهایت ایهن فر هیه بها مطالعهاتگذارنهدد بهر نتهایت دیسهتال نیهز تهأثیر میالگوهها بهه انتمهال زیها

 مطابقت دارد  ( 2021آپادهای )و (2022انصاری و همکاران)، (1398آسترکی و فالنی )، (1399)

  پیشههنهاد مههی شههود افههرادی کههه بیشههتر درگیههر فرآینههدهای پرزنمههت هسههتند، بطههور آگاهانههه و سیسههتماتیک

یههت هههای مبتنههی بههر قههانون را در نرههر بگیرنههد و بهها جسههتجوی عمیهه  و آگاهانههه اطالعههات مههی تواننههد   اولو

تصمیم گیری بسیار با کیفیت داشهته باشهند و بها جسهجوی راه نه  یکپاروهه ی تعهاملی کهه مسهتلزم کشهت 

ش از و شناسایی گزینه ههای متعهددی اسهت بها دقهت بهه دنبهال گزینهه ههای متفهاوت باشهند و آن هها را پهی

 انتخا  هر سبک مدیریت تعارض  اصی، به نفع هر دو طرف، ارزیابی نمایند 

 

 پیشنهادات پژوهشی

 

  از جمله محدودیت های این پژوهش می توان بهه پرسشهنامه اشهاره کهرد ، پرسشهنامه بهه منزلهه ابهزار اصهلی

نهوزه هها در انتقهال مفهاهیم مهورد نرهر پاسهخگو از محهدودیت  اتهی بر هوردار اسهت همچنین گردآوری داده

 تیریمهد یشهده سهبک هها یابیهارز یهها تیهبراسهاد اولوپهژوهش  نیها رایهمحدود اسهتا ز ،پژوهش نیا

ی یکههی از محههدودیت هههای ایههن تحقیهه ، اسههتفاده از معیارهههای  ههودگزارش قیتعهارض اسههت و نههه رفتههار نق

 یآته قهاتیدر تحق ی شهودمه شهنهادیپافراد برای ارزیابی سا تارها استفاده شهده در ایهن مطالعهات اسهت  لهذا 

 ریپهژوهش بهه سها نیها یهها افتههی یریپهذ میبا مشات  متفاوت انجام شهود تها امکهان تعمه یدر جامعه آمار

رفههاه،  یههها اسههتیدسههتورالعم  ههها و س یبههرا یمهمهه میمفههاه یمطالعههه دارا نیهها شههود  سههریجوامههع م

 یامههدهایپ یتوانههد دارا یمو ههو  مهه نیهها یبههر رو  یههتعههارض اسههت  تحق تیریاز بحههران و مههد یریجلههوگ

از  یرینفهه  آرامههش، جلههوگ یافههراد بهرا ینگرانهه شیبهه کههاربرده شههده در افهزا یامههدهایو پ یگسهترده نرههر

 یتهوان بهرا یبها نجهم نمونهه قابه  توجهه تهر را مه نهدهیآ قهاتیتحقباشهد   دیهمف یارمخاطره و داشتن رفته

کشههت  یتواننههد بههرا یمهه یآتهه فههاتیتحقمختلههت انجههام داد   یههها نهههیدر زم شههتریب یو ارائههه آگههاه سهههیمقا

 ییراه ههها ،یعالئههم افسههردگ یدارا یتعههارض در افههراد تیریمههد یسههبک ههها  یتههر از تههرج  یههعم یدرکهه

  ندیبگشا
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 منابع

 یههایژگیو ریتهأث یررسه ( 1398 )ا زاههد بهابالن، عهادل یا  هال   هواه، عله ینعلیپهور دالور، نسه میابراه .1

شهرسههتان  رسههتانیتعههارض معلمههان مقطههع دب تیریمههد یهابههر سههبک یارتبههاط یهههاو مهارت یتیشخصهه

 /89 – 78 (ه12)76ی،کاربرد یشناسدانش و پژوهش در روان ،باب 

(  بررسهی رابطهه بهین سهبک ههای تصهمیم گیهری و راهبهرد راه 1398فالنهی، میهام   ) سمانه و آسترکی،  .2

(ا 1)1، در علههوم تربیتههی رویکههردی نههونهه  گرایههی مههدیریت تعههارض در مههدیران مههدارد شهرسههتان ازنهها  

74-68  

، نقههش مههدیریت تعههارض در ایجههاد  القیههت و بهبههود نحههوه عملکههرد سههازمان( 1395 )نسههنا ،نسههینی .3

 1395یونان، شهریور -وهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد علوم انسانی آتن

اسههلو   ،یفلسههف یدر سههازمانه فهههم مبههان یریههگمیصههم(  1401 ) هیرا هه ،یوانههان یقنبرانسههن فرد،ییدانهها .4

    17-2(ه 16)110ی،علوم انسان یروش شناس ،عملکرد و نقد آن−تیاهم  یروش تحل یاجرا

 یدر انتخهها  سههبک ههها یاسههیهههوش س ریتههاث ( 1399 )امکیسهه دیسهه ،یاللههه، همهها ا موسههو یسههرور .5

 یوگردشههگر یی ههدمات مسههافرت هههوا یدفههاتر و شههرکت ههها رانی، مههد یتعارض)مطالعههه مههورد تیریمههد

  1دوره  ایو علوم انسان تیریدر مد یرشته ا انیم قاتیتحق یمل شیهما ،(زیشهر تبر

 تیریمههد یدر انتخهها  سههبکها یاسههیهههوش س ریههاث(  1400 )امکیسهه دیسهه ،یاللههه، همهها اموسههو یسههرور .6

 ی هه  مشهه ی،و گردشههگر یی ههدمات مسههافرت هههوا یدفههاتر و شههرکتها رانیتعههارض )مههورد مطالعهههه مههد

  173 – 163 (ه11)42،تیریدر مد یعموم یگذار

و  ییتعهارض بها کهارا تیریمهد یرابطهه سهبک هها ( 1396 ) یهعق ،یپهاج یا قربهان یعله ریهم ،ینقهو دیس .7

و  یمنههابع انسههان تیریتوسههعه مههد ی،تیشخصهه اتی صوصهه یلیبهها نقههش تعههد یانسههان یرویههن یاثربخشهه

   60-29(ه32)44ی،بانیپشت

 ینهیآفردر هم یارتبهاط یقهش باورهها(  1400 )سهمائی، سهعیده ا شهکوهی فهرد، نسهین اطاهرپور، فاطمهه  .8

مطالعهههات رفتهههار ی، علمههه اتیهههه یتعهههارض در اع ههها تیریمهههد یهاسهههبک یگریانجیهههبههها م

   30-1(ه1)40ی،سازمان

روابهه   یدل سهها تارمهه ( 1399 )نسههن ،یمحمههد ا قالونههد ،یا نسههن ر ههایعل ،یا قلعههه ا دیههمج ان،یههطاهر .9

توسههعه  ی،و شههادکام یوجههدان کههار یگریانجیههنوآورانههه بهها م یتعههارض و رفتارههها تیریمههد یهاسههبک نیبهه

  809 - 797(ه 4)11،شاپور اهواز یآموزش جند

دانههش بههر عملکههرد  تیریمههد یتوانمندسههازها ریتههأث یررسهه ( 1399 )دیههون ،یا آرائهه هیطحههان پههور، سههم .10

 یریگمیتصهم یهاسهبک لگریدانهش و نقهش تعهد جهادیا نهدیفرا یانجیهبها در نرهر گهرفتن نقهش م یسازمان

   212-178(ه 35)10ی، دانش سازمان تیریمد ،کشور( یاتی)نمونه پژوهشه سازمان امور مال
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(  ارائههه مههدل تههاثیر اسههتقرار 1400نمیههد  )،سههجادی هزاوه افریههده ،اشههرف گنجههویی امحسههن،عالئههی راد .11

فصههلنامه علههوم ، سیسههتم اطالعههات مههدیریتی بههر سههبک هههای مههدیریت تعههارض مههدیران آموزشههی ورزش

    57-41(ه 41)13،ورزش

(  بررسههی نقههش هههوش هیجههانی در کیفیههت تصههمیم گیههری 1395الجههوردی، سههیدجلی ، کههوکبی سههامیه  ) .12

 ی صههنعت نفههت(  فصههلنامهبههزرح نههوزه (المللههی انههر یمههدیران )مههورد مطالعهههه موسسههه مطالعههات بین

  ۷۹-۹۷( ه۲۹) ۸مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انر ی، 

اصهول  ،کتها  تصهمیم گیهری و انهوا  مهدل ههای تصهمیم گیریآشهنایی بها فرآینهد (  2020ملکی، عباد ) .13
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Differences. Volume 48, Issue 5, April 2010, Pages 654-657. 
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